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KATA PENGANTAR 
 

Buku ini merupakan pedoman penulisan tesis di 

Program Pendidikan MIPA jenjang Magister di 

lingkungan FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Buku ini 

disusun untuk memberikan rambu-rambu secara lengkap 

dan utuh kepada dosen, pembimbing, serta mahasiswa 

tentang sistematika penulisan tesis untuk penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif, Pengembangan Instrumen, 

Pengembangan Model, Classroom Action Research dan 

Design Research. Format dan lampiran tesis, serta format 

penilaian ujian tesis yang berlaku di Program Pendidikan 

MIPA jenjang Magister di lingkungan FMIPA 

Universitas Negeri Jakarta, juga termuat dalam buku ini. 

Melalui penerbitan buku pedoman ini diharapkan 

proses penulisan tesis dapat mencapai hasil yang 

optimal, baik dari segi waktu penyelesaian penulisan 

tesis maupun dari segi kualitas tesis yang dihasilkan. 

Buku Pedoman ini wajib ditaati oleh sivitas 

Program Pendidikan MIPA jenjang Magister di 

lingkungan FMIPA Universitas Negeri Jakarta, sehingga 

merupakan kewajiban sivitas untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam buku 

pedoman ini, agar penyelenggaraan Program 
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Pendidikan MIPA jenjang Magister di lingkungan 

FMIPA Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri 

Jakarta menjadi lebih berkualitas. 

Kami mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 

pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku 

pedoman ini, terutama kepada para Guru Besar, Tim 

Perumus, Para Koordinator Program Studi, serta 

karyawan administrasi yang telah berusaha keras 

menyusun dan menerbitkan buku Pedoman Penulisan 

Tesis Program Pendidikan MIPA jenjang Magister di 

lingkungan FMIPA Universitas Negeri Jakarta ini. 

Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta senantiasa 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan 

semoga buku ini bermanfaat. 
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Prof. Dr. Suyono, M.Si. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Buku Pedoman Penulisan Tesis ini merupakan adaptasi 

dari buku pedoman yang berlaku di Pascasarjana 

UNJ dan disesuaikan dengan karakteristik penelitian 

di Magister Pendidikan MIPA. Buku ini disusun 

dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam 

menulis tesis. Isi buku pedoman ini membahas tentang: 

penelitian ilmiah, sistematika penulisan tesis, teknik 

penulisan ilmiah, dan etika penelitian, serta dilengkapi 

dengan lampiran yang berisi format-format penulisan, 

penilaian, dan pengesahan tesis yang berlaku pada 

Program Pendidikan M I P A  j e n j a n g  M a g i s t e r  

F M I P A  Universitas Negeri Jakarta. 

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai 

persyaratan wajib untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan (M.Pd.) pada Program Pendidikan MIPA 

jenjang Magister di lingkungan FMIPA Universitas 

Negeri Jakarta di FMIPA. Tesis merupakan karya tulis 
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yang disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah. 

K ualitas isi tesis harus menunjukkan kemampuan 

mahasiswa dalam menggunakan prosedur penelitian yang 

sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah, mengolah 

informasi primer dan sekunder menjadi suatu kesatuan 

karya yang bermakna, dan hasilnya disajikan dengan 

menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Setiap 

karya tulis ilmiah termasuk tesis harus memberi manfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi 

pemecahan masalah-masalah praktis. Tidak ada batasan 

jumlah halaman dalam penulisan tesis, sebab kualitas 

tesis tidak ditentukan oleh banyaknya halaman, 

melainkan yang lebih penting adalah esensi dari 

substansi yang diteliti dan metodologi keilmuan yang 

digunakan. 

Tesis harus mencerminkan sebuah karya penelitian 

independen dan asli/original dalam bidang studi 

mahasiswa dan harus dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan untuk memahami aspek yang dikaji dalam 

bidangnya. Esensi kajian yang diteliti dapat berasal dari 
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beberapa sumber yaitu: (a) analisis kritis materi keilmuan 

yang belum diteliti berdasarkan saran-saran penelitian 

sebelumnya dan menarik untuk diteliti lebih lanjut, (b) 

analisis ulang materi yang sudah diteliti dengan 

menggunakan teknik dan sudut pandang baru. 

Tingkat kesulitan dan ruang lingkup penelitian harus 

mencerminkan kapasitas standar kemampuan mahasiswa. 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis 

merupakan bagian dari proses belajar yang 

mengantarkan mahasiswa memeroleh kemampuan 

dalam (a) mengidentifikasi dan merumuskan masalah 

yang penting diteliti, (b) menganalisis data sampai 

merumuskan temuan penelitian, (c) membahas temuan 

penelitian dengan konsep-konsep dan isu-isu penting, 

serta (d) menarik kesimpulan, implikasi dan saran, serta 

menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian. Tesis 

dalam konteks ini menstimulasi aktivitas belajar 

mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah 

dengan bimbingan tim pembimbing. 
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Program-program Pendidikan MIPA jenjang Magister 

di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Jakarta  di 

FMIPA mewajibkan mahasiswa menulis tesis sebagai 

persyaratan untuk memperoleh gelar magister. Masalah 

dan metode penelitian yang dipilih sebagai kajian tesis 

ditentukan oleh mahasiswa sesuai dengan minat, tetapi 

ruang lingkup kajian harus sesuai dengan program studi. 

Mahasiswa diberi kebebasan untuk menentukan 

metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

tesis. Akan tetapi mahasiswa juga dapat memilih topik 

sesuai dengan payung penelitian yang dikembangkan 

oleh dosen pembimbing. Oleh karena itu, d i  buku 

panduan ini dikemukakan rambu-rambu penulian tesis 

dengan berbagai metode penelitian yang dapat 

dijadikan acuan bagi mahasiswa untuk melaksanakan 

penelitian tesis pada Program Program Pendidikan 

MIPA jenjang Magister di lingkungan FMIPA 

Universitas Negeri Jakarta di FMIPA. Selain itu rambu-

rambu tersebut dapat dijadikan acuan bagi pembimbing 

dalam mendampingi mahasiswa menyusun tesis. 
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Buku Pedoman Penulisan Tesis ini terdiri atas lima 

bab. Bab pertama pendahuluan,  berisi tujuan 

penulisan buku pedoman, pengertian tesis, serta 

cakupan isi dari buku pedoman ini. Bab dua penelitian 

ilmiah, berisi uraian tentang hakikat penelitian 

ilmiah, pendekatan penelitian dan jenis-jenis penelitian. 

Bab tiga berisi sistematika penulisan tesis, berisi 

uraian setiap jenis penelitian berikut penjelasannya. 

Bab empat teknik penulisan ilmiah, berisi cara mengutip, 

cara membuat catatan kaki, dan cara membuat daftar 

pustaka. Bab lima etika penelitian, berisi moral dan 

kaidah penelitian tesis. Buku pedoman ini diakhiri 

dengan lampiran yang berisi format penulisan, 

penilaian, dan pengesahan tesis.  
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BAB II 

PENELITIAN ILMIAH 

Penelitian diartikan sebagai suatu proses 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan 

menyimpulkan data yang didukung oleh kajian 

konseptual dan kerangka teoretik dalam rangka 

memecahkan masalah untuk tujuan penelitian. Terdapat 

beberapa tujuan  penelitian  antara  lain;  

mendeskripsi kan  atau  menjelaskan, 

mengeksplorasi, menguji, menemukan, atau 

mengembangkan. Penelitian merupakan salah satu cara 

mendapatkan pengetahuan ilmiah. Oleh sebab itu 

penelitian dikatakan sebagai metode ilmiah atau cara 

ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan. Ilmiah 

artinya memiliki sifat keilmuan atau bercirikan 

keilmuan. Ada tiga ciri ilmiah yakni logis atau rasional, 

empiris dan sistematis. Oleh karena itu, rasional/logis, 

empiris dan sistematis merupakan karakteristik dari suatu 

penelitian ilmiah.  
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Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang 

merupakan sebagian persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh mahasiswa program pascasarjana 

untuk mendapatkan gelar magister. Tesis disusun 

berdasarkan hasi l penelitian i lmiah dengan tujuan 

memperluas dan memperdalam pengetahuan mahasiswa 

dalam bidang ilmu yang dipelajarinya sehingga memiliki 

kemampuan dalam (1) mendeskripsikan (description) 

hubungan kausalitas antara dua fenomena tertentu atau 

lebih, (2) membuat sejumlah prediksi (prediction) 

terhadap suatu gejala berdasarkan temuan-temuan 

empirik, (3) menemukan metode atau prosedur yang 

lebih efektif untuk perbaikan (improvement) praktek 

dalam bidang tertentu, (4) menemukan penjelasan 

(explanation) yang lebih komprehensif terhadap suatu 

gejala, sebagai konsekuensi lebih lanjut setelah 

memiliki  kemampuan butir (1), (2), dan (3). Proses 

pengumpulan dan analisis data yang dimaksud adalah 

penggunaan metode-metode penelitian ilmiah untuk 

mengumpulkan data empirik baik data kuantatif maupun 
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data  kualitatif sesuai dengan pendekatan penelitian yang 

digunakannya. 

Penelitian sebagai metode ilmiah pada dasarnya 

menggunakan logika berpikir atau penalaran. Ada dua 

jenis penalaran yakni penalaran deduktif (deductive 

reasoning), dan penalaran induktif (inductive reasoning). 

Penalaran deduktif menggunakan pendekatan “top-

down” dalam proses memperoleh pengetahuan. 

Penalaran deduktif dimulai dengan: (a) membuat suatu 

pernyataan umum, (b) mencari bukti spesifik yang dapat 

mendukung atau menolak pernyataan tersebut. 

Penelitian dengan menggunakan penalaran deduktif 

dikenal dengan the hypothetic-deductive method. 

Peneliti memulai dengan penyusunan sebuah hipotesis 

yaitu suatu pernyataan tentatif tentang karakteristik 

populasi yang harus diuji dengan data empiris. Hipotesis 

harus didasarkan pada kerangka teoretik yang memiliki 

tiga pilar, yaitu pilar teori, hasil-hasil penelitian 

terdahulu, dan argumentasi logis atau kerangka berpikir. 

Teori adalah sebuah penjelasan rasional yang 
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dikembangkan secara sistematik tentang keterkaitan 

antar gejala atau fenomena kehidupan dengan 

menggunakan suatu kerangka konsep atau prinsip. 

Sebagai contoh teori humanistic dalam pendidikan yang 

menyatakan bahwa; Pembelajaran efektif akan terjadi 

sebagian disebabkan oleh pentingnya relasi yang kokoh 

antara guru dengan peserta didik. Hasil-hasil penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa relasi yang kokoh ini 

terjadi sebagian besar pada kelas-kelas dengan jumlah 

peserta didik lebih kecil. Berdasarkan pada teori 

humanistic dan hasil penelitian tersebut, peneliti 

sampai kepada suatu hipotesis bahwa; kelas dengan 

jumlah peserta didik yang lebih kecil akan memeperoleh 

hasil belajar yang lebih baik. Berdasarkan contoh di atas, 

dapat disimpulkan bahwa teori bagi peneliti merupakan 

alat analisis untuk memperoleh pemahaman, 

penjelasan dan prediksi terhadap suatu gejala atau 

fenomena.  

Penelitian ilmiah dengan menggunakan penalaran 

deduktif terdiri atas tiga langkah yakni (1) mengkaji 
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teori dan pengetahuan sebelumnya termasuk hasil-

hasil penelitian yang dikemukakan secara logis 

sebagai dasar untuk menyusun hipotesis penelitian, (2) 

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 

empiris sebagai bahan untuk menguji hipotesis 

penelitian (3) menarik kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis data untuk menerima atau menolak hipotesis 

penelitian. 

Sebaliknya pendekatan penelitian ilmiah dengan 

penalaran induktif sering merujuk pada pendekatan 

“bottom-up” untuk memperoleh pengetahuan. 

Peneliti menggunakan pengamatan cermat dan teliti 

untuk membangun suatu abstraksi atau menggambarkan 

sebuah fenomena yang diteliti. Penalaran induktif 

mengarah pada  metode induktif dalam 

pengumpulan data. Kegiatan penelitian menempuh tiga 

tahapan yakni (1) melakukan pengamatan terhadap 

fenomena sosial yang diteliti, (2) mencari pola-pola atau 

tema-tema untuk mengelompokkan data hasil 

pengamatan (3) menyusun generalisasi berupa konsep, 
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prinsip, preposisi berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh dari pengamatan empiris.  Dengan demikian, 

untuk memperoleh atau menemukan pengetahuan 

melalui penalaran induktif, peneliti mengawali 

kegiatan penelitiannya dengan memproses hasil-hasil 

pengamatan spesifik menuju kepada penyusunan 

pernyataan-pernyataan umum.  

Pendekatan hypothetic-deductive dan pendekatan induktif 

dalam menemukan pengetahuan menjadi dasar 

dalam menentukan pendekatan penelitian ilmiah. 

Pendekatan hypothetic-deductive diasosiasikan dengan 

pendekatan kuantitatif, dengan ciri utama informasi 

dan analisis data menggunakan angka-angka dalam 

bentuk distribusi, serta pengambilan kesimpulan yang 

berlaku di populasi dan diuji dengan data sampel. 

Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis dan metode 

pengumpulan data ditetapkan sebelum penelitian 

dimulai. Hipotesis yang diturunkan dari teori kemudian 

diuji oleh data empiris. Hipotesis yang telah teruji 
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kebenarannya dapat digeneralisasikan untuk situasi dan 

populasi yang sama pada konteks yang lain. 

Penalaran induktif diasosiasikan dengan pendekatan 

penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menyajikan 

data empirik hasil pengamatan melalui paparan naratif 

atau dalam bentuk kata dan kalimat (verbal) bukan 

melalui angka dan bilangan (numerik). Peneliti 

kualitatif menggunakan pendekatan induktif dalam 

proses pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, diskusi terpusat, dan telaah dokumen. 

Hipotesis penelitian dirumuskan setelah peneliti turun 

ke lapangan melakukan observasi, wawancara, dan 

analisis dokumen. Hipotesis penelitian selanjutnya 

diuji dan dimodifikasi dengan pengumpulan data 

lanjutan untuk menentukan apakah hipotesis tersebut 

diterima atau ditolak secara serentak. Peneliti kualitatif 

percaya bahwa pemahaman penuh terhadap fenomena 

ditentukan oleh konteks. Oleh karena itu, mereka 

menggunakan teori setelah pengumpulan data untuk 

mendukung deskripsi pola-pola yang diamati.  
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Berdasarkan uraian di atas maka secara garis besar, ada 

dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan 

kuantitatif (quantitative research), dan pendekatan 

kualitatif (qualitative research). Namun dalam 

pelaksanaan penelitian jenis penelitian tertentu 

dimungkinkan menggabungkan kedua pendekatan 

penelitian tersebut. Masing-masing pendekatan ini 

mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, sehingga 

untuk menentukan pendekatan apa yang akan digunakan 

dalam melakukan suatu penelitian tergantung pada 

beberapa hal antara lain : 

1. jika ingin melakukan suatu penelitian yang lebih 

rinci dengan penekanan pada aspek detail yang 

bersifat kritis dan kasus, maka pendekatan yang 

dipakai sebaiknya adalah pendekatan kualitatif. 

Jika penelitian yang dilakukan untuk 

mendapat kesimpulan umum dan hasil 

penelitian didasarkan pada pengujian secara 

empiris, maka pendekatan yang digunakan 

sebaiknya pendekatan kuantitatif;  
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2. jika penelitian ingin menjawab pertanyaan 

yang penerapannya luas dengan obyek penelitian 

yang banyak, maka pendekatan yang digunakan 

sebaiknya pendekatan kuantitatif. Jika 

penelitian ingin menjawab pertanyaan yang 

mendalam dan detail khusus untuk satu 

obyek penelitian saja, maka pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif;  

3. jika penelitian yang dilakukan untuk mendapat 

pemahaman tentang suatu fenomena secara 

komprehensif baik proses maupun hasilnya, 

peneliti dapat menggunakan kedua pendekatan 

tersebut. 

Paradigma penelitian merupakan perspektif penelitian 

yang digunakan peneliti untuk memahami bagaimana 

peneliti: melihat realita (world views), mempelajari 

fenomena, dan menggunakan cara cara pengumpulan data, 

dan menginterpretasikan temuan. Dalam konteks 

desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian 

menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan 
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mendasari dan memberi pedoman seluruh proses 

penelitian. (Guba, 1998: 19). 

Pemilihan paradigma memiliki implikasi terhadap 

pemilihan metodologi dan teknik pengumpulan dan 

analisis data. Paradigma penelitian berdasarkan 

pendekatan penalaran deduktif, dan penalaran 

induktif pada dasarnya dikategorikan menjadi dua 

pendekatan penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif. Berdasarkan orientasinya kedua 

paradigma penelitian tersebut dapat dibagi menjadi dua 

kategori yakni : 

1) Pendekatan yang berorientasi pada pengetahuan 

(knowledge oriented approach) yaitu terdiri dari 

realisme Ilmiah (scientific realism) dan 

konstruktivisme sosial (social constructivism).  

2) Pendekatan yang berorientasi pada tindakan (action 

oriented approach) yaitu terdiri atas: advokasi atau 

liberatoris (advocacy or liberatory frame- work), 

dan pragmatisme (pragmatism).  
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Penjelasan tentang karakteristik pendekatan 

penelitian atas dasar orientasinya, dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Realisme Ilmiah: Knowledge-Oriented 

Approaches 

a) Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sebuah 

realitas objektif. 

b) Latar dan masalah dapat diteliti dengan 

analisis bagian-bagian komponen secara 

empiris. 

c) Penelitian harus bebas nilai.  

d) Peneliti harus terpisah dari partisipan dan harus 

objektif. 

e) Teori dan hipotesis dirumuskan dan kemudian 

dikonfirmasikan atau ditolak melalui analisis 

data berdasarkan data empirik. 

2. Konstruktivisme Sosial: Knowledge-Oriented 

Approaches 

a) Realitas bersifat historis dan dikonstruksikan 

secara kultural dengan demikian terdapat 
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berbagai kemungkinan realitas. 

b) Latar dan masalah harus dipahami sebagai 

keseluruhan yang kompleks. 

c) Peneliti harus secara terus menerus berusaha 

menyadari dan mengontrol nilai-nilai internal 

peneliti. 

d) Peneliti harus menjadi aktif terlibat dengan 

partisipan untuk memahami pandangan-

pandangan mereka.  

Teori dan hipotesis dihasilkan selama 

pengumpulan data dan memperoleh makna 

melalui interaksi antar manusia/partisipan. 

3. Advocacy-Liberatory: Action-Oriented 

Approaches 

a. Realitas dikonstruksi oleh dan dalam kondisi 

ketidaksamaan sosial, politik, dan kultural.  

b. Meskipun metode-metode kualitatif lebih 

disukai, latar dan masalah penelitian dapat diteliti 
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menggunakan metode apapun yang benar- benar 

mewakili pengalaman partisipan.  

c. Penelitian didasarkan pada ni lai-nilai 

dan dalam rangka memberdayakan kelompok-

kelompok marginal untuk meningkatkan taraf 

hidupnya.  

d. Peneliti harus berkolaborasi sebagai partner 

yang setara. 

Teori dan hipotesis harus dapat menyediakan perencanaan 

tindakan untuk memperoleh perbaikan/peningkatan 

kehidupan yang lebih baik. 

4. Pragmatisme: Action-oriented Approaches 

a) Realitas langsung pemecahan masalah harus 

menjadi fokus penelitian. 

b) Latar dan masalah penelitian dapat diteliti 

melalui metode apapun yang secara akurat dapat 

mendeskripsikan dan memecahkan suatu 

masalah. 
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c) Peneliti harus berusaha menemukan cara-cara 

untuk membuat suatu aspek tertentu (misal 

aspek layanan pendidikan) menjadi lebih baik. 

d) Peneliti harus berkolaborasi dengan partisipan 

untuk memahami secara penuh apa yang harus 

dikerjakan. 

Teori dan hipotesis adalah alat yang bermanfaat 

membantu pening- katan pengetahuan (misalnya bidang 

pendidikan). 

Paradigma realisme ilmiah cenderung menggunakan 

pendekatan kuantitatif, paradigma konstruktivisme 

sosial cenderung menggunakan pendekatan kualitatif, 

sedangkan paradigma Advocacy dan Liberatory serta 

pragmatisme cenderung menggabungkan kedua 

pendekatan (multi methods approach). 

A. Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif memiliki cara pandang 

positivisme, yaitu cara pandang yang menyatakan 
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bahwa eksistensi kenyataan/realitas sosial dan realitas 

fisik adalah independent atau terpisah, bebas atau berada 

di luar diri peneliti. Oleh karena itu siapa saja yang akan 

meneliti realitas tersebut dapat mengamati atau 

mengukurnya. Apabila pengamatan/pengukurannya tidak 

bias maka hasil-hasil penelitian tersebut dapat 

dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah (scientific 

knowledge).(Borg dan Gall, 1989: 14) 

Cara pandang positivisme memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 1) asumsi bahwa realitas adalah 

objektif, terpisah di luar peneliti, dapat diamati dan 

diukur, 2) tujuan penelitian adalah mendeskripsikan 

dan menjelaskan hubungan antarvariabel yang diukur, 

3) fokus pada reduksi realitas menjadi variabel dan 

variabel dapat diukur dengan instrumen dan 

menghasilkan data numerik dan berbentuk distribusi, 4) 

asumsi metodologis: proses deduktif, hubungan antar 

variabel, sebab-akibat, disain statis telah ditentukan 

sebelum penelitian, bebas konteks (context-free), 

hasil prediksi-eksplanasi dapat digeneralisasikan, 
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validitas dan reliabilitas dapat diketahui, 5) analisis 

data menggunakan analisis statistika, 6) peranan kajian 

teoretik sangat dominan untuk menjelaskan dan 

menjawab pertanyaan penelitian/rumusan masalah, Data 

kuantitatif berpusat pada unit analisis dan berbentuk 

distribusi. (Creswell, 1994: 5) 

Penelitian kuantitatif memusatkan perhatiannya pada 

gejala yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

bervariasi dalam kehidupan manusia, yang dinamakan 

variabel. Hakikat hubungan antarvariabel dianalisis 

dengan meng- gunakan teori yang objektif. Karena 

sasaran kajian dari penelitian kuantitatif adalah gejala, 

sedangkan gejala yang ada dalam kehidupan manusia 

tidak terbatas dan tidak terbatas pula kemungkinan 

variasi dan hirarkinya. Penelitian kuantitatif berfokus 

pada variabel, bahkan sebelum penelitian dilakukan 

telah ditentukan terlebih dahulu variabel yang akan 

diteliti. 

Pengukuran terhadap gejala yang diamati dalam 

penelitian kuantitatif merupakan hal yang sangat 
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penting. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan 

indikator dari variabel yang diteliti, kemudian 

menghasilkan data kuantitatif. Berdasarkan metode yang 

digunakan penelitian kuantitatif dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

1) Penelitian Kuantiatif Komparatif yang terdiri atas 

penelitian eksperimen dan penelitian expost-facto. 

Berdasarkan tempatnya eksperimen mencakup 

eksperimen di laboratorium dan eksperimen di 

lapangan. Berdasarkan tingkat presisinya eksperimen 

dibagi menjadi tiga kategori yakni pra eksperimen, 

quasi eksperimen dan true eksperimen. Penelitian 

expost facto adalah penelitian yang mempelajari fakta 

yang sudah ada/ sudah terjadi dengan menggunakan 

disain eksperimen. 

2) Penelitian Kuantitatif Asosiatif. Penelitian kuantitatif 

asosiatif terdiri atas penelitian asosiasi korelasional 

dan penelitian asosiasi kausal. 
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B. Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertolak 

dari pandangan bahwa fokus penelitian adalah kualitas 

makna–meanings (hakikat dan esensi). Penelitian 

didasarkan pada asumsi bahwa: realitas adalah subjektif 

dan jamak seperti yang ada pada individu-individu 

partisipan yang diteliti (asumsi ontologis), peneliti 

berusaha melakukan pendekatan dengan partisipan dalam 

pengumpulan data (asumsi epistemologis), peneliti 

lebih mengutamakan perspektif partisipan (emik) 

daripada perspektif peneliti (etik), menggunakan gaya 

penulisan naratif, penggunaan istilah/terminologi 

kualitatif, dan batasan. 

a. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan 

alamiah sebagai sumber data secara langsung 

(naturalistik) dan peneliti merupakan instrumen 

kunci. Peneliti masuk dan menghabiskan waktu di 

tempat peristiwa berlangsung misalnya sekolah, 

keluarga, kelompok masyarakat, dan lokasi-lokasi 

lain untuk mempelajari setiap aspek yang 
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menjadi fokus penelitian. Peneliti melengkapi 

peralatan videotape dan peralatan perekam, 

meskipun ada yang berpendapat bahwa peneliti 

kualitatif tidak sepenuhnya memperlengkapi 

peralatan tersebut kecuali izin dan tambahan 

pemahaman tentang aspek-aspek penelitian yang 

akan diperoleh di lokasi. 

b. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik 

terhadap data yang dipaparkan dalam bentuk 

kata-kata atau gambar daripada angka- angka. 

Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari 

data untuk mengilustrasikan dan menyediakan 

bukti presentasi. Data tersebut mencakup 

transkrip  wawancara, catatan  lapangan,  

fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, 

dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Untuk 

memperoleh pemahaman, peneliti kualitatif tidak 

mereduksi halaman demi halaman dari narasi dan 

data lain ke dalam simbol-simbol numerik. Mereka 

mencoba menganalisis data dengan segala 

kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan 
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bentuk rekaman dan transkripnya. 

c. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses 

bukan pada hasil. Peneliti kualitatif lebih 

berkonsentrasi pada jawaban atas pertanyaan apa, 

mengapa dan  bagaimana. Bagaimana orang 

melakukan negosiasi makna? Bagaimana istilah-

istilah atau label-label tertentu muncul untuk 

diaplikasikan? Bagaimana pemikiran-

pemikiran tertentu datang untuk diambil menjadi 

bagian dari apa yang dikenal sebagai pengertian 

umum (common sense)? Apa riwayat yang alami 

dari aktivitas atau peristiwa yang diteliti? 

Mengapa hal itu terjadi? 

i. Penelitian kualitatif sifatnya induktif yakni 

dimulai dari data dan fakta sebagaimana 

adanya bukan dari teori atau apa yang 

semestinya. Peneliti mempelajari suatu proses 

atau aktivitas yang terjadi secara alami, 

mencatat, menganalisis, menafsirkan, 

melaporkan serta menarik kesimpulan-

kesimpulan dari proses tersebut. Peneliti tidak 
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melakukan pencarian di luar data atau bukti 

untuk menolak atau menerima hipotesis 

yang mereka ajukan sebelum pelaksanaan 

penelitian. Teori yang dikembangkan muncul 

dari bawah ke atas (bukan dari atas ke 

bawah), dari banyak bukti yang saling 

berhubungan. Teori dibangun berdasarkan 

data  dari  bawah/ partisipan. Peneliti 

kualitatif merencanakan dan mengembangkan: 

beberapa jenis teori tentang apa yang telah 

diteliti,  

ii. Arah yang akan dituju setelah mengumpulkan 

data, dan  

iii. Peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian. 

d. Penelitian kualitatif mengutamakan makna bukan 

angka-angka dari hasil pengukuran. Makna 

yang diungkap berkisar pada asumsi tentang 

apa yang dimiliki orang mengenai hidupnya. 

Dengan kata lain, peneliti kualitatif peduli 

dengan apa yang disebut perspektif partisipan. 

Mereka memfokuskan pada pertanyaan-
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pertanyaan seperti: Apa asumsi yang dibuat 

orang tentang kehidupan mereka? Apa 

pandangan-pandangan tentang bagaimana mereka 

menjalani kehidupan? Bagaimana mereka 

menghadapi berbagai tantangan dalam 

kehidupan? Dalam sebuah penelitian pendidikan 

misalnya, peneliti memfokuskan pada perspektif 

orangtua tentang pendidikan anak-anak mereka. 

Peneliti  ingin  mengetahui apa pendapat 

orangtua tentang mengapa anak-anak 

mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang 

terbaik di sekolah. (Bogdan dan Biklen, 1982) 

 

Berdasarkan metode yang digunakan, penelitian 

kualitatif dapat digolongkan menjadi beberapa jenis 

penelitian yakni; 

1) Etnografi dengan tujuan penemuan tema budaya 

2) Studi kasus dengan tujuan pendalaman kasus 

3) Fenomenologis dengan tujuan menggali 
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pengalaman subjektif partisipan 

4) Grounded teori dengan tujuan menghasilkan teori 

dari data 

5) Biografi dengan tujuan menggali 

pengalaman individu, dan m enyusunnya 

dalam bentuk cerita (biografi atau autobiografi) 

6) Analisis isi dengan tujuan mendeskripsikan 

konten dari teks. 

C. Penelitian Gabungan (Mix Method) 

Penelitian gabungan adalah penelitian yang 

berorientasi pada tindakan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam proses pe 

laksanaan suatu penelitian yang sama. Penelitian 

gabungan merupakan suatu prosedur untuk 

pengumpulan data, analisis data secara sekuensial 

menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif 

atau sebaliknya. Karakteristik penelitian gabungan 

antara lain: 

 



33 

 

a. tujuan penelitian ini untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian secara 

komprehensif yang tidak cukup mampu dijawab 

oleh peneliti dengan hanya menggunakan satu 

metode penelitian; 

b. tekanan utama ada pada pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang berorientasi pada hasil dan 

berorientasi pada proses; filosofi penelitian 

bersifat praktis dan terapan. 

Jenis penelitian gabungan terdiri atas : (a) Penelitian 

Pengembangan Model dan Instrumen dan (b) Penelitian 

Tindakan. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka isi 

uraian dapat diringkas dalam bentuk skema di bawah ini 

: 
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           Gambar 1. Jenis-jenis Penelitian 
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BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN TESIS 

 

Bab ini membahas mengenai sistematika 

penulisan tesis berdasarkan metode penelitian yang 

digunakan. Berbagai metode penelitian yang ada pada 

bidang keilmuan, Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Jakarta di FMIPA mengelompokkan menjadi 

enam kelompok. Setiap kelompok mencakup 

berbagai metode penelitian yang sejenis, sehingga 

sistematika tesis dapat menggunakan sistematika penulisan 

yang sama. Struktur pada tesis untuk setiap kelompok 

terdiri atas tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan 

bagian akhir. Bagian awal terdiri atas; halaman judul 

(cover), abstrak, ringkasan, lembar persetujuan, lembar 

pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar (jika ada), dan daftar lampiran. Bagian isi 

terdiri atas beberapa bab, minimal lima bab mulai dari 

bab pertama yakni bab pendahuluan sampai bab terakhir 

yakni bab kesimpulan. Bagian akhir terdiri atas; daftar 

pustaka, lampiran dan riwayat hidup. Mengingat bagian 
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awal dan bagian akhir pada setiap kelompok penelitian 

tesis akan sama, maka hanya bagian isi yang akan 

dijelaskan sistematikanya untuk setiap kelompok 

penelitian. Keenam kelompok penelitian tesis adalah; 

(a) penelitian kuantitatif komparatif, (b) penelitian 

kuantitatif asosiatif, (c) penelitian kualitatif, (d) 

penelitian pengembangan model, dan (e) penelitian 

tindakan kelas (classroom action research), (f) Design 

research (riset disain), (g) penelitian campuran (mix 

method). Penelitian kuantitatif komparatif meliputi 

metode penelitian eksperimen dan metode penelitian 

expost-facto. Sistematika bagian isi dari tesis dalam 

penelitian kuantitatif komparatif adalah sebagai berikut :  

 

A.PENELITIAN KUANTITATIF KOMPARATIF 

2. SISTEMATIKA 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 
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E. Tujuan Umum 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Variabel Terikat (Y) 

2. Variabel Perlakuan atau variabel bebas pertama (A) 

3. Variabel Moderator atau variabel bebas kedua (B) 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis Penelitian 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Metode Penelitian  

D. Populasi dan Sampel 

E. Rancangan Perlakuan 

F.  Kontrol Validitas Internal dan Eksternal 

G. Instrumen Penelitian: 

1. Instrumen Variabel Terikat 
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a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Instrumen 

e. Pengujian Validitas dan Penghitungan 

Reliabilitas 

2. Instrumen Variabel Moderator/Atribut 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Instrumen 

e. Pengujian Validitas dan Penghitungan 

Reliabilitas 

H. Tehnik Pengumpulan data 

I. Teknik Analisis Data 

J. Hipotesis Statistika 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

C. Pengujian Hipotesis 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

BAB V KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

Lampiran 1.   Rancangan Perlakuan 

Lampiran 2.   Instrumen Penelitian (hasil akhir setelah uji 

coba)  

Lampiran 3.   Hasil Penghitungan Uji Coba Instrumen   

Lampiran 4.   Kisi-kisi Akhir  

Lampiran 5.   Data  Hasil  Penelitian   

Lampiran 6.   Data Hasil Pengujan Persyaratan Analisis  

Lampiran 7.   Data Hasil Pengujian Hipotesis 

RIWAYAT HIDUP 

 

1. PENJELASAN ISI SISTEMATIKA 

Berikut adalah penjelasan dari setiap bab di atas 

sebagai rujukan mahasiswa dalam menulis tesis dan 
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disertasi. 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peneliti menjelaskan tentang kesenjangan antara fakta 

atau apa yang ada (Das Sein) dengan harapan atau apa 

yang seharusnya (Das Sollen) sebagai masalah 

penelitian. Fakta adalah apa yang ada sekarang berupa 

data sekunder, hasil observasi, pengalaman pribadi, atau 

hasil penelitian lainnya, sedangkan harapan adalah apa 

yang seharusnya atau yang diinginkan yang berupa 

undang-undang, peraturan, visi-misi, renstra, 

kurikulum, atau teori-teori dalam text book (literature) 

dan jurnal.  Penulisan latar belakang dalam hal pemilihan 

bentuk dan variable penelitian sebaiknya didasarkan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya.  Apa yang akan diteliti 

disadari dimana tempatnya dibandingkan penelitian-

penelitian yang relevan sebelumnya (state of the art).  

Selain itu penting juga untuk menampilkan keterbaruan 

akan apa yang kita akan teliti (novelty), dibandingkan 

penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan. 
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B. Identifikasi Masalah 

Peneliti mengidentifikasi berbagai masalah yang 

mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Das Sein 

dan Das Sollen. Masalah yang diidentifikasi dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan bukan pertanyaan. 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yakni 

memilih beberapa masalah dari sejumlah masalah yang 

telah diidentifikasi di atas. 

D. Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan 

penelitian yang berkaitan dengan perbedaan variabel Y 

berdasarkan variabel perlakuan dan variabel moderator. 

Contoh: Penelitian dengan Disain Treatment by 

Level 2 x 2 

1.  Apakah terdapat perbedaan variabel antara 

perlakuan dan   (Main effect) 

2. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara variabel 

perlakuan  dan dan variabel moderator (B) 
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terhadap variabel Y. 

3. Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A
1
B

1  
dan 

A
2
B

1
 (simple effect A) 

4. Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A
1
B

2  
dan 

A
2
B

2
   (simple effect A ) 

 

Contoh : Penelitian dengan Disain factorial 2 x 2 

 

1. Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara perlakuan 

A
1 
dan A

2
 

2. Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara perlakuan 

B
1 
dan B

2
 

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara variabel 

perlakuan A dan variabel perlakuan B terhadap 

variabel terikat Y. 

4. Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A
1
B

1  
dan 

A
2
B

1
 (simple effect A) 

5. Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A
1
B

2  
dan 

A
2
B

2
  (simple effect A) 
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6. Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A
1
B

1  
dan 

A
1
B

2
  (simple effect B) 

7. Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A
2
B

1  
dan 

A
2
B

2
  (simple effect B ) 

G. Tujuan Umum Penelitian 

          Tujuan Penelitian pada bagian ini merupakan 

pernyataan tunggal atau paragraph tunggal yang 

menjelaskan pada apa yang ingin dicapai lewat penelitian 

ini.   

Contoh. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan 

…… dengan menggunakan ……    

 Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan……..  

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruh ….. 

H. Kegunaan Hasil Penelitian 
Peneliti menjelaskan manfaat dari hasil penelitian, baik 

manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Manfaat 

teoretis berkenaan dengan keilmuan sedangkan manfaat 
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praktis berkenaan dengan pemecahan masalah. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Konseptual 

Peneliti membahas variabel penelitian secara 

konseptual dari berbagai teori atau konsep dari para ahli. 

Kajian konseptual ini dimulai dari variabel terikat (Y) , 

variabel perlakuan (A
1
) dan variabel moderator (B). 

Untuk setiap variabel penelitian dituntut menggunakan 

minimal 3 (tiga) rujukan jurnal dan 2 (dua) buku. Kajian 

konseptual tidak sekedar mencantumkan konsep-konsep 

secara runtut dari berbagai sumber tetapi hasil analisis 

dari berbagai konsep. Setelah menganalisis kemudian 

dilanjutkan dengan membandingkan antarkonsep 

untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan 

tersebut akan menjadi dasar sintesis dari konsep-konsep 

variabel yang dianalisis bermuara pada konstruk 

variabel penelitian. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 
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Peneliti mendeskripsikan hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan 

masalah yang diteliti sesuai dengan masalah dan 

variabel yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti 

menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaan 

penelitian yang dilakukannya dengan penelitian-

penelitian relevan yang disajikan. 

 

C. Kerangka Berpikir 
Peneliti mendeskripsikan kajian berupa penalaran yang 

bersifat deduktif dari konsep-konsep setiap variabel, 

kemudian membahas keterkaitan antarvariabel yang 

mengarah kepada hubungan sebab akibat antara 

variabel perlakuan/variabel moderator dan variabel 

terikat. Kerangka teoretik ini dijadikan sebagai dasar 

dalam perumusan hipotesis penelitian. Pada kerangka 

teoretik, peneliti membandingkan variabel terikat antara 

kelompok-kelompok dengan perlakuan yang berbeda dan/ 

atau antara kelompok-kelompok dengan level variabel 

moderator/atribut yang berbeda, berdasarkan kajian 
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konsep-konsep yang diuraikan pada deskripsi 

konseptual. Kerangka teoretik/berpikir didukung oleh 

tiga pilar yaitu teori, hasil-hasil penelitian yang 

relevan, dan argumentasi logis yang mendukung 

hipotesis yang akan dirumuskan. Banyaknya 

subjudul kerangka teoretik sama dengan banyaknya 

butir pada perumusan masalah.  

Contoh:  Penelitian dengan Disain Treatment 

by level 2 x 2 

Peneliti menjelaskan kerangka teoretik tentang: 

1. Perbedaan variabel Y antara perlakuan A
1 

dan A
2

 

2. Pengaruh interaksi antara variabel perlakuan (A) dan 

variabel moderator (B) terhadap variabel Y (Interaction 

Effect) 

3. Perbedaan variabel Y antara A
1
B

1 
dan A

2
B

1 
(simple 

effect ) 

4. Perbedaan variabel Y antara A
1
B

2 
dan A

2
B

2   
(simple 

effect ) 

Contoh:  Penelitian dengan Disain Factorial 2 x2 

Peneliti menjelaskan kerangka teori tentang: 
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1. Perbedaan variabel Y antara perlakuan A
1 

dan A
2

 

2. Perbedaan variabel Y antara perlakuan B
1 

dan B
2
 

3. Pengaruh interaksi antara variabel perlakuan A 

dan variabel perlakuan B terhadap variabel terikat 

Y. 

4. Perbedaan variabel Y antara A
1
B

1 
dan A

2
B

1 
(simple 

effect A) 

5. Perbedaan variabel Y antara A
1
B

2 
dan A

2
B

2 
(simple 

effect A ) 

6. Perbedaan variabel Y antara A
1
B

1 
dan A

1
B

2 
(simple 

effect B ) 

7. Perbedaan variabel Y antara A
2
B

1 
dan A

2
B

2   
(simple 

effect B) 

D. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis penelitian adalah suatu proposisi atau 

pernyataan tentang karakteristik populasi yang 

merupakan jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian yang terdapat dalam perumusan masalah. 

Peneliti merumuskan hipotesis penelitian 

berdasarkan kerangka teoretik. Banyaknya rumusan 
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hipotesis penelitian sama dengan banyaknya 

subjudul pada kerangka teoretik atau sama banyaknya 

dengan butir pada rumusan masalah. 

Contoh:  Penelitian dengan Disain Treatment by 

Level 2 x 2 

Peneliti mendeskripsikan hipotesis penelitian tentang: 

1. Nilai variabel Y pada perlakuan A
1  

lebih tinggi 

dari nilai variabel Y pada perlakuan A
2

 

2. Terdapat pengaruh interaksi antara variabel 

perlakuan (A) dan variabel moderator (B) terhadap 

variabel Y (Interaction Effect) 

3. Nilai variabel Y pada perlakuan A
1
B

1 
lebih tinggi 

dari nilai variabel Y pada perlakuan A
2
B

1
 

4. Nilai variabel Y pada perlakuan A
1
B

2 
lebih rendah 

dari nilai variabel Y pada perlakuan A
2
B

2
 

Contoh: Penelitian dengan Disain Factorial 2 x2 

1. Nilai variabel Y pada perlakuan A
1 

lebih tinggi 

dari nilai variabel Y pada perlakuan A
2
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2. Nilai variabel Y pada perlakuan B
1 

lebih tinggi 

dari nilai variabel Y pada perlakuan B
2
 

3. Terdapat pengaruh interaksi antara variabel 

perlakuan (A) dan variabel perlakuan (B) terhadap 

variabel Y (Interac- tion Effect) 

4. Nilai variabel Y pada perlakuan A
1
B

1 
lebih tinggi 

dari nilai variabel Y pada perlakuan A
2
B

1
 

5. Nilai variabel Y pada perlakuan A
1
B

2 
lebih rendah 

dari nilai variabel Y pada perlakuan A
2
B

2
 

6. Nilai variabel Y pada perlakuan A
1
B

1 
lebih tinggi 

dari nilai variabel Y pada perlakuan A
1
B

2
 

Nilai variabel Y pada perlakuan A
2
B

1 
lebih rendah dari 

nilai variabel Y pada perlakuan A
2
B

2 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan penelitian di bab ini peneliti mendeskripsikan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai disesuaikan dengan 

perumusan masalah.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 
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Peneliti mendeskripsikan lokasi dilakukannya penelitian 

dan waktu yang digunakan selama penelitian, mulai dari 

penyusunan rencana penelitian (proposal) sampai 

dengan penyusunan laporan penelitian itu selesai 

dilakukan. Waktu penelitian dihitung mulai dari 

penyusunan instrument sampai penulisan laporan. 

A. Metode Penelitian 
Peneliti menjelaskan  metode penelitian yang 

digunakan yaitu eksperimen atau ex post-facto, variabel 

penelitian dan disain eksperimen yang dipilih. Disain 

eksperimen disajikan dalam bentuk konstelasi 

penelitian sehingga dapat memberikan gambaran 

untuk menguji efektivitas perlakuan. Desain penelitian 

membicarakan masalah pembagian kelompok penelitian 

(kelompok eksperimen1, eksperimen 2, dan kelas 

pembanding/kontrol). Pembagian kelompok disesuaikan 

dengan desain yang dipilih. 

Contoh: Pretest-postest experiment and 

control group design 

Desain ini menunjukkan bahwa hanya ada 2 kelas 

perlakukan yaitu kelas eksperimen dan kelas 
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pembanding dengan memperhatikan nilai tes awal dan 

tes akhir, ditulis 

 

Kelas  Pretest    Perlakuan      Posttest  

E (R) :        0           X            0 

C (R) :     0            -                    0  

R menunjukkan bahwa sampel di tiap kelas ditentukan 

secara acak. 

Dengan disain seperti di atas, implementasi rancangan 

penelitiannya dapat berupa treatment by level 2 x 2 atau 

disain faktorial 2 x2. 

 

 

 

 

 

Peneliti memberikan keterangan tentang A, B, A
1
, A

2
, B

1 

dan B
2 
. 
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A. Populasi dan Sampel 

Peneliti menjelaskan populasi yang akan diteliti 

dimulai dengan menentukan populasi target (Misal, 

Siswa SMP di Jakarta Timur) dan populasi terjangkau 

(Misal, Siswa SMP Negeri berakreditasi A di Jakarta 

Timur) dan selanjutnya pengambilan sampel (Misal, 

mengambil  sampel sebanyak 100 orang di tiap level 

kelas VII, VIII, IX di tiap sekolah). Sampel pada 

penelitian ini harus representatif dan diwakili oleh tiap 

pengambilan sampel, serta penentuan ukuran sampel 

yang akan digunakan secara representatif mewakili 

populasi. 

B. Rancangan Perlakuan 
Peneliti mendeskripsikan definisi konseptual dan definisi 

operasional dari variabel perlakuan serta menyusun 

dan menguraikan secara rinci kegiatan dan tahap-

tahap perlakuan yang akan dilaksanakan dalam 

kegiatan penelitian sesuai variabel perlakuan, sehingga 

terlihat perbedaan perlakuan yang dibandingkan. 

Rancangan perlakukan harus disesuaikan dengan tujuan 

penelitiannya. 
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A. Kontrol Validitas Internal dan Eksternal 

Peneliti menjelaskan cara mengontrol ancaman 

terhadap validitas internal dan validitas eksternal. 

Validitas internal dapat berupa sejarah, kematangan, 

pemberian pre-test, pengaruh penggunaan instrumen, 

regresi statistika, pemilihan subjek yang berbeda, 

mortalitas, seleksi kelompok, serta kontaminasi subjek 

dan kontaminasi perlakuan. Validitas eksternal adalah 

seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasi pada 

populasi. Untuk menjamin validitas internal 

penelitian eksperimen, peneliti memberi penjelasan 

yang meyakinkan bahwa perubahan variabel terikat 

benar-benar terjadi sebagai akibat dari perlakuan bukan 

akibat dari faktor lain. Kontrol validasi baik internal 

maupun eksternal hendaknya dirancang dan 

dilaksanakan mulai pada awal, dan selama penelitian. 

B. Instrumen Penelitian 

Peneliti menjelaskan jenis-jenis instrumen dan skala 

pengukuran yang digunakan,  serta tahapan-tahapan 

pengembangan instrumen yang mencakup; definisi 
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konsep- tual, definisi operasional, kisi-kisi 

instrumen, proses validasi konsep, pengujian validitas dan 

penghitungan reliabilitas instrumen. 

1. Instrumen Variabel Terikat 

a. Definisi Konseptual 

Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti 

berdasarkan sintesis peneliti terhadap konsep-

konsep yang dianalisis, dilengkapi dengan dimensi 

dan indikator dari konsep variabel yang akan diteliti 

b. Definisi operasional 

Peneliti menjelaskan  definisi yang terukur yang 

dilengkapi dengan rincian indikator penelitian 

(terukur) dan unit analisis pengukuran variabel 

yang di buat instrumennya, serta responden yang 

akan mengisi instrumen. 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi  instrumen 

berdasarkan definisi konseptual. Kisi-kisi 

instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang 
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berisikan dimensi, indikator, nomor butir dan jumlah 

butir untuk setiap indikator yang diukur. 

d. Jenis Instrumen 

Peneliti menyebutkan jenis instrumen yang 

digunakan untuk pengambilan data. 

e. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 

Peneliti menjabarkan hasil Pengujian Validitas 

(konstruk/isi) yang dilakukan melalui telaah pakar 

dan/atau panel. Proses penelaahan teoretis suatu 

konsep dimulai dari definisi konseptual, definisi 

operasional, dimensi, indikator, butir instrumen. Peneliti 

menjelaskan pakar/panel yang menelaah instrumen, 

prosedur telaah dan hasil telaahnya secara kualitatif atau 

kuantitatif bila menggunakan telaah panel. 

Selanjutnya peneliti menjelaskan prosedur telaah 

dan hasil pengujian validitas oleh panelis secara 

kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan 

pengujian validitas empiris dan penghitungan koefisien 

reliabilitas. Pengujian validitas empiris menggunakan 

korelasi biserial, korelasi point biserial atau korelasi 

product moment disesuaikan dengan bentuk skor butir 
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(dikotomi atau politomi). Penghitungan koefisien 

reliabilitas antara lain menggunakan KR20 atau Alpha 

Cronbach. 

2. Instrumen Variabel Moderator/Atribut* (
Khusus untuk 

variabel moderator perlu ada pengembangan instrument) 

a. Definisi Konseptual 

Peneliti menjelaskan konsep dari variabel 

yang diteliti berdasarkan sintesis peneliti terhadap 

konsep-konsep yang dianalisis, dilengkapi dengan 

dimensi dan indikator dari konsep variabel yang akan 

diteliti. 

b. Definisi Operasional 

Peneliti menjelaskan definisi yang terukur yang 

dilengkapi dengan rincian indikator penelitian (terukur) 

dan unit analisis pengukuran variabel yang dibuat 

instrumennya, serta responden yang akan mengisi 

instrumen. 

a. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen 

berdasarkan definisi konseptual. Kisi-kisi 

instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang 
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berisikan dimensi, indikator, nomor butir dan 

jumlah butir untuk setiap indikator yang diukur. 

 

b. Jenis Instrumen 

 Peneliti menyebutkan jenis instrumen yang 

digunakan untuk pengambilan data. 

c. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 

 Peneliti menyajikan hasil pengujian validitas 

(konstruk/isi) yang di lakukan dengan telaah pakar 

dan/atau panel. Proses penelaahan teoretis suatu 

konsep dimulai dari definisi konseptual, definisi 

operasional, dimensi dan indikator, serta butir 

instrumen. Peneliti  menjelaskan pakar yang  

menelaah instrumen, prosedur telaah dan hasil 

telaah pakar secara kualitatif. Selanjutnya peneliti 

menjelaskan prosedur telaah dan hasil validasi oleh 

panelis secara kuantitatif. Kemudian dilanjutkan 

dengan menjelaskan pengujian validitas empiris 

dan penghitungan koefisien reliabilitas. Pengujian 

validitas empiris menggunakan korelasi biserial, 
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korelasi point biserial atau korelasi product 

moment disesuaikan dengan bentuk skor butir 

(dikotomi atau politomi). Penghitungan koefisien 

reliabilitas antara lain menggunakan KR20 atau 

Alpha Cronbach. 

C. Tehnik Pengumpulan data 

Bagian ini menjelaskan tahap-tahap pengambilan data di 

lapangan, seperti, 

1. Tahap Observasi lapangan. Tempat penelitian 

hendaknya harus mewakili tujuan dari apa yang akan 

diteliti, Misal penentuan kelas konvensional, peneliti 

harus mengetahui praktek pengajaran yang ada di 

sekolah tersebut, selama ini praktek mengajar secara 

konvensionalnya seperti apa?  

2. Tahap pelaksanaan. Tahap dalam mengambil data 

melalui instrument yang dibuat. Misal, apakah data 

akan diambil melalui wawancara langsung, atau 

menggunakan telpon/email. Apakah tesnya akan 

tertulis atau lisan? 

3. Tahap clearing data. Tahap penyortiran dari data-
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data yang berhasil diambil, untuk menghindari data 

yang tidak lengkap/kurang. 

D. Teknik Analisis Data 
Peneliti mendeskripsikan teknik analisis data yang 

digunakan meliputi analisis data dengan statistika 

deskriptif, analisis data dengan statistika inferensial dan 

uji persyaratan analisisnya. Analisis data dengan statistika 

deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram 

batang daun) atau box plot (diagram kotak garis). 

Analisis data dengan statistika inferensial sesuai 

dengan hipotesis penelitian. 

E. Hipotesis Statistika 
Peneliti menuliskan hipotesis statistika dengan simbol atau 

lambang parameter statistika yang menggambarkan 

pernyataan tentang karakteristik populasi yang 

merupakan jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian. Pernyataan tersebut berbentuk proposisi 

sebagai hasil dari kerangka teoretik. Banyaknya 

hipotesis statistika sesuai dengan banyaknya hipotesis 

penelitian. 
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Contoh : 

Penelitian dengan Disain Treatment by Level 2 x 2 

Hipotesis Pertama 

H
0 

: A1   
A2

 

H
1 

: A1   
A2

 

Hipotesis Kedua 

H
0 

: interaksi 

AB 0  

H
1 

: interaksi 

AB ≠ 0  

Hipotesis ketiga 

H
0 

: A1B1   
A2 B1 

H
1 

: A1B1   
A2 B1 

Hipotesis keempat 

H
0 

: A1B1   
A2 B2 
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H
1 

: A1B1   
A2 B2 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 
 

Peneliti menyajikan hasil analisis dalam bentuk 

deskriptif data variabel terikat (Y) yang dapat disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, stem 

and leaf (diagram batang dan daun) atau box plot 

(diagram kotak  garis)  yang dilengkapi dengan 

interpretasi data. Banyaknya subjudul untuk penyajian 

data variabel terikat (Y) pada setiap kelompok sesuai 

dengan disain penelitian. 

Contoh: 

Penelitian dengan disain treatment by level 2 x 2 

Peneliti  menyajikan  deskripsi  data  variabel  

terikat  (Y) untuk kelompok   A
1  

dan A
2
, Kelompok B

1  

dan B
2
, kelompok A

1
B

1
, A

2
B

1
,   A1 B2 , dan A2 B2  

dengan menggunakan histogram, stem and leaf  
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(diagram batang dan daun), atau box plot (diagram 

kotak garis) sesuai dengan karakteristik data. 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Peneliti menjelaskan hasil uji persyaratan analisis 

data. Uji persyaratan analisis disesuaikan dengan 

statistika inferensial yang digunakan. Untuk pengujian 

hipotesis komparatif, maka uji persyaratan analisis 

yang diharuskan adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas varians data variabel terikat (Y) untuk 

setiap kelompok yang dibandingkan. 

Contoh: 

Pada analisis statistika ANAVA Dua Jalur 

Peneliti menjelaskan hasil uji persyaratan analisis data 

yaitu: 

1. Uji normalitas distribusi data Y untuk kelompok A
1
, A

2
, B

1
, 

B
2
, A

1
B

1
, A

2
B

1
, A

1
B

2
, dan A

2
B

2
 

2. Uji homogenitas varians data Y untuk kelompok 

A
1
dan A

2
, kelompok B

1  
dan B

2  
, serta kelompok-
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kelompok A
1
B

1
, A

2
B

1
, A1 B2 , dan A2 B2 . 

 

C. Pengujian Hipotesis 
 

Peneliti menyajikan hasil penghitungan statistika uji 

dan hasil pengujian hipotesis statistika. Setiap hipotesis 

yang diuji dinyatakan dalam subjudul tersendiri, 

sehingga banyaknya subjudul sesuai dengan 

banyaknya hipotesis penelitian yang diuji. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 
 

Peneliti membahas hipotesis yang tidak teruji 

dengan mengemukakan argumentasi mengapa hipotesis 

tersebut tidak teruji. Dalam pembahasan hasil 

menjelaskan keterbatasan penelitian. Hipotesis yang teruji 

dibahas berdasarkan teori dan/atau hasil penelitian 

yang relevan untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian 

mendukung atau tidak mendukung teori dan/atau hasil-

hasil penelitian yang relevan. 



64 

 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Peneliti mendeskripsikan kesimpulan yang merupakan 

tesis atau hipotesis penelitian yang teruji atau hipotesis 

penelitian yang didukung oleh data empiris.*( Untuk hipotesis 

yang tidak teruji tidak menjadi tesis atau kesimpulan, maka dalam kesimpulan ditulis kalimat 

seperti dalam tanda kutip ini “hipotesis tidak didukung oleh data empiris”. Namun, 

pembahasan mengenai mengapa hipotesis tersebut tidak teruji ini dituliskan pada 

bagian pembahasan). 

B. Implikasi 
 

Peneliti menjelaskan implikasi sebagai konsekuensi logis dari 

kesimpulan penelitian dan ditindaklanjuti dengan upaya 

perbaikan. 

Contoh: Jika kesimpulannya yang diperoleh hasil belajar 

siswa dengan metode pembelajaran (A
1
) lebih tinggi 

dari hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran 

(A
2
) untuk level (B

1
) dan hasil belajar siswa dengan metode 

pembelajaran (A
1
) lebih rendah dari hasil belajar siswa 

dengan metode pembelajaran (A
2
) untuk level (B

2
) 

maka untuk meningkatkan hasil belajar dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran 
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untuk siswa A1 level B
1  

dan menggunakan metode 

pembelajaran A
2 
untuk siswa level B

2
.  

 

C. Saran 
Peneliti menyampaikan pemikiran yang berkaitan 

dengan operasional implikasi penelitian. Saran 

ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang berikut 

judul buku yang telah dikutip pada isi tesis dan 

disertasi dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah. 

LAMPIRAN 

Lampiran 1.   Rancangan Perlakuan 

Lampiran 2.   Instrumen Penelitian (hasil final setelah 

ujicoba)  

Lampiran 3.   Hasil 

Penghitungan uji 

coba Instrumen  

Lampiran 4.   Kisi-
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kisi Akhir (sesudah 

Uji coba) 

Lampiran 5.   Data Hasil Penelitian (Data Variabel  

Terikat  dan  Variabel Moderator) 

Lampiran 6.   Data Hasil Pengujan Persyaratan  Analisis  

Lampiran 7.   Data Hasil Pengujian Hipotesis 

 

RIWAYAT HIDUP 

Peneliti menuliskan identitas dirinya termasuk riwayat 

pendidikan, jabatan, pekerjaan dan karya-karya tulis 

yang pernah dibuatnya serta hal lain yang diangap 

perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 

 

B. PENELITIAN KUANTITATIF ASOSIATIF 
Penelitian kuantitatif asosiatif dapat menggunakan 

teknik atau model analisis korelasi multipel dapat pula 

menggunakan teknik atau model analisis jalur. Peneliti 

akan menggunakan model korelasi multipel jika variabel-

variabel bebas dari penelitiannya secara teoretik 

diyakini independen atau tidak ada variabel intervening 

di antara variabel-variabel bebasnya. Jika variabel- 
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variabel bebas penelitiannya secara teoretik tidak 

independen atau satu atau lebih dari satu variabel bebas 

merupakan variabel intervening, maka peneliti 

menggunakan model analisis jalur. 

1. SISTEMATIKA 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 
 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi konseptual 

1. Variabel Terikat atau Dependent Variable  (Y) 

2. Variabel Bebas atau Independent Variable ( X i , I = Ꞓ 1,  2, ... 

, k ) 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Teoretik 

D. Hipotesis Penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 
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C. Metode Penelitian 

D. Populasi dan Sampel 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Variabel Terikat 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Instrumen 

e. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 

2. Instrumen Variabel Bebas ( X i  , i 1, 2, ... , k ) 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Instrumen 

e. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 

F. Teknik Analisis Data 

G. Hipotesis Statistika 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

C. Pengujian Hipotesis 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Saran  
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DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 

Lampiran 1.   Instrumen Penelitian (hasil akhir uji coba)  

Lampiran 2.   Hasil Penghitungan Uji Coba Instrumen  

Lampiran 3.   Kisi-kisi Akhir Instrumen (sesudah Uji 
coba) 

Lampiran 4.   Data Hasil Penelitian (Data Variabel Terikat 
dan Variabel Bebas)  

Lampiran 5.   Pengujian  Persyaratan Analisis 

Lampiran6.  Pengujian Hipotesis ( penghitungan 

koefisien korelasi, koefisien jalur, koefisien 
muatan faktor (loading factor), dan 
reliabilitas pada setiap variabel atau 

indikator dari setiap variabel laten 

penelitian) dilampirkan penghitungan 
statistik uji, hasil dan kesimpulan uji 
dalam bentuk print out komputer dengan 
SPSS, dsb. 

RIWAYAT HIDUP 

2. PENJELASAN ISI SISTEMATIKA 
BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peneliti menjelaskan tentang kesenjangan antara 

fakta atau apa yang ada (Das Sein) dan harapan atau 

yang seharusnya (Das Sollen) yang menjadi masalah 
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utama penelitian (variabel terikat). Fakta dapat 

merupakan apa yang ada sekarang berupa data sekunder, 

hasil observasi, pengalaman pribadi, atau hasil 

penelitian lainnya, sedangkan harapan dapat berupa 

apa yang ada yang terdapat pada undang-undang, 

peraturan, visi-misi, renstra, kurikulum, atau teori-teori 

dalam text book (literature) dan jurnal. 

B. Identifikasi Masalah 
Peneliti mengidentifikasi beberapa penyebab 

terjadinya masalah utama yaitu hal-hal yang 

berhubungan dengan atau menjadi penyebab 

munculnya masalah utama penelitian, yang telah 

diungkapkan pada latar belakang masalah. Hasil 

identifikasi dituliskan dalam bentuk pernyataan. 

C. Pembatasan Masalah 
Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti 

sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya dari banyak 

faktor atau variabel yang diidentifikasi mempengaruhi 

variabel terikat, dibatasi dengan menetapkan minimal 2 

(dua) variabel bebas yang akan diteliti. 
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D. Rumusan Masalah 
Peneliti merumuskan masalah yang disajikan secara rinci 

dalam bentuk pertanyaan penelitian yang berkaitan 

dengan hubungan atau pengaruh variabel  bebas 

terhadap variabel terikat. 

Contoh : 

Penelitian Kuantitatif Asosiatif Model Korelasi Multipel 

Untuk model korelasi multipel dapat menguji 

korelasi atau hubungan dapat pula menguji pengaruh 

linier. Untuk model korelasi multipel dengan tiga 

variabel bebas yang bertujuan menguji pengaruh.  

Contoh perumusan masalah yang bisa diajukan adalah 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Apakah X
1   

berpengaruh terhadap Y ? 

2. Apakah X
2   

berpengaruh terhadap Y ? 

3. Apakah X
3 

berpengaruh terhadap Y ? 

4. Apakah X
1
, X

2
, X

3 
secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh atau berpengaruh terhadap 

Y ? 
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Selain itu peneliti juga jika tertarik lebih jauh 

dapat mencari korelasi parsialnya dari variable-variabel 

tersebut 

Untuk model korelasi multipel dengan tiga variabel 

bebas yang bertujuan menguji korelasi atau hubungan 

linier. Contoh perumusan masalah yang bisa diajukan 

adalah perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Apakah X
1 

mempunyai hubungan dengan Y ? 

2. Apakah X
2 

mempunyai hubungan dengan Y ? 

3. Apakah X
3 

mempunyai hubungan dengan Y ? 

4. Apakah X
1
, X

2
, X

3  
secara bersama-sama 

mempunyai hubungan dengan Y ?  

Untuk Model Analisis Jalur dengan empat 

variabel perumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah X
1 

berpengaruh langsung terhadap Y ? 

2. Apakah X
2 

berpengaruh langsung terhadap Y ? 

3. Apakah X
3 

berpengaruh langsung terhadap Y ? 

4. Apakah X
1 

berpengaruh langsung terhadap X
3 

? 
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5. Apakah X
2 

berpengaruh langsung terhadap X
3 

? 

6. Apakah X
1 

berpengaruh langsung terhadap X
2 

? 

Permasalahan yang diajukan di atas sangat tergantung 

pada diagram jalur yang dipilih oleh peneliti. 

 

 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 
Peneliti mengungkapkan secara spesifik manfaat yang 

akan dicapai yang dapat disumbangkan dalam: 

1. Pengembangan IPTEKS 

2. Pemecahan masalah praktis dalam pembangunan 

 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Konseptual 

Peneliti membahas variabel penelitian secara 

konseptual dari sejumlah teori atau konsep para ahli. 

Kajian konseptual ini dimulai dari variabel terikat (Y) 

dilanjutkan dengan pembahasan variabel bebas (X
1
). 

Untuk setiap variabel penelitian dituntut menggunakan 
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minimal 5 (lima) rujukan konsep para ahli. Kajian 

konseptual tidak sekedar mencantumkan konsep-konsep 

secara runtut dari berbagai  sumber  tetapi  hasil analisis 

dari berbagai konsep, kemudian membandingkan hasil 

analisis dari berbagai konsep tersebut. Dalam 

membandingkan hasil analisis dari berbagai konsep 

akan ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan 

itu menjadi dasar sintesis yang akan menjadi 

konsep/konstruk dari variabel yang akan diteliti. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 
Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang 

relevan dengan masalah penelitian, baik yang 

mendukung maupun yang bertentangan. Hasil 

penelitian yang relevan dapat diambil dari buku 

teks, jurnal, hasil penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan persamaan dan/atau perbedaan penelitian 

yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada. 

C. Kerangka Berpikir 
Peneliti mendeskripsikan kajian berupa penalaran yang 

bersifat deduktif keterkaitan antara konsep-konsep dari 
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setiap variabel yang mengarah ke hubungan sebab akibat 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam 

kerangka berpikir ini peneliti membahas keterkaitan 

antara dan yang didukung oleh teori yang ada atau 

hasil pemikiran peneliti yang didukung oleh 

argumentasi yang logis untuk menghasilkan hipotesis 

penelitian. Kerangka berpikir ini dijadikan sebagai 

dasar dalam mendukung perumusan hipotesis 

penelitian. Banyaknya subjudul kerangka berpikir 

sama dengan banyaknya butir pada perumusan 

masalah. 

 

Contoh : 

Subjudul untuk kerangka berpikir; 

1. Variabel X
1 

dan Y 

2. Variabel X
2 

dan Y 

3. Variabel X
3 

dan Y 

4. Variabel X
1 
, X

2 
, X

3
secara bersama-sama dengan Y 

D. Hipotesis Penelitian 
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Peneliti merumuskan hipotesis penelitian dalam 

bentuk proposisi atau pernyataan sebagai jawaban 

sementara atas pertanyaan penelitian yang merupakan 

pernyataan tentang karakteristik populasi sebagai hasil 

dari proses teoretik. Hipotesis penelitian dirumuskan 

berdasarkan kerangka berpikir. Banyaknya hipotesis 

sama dengan banyaknya subjudul pada kerangka 

bverpikir dan banyaknya butir pada perumusan masalah. 

Seperti telah dikemukakan bahwa penelitian 

kuantitatif asosiatif dapat menggunakan model korelasi 

multipel, dapat pula menggunakan model analisis jalur, 

sehingga kontelasi masalah menyesuaikan 

Contoh untuk Model Korelasi Multipel : Hipotesis 

untuk : 

• Penelitian Model Korelasi Multipel yang Bertujuan 

Menguji Hubungan 

1. Terdapat hubungan positif/negatif antara X
1 

dan Y 

2. Terdapat hubungan positif/negatif antara X
2 

dan Y 

3. Terdapat hubungan positif/negatif antara X
3 

dan Y 

4. Terdapat hubungan positif/negatif antara X
1 

, X
2 

, 
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X
3  

secara b ersama-sama dengan Y 

Selain itu juga bisa ditambahkan korelasi parsialnya. 

 Penelitian Model Korelasi Multipel yang Bertujuan 

Mengu Pengaruh 

1. X
1 

berpengaruh positif/negatif terhadap Y 

2. X
2 

berpengaruh positif/negatif terhadap Y 

3. X
3 

berpengaruh positif/negatif terhadap Y 

Terdapat pengaruh positif/negatif antara X
1 

, X
2 

, X
3 

secara 

bersama-sama dengan Y*( 
Peneliti dapat menuliskan: Terdapat pengaruh 

positif/negatif  X1 , X 2 , dan  X 3  secara bersama-sama terhadap Y
)
 

Selain itu juga bisa ditambahkan korelasi parsialnya. 

Contoh untuk Model 

Analisis Jalur dengan empat 

variabel: Model 

konstelasinya adalah: 
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Hipotesisnya adalah: 

1. X
1 

berpengaruh positif secara langsung terhadap Y 

2. X
2 

berpengaruh positif secara langsung terhadap Y 

3. X
3 

berpengaruh positif secara langsung terhadap Y 

4. X
1 

berpengaruh positif secara langsung terhadap X
3

 

5. X
2 

berpengaruh positif secara langsung terhadap X
3

 

6. X
1 

berpengaruh positif secara  langsung terhadap X
2

 

     Selain masalah-masalah tersebut, dapat ditambahkan 

pula diteliti perbedaan dari pengaruh antar variable-

variabel tersebut 

 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Khusus Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan tujuan penelitian yang 

ingin dicapai. Isi tujuan penelitian disesuaikan dengan 

perumusan masalah. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Peneliti mendeskripsikan lokasi dilakukannya penelitian 

tersebut dan waktu yang digunakan selama penelitian mulai 
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dari penyusunan rencana penelitian (proposal) sampai 

dengan penyusunan laporan penelitian itu selesai dilakukan. 

C. Metode Penelitian 
Peneliti menjelaskan pendekatan, metode, teknik yang 

digunakan dalam penelitian, variabel penelitian dan 

konstelasi penelitian yang ditetapkan. Konstelasi 

penelitian menggambarkan bagan 

hubungan/pengaruh antarvariabel. 

Contoh : 

• Penelitian Model Korelasi Multipel 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

metode survei dan teknik korelasional. Variabel 

terikat adalah Y dan variabel- variabel bebas adalah X
1 

, X
2 
, X

3
. 
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Kontelasi Penelitiannya adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Penelitian Model Analisis Jalur: 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

metode survei dan teknik analisis jalur. Variabel pada 

analisis jalur terdiri dari variabel eksogen dan endogen. 

Kontelasi Penelitiannya adalah: 
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Keterangan : 

Variabel endogen (variabel terikat) adalah Y, Variabel 

eksogen (variabel bebas/intervening) adalah X
1
, X

2
, dan 

X
3
. 

D. Populasi dan Sampel 
Peneliti menjelaskan unit analisis dan unit sampling, 

populasi penelitian yang terdiri atas populasi target dan 

populasi terjangkau. Selanjutnya disajikan teknik 

pengambilan sampel dan tahap-tahap pengambilan 

sampel, serta penentuan ukuran sampel yang akan 

digunakan secara representatif mewakili populasi.  

E. Teknik Pengumpulan Data 
Peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data yaitu 

dengan menggunakan instrumen berbentuk tes, skala, 

kuesioner dan lain-lain. Pengembangan instrumen 

untuk setiap variabel disajikan mulai dari definisi 

konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, 

pengujian validitas instrumen dan penghitungan 

reliabilias. 

1. Instrumen Variabel Terikat 

a. Definisi Konseptual 
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Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti 

berdasarkan sintesis peneliti terhadap konsep-

konsep yang dianalisis, dilengkapi dengan dimensi 

dan indikator dari konsep variabel yang akan diteliti 

b. Definisi operasional 

Peneliti mendefiniskan yang terukur yang 

dilengkapi dengan rincian indikator penelitian 

(terukur) dan unit analisis pengukuran variabel 

yang dibuat instrumennya, serta responden yang 

akan mengisi instrumen. 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen sesuai 

dengan definisi konseptual. Kisi-kisi instrumen 

disajikan dalam bentuk tabel yang berisi dimensi, 

indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk 

setiap indikator yang akan diukur. 

d. Jenis Instrumen 

Peneliti menyebutkan jenis instrumen yang digunakan 

untuk pengambilan data. 

e. Pengujian Validitas Instrumen dan Penghitungan 

Reliabilitas  
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Peneliti menyajikan hasil validitas (konstruk/isi) yang 

dilakukan dengan telaah pakar dan/atau panel. 

Proses penelaahan teoretis suatu konsep dimulai dari 

definisi konseptual, definisi operasional, dimensi, 

indikator, dan butir instrumen. Peneliti menjelaskan 

pakar yang menelaah instrumen, prosedur telaah dan 

hasil telaahnya secara kualitatif. Selanjutnya peneliti 

menjelaskan prosedur telaah dan hasil validasi panel 

secara kuantitatif. Kemudian di lanjutkan dengan 

menjelaskan pengujian  validitas  empiris  dan  

penghitungan  koefisien reliabilitas. Pengujian 

validitas empiris menggunakan korelasi biserial, 

korelasi point biserial atau korelasi product moment 

disesuaikan dengan bentuk skor butir (dikotomi atau 

politomi). Penghitungan koefisien reliabilitas antara 

lain menggunakan KR20 atau Alpha Cronbach. 

1. Instrumen Variabel  Bebas 

a. Definisi Konseptual 

Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti 

berdasarkan sintesis peneliti terhadap konsep-
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konsep yang dianalisis, dilengkapi dengan dimensi 

dan indikator dari konsep variabel yang akan diteliti. 

b. Definisi operasional 

Peneliti menjelaskan definisi yang terukur yang 

dilengkapi dengan rincian indikator penelitian 

(terukur) dan unit analisis pengukuran variabel 

yang di buat instrumennya, serta responden yang 

akan mengisi instrumen. 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen sesuai 

dengan definisi konseptual. Kisi-kisi instrumen 

disajikan dalam bentuk tabel yang berisi dimensi, 

indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk 

setiap indikator yang akan diukur. 

d. Jenis Instrumen 

Peneliti menyebutkan jenis instrumen yang digunakan 

untuk pengambilan data. 

e. Pengujian Validitas Instrumen 

dan Penghitungan Reliabilitas  

Peneliti menyajikan hasil validitas (konstruk/isi) yang 
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dilakukan dengan telaah pakar dan/atau panel. 

Proses penelaahan teoretis suatu konsep dimulai dari 

definisi konseptual, definisi operasional, dimensi, 

indikator, dan butir instrumen. Peneliti menjelaskan 

pakar yang menelaah instrumen, prosedur telaah dan 

hasil telaahnya secara kualitatif. Selanjutnya peneliti 

menjelaskan prosedur telaah dan hasil validasi panel 

secara kuantitatif. Kemudian dilanjutkan dengan 

menjelaskan Pengujian Validitas empiris dan 

penghitungan koefisien reliabilitas. Pengujian 

Validitas empiris menggunakan korelasi biserial, 

korelasi point biserial atau korelasi product moment 

disesuaikan dengan bentuk skor butir (dikotomi atau 

politomi). Demikian pula dengan penghitungan 

koefisien reliabilitas antara lain menggunakan KR20 

atau Alpha Cronbach. 

 

E.Teknik Analisis Data 
Peneliti mendeskripsikan teknik analisis data yang 

digunakan untuk menganalisis data meliputi analisis 

data dengan statistika deskriptif, analisis data dengan 
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statistika inferensial dan uji persyaratan analisisnya. 

Analisis data dengan statistika deskriptif dapat disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, stem 

and leaf (diagram batang daun) atau box plot (diagram 

kotak garis). Analisis data dengan statistika 

inferensial sesuai dengan hipotesis penelitian yang akan 

diuji. 

F. Hipotesis Statistika 
Peneliti menuliskan hipotesis statisika berupa simbol atau 

lambang para- meter statistika yang menggambarkan 

pernyataan tentang karakteristik populasi yang 

merupakan jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian. Pernyataan tersebut berbentuk proposisi 

sebagai hasil dari kerangka teoretik untuk hipotesis 

penelitian dan ingkarannya adalah hipotesis nol. 

Banyaknya hipotesis statistika sesuai banyaknya hipotesis 

penelitian. 

Contoh : Penelitian Asosiatif Model Korelasi 

Multipel yang menguji hubungan: 

Hipotesis pertama 
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  H
0   

: Y1 0 

  H
1   

: Y1 0 

Hipotesis kedua 

H
0  

:Y 2  0 

H
1   

:Y 2  0 

Hipotesis ketiga 

   H
0 

: Y 3 0 

   H
1
Y 3  0 

Hipotesis keempat 

H
0   

:  Y .123 0 

H
1   

:  Y .123  0 

Contoh : 

• Penelitian Asosiatif Model Korelasi Multipel yang 

menguji pengaruh: 

Hipotesis pertama 

H
0   

: 1 0 
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H
1   

: 1 0 

Hipotesis kedua 

H
0   

: 2 0 

H
1   

: 2  0 

Hipotesis ketiga 

H
0     

: 3 0 

H
1     

: 3 0 

Hipotesis keempat 

H
0   

: Y .123  0 

H
1   

: Y .123  0 

Contoh : 

• Penelitian Kuantitatif Asosiatif Model Analisis Jalur: 

Hipotesis pertama 

Ho  : Y1 0 

H
1     

: Y1 0 

Hipotesis kedua 

Ho  : Y 2  0 
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H
1     

: Y 2  0 

Hipotesis ketiga 

Ho  : Y 3  0 

H
1     

: Y 3  0 

Hipotesis keempat 

Ho  : 31 0 

H
1     

: 31 0 

Hipotesis kelima 

Ho  : 32 0 

H
1     

: 32  0 

Hipotesis keenam 

Ho   : 21 0 

H
1       

: 21 0 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 
 

Peneliti menyajikan hasil analisis deskriptif data 

variabel terikat (Y) dan data variabel bebas (X
1
) yang 

dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram batang daun) 

atau box plot (diagram kotak garis) yang dilengkapi 

dengan interpretasi data. Banyaknya penyajian data 

variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X
1
) sesuai 

dengan banyaknya variabel penelitian. 

Contoh : 

• Penelitian Korelasi Asosiatif 

Peneliti menyajikan deskripsi data variabel Y , X
1 
, X

2 
, dan 

X
3 
dengan tabel distribusi frekuensi dan/atau histogram. 
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B. Pengujian Persyaratan Analisis Data 
 

Peneliti menjelaskan hasil uji persayaratan analisis 

data. Uji persyaratan analisis disesuaikan dengan 

statistika inferensial yang digunakan. Untuk analisis 

korelasi dan analisis jalur persyaratan analisis yang 

harus diuji adalah normalitas galat taksiran regresi dan 

linearitas regresi sederhana antara dua variabel. 

Contoh : 

• Penelitian Korelasi Asosiatif 

Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah uji 

normalitas galat taksiran regresi sederhana, uji 

linearitas dan keberartian regresi sederhana. 

 

 

C. Pengujian Hipotesis 
 

Peneliti menyajikan hasil penghitungan statistika uji 

dan hasil pengujian hipotesis statistika. Setiap hipotesis 

yang diuji dinyatakan dalam subjudul tersendiri, 



92 

 

sehingga banyaknya subjudul sesuai dengan 

banyaknya hipotesis penelitian yang diuji. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 
 

Peneliti membahas hipotesis yang tidak teruji 

dengan mengemukakan argumentasi mengapa 

hipotesis tidak teruji termasuk keterbatasan 

penelitian. Hipotesis yang teruji dibahas berdasarkan  

teori dan/atau hasil-hasil penelitian yang relevan 

untuk menunjukkan apakah hasil penelitian 

mendukung atau menolak teori dan/atau hasil-hasil 

penelitian yang relevan. 

BAB V  KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Peneliti mendeskripsikan kesimpulan yang 

merupakan tesis atau hipotesis penelitian yang teruji atau 

hipotesis penelitian yang didukung oleh data empiris. 

B. Implikasi 
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Peneliti menjelaskan implikasi yang merupakan 

konsekuensi logis dari kesimpulan penelitian yang 

ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan. 

Contoh: 

Kesimpulan: Lingkungan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Artinya perbaikan 

lingkungan kerja akan mengakibatkan peningkatan 

kinerja karyawan. Implikasinya adalah: kinerja 

karyawan dapat ditingkatkan dengan memperbaiki 

lingkungan kerja. Selanjutnya kemukakanlah upaya-

upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki 

lingkungan kerja agar berdampak pada peningkatan 

kinerja karyawan. 

C. Saran 
Peneliti menuliskan saran yang berasal dari pemikiran 

peneliti yang berkaitan dengan operasional implikasi 

penelitian kepada berbagai pihak terkait dengan masalah 

penelitian. 

Untuk hipotesis yang tidak teruji tidak menjadi tesis atau kesimpulan, maka 

dalam kesimpulan ditulis kalimat seperti dalam tanda kutip ini 

“hipotesis tidak didukung oleh data empiris”. Namun, pembahasan 
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mengenai mengapa hipotesis tersebut tidak teruji ini dituliskan pada 

bagian pembahasan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang berikut 

judul buku yang telah dikutip pada isi tesis dan 

disertasi dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah. 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.   Instrumen Penelitian (hasil akhir uji coba)  

Lampiran 2.   Hasil Penghitungan Uji Coba Instrumen  

Lampiran 3.   Kisi-kisi Akhir Instrumen (sesudah Uji 
coba) 

Lampiran 4.   Data Hasil Penelitian (Data Variabel Terikat 
dan Variabel Bebas)  

Lampiran 5.   Pengujian  Persyaratan Analisis 

Lampiran 6. Pengujian Hipotesis ( penghitungan 

koefisien korelasi, koefisien jalur, koefisien 
muatan faktor (loading factor), dan 
reliabilitas pada setiap variabel atau 

indikator dari setiap variabel laten 

penelitian) dilampirkan penghitungan 
statistik uji, hasil dan kesimpulan uji 
dalam bentuk print out komputer seperti 
SPSS, dsb. 
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RIWAYAT HIDUP 

Peneliti menuliskan identitas dirinya termasuk riwayat 

pendidikan, jabatan, pekerjaan dan karya-karya tulis 

yang pernah dibuatnya serta hal lain yang diangap 

perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 

 

C. Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif meliputi metode penelitian; 

Etnografi, Studi Kasus, Fenomenologis, Grounded Teori, 

Naratif/Historis, dan Analisis Isi, serta pendekatan yang 

terdapat dalam metode penelitian tersebut. Sistematika 

yang disajikan pada pedoman ini bersifat umum, peneliti 

dapat menyesuaikan dengan sistematika yang berlaku 

pada metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

 

1. SISTEMATIKA 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus dan Subfokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah 

D. Kegunaan Penelitian 
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BAB II  KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Latar Penelitian 

D. Metode dan Prosedur Penelitian 

E. Data dan Sumber Data 

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

G. Prosedur Analisis Data 

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

(Teknik pemeriksaan keabsahan data untuk setiap 

jenis metode kualitatif berbeda-beda. Oleh karena itu, 

teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan 

data disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam 

metode penelitian yang digunakan.) 

1. Kredibilitas 

2. Transferabilitas 

3. Dependabilitas 

4. Konfirmabilitas 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian 

B. Temuan Penelitian 

1. Subfokus 1 

2. Subfokus 2 

3. Subfokus 3 

4. Subfokus 4 
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5. Subfokus 5 

6. Subfokus dst. 

 

BAB V PEMBAHASAN TEMUAN 

PENELITIAN 

A. Subfokus 1 

B. Subfokus 2 

C. Subfokus 3 

D. Subfokus 4 

E. Subfokus 5 

F. Subfokus dst. 

 

BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

B. Rekomendasi 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pedoman Observasi 

Lampiran 2. Pedoman wawancara 

Lampiran 3. Catatan Lapangan Hasil Observasi  

Lampiran 4. Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

Lampiran 5. Dokumen Pendukung (Foto dan 

dokumen)  

Lampiran 6. Hasil Analisis Data 

 

RIWAYAT HIDUP 
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2. PENJELASAN ISI SISTEMATIKA  

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peneliti menguraikan konteks atau situasi yang 

mendasari munculnya permasalahan yang menjadi fokus 

penelitian. Konteks permasalahan dapat  berupa  tinjauan  

historis,  ekonomis,  sosial,  dan  kultural. Penggambaran 

konteks permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan 

menunjukkan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris 

atau kejadian aktual dan unik yang terjadi di masyarakat 

yang sudah terpublikasikan melalui media massa, buku, 

hasil penelitian sebelumnya, atau sumber lainnya.  

Peneliti  dapat  juga  menyertakan data  statistik  untuk 

menunjukkan aktualitas dan trend atau perkembangan 

fenomena yang menjadi  latar  belakang  masalah  

penelitian.  Peneliti  dapat  juga menyertakan hasil studi 

pendahulu (pre-eliminary study) atas fenomena tertentu 

yang berupa data kualitatif ataupun kutipan wawancara. 

Bagian latar belakang masalah ini sebaiknya diakhiri 

dengan batasan yang dibuat oleh peneliti berkaitan 

dengan fenomena, fakta empiris, ataupun kejadian aktual 
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yang sudah dipaparkan sebelumnya. Batasan atas 

fenomena tersebut diharapkan dapat mengantarkan 

peneliti menuju fokus penelitian yang akan diteliti 

sekaligus menunjukkan penting dan menariknya 

permasalahan tersebut. 

B. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu area 

sepesifik yang akan diteliti. Setelah fokus ditentukan, 

selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut 

sebagai sub-subfokus penelitian. 

C. Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah penelitian dalam 

bentuk kalimat tanya yang bersifat umum (grand tour 

question) sebagai pertanyaan payung. Kemudian 

rumusan masalah ini dikembangkan menjadi pertanyaan- 

pertanyaan yang lebih spesifik (research question) sesuai 

dengan sub-subfokus penelitian. 

D. Kegunaan Penelitian 

Peneliti menjelaskan manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian. Kegunaan dapat diklasifikasikan 

menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. 
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Kegunaan teoretis adalah bagaimana hasil penelitian 

menjadi bagian dari  proses pengembangan ilmu. 

Manfaat praktis adalah bagaimana hasil penelitian dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis 

dalam kehidupan. 

 

BAB II  KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus 

Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan konsep-konsep yang dapat 

dijadikan landasan penelitian yang berhubungan dengan 

fokus dan subfokus penelitian. Konsep tersebut 

didasarkan pada kajian teoretik dari berbagai buku dan 

jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Deskripsi 

konseptual ini diperlukan untuk memberikan gambaran 

tentang fokus penelitian dan bagaimana fokus penelitian 

dikembangkan menjadi subfokus penelitian. Penelitian 

dituntut menggunakan minimal 5 (lima) rujukan konsep 

para ahli. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti mengemukakan hasil penelitian yang 

berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. 

Hasil penelitian yang relevan dimaksudkan untuk 

menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan di antara 

penelitian- penelitian terkait yang pernah dilakukan. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Peneliti menjelaskan tujuan penelitian yaitu untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fokus 

dan subfokus penelitian. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti menjelaskan di mana dan kapan penelitian 

dilakukan. Waktu penelitian adalah sejak melakukan 

observasi awal sebagai persiapan penulisan proposal 

sampai pada penulisan laporan penelitian. Khusus 

penelitian analisis isi tidak terikat dengan tempat 

tertentu.   

C. Latar Penelitian 
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Peneliti menjelaskan situasi sosial dan budaya yang 

menjadi latar penelitian, yang menggambarkan 

karakteristik subjek penelitian. Untuk menjelaskan latar 

penelitian ini peneliti perlu melakukan observasi 

pendahuluan. Peneliti sudah mengumpulkan data tentang 

gambaran umum konteks penelitian berupa subjek, 

lokasi, kegiatan dan waktu yang melatari fenomena yang 

menjadi fokus penelitian. 

D. Metode dan Prosedur Penelitian 

Peneliti menjelaskan pendekatan dan metode 

penelitian yang digunakan serta prosedur 

pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode 

penelitian sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang 

digunakan (etnografi, studi kasus, fenomenologi, 

grounded theory, naratif, dan analisis isi). Prosedur 

penelitian menjelaskan langkah-langkah penelitian. 

Prosedur penelitian kualitatif pada umumnya bersifat 

siklus. 
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E. Data dan Sumber Data 

Peneliti menjelaskan informasi atau data yang 

dikumpulkan sehubungan dengan fokus dan subfokus 

penelitian. Kemudian dijelaskan pula sumber-sumber 

data primer maupun sekunder yang digunakan dalam 

penelitian baik informan, peristiwa, maupun dokumen. 

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti menjelaskan teknik dan prosedur yang 

digunakan dalam pengumpulan data yang meliputi: (1) 

observasi, (2) wawancara, (3) dokumen, dan (4) focus 

group discussion. 

G. Prosedur Analisis Data 

Peneliti menjelaskan prosedur analisis data, baik 

selama proses pengumpulan data maupun setelah data 

terkumpul. Prosedur analisis dapat menggunakan salah 

satu dari model-model analisis data kualitatif yang sesuai 

dengan jenis (metode) penelitian kualitatif yang 

digunakan (model Milles & Hubberman, Spradly, 

Bogdan & Biklen, Strauss & Corbin, Yin, atau Analisis 

Isi). 
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H. Pemeriksaan Keabsahan Data  

Peneliti menjelaskan bagaimana proses dan teknik 

yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data. 

Keabsahan data antara lain dapat mencakup: derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), kepastian 

(confirmability), dan dapat dengan hanya triangulasi, 

baik triangulasi sumber informasi, triangulasi teknik, 

maupun triangulasi waktu. 

 Kredibilitas (Credibility). Kredibilitas merupakan 

penetapan hasil penelitian kualitatif yang 

kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif 

partisipan dalam penelitian tersebut. Berdasarkan 

perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah 

untuk mendeskripsikan atau memahami 

fenomena yang menarik perhatian dari sudut 

pandang partisipan. Partisipan adalah satu-

satunya orang yang dapat menilai secara sah 

kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi 

untuk  meningkatkan  kredibilitas data meliputi  

perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, 
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triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus 

negatif, dan member-checking. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data untuk setiap 

jenis metode kualitatif berbeda-beda. Oleh karena itu, 

teknik yang digunakan untuk memerikasa keabsahan 

data disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam 

metode penelitian yang digunakan. 

 Transferabilitas (Transferability). 

Transferabilitas merujuk pada tingkat kekuatan   

hasil   penelitian   kualitatif  untuk  dapat 

digeneralisasikan atau ditranfer pada konteks 

atau setting yang lain. Dari sebuah perspektif 

kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung 

jawab seseorang dalam melakukan generalisasi.  

Peneliti  kualitatif  dapat  meningkatkan 

transferabi litas dengan melakukan suatu 

pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian 

dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada 

penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer 

hasil penelitian pada konteks yang berbeda 
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bertanggung jawab untuk membuat keputusan 

tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal. 

 Dependabilitas (Dependability). Dependabilitas 

menekankan perlunya peneliti untuk 

memperhitungkan konteks yang berubah-ubah 

dalam penelitian yang di lakukan. Peneliti 

bertanggung jawab menjelaskan perubahan-

perubahan yang terjadi dalam setting dan 

bagaimana perubahan- perubahan tersebut dapat 

mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam 

studi tersebut. 

 Konfirmabilitas (Confirmability). 

Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada 

tingkat kekuatan hasil penelitian yang 

dikonfirmasikan oleh orang lain. Terdapat 

sejumlah strategi untuk meningkatkan 

konfirmabilitas. Peneliti dapat 

mendokumentasikan prosedur untuk mengecek 

dan mengecek kembali seluruh data penelitian. 

Peneliti lain dapat mengambil suatu peran 
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“devil’s advocate” terhadap hasil penelitian, dan 

proses ini dapat didokumentasikan. 

Peneliti secara aktif dapat menelusuri dan 

mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang 

bertentangan dengan pengamatan sebelumnya. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian 

        Peneliti menguraikan tentang latar sosial, historis, 

budaya, ekonomi, demografi, lingkungan, sebagai 

gambaran umum penelitian yang melatari temuan 

penelitian. 

B. Temuan Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan hasil analisis dan temuan 

penelitian sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. 

1. Subfokus 1 

2. Subfokus 2 

3. Subfokus 3 

4. Subfokus 4 

5. Subfokus 5 

6. Subfokus dst. 
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BAB V  PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN 

Peneliti membahas temuan penelitian seperti yang 

dideskripsikan pada hasil penelitian. Pembahasan 

temuan penelitian sesuai dengan fokus dan subfokus 

penelitian merupakan interpretasi atau verifikasi temuan 

dengan menghubungkan dengan konsep-konsep dan 

teori yang ada. Temuan berupa proposisi. 

A. Subfokus 1 

B. Subfokus 2 

C. Subfokus 3 

D. Subfokus 4 

E. Subfokus 5 

F. Subfokus dst. 

 

BAB VI  SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Peneliti menuliskan simpulan penelitian yang berisi 

proposisi-proposi atau tema-tema sebagai hasil 

interpretasi atau verifikasi temuan dengan konsep-
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konsep dan teori-teori yang sesuai dengan fokus dan 

subfokus penelitian. 

B. Rekomendasi 

Peneliti mengemukakan rekomendasi tentang 

perlunya penelitian lanjutan dan implementasi temuan 

penelitian tersebut dalam pemecahan masalah praktis. 

  

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang 

berikut judul buku yang telah dikutip pada isi tesis dan 

disertasi dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah. 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pedoman Observasi  

Lampiran 2. Pedoman wawancara 

Lampiran 3.   Catatan Lapangan Hasil Observasi  

Lampiran 4.   Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

 Lampiran 5.   Dokumen Pendukung (foto dan dokumen)  

Lampiran 6.   Hasil Analisis Data 

RIWAYAT HIDUP 

Peneliti menuliskan identitas dirinya termasuk 

riwayat pendidikan, jabatan, pekerjaan dan karya-karya 
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tulis yang pernah dibuatnya serta hal lain yang dianggap 

perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 

 

D. Penelitian Pengembangan Model 

1. SISTEMATIKA 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian 

C. Perumusan Masalah 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

 

BAB II   KAJIAN TEORETIK 

A. Konsep Pengembangan Model 

B. Konsep Model yang Dikembangkan 

C. Kerangka Teoretik 

D. Rancangan Model 

 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Karakteristik Model yang Dikembangkan 

D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

E. Langkah-langkah Pengembangan Model 

1. Penelitian Pendahuluan 

2. Perencanaan Pengembangan Model 

3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model 

4. Implementasi Model 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengembangan Model 

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

2. Model Draft 1 

3. Model Draft 2 (dst.) 

4. Model Final 

B. Kelayakan Model (teoretik dan empiris) 

C. Efektivitas Model (melalui uji coba) 

D. Pembahasan 

 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN 

SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Instrumen 

Lampiran 2. Model Final 

Lampiran 3. Buku Pedoman dan Penggunaan  

 

RIWAYAT HIDUP 

  

2. PENJELASAN ISI SISTEMATIKA  

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
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Peneliti memaparkan latar belakang permasalahan 

berupa fakta yang memberikan informasi bahwa model 

yang sedang dilaksanakan belum efektif untuk mencapai 

tujuan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan. 

Permasalahan dapat dimaknai sebagai  kesenjangan 

antara yang seharusnya atau yang ideal dengan apa yang 

ada di lapangan. Latar belakang masalah memuat apa, 

mengapa, dan bagaimana serta untuk apa model 

dikembangkan.  Pemilihan pengembangan model yang 

akan dikembangkan harulsah didasarkan dari data need 

assement yang dilakukan dulu oleh peneliti pada 

lingkungan tempat yang akan dijadikan penelitian.  

Berdasarkan hasil inilah selanjutnya model yang akan 

dibuat dikembangkan  

B. Fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan fokus permasalahan berdasarkan 

latar masalah yang ada dan dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan. 

C. Perumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah berkaitan dengan 

model yang akan dikembangkan, berorientasi pada teori 
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pengembangan model yang dinyatakan dalam kalimat 

pertanyaan. Perumusan masalah merupakan usaha untuk 

mengemukakan pertanyaan-pertanyaan penelitian secara 

eksplisit yang akan terjawab melalui pengembangan 

model. 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

Peneliti memaparkan kegunaan penelitian 

pengembangan model untuk memberikan solusi 

alternatif bagi pemenuhan kebutuhan pengguna dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan. 

  

BAB II  KAJIAN TEORETIK 

A. Konsep Pengembangan Model 

Peneliti mendeskripsikan secara konseptual teori 

pengembangan model yang ada dengan menganalisis 

kekuatan dan kelemahan masing-masing teori. Peneliti 

juga menjelaskan relevansi model yang dipilih dengan 

konsep model yang akan di kembangkan. Selanjutnya, 

peneliti menguraikan langkah-langkah  model yang akan 

dikembangkan. 
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B. Konsep Model yang Dikembangkan 

Peneliti mendeskripsikan konsep yang mendasari 

pengembangan model. Setiap model dikembangkan 

berlandaskan paradigma/teori tertentu. Rujukan konsep 

pada tesis minimal 5 (lima). Setelah mendeskripsikan 

dan menganalisis beberapa konsep maka peneliti 

melakukan sintesis untuk menentukan konstruk atau 

konsep peneliti tentang model yang akan dikembangkan. 

C. Kerangka Teoretik 

Peneliti menuliskan kerangka teoretik diawali 

dengan mendeskripsikan beberapa model yang ada 

dengan mengungkapan kelebihan, kelemahan, dan 

perbedaan dengan model yang dikembangkan peneliti. 

Kemudian, peneliti melakukan analisis keefektifan 

model yang akan dikembangkan sampai akhirnya 

peneliti menentukan pilihan model yang akan 

dikembangkan atas dasar dukungan teori. Apabila model 

yang digunakan diadaptasi dari model yang sudah ada, 

maka perlu dijelaskan alasan memilih model tersebut 

untuk diadaptasi/dikembangkan, komponen- komponen 
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yang disesuaikan, dan kaitan antarkomponen yang 

terlibat dalam pengembangan. 

D. Rancangan Model 

Peneliti menyajikan rancangan atau desain model 

dalam bentuk bagan (flowchart), disertai penjelasan alur  

yang ada pada bagan. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Peneliti menjelaskan tujuan penelitian yang 

dilakukan. Tujuan penelitian harus sesuai dengan 

rumusan penelitian. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan di mana lokasi penelitian 

dilakukan dan waktu yang digunakan selama penelitian 

mulai dari penyusunan rencana penelitian (proposal) 

hingga penyusunan laporan penelitian itu selesai 

dilakukan 

C. Karakteristik Model yang Dikembangkan 
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Peneliti mendeskripsikan karakteristik sasaran 

penelitian yang digunakan sebagai objek dalam 

pengembangan model. 

 

D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Peneliti mengemukakan pendekatan dan metode 

yang digunakan dalam mengembangkan model. 

E. Langkah-langkah Pengembangan Model 

1. Penelitian Pendahuluan 

Peneliti memaparkan hasil penelitiian pendahuluan 

berupa analisis kebutuhan (Need Assesment). Peneliti 

juga menjelaskan bahwa model yang dihasilkan benar-

benar model sesuai dengan kebutuhan (based on need), 

sehingga penjelasan menggambarkan kebutuhan model 

tersebut sebagai jawaban atas kesenjangan (gap) antara 

keadaan yang seharusnya (ideal) dengan kenyataan yang 

ada. Dalam bagian ini peneliti juga menjelaskan metode 

penelitian yang digunakan pada studi pendahuluan. 

Peneliti juga menjelaskan instrumen yang digunakan 

serta validasi instrumen tersebut. 

2. Perencanaan Pengembangan Model 
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Peneliti memaparkan rancangan model yang 

dikembangkan berupa sintaks model. Dalam 

perencanaan model ini peneliti menentukan kriteria 

kualitas model yang mencakup kevalidan, kepraktisan, 

dan keefektifan model. Peneliti juga menjelaskan teknik 

yang digunakan untuk mengukur kualitas model 

tersebut. Bila menggunakan expert judgment, maka 

harus dijelaskan sejauhmana keterlibatannya dalam 

pengembangan model tersebut. Pada tahap ini sudah 

dihasilkan rancangan model yang siap untuk divalidasi. 

3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model 

Peneliti menjelaskan: 

a. Proses dan hasil validasi konsep melalui telaah 

pakar dan/atau panel 

b. Prosedur dan hasil uji coba model, termasuk 

menjelaskan sasaran uji coba model 

c. Prosedur dan hasil evaluasi berdasarkan data 

uji coba dengan menjelaskan teknik dan kriteria 

evaluasi yang digunakan 

d. Bagian-bagian atau komponen model yang 

harus direvisi. 
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e. Produk model yang telah direvisi. 

Selanjutnya pada bagian ini, peneliti juga harus 

menjelaskan tentang telaah, uji coba kepada kelompok 

kecil, dan uji coba kepada kelompok besar. 

1) Telaah Pakar (Expert Judgement) 

Peneliti menjelaskan prosedur dan hasil telaah pakar 

yang dilakukan oleh para pakar yaitu untuk mencermati 

model yang telah dihasilkan, kemudian mereka diminta 

untuk memberikan masukan tentang model tersebut. 

Berdasarkan masukan dari para pakar, model tersebut 

direvisi. Para pakar yang sejak awal sudah terlibat itulah 

yang diminta untuk mencermati program/model. 

2) Uji coba kepada kelompok kecil (Small Group 

Try-out)  

Peneliti menyajikan prosedur dan hasil uji coba pada 

kelompok kecil, misalnya kumpulkan sekitar 10 hingga 

15 responden (yang dianggap memiliki karakteristik 

yang sama dengan peserta didik yang akan menjadi 

target sasaran program atau main audience) untuk 

mengamati tayangan program, kemudian mereka diminta 

memberikan komentar/masukan tentang program yang 
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dikembangkan. Berdasarkan masukan-masukan dari 

small group ini program direvisi. Sebagai contoh jika 

yang menjadi sasaran utamanya anak-anak usia SMP, 

maka uji coba program juga diberikan kepada siswa 

SMP. 

3) Uji coba kepada kelompok besar (Field Try-out) 

Peneliti menjelaskan prosedur dan hasil uji coba 

lapangan. Isi penjelasan adalah uji coba dilakukan 

kepada sejumlah responden yang banyak dengan subjek 

yang lebih heterogen. 

 Kalau uji coba kepada para pakar dan kelompok 

kecil bisa dilakukan oleh pihak internal yang terlibat 

dalam kegiatan penelitian pengembangan, maka uji coba 

lapangan sebaiknya dilakukan oleh pihak luar. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dari 

kesimpulan yang dihasilkan. Masukan dari hasil uji coba 

lapangan inilah yang menjadi dasar terakhir bagi 

perbaikan dan penyempurnaan produk. Setelah 

diperbaiki sesuai masukan dari lapangan, maka produk 

dianggap final dan siap untuk diimplementasikan. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengembangan Model 

Peneliti menjelaskan secara mendalam, analisis 

tentang proses model yang telah dikembangkan secara 

naratif. Hasil penelitian dideskripsikan dalam subjudul 

yang memuat hal-hal yang tercantum pada tujuan 

penelitian, untuk menggambarkan bahwa hasil penelitian 

ini dapat menguji efektivitas model. 

Penyajian hasil penelitian dan pembahasan diawali 

dengan pemberian gambaran lokasi penelitian dan 

karakteristik responden. Dilanjutkan dengan model yang 

dihasilkan dan hal-hal yang sesuai untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Peneliti menyajikan hasil 

penelitian pengembangan dengan menjelaskan proses 

pengembangan dari draft pertama sampai model final. 

B. Kelayakan Model (teoretik dan empiris) 

Peneliti menyajikan proses dan hasil uji kelayakan 

model yang dikembangkan baik uji teoretik maupun 

empiris. Penyajian hasil diawali dengan mendeskripsikan 

metode yang digunakan dalam uji kelayakan teoretik 
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dengan menjelaskan pakar yang terlibat dan proses 

pengujiannya, sedangkan untuk uji empiris peneliti 

menjelaskan objek yang digunakan untuk uji coba 

model. Di akhir penjelasan, peneliti menyajikan hasil 

pengujian yang menyatakan model yang dikembangkan 

layak pada uji coba pada kelompok kecil dan uji coba 

pada kelompok besar. 

C. Pembahasan 

Peneliti membahas faktor pendukung dan 

penghambat dalam mengembangkan  model maupun 

dalam implementasi dan diseminasi model. Kekuatan 

dan kelemahan model yang dihasilkan, dibahas dan 

disajikan secara rinci pada bagian ini. 

 

BAB V   KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Peneliti mengemukakan kesimpulan penelitian yang 

mencakup model yang dihasilkan, serta kelayakan dan 

keefektifan penggunaan model tersebut. 

B. Implikasi 
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Peneliti menyajikan implikasi penelitian yaitu 

konsekuensi logis penggunaan model yang dihasilkan 

bagi peningkatan mutu pendidikan. 

C. Saran 

Peneliti menyampaikan saran pengembangan model-

model pendidikan dan pembelajaran yang dapat 

ditempuh melalui pendekatan Penelitian Pengembangan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang 

berikut judul buku yang telah dikutip pada isi tesis dan 

disertasi dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Instrumen  

Lampiran 2. Model Final 

Lampiran 3. Buku Pedoman Penggunaan 

 

 

RIWAYAT HIDUP 
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Peneliti menuliskan identitas dirinya termasuk 

riwayat pendidikan, jabatan, pekerjaan dan karya-karya 

tulis yang pernah dibuatnya serta hal lain yang diangap 

perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 

 

E. Classroom Action Research 

 

1. SISTEMATIKA 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian 

C. Perumusan Masalah 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Konsep Penelitian Tindakan 

B. Konsep Model Tindakan 

C. Penelitian yang Relevan 

D. Kerangka Teoretik 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Metode Penelitian 

D. Prosedur Penelitian Tindakan 
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E. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

F. Sumber Data 

G. Teknik Pengumpulan Data 

H. Validasi Data 

I. Teknik Analisis Data 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

C. Temuan Penelitian (Tentatif, jika ada) 

 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN 

SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Saran  

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran  1. Model Tindakan 

Lampiran  2.  Instrumen Pengumpulan Data 

Kolaborator 

Lampiran  3.  Catatan Lapangan 

Lampiran  4.  Hasil Validasi Data 

Lampiran  5.  Hasil Tindakan 

Lampiran  6.  Dokumen dan Foto Pelaksanaan Tindakan 

RIWAYAT HIDUP 
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2. PENJELASAN ISI SISTEMATIKA  

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peneliti mengungkapkan kondisi nyata di lapangan, 

sekolah bahkan kelas,  dengan memberikan gambaran 

bahwa kondisi tersebut menyebabkan terjadinya suatu 

permasalahan, sehingga perlu untuk dipecahkan. Uraian 

harus diawali dengan mengidentifikasikan kesenjangan-

kesenjangan yang ada antara kondisi nyata dengan 

kondisi ideal, serta dampak yang ditimbulkan oleh 

kesenjangan-kesenjangan tersebut. Peneliti juga 

menyajikan berbagai alternatif untuk mengatasi 

kesenjangan tersebut yang dipaparkan secara singkat dan 

disertai dengan identifikasi faktor penghambat serta 

pendukungnya. Alternatif yang ditawarkan sebagai 

pemecahan masalah disajikan dengan menyampaikan 

rasionalnya. Bagian akhir dari paparan latar belakang 

masalah, peneliti memberikan argumentasi pentingnya 

masalah tersebut diteliti. Peneliti  dapat  juga 

menyertakan hasil studi pendahulu (pre-eliminary study) 
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atas fenomena tertentu yang berupa data kualitatif 

ataupun kutipan wawancara. Bagian latar belakang 

masalah ini sebaiknya diakhiri dengan batasan yang 

dibuat oleh peneliti berkaitan dengan fenomena, fakta 

empiris, ataupun kejadian aktual yang sudah dipaparkan 

sebelumnya. Batasan atas fenomena tersebut diharapkan 

dapat mengantarkan peneliti menuju fokus penelitian 

yang akan diteliti sekaligus menunjukkan penting dan 

menariknya permasalahan tersebut. 

 

B. Fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan fokus permasalahan yang akan 

diteliti berdasarkan latar belakang masalah. Fokus 

penelitian dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang 

menyatakan solusi atau alternatif pemecahan masalah. 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan jabaran fokus 

penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang lebih bersifat mikro. Pertanyaan 

penelitian memuat alternatif pemecahan yang ditawarkan 
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sebagai cara pemecahan yang paling tepat terhadap 

masalah yang ada. 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

Peneliti memaparkan kegunaan hasil penelitian untuk 

memberikan solusi alternatif pada masalah yang 

diajukan. 

BAB II  KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Teori 

Peneliti mendeskripsikan konsep atau teori dari 

pustaka yang relevan dengan permasalah penelitian. 

Konsep atau teori memberi arah atau petunjuk untuk 

menyusun kerangka acuan tindakan terkait dengan 

permasalahan. Setelah mendeskripsikan dan 

menganalisis beberapa konsep maka peneliti melakukan 

sintesis untuk menentukan konstruk atau konsep peneliti 

tentang kerangka tindakan. Rujukan konsep pada tesis 

minimal 5 (lima). 

B. Penelitian yang Relevan 

Peneliti menuliskan/mengemukakan hasil penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

Penelitian yang relevan dapat diambil dari jurnal ataupun 
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sumber lain. Peneliti juga harus memaparkan kedudukan 

penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian 

lainnya yang relevan. 

C. Kerangka Teoretik 

Peneliti memaparkan keterkaitan konsep atau teori 

dengan permasalahan penelitian dan pemecahan masalah 

yang dipilih sehingga menghasilkan prosedur tindakan. 

Acuan teoretis yang dihasilkan berupa desain tindakan 

secara teoretis.  Proses tindakan yang terencana dan 

terkontrol tersebut harus disuga dapat meningkatkan atau 

mengembangkan suatu kemampuan penguasaan 

penguasaan atau kecakapan baik kognitif maupun afektif 

yang ditetapkan oleh peneliti. 

  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Peneliti menjelaskan tujuan penelitian yang 

dilakukan. Tujuan penelitian harus sesuai dengan 

rumusan penelitian. Rumusan tujuan harus mengarah 

kepada upaya perbaikan untuk mengatasi permasalah 

yang diteliti. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti menjelaskan setting penelitian mencakup 

karakteristik objek yang diteliti serta kondisi lokasi 

penelitian dan waktu yang digunakan selama penelitian 

mulai dari penyusunan rencana penelitian (proposal) 

hingga penyusunan laporan penelitian itu selesai 

dilakukan.  Berkenaan dengan tempat peneliti sebaiknya 

menjelaskan dengan detail tempat dilaksanakan 

penelitian, karakteristik, dan atmosphere sekolah  bahkan 

sampi kelas tempat dilakukan penelitian. Hal ini 

dimaksudkan agar para pembaca dapat membayangkan 

sekolah tersebut dan dapat menjadi dasar bagai 

penelitian yang sama/sejenis yang memungkinkan 

dilakukan di keadaan sekolah dan kelas sejenis di tempat 

lain. 

C. Metode Penelitian 

Peneliti menjelaskan metode penelitian tindakan 

yang digunakan dalam pemecahan masalah.  Berbentuk 

penelitian kualitatif dengan rancangan tindakan beserta 

sifiat-sifat yang menyertainya. 

D. Prosedur Penelitian Tindakan 
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Peneliti menjelaskan siklus yang dirancang dalam 

penelitian sesuai dengan model tindakan yang dipilih. 

Setiap siklus dijelaskan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan secara rinci sesuai dengan tahapan model 

tindakan yang dipilih. Setiap tahapan dijelaskan apa 

yang dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya, apa 

hasil yang diharapkan didapat siswa setelah selesai 

tindakan dan juga refleksi untuk menindaklanjuti 

pertemuan sebelumnya menuju pertemuan berikutnya.   

 E. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Peneliti memberikan indikator keberhasilan sesuai 

dengan teori yang diacu dari model tindakan. Indikator 

keberhasilan dijelaskan secara operasional untuk 

mengetahui keberhasilan setiap siklus.  Data-data apa 

yang diharapkan diperoleh untuk menujukkan 

keberhasilan dari indicator-indikator tersebut. 

F. Sumber data 

Peneliti menjelaskan sumber data yang mencakup 

data dari peneliti (guru maupun participation observer), 

kolaborator/observer, objek penelitian dan sumber data 

lain. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menjelaskan kisi-kisi instrumen yang 

digunakan dalam pengumpulan data penelitian tindakan. 

Kisi-kisi memuat aspek yang akan diukur dalam model 

tindakan untuk perolehan pengetahuan atau tingkah laku 

subjek dan objek penelitiannya. 

2. Jenis Instrumen 

Peneliti menjelaskan jenis instrumen yang digunakan 

sebagai alat pengambilan data dalam tindakan penelitian, 

baik itu berupa tes, lembar pengamatan, lembar 

wawancara, lembar kerja siswa, alat perakam (audio 

maupun audio-visual) dsb. 

3. Validasi Instrumen 

Peneliti menjelaskan teknik yang digunakan untuk 

pengujian validitas semua instrumen. 

H. Validasi Data 

Peneliti menjelaskan teknik yang digunakan untuk 

menelah model tindakan. Penjelasan memuat prosedur 

dan pakar yang menelaah model tindakan. Validasi data 

kualitatif dilakukan melalui triangulasi data. 
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 I. Teknik Analisis Data 

Peneliti mendeskripsikan teknik analisis data yang 

digunakan meliputi analisis data dengan statistika 

deskriptif dan analisis data secara kualitatif. Analisis 

data dengan statistika deskriptif disajikan dalam bentuk 

tabel atau grafik. Analisis secara kualitatif dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan informasi yang digunakan 

sebagai data selama pengumpulan data dan setelah data 

terkumpul. Analisis selama pengumpulan data meliputi: 

mengembangkan catatan lapangan, transkrip-transkrip: 

percakapan, diskusi, wawancara, proses diskusi siswa; 

analisis foto dan lembar kerja siswa.  

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Peneliti menyajikan uraian masing-masing siklus 

dengan data lengkap, menyangkut berbagai aspek yang 

terjadi akibat tindakan. Selanjutnya paparan data 

penelitian memperlihatkan apa yang diperolehnya sesuai 

kemunculan dalam pelaksanaan penelitian.  Jelaskan 



133 

 

waktu dan aktivitas apa yang dilakukan selama 

penelitian, data apa yang diperoleh sesuai urutan waktu.  

Adapun tahapan bentuk uraiannya adalah, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan hasil 

pengamatan, analisis dan refleksi. Mulai dari proses 

pelaksanaan tindakan, wawancara, analisis, refleksi dan 

catatan harian peneliti. Peneliti harus menunjukkan 

adanya perbedaan tindakan dengan kegiatan yang biasa 

atau yang selama ini dilakukan, perubahan-perubahan 

tingkah laku subjek penelitian sebagai akibat 

dilaksanakannya tindakan, sebgai bukti bahwa siswa 

belajar.  

Refleksi diakhir setiap siklus berisi penjelasan 

tentang aspek yang mendukung tercapainya standar yang 

terdapat pada indikator keberhasilan dan faktor penyebab 

tidak tercapainya standar yang terdapat pada indikator 

kerberhasilan. Peneliti dalam deskripsi ini juga 

menyajikan perubahan/kemajuan/perbaikan yang terjadi 

pada subjek penelitian. Kemudian, peneliti menyajikan 

hasil dari keseluruhan siklus ke dalam ringkasan untuk 

bahan/data dasar analisis dan pembahasan. Bahan/data 
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tersebut disajikan dalam foto-foto hasil kerja siswa atau 

bentuk tabel atau bagan sehingga akan memperjelas 

adanya perubahan yang terjadi dan diberi pembahasan 

secara sistematik dan jelas.  

 

 B. Pembahasan 

Peneliti membahas hasil penelitian secara 

keseluruhan dengan menjelaskan keberhasilan 

intervensi/tindakan yang dilakukan pada siklus serta 

kelemahan yang ada dengan adanya intervensi/tindakan 

tersebut. Peneliti mendeskripsikan hasil analisis secara 

mendalam apa yang terjadi selama pelaksanaan tindakan 

dan menyingkronkan data dari berbagai sumber untuk 

memperkuat pembahasan yang dilakukan sesuai focus 

dan pertanyaan penelitian. Pembahasan penelitian 

disesuaikan dengan fokus dan subfokus penelitian 

merupakan interpretasi atau verifikasi temuan dengan 

menghubungkan dengan konsep-konsep dan teori yang 

ada. Peneliti dalam pembahasan mengacu pada konsep 

atau teori yang mendasari model tindakan yang dibahas. 



135 

 

Selain membahas perkembangan tindakan yang 

dilakukan, peneliti juga menjelaskan perkembangan 

setiap subjek penelitian. Peneliti memperlihatkan 

perkembangan subjek-subjek penelitian yang diamatinya 

sebagai bukti bahwa perubahan terjadi pada subjek-

subjek tersebut sebagai hasil penetapan 

tindakan/intervensi yang dilakukan.  Menyandingkan 

data-data dari tiap tahapan pelaksanaan tindakan dengan 

memperlihatkan data hasil kerja tiap subjek penelitian 

yang memperlihatkan perkembangan hasil yang 

diperolehnya. 

C. Temuan Penelitian (Tentatif, Jika ada) 

Peneliti mendeskripsikan hasil analisis dan temuan 

penelitian sebagai sesuatu yang berkembang selama 

penelitian dan bisa jadi hal tersebut tidak terduga muncul 

dalam penelitian dan tidak diduga sebelumnya akan 

terjadi dalam penelitian dengan tetap melakukan 

verifikasi temuan dengan menghubungkan dengan 

konsep-konsep dan teori yang ada.  Hal positif ini sangat 

baik bila banyak terjadi dalam suatu penelitian, sebagai 

side effect yang positif dari sebuah penelitian. 
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BAB V  KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Peneliti memaparkan kesimpulan hasi l penelitian 

sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah 

disampaikan sebelumnya. 

B. Implikasi 

Peneliti mendeskripsikan implikasi  mengenai 

pemanfaatan hasil penelitian pada pembelajaran secara 

operasional, serta contoh implementasi hasil penelitian 

tersebut dalam pembelajaran yang relevan. 

C. Saran 

Peneliti menyampaikan saran berupa tindak lanjut 

berdasarkan simpulan yang diperoleh, baik yang 

menyangkut segi positif maupun negatifnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang 

berikut judul buku yang telah dikutip pada isi tesis dan 

disertasi dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah. 
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LAMPIRAN 

Lampiran  1. Model Tindakan 

Lampiran 2.     Instrumen Pengam bilan Data  

Lampiran  3.    Catatan Lapangan Kolaborator 

Lampiran  4.    Hasil Validasi Data 

Lampiran 5.     Hasil Tindakan 

Lampiran  6.    Dokumen dan Foto Pelaksanaan 

Tindakan 

 

RIWAYAT HIDUP 

Peneliti menuliskan identitas dirinya termasuk 

riwayat pendidikan, jabatan, pekerjaan dan karya-karya 

tulis yang pernah dibuatnya serta hal lain yang diangap 

perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 

 

F. Design Research 

 

1. SISTEMATIKA: 

BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  

B. Pertanyaan Penelitian 

C. Pembatasan Masalah  

D. Tujuan Penelitian 
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BAB II  KAJIAN TEORI 

A. Teori yang Relevan 

B. Teori Instruksional Lokal 

C. Hipotesis Lintasan Belajar 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Metode Penelitian 

D. Prosedur Penelitian riset desain 

E. Validitas dan reabilitas  

  1. Validitas internal dan eksternal 

 2. Realibilitas internal dan eksternal 

F.  Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Hasil Penelitian  

B. Analisis Retrospektif 

C. Diskusi 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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2. PENJELASAN ISI SISTEMATIKA  

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bagian ini peneliti menjelaskan latar belakang dari 

masalah yang hendak diteliti. Peneliti harus dapat 

memberikan alasan yang kuat mengapa penelitian 

tersebut penting untuk dilakukan dan mengapa peneliti 

memilih pendekatan/metode/strategi/ teori berlajar 

tertentu.  Di dalam latar belakang peneliti juga 

menunjukkan pemahamannya mengenai topik yang 

diangkat dengan menjelaskan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan serta kaitannya dengan kondisi 

saat ini yang akan diteliti sehingga munculnya gap yang 

merupakan cikal bakal dari pertanyaan penelitian. 

Peneliti  dapat  juga menyertakan hasil studi pendahulu 

(pre-eliminary study) atas keadaan pembelajaran 

matematika materi tertentu yang selama ini dilakukan 

yang hasilnya berupa data kualitatif dan kutipan 

wawancara dengan guru dan siswa. 
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B. Pertanyaan Penelitian  

Bagian ini, peneliti memformulasi pertanyaan 

penelitian. Pertanyaan ditulis dalam bentuk kalimat 

tanya yang jelas.  

Contoh:  

Suatu penelitian desain (design research) pada topik 

penjumlahan bilangan dengan menggunakan garis 

bilangan, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan 

menjadi: 

1.  Bagaimana model garis bilangan berperan dalam 

perkembangan strategi mental siswa saat 

menyelesaikan soal penjumlahan? 

2.   Bagaimana peran guru dalam mendukung 

perkembangan proses berpikir siswa? 

3. Bagaimana konteks pengukuran dapat mendukung 

pemahaman siswa tentang penjumlahan bilangan 

pada garis bilangan? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah menunjukkan batasan topik 

matematika yang akan diteliti serta batasan-batasan 



141 

 

mengenai alat atau metode yang akan digunakan.  

Adanya pembatasan masalah diharapkan analisis atau 

pembahasan yang akan diteliti menjadi fokus dan 

mendalam.  

D. Tujuan Penelitian  

Peneliti pada bagian ini menjelaskan tujuannya 

dalam melakukan design research. 

 

BAB II  KAJIAN TEORI 

Bab ini memaparkan teori-teori yang 

melatarbelakangi penelitiannya. Peneliti dalam sebuah 

penelitian dapat menggunakan beberapa bidang teori 

yang berbeda, semuanya harus dipaparkan dengan jelas 

pada bab II ini.  

 Teori yang biasa digunakan dalam design 

research adalah teori pembelajaran yang melatar 

belakangi pengembangan desain pembelajaran yang 

dilakukan, misalnya teori Realistic Mathematics 

Education (RME) atau dapat pula teori lainnya. Selain 

itu perlu juga dibahas tentang teori dari konsep yang 

sedang diteliti, misalnya pecahan, aljabar, dll. Tidak 
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kalah penting adalah teori-teori yang berkenaan dengan 

proses belajar siswa pada domain matematika yang 

sedang diteliti. Teori seperti ini biasanya diperoleh dari 

hasil penelitian relevan yang sudah dilakukan 

sebelumnya.  

 

Teori Instruksional Lokal  

Tujuan sebuah penelitian desain (a design research) 

adalah untuk mengembangkan teori instruksional lokal 

dalam kerangka berpikir pendidikan matematika 

realistik, yang berfungsi sebagai teori yang terbukti 

secara empiris tentang bagaimana sebuah rangkaian 

aktivitas pembelajaran dapat digunakan dalam kelas 

untuk tujuan pembelajaran pada suatu topik matematika 

yang spesifik. 

Teori instruksional lokal dalam sebuah penelitian 

desain, masih berupa sebuah hipotesis yang terdiri dari; 

 (1) tujuan pembelajaran matematika siswa;  

(2) rencana aktivitas pembelajaran dan alat-alat yang 

akan digunakan; serta  
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(3) hipotesis mengenai proses pembelajaran yang 

menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cara 

berpikir siswa saat terlibat dalam rangkaian 

aktivitas yang didesain.   

Secara lebih spesifik, teori instruksional lokal 

mencakup dugaan atau hipotesis mengenai proses 

pembelajaran siswa dalam suatu komunitas kelas yang 

disertai dengan hipotesis rangkaian aktivitas 

pembelajaran serta alat peraga maupun perangkat 

komputer, serta budaya kelas dan peran guru yang 

proaktif  yang diduga dapat mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran matematika (Gravemeijer, 2004; 

Gravemeijer & Cobb, 2006). 

 

Hipotesis Lintasan Belajar 

Hipotesis lintasan belajar (HLB) merupakan instrumen 

yang digunakan dalam penelitian desain ini yang dapat 

menjembatani antara teori dengan eksperimen.  Istilah 

hipotesis lintasan belajar digunakan oleh Simon (1995) 

dengan istilah Hypothetical Learning Trajectory (HLT).  

HLB/HLT sesungguhnya adalah hipotesis yang dibuat 



144 

 

oleh peneliti mengenai proses belajar yang akan terjadi 

pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hipotesis 

ini dibuat untuk mengantisipasi segala kemungkinan 

yang dapat muncul di kelas, sehingga peneliti dapat 

meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Hal lain 

yang juga penting adalah bahwa HLB dibuat 

berlandaskan teori yang sudah dikaji sebelumnya. 

Perbedaan antara hipotesis lintasan belajar dan teori 

instruksional lokal adalah bahwa HLB memberikan 

perencanaan harian bagi guru dan peneliti mengenai 

rangkaian aktivitas dalam melaksanakan eksperimen di 

kelas.  Sementara itu, teori instruksional lokal 

memberikan deskripsi dan alasan untuk desain 

pembelajaran pada suatu topik yang spesifik. 

Di dalam HLB, peneliti memaparkan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan 

pembelajaran ini diurutkan sesuai dengan tahapan 

pemahaman konsep yang biasanya termuat dalam 

kegiatan (Gravemeijer, 2004).  HLB terdiri dari: 

(1) Tujuan, yaitu tujuan dari kegiatan pembelajaran 

matematika yang dilakukan. Tujuan yang 
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dimaksud di sini adalah apa yang akan dicapai 

siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut.  

(2) Aktivitas pembelajaran. Aktifitas pembelajaran 

yang dirancang dengan seksama agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.  

(3) Dugaan proses belajar siswa. Peneliti menduga di 

awal tentang bagaimana kegiatan pembelajaran 

akan berlangsung dan utamanya adalah proses 

belajar siswa selama kegiatan tersebut. Dengan 

dugaan-dugaan ini, peneliti dapat mengantisipasi 

segala kemungkinan di lapangan.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai 

metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian 

desain, serta langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

dalam setiap fase penelitian desain.  Di dalam penjelasan 

tersebut, peneliti juga menyebutkan subjek penelitian 

serta instrumen penelitian yang digunakan.  Lebih lanjut 

lagi, peneliti menuliskan hal-hal yang dilakukannya 

dalam menjamin validitas dan reliabilitas penelitiannya, 
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diantaranya mengenai validitas internal, validitas 

eksternal, reliabilitas internal dan reliabilitas eksternal.  

Sumber bacaan lebih lanjut dapat dibaca di 

Gravemeijer&Cobb, 2006 dan Bakker, 2004 serta 

sumber relevan lainnya. 

 

BAB V  ANALISIS RETROSPEKTIF 

A. Hasil Penelitian dan Analisis Data  

Peneliti bagian ini memberikan uraian data hasil 

penelitian dalam kaitannya dengan hipotesis lintasan 

belajar yang telah dikembangkan pada fase pertama 

penelitian.  Dalam hal ini, data penelitian diuraikan 

secara umum untuk menggambarkan perkembangan 

proses matematisasi di kelas.   

Tidak semua data yang terkumpul akan dianalisa. 

Peneliti memilih beberapa segmen penting selama 

eksperimen pembelajaran yaitu di mana proses belajar 

siswa terlihat. Kejadian-kejadian tersebut dipaparkan 

dengan detail dan dianalisa.  

Peneliti menggunakan berbagai sumber data untuk 

dianalisa, misalnya segmen rekaman video, LKS, 
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wawancara dengan siswa dan guru. Hal ini penting untuk 

menjamin validitas analisa. Selain itu peneliti juga 

sebaiknya melibatkan ahli (mahasiswa sangat dianjurkan 

meminta pendapat dosen pembimbing) dalam melakukan 

analisa data sehingga menghindari subjektifitas.  

Peneliti dalam melakukan analisa data kembali 

mengacu pada HLB dan landasan teori yang telah dibuat. 

Di sini peneliti membandingkan kejadian yang 

sesungguhnya pada saat eksperimen dan dugaan pada 

HLB. Apakah dugaan pada HLB terjadi sesuai dengan 

fakta di lapangan atau tidak. Selanjutnya peneliti 

menjelaskan mengapa hal itu terjadi dikaitkan dengan 

landasan teori.  

Analisa difokuskan kepada strategi pemecahan 

masalah yang muncul dari siswa dan cara berfikir siswa 

selama melakukan aktifitas yang dirancang Apakah 

aktifitas yang dirancang dapat membantu siswa 

memunculkan strategi bermatematika dan bagaimana 

proses berfikir yang terjadi. Hasil analisa data digunakan 

baik untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan 
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penelitian maupun untuk memberikan rekomendasi 

untuk perbaikan lebih lanjut. 

 

BAB VI  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bagian kesimpulan memberikan jawaban secara 

lebih terintegrasi dari pertanyaan penelitian berdasarkan 

hasil analisa data pada bagian sebelumnya. 

B. Diskusi 

Bagian ini mendiskusikan hal-hal yang terjadi diluar 

ekspetasi saat eksperimen mengajar.  Bagian ini 

menjelaskan mengapa hipotesis peneliti dapat terbukti 

dan mengapa tidak terjadi di dalam kelas.  Beberapa 

faktor yang mempengaruhi diantaranya budaya kelas dan 

peran guru yang proaktif.   

 

C. Saran 

Peneliti melaporkan hasil penelitiannya secara jujur 

dan terbuka, sehingga segala kekurangan yang terjadi 

baik saat fase pertama maupun fase kedua penelitian 

dapat menjadi pelajaran bagi peneliti selanjutnya.  
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Beberapa hal penting yang menjadi bahan diskusi dapat 

menjadi bahan rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya.  Bagian ini juga dapat memberikan 

penjelasan bagi guru agar dapat menyesuaikan hasil 

penelitian dengan praktek di kelas. 
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BAB IV 
 

TEKNIK PENULISAN ILMIAH 

 

 

A. ATURAN PENULISAN 

Tesis ditulis dua spasi pada kertas HVS 80 gram, 

berukuran A-4. Di dalam ketentuan SII (Standar Industri 

Indonesia) kertas kuarto berukuran 24,5 x 28 cm. Margin 

penulisan adalah 4 cm dari tepi kiri dan tepi atas, 3 cm 

dari tepi kanan dan tepi bawah. Paragraf dimulai pada 7 

pukulan tik atau satu “tab” pada komputer. Jenis dan 

ukuran huruf adalah Arial “11” atau Times New Roman 

“12” dengan huruf tegak bukan huruf miring kecuali 

pada bagian-bagian khusus, penulisan lambang-lambang 

matematika. Komputer akan mengatur sendiri agar tepi 

kiri dan tepi kanan tulisan menjadi rata (rata-kiri-

kanan/justify) dan tidak ada pemotongan kata. 

Huruf atau kata yang dicetak miring (italic) 

digunakan untuk menuliskan kata dalam bahasa asing 

dan menulis judul buku dari pengarang yang ada pada 

daftar pustaka. Judul bab ditulis dengan huruf besar pada 

halaman baru, ditempatkan di tengah-tengah secara 
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simetris. Nomor bab menggunakan angka Romawi besar 

(I-II-III dst). Sub judul bab diberi nomor urut alfabetis 

ditulis dengan huruf besar (A-B-C dst), sedangkan 

unsur-unsur dari setiap sub judul ditulis dengan angka 

nomor urut (1-2-3 dst). Judul bab, sub judul dan unsur 

dari setiap judul dicetak tebal (bold). 

Nomor halaman menggunakan angka ditempatkan 

pada sudut kanan atas, kecuali untuk halaman judul bab 

ditempatkan di tengah-tengah halaman bagian bawah. 

Nomor halaman untuk kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar lampiran, daftar gambar dan lain-lainnya 

(jika ada), menggunakan angka Romawi kecil (i-ii-iii-iv 

dst) ditempatkan di tengah-tengah halaman bagian 

bawah. Judul tabel, gambar, diagram dan yang 

sejenisnya diberi nomor urut dengan angka dan ditulis di 

atas isi tabel, sedangkan untuk diagram dan gambar 

diletakan di bawah. Jika isi tabel diambil dari data pada 

suatu lembaga, maka di bawah tabel diberi keterangan 

yang isinya; sumber data tersebut. misalnya Sumber: 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2009. Isi 

tabel dibuat dalam kolom-kolom tabel vertikal dan 
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horizontal, kecuali tabel yang berisi dua unsur atau dua 

aspek tidak usah diberi kolom. 

 

B. Notasi Ilmiah 

1. Kutipan 

Karya ilmiah dapat mengutip pendapat, konsep dan 

teori dari sumber lain dengan menyebutkan sumbernya 

sesuai dengan notasi yang diacu oleh penulis. Ada dua 

cara mengutip pendapat, konsep dan teori yaitu kutipan 

langsung dan kutipan tak langsung. 

1) Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah pengambilan bagian 

tertentu dari tulisan orang lain tanpa melakukan 

perubahan baik isi maupun redaksinya. Syarat kutipan 

langsung adalah sebagai berikut: 

a) Tidak boleh melakukan perubahan terhadap teks 

asli yang dikutip 

b) Menggunakan tiga titik berspasi [. . . ] jika ada 

bagian yang dihilangkan dari kutipan tersebut. 

c) Menyebutkan sumber sesuai dengan teknik 

notasi yang digunakan. 
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d) Bila kutipan langsung pendek (tidak lebih empat 

baris) dilakukan dengan cara memasukan 

langsung dalam tubuh teks, beri jarak antarbaris 

yang sama dengan teks, diapit oleh tanda kutip. 

e) Bila kutipan langsung panjangnya lebih dari tiga 

baris dilakukan dengan cara diipisahkan dengan 

spasi (jarak antar baris) lebih dari teks, diberi 

jarak rapat antar baris dalam kutipan, tik satu 

spasi. 

Contoh Kutipan Langsung Pendek (kurang dari 

tiga baris), 

 Kecerdasan emosi merupakan 

kemampuan memantau dan 

mengendalikan perasaan sendiri dan 

orang lain, serta menggunakan perasaan-

perasaan itu untuk “memandu pikiran 

dan tindakan.” (LeDoux, 1996: p 143) 

 Bahkan dikaitkan dengan pendidikan 

matematika, Self regulation adalah “a 

major objective of mathematics 

education …. and … a crucial 
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characteristic of effective mathematics 

learning” (De Corte et al., 2000. p 271). 

 

Contoh Kutipan Langsung Panjang lebih dari tiga baris 

 Mayer dan Salovey mendefinisikan kecerdasan 

emosional sebagai berikut: 

“Emotional intelligence involves the ability to 

perceive accurately, appraise, and express 

emotion; the ability to understand emotion and 

emotional knowledg; and ability to regulate 

emotions to promote emotional and intellectual 

growth.” (Salovey dan Sulyster, 1997: p 10) 

 Menurut Gagne, sebenarnya kedudukan 

Pemecahan masalah (problem solving) adalah 

sebagai objek tidak langsung dari belajar 

matematika.  Gagne berpendapat (Bell. 1978: p 

108), 

“ ...  These objects of mathematics learning are 

those direct and indirect things which we 

want students to learn in mathematics.  The 

direct objects of mathematics learning are 

facts, skills, concepts, and principles; some 
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of the many indirects objects are transfer of 

learning, inquiry ability, problem solving 

ability, self-discpline, and appreciation for 

structure of mathematics. ...”      

2) Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang 

menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri. Kutipan 

ini dapat dibuat panjang atau pendek dengan cara 

mengintegrasikan dalam teks, tidak diapit oleh tanda 

kutip dan menyebutkan sumbernya sesuai dengan teknik 

penulisan ilmiah yang dijadikan pedoman dalam menulis 

karya ilmiah. 

 Contoh Kutipan Tak langsung 

 Modernisasi sangat berkaitan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, yang 

merupakan salah satu dari ketiga kesatuan 

kebudayaan modern, yaitu perkembangan ilmu 

pengetahuan, perkembangan ekonomi kapitalis, 

dan berkembangnya masyarakat borjuis (Sutrisno, 

1993) 
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 Saat seorang siswa mengembangkan dan 

menerapkan kemandirian belajarnya, sangat 

dipengaruhi oleh kepercayaan diri (self-efficacy) 

dan motivasinya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

menjadi siswa yang mandiri tergantung pada 

kepercayaan terhadap diri sendiri dan 

motivasinya. Hal ini didukung oleh pendapat 

Zimmerman (Tillmann dan Weiss, 2000) yang 

menyatakan bahwa siswa yang mandiri yaitu 

siswa yang mempunyai kepercayaan diri dan 

motivasi intrinsik yang tinggi. 

 

Tanda kutipan berupa catatan akhir (end note) 

diletakkan di ujung kalimat yang dikutip dengan 

menuliskan nama, tahun dan halaman kutipan (p untuk 

satu (1) halaman kutipan dan pp untuk beberapa 

halaman kutipan) dipisahkan tanda titik (.). 

Contoh kutipan lebih dari satu kutipan dalam satu 

kalimat. 

       Saat siswa mengembangkan dan menerapkan 

kemandirian belajarnya, sangat dipengaruhi oleh 
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kepercayaan diri (self-efficacy) dan motivasinya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa menjadi siswa 

yang mandiri tergantung pada kepercayaan 

terhadap diri sendiri dan motivasinya. Hal ini 

didukung oleh pendapat Zimmerman (Tillmann 

dan Weiss, 2000) yang menyatakan bahwa siswa 

yang mandiri yaitu siswa yang mempunyai 

kepercayaan diri dan motivasi intrinsik yang 

tinggi.  Selain itu, Pintrich (2000) menekankan 

pentingnya integrasi komponen motivasi dan 

kognitif dalam kemandirian belajar siswa. 

 

2. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan rujukan penulis dalam 

menyusun penulisan baik sebagai penunjang maupun 

sebagai data. Tujuan utama dari daftar pustaka adalah 

mengidentifikasi karya ilmiah itu sendiri. Daftar pustaka 

disusun berdasarkan sistem APA (American 

Psychological Association). 
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 Penulisan Sumber buku:  

Contoh. 

Naga, Dali S. (1992). Pengantar Teori Sekor pada 

Pengukuran Pendidikan. Jakarta: Besbats. 

Hambleton, Ronald K., H. Swaminathan, dan H. Jane 

Rogers. 1991. Fundamentals of Item Response 

Theory. London:Sage Publications. 

 

 Penulisan Perundang-undangan: 

Contoh  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  Pasal 2, ayat 1. 

 

 

 Sumber  disertasi,  atau  karya  ilmiah  lainnya: 

Contoh 

Fressa, Gabriella. 2010. “Strategies in Children’s Route 

Directions.”  Dissertation. University of Leiden.  

Sumarmo, U. 1987. “Kemampuan Pemahaman dan 

Penalaran  Matematik Siswa SMA Dikaitkan dengan 

Penalaran Logik Siswa dan Beberapa Unsur Proses 

Belajar Mengajar”. Disertasi pada Fakultas 

Pascasarjana IKIP Bandung: Tidak Diterbitkan. 
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  Sumber Jurnal: 

Contoh 

Cohen, Allan S. and Seock-Ho Kim. 2002. “Comparison 

of Linking and Concurenrent Calibration Under Item 

Rersponse Theory”. Applied Psychological 

Measurement, 26(1): 131-143.    . 

 

 Sumber Bahan dari Internet 

Contoh 

Darr, C dan Fisher, J. 2004. “Self-Regulated Learning in 

Mathematics Class.” [Online]. 

Tersedia:www.arb.nzcer.org.nz/nzcer3/research/Maths/

2004SRL thinkingmodels.htm. 

 

Bay, J. 2000. “Linking Problem Solving to Student 

Achievement in Mathematics: Issues and Outcomes.” 

[Online] Tersedia: 

http://www.ncacasi.org/jsi/2000v1i2/ problem_ 

solv_3 

 

 Sumber bahan Seminar 

 

Berg, K. F. (1993).” Structured Cooperative learning and 

Achievement in a high School Mathematics Class.”  

Paper presented at The Annual Meeting of the 

American  Educational Research Association. 

Atlanta 

http://www.arb.nzcer.org.nz/nzcer3/research/Maths/2004SRL%20thinkingmodels.htm
http://www.arb.nzcer.org.nz/nzcer3/research/Maths/2004SRL%20thinkingmodels.htm
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Sabandar, J. (2005). “Pertanyaan Tantangan dalam 

Memunculkan Berpikir Kritis dan Kreatif dalam 

Pembelajaran Matematika”. Makalah disajikan pada 

Seminar MIPA di JICA.(Tidak diterbitkan). 

Bandung:UPI. 
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BAB V 

ETIKA PENELITIAN ILMIAH 

 

Seorang peneliti dalam melakukan penelitian untuk 

menyusun karya tulis ilmiah termasuk tesis selayaknya 

memiliki kesadaran yang tinggi terhadap beberapa hal 

antara lain: 

1. Status dan peran sebagai ilmuwan di masyarakat. 

Konteks sosial dari proses, hasil dan produk laporan 

hasil penelitiannya yang akan dibaca oleh komunitas 

atau masyarakat akademis. 

2. Norma-norma ilmiah yang harus dipatuhi. 

Kesadaran tersebut menuntut pertanggung-

jawabannya sebagai peneliti baik kepada: dirinya sendiri, 

masyarakat peneliti, dan kepada masyarakat luas. 

Etika penelitian memberikan pedoman apa yang sah 

dikerjakan dan apa yang tidak sah atau dilarang 

dilakukan serta nilai-nilai moral yang harus dipatuhi oleh 

seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Beberapa 

pelanggaran terhadap etika penelitian antara lain : 
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a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau 

kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber 

baik secara utuh maupun acak tanpa menyebutkan 

sumber dalam catatan kaki/kutipan. 

b. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, 

atau teori tanpa menyebutkan sumber dalam catatan 

kaki/kutipan. 

c. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat 

sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, 

gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa 

menyebutkan sumber dalam catatan kaki/kutipan. 

d. Memalsukan data artinya peneliti merubah hasil-hasil 

penelitian yang sesungguhnya ditemukan di 

lapangan. 

e. Berbohong dalam menggunakan metodologi penelitian 

yang digunakan (penentuan sampel, penentuan 

randomisasi subjek dalam eksperimen dst.) 

f. Membuat data sendiri yang tidak sesuai dengan data 

penelitian sesungguhnya 

g. Mengklaim penelitian orang lain menjadi penelitian 

sendiri. 
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h. Mengubah data asli dari lapangan agar dapat menguji 

hipotesis. 

Pelanggaran-pelanggaran di atas menunjukkan 

bahwa peneliti tidak mengindahkan etika penelitian. 

Oleh sebab itu dalam melaksanakan penelitian peneliti 

selayaknya; 

1. Tidak menghasilkan kerugian pada responden/subjek 

penelitian. 

2. Harus mendapat persetujuan dari objek/subjek 

penelitian dalam pengumpulan data. 

3. Jangan merendahkan, melecehkan, menyinggung 

perasaan, membuat stress responden, membuat malu, 

atau menggelisahkan responden. 

4. Jangan menimbulkan kesan/informasi yang keliru 

dan merugikan. 

5. Jangan menimbulkan kerugian, gangguan psikis, 

sosial, fisik, hukum, karir responden. 

6. Memberikan jaminan anonimitas dan konfidentalitas 

bagi subjek atau responden. 

7. Menjaga privacy responden. 
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8. Perhatikan akibat-akibat negatif terhadap subjek 

/objek penelitian. 

9. Tidak boleh memaksakan pihak yang diteliti. 
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BAB VI 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

   Perangkat laporan tesis tentu saja tidaklah hanya isi 

laporan penelitian semata. Banyak bagian-bagian dari 

sebuah tesis yang harus juga dibuat standar agar bentuk 

sajian tesis sama untuk setiap mahasiswa, khususnya 

untuk tesis mahasiswa program magister pada Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Jakarta.  Terdapat setidaknya 3 bagian dari 

sebuah laporan penelitian (tesis); 

1. Bagian Muka yang terdiri dari: 

a. Cover (Cover luar dan cover dalam pada 

kertas putih) 

b. Lembar Persetujuan Panitia Ujian 

c. Abstrak (berbahasa Indonesia) 

d. Abstract (berbahasa Inggris) 

e. Ringkasan 

f. Lembar Pernyataan Keaslian Tesis 

g. Kata Pengantar 

h. Daftar Isi 
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i. Daftar Tabel 

j. Daftar Gambar 

k. Daftar Lampiran 

2. Bagian Isi yang terdiri dari seluruh bab dari 

laporan penelitian. 

3. Bagian Penutup yang terdiri dari 

a. Daftar Pustaka. 

b. Lampiran-lampiran berkas pendukung 

penelitian. 

c. Surat keterangan dan izin melaksanakan 

penelitian. 

d. Riwayat Hidup Peneliti 

Berikut akan diberikan contoh-contoh dari masing-

masing bagian laporan penelitian secara terinci, sehingga 

dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk 

membuat cetakan laporan penelitian (tesis) dengan baik 

dan seragam. 

1. Cover Tesis. 

Cover luar dibuat dari jilid tebal (2 – 3 mm) dengan 

warna UNGU TUA dan tulisan Tulisan warna EMAS 

dan lambang/logo Universitas BERWARNA alas 
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KUNING dan Tulisan HIJAU dan Obor MERAH.  

Cover dalam (pada kertas putih) dibuat sama kecuali 

pada cover dalam tulisan hitam.  Tulisan pada Cover 

bagian depan sebagai berikut. 
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JUDUL TESIS MENGGUNAKAN  

JENIS HURUF TIMES NEW ROMAN 14  

DENGAN SPASI 1 DAN BERADA DI TENGAH  

4 CM DARI TEPI ATAS KERTAS UKURAN A-4 

                   } 2 cm  

TESIS 

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Memeroleh Gelar Magister Pendidikan  

(TNR 12 Bold 1 ½ spasi)) 

                      }  3 cm 

 

 

 

 

(jari-jari 2,5 cm) 

                       }   3 cm 

Nama Mahasiswa 

dan No Registrasi 

(TNR 12 Bold 1 ½ spasi)  

                      }   3 cm 

TULISKAN: PROGRAM STUDI 

TULISKAN: FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU 

PENGETAHUAN ALAM 

TULISKAN: UNIVERSITAS  

TULISKAN TAHUN 

(Bold, jenis Arial 12  1 ½ spasi)   }   3 cm sampai  

                                                                      batas bawah kertas 
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Nama Mahasiswa                          JUDUL TESIS                 TAHUN   

No Registrasi 

Sedangkan pada bagian samping cover tertulis Nama, 

Noreg, Judul, logo UNJ berwarna dan tahun.  Bentuk 

Tulisan Times New Roman BOLD 1 Spasi dengan 

ukuran disesuaikan. 
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2. Lembar Persetujuan Panitia Ujian 

Contoh  

      Ditulis dengan TNR 12 Bold  1 ½ spasi. Isi 

disesuaikan dengan penguji dan mahasiswa ybs. 
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3. Abstrak (berbahasa Indonesia) 

   Abstrak terdiri lebih kurang 100-200 kata 

Contoh. 

      Ditulis dengan TNR 12 Bold pada judul dan kata 

kunci, tapi tidak pada isi. Ditulis 1 spasi. Isi disesuaikan 

dengan penguji dan mahasiswa ybs. 

 

 

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA 

DIDIK 

MULTIMEDIA MATERI PENCEMARAN 

LINGKUNGAN SEBAGAI 

MEDIA PEMBELAJARAN BAGI PESERTA DIDIK 

SMA KELAS X. 

 

RAHMAT FADRIKAL 

 

 

Abstrak 

 

Kompetensi yang harus dimiliki peserta didik adalah 

bertanggung jawab terhadap lingkungan dan menguasai 

media, teknologi informasi, dan komunikasi. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan 100% peserta didik 

memiliki dan sudah bisa menggunakan perangkat 

komputer atau laptop. Walaupun begitu, telepon pintar, 

komputer, dan laptop belum banyak digunakan sebagai 

media pembelajaran. Media pembelajaran yang banyak 

digunakan di sekolah adalah buku cetak (27%). Oleh 

karena itu, perlu dikembangkan Lembar Kerja Peserta 
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Didik (LKP) multimedia materi pencemaran lingkungan 

sebagai media pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengembangkan dan menguji keefektifan 

LKP multimedia materi pencemaran lingkungan sebagai 

media pembelajaran biologi. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan April - Mei 2016 dengan tempat penelitian di 

SMAN 77 Jakarta dan SMAN 21 Jakarta. Sampel yang 

digunakan sebanyak 197 orang. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode research and development 

(R&D). Metode Quasi Eksperimen digunakan untuk 

menguji keefektifan produk. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa LKP multimedia materi 

pencemaran lingkungan layak sebagai media 

pembelajaran biologi. Hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai 

signifikansi (p)=0,00, dengan rata-rata kenaikan nilai 

sebesar 3,97. Hasil uji tersebut menggambarkan bahwa 

peserta didik yang yang menggunakan LKP multimedia 

materi pencemaran lingkungan mengalami kenaikan skor 

dari pre-tes ke pos-tes secara signifikan sebayak 3,97. 

Kata Kunci: lingkungan, LKP, media pembelajaran, 

multimedia, peserta didik 
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4. Abstract (berbahasa Inggris) 

 

   Abstrak terdiri lebih kurang 100-200 kata 

Contoh. 

      Ditulis dengan TNR 12 Bold pada judul dan kata 

kunci, tapi tidak pada isi. Ditulis 1 spasi. Isi disesuaikan 

dengan penguji dan mahasiswa ybs. 

 

 

 

 

INTEGRATION OF STEAM (SCIENCE, 

TECHNOLOGY, ENGINEERING, ART, AND 

MATHEMATICS) FOR DEVELOPING 

STUDENTS’ SOFT SKILLS IN CHEMISTRY 

LEARNING OF SOLUBILITY AND SOLUBILITY 

PRODUCT CONSTANT AT INTEGRATED 

ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL 

 

ELMA SURYANI 

 

 

Abstract 

 

 

The aims of study was to explore the integration of 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and 

Mathematics) with project based learning method for 

developing students’ soft skills in solubility and 

solubility product constant at Thariq Bin Ziyad 
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integrated Islamic senior high school. The study 

employed classroom action research which conducted at 

Class XI Science 1 and 2 in the second semester of the 

academic year 2015/ 2016. The data were collected 

through participant observation using interview, 

observation, reflective journal, and 21st century 

questionnaire. The research quality standards were 

prolonged engagement, persistent observation, 

progressive subjectivity, and member checking. 

Development of students’ soft skills observed from the 

indicator of (1) creativity and innovation, (2) critical 

thinking and problem solving, (3) communication and 

collaboration, (4) information literacy, (5) media 

literacy, (6) ICT literacy, (7) flexibility and adaptability, 

(8) initiative and self- direction, (9) social and cross-

cultural skills, (10) productivity and accountability, (11) 

leadership and responsibility. The results of study 

showed that Integration of STEAM develop students’ 

soft skills based on 21st century soft skills. Integration of 

STEAM with project based learning method required 

Teacher’s guidance and expertise in selecting projects in 

accordance with the learning and students’ ability.  

Keywords: STEAM, Project Based learning, Soft 

Skills, Chemistry Learning. 
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5. Ringkasan 

Ringkasan berupa uraian singkat dari tesis yang 

dibuat, yang isinya merupakan rangkuman dari isi tesis, 

akan tetapi di dalamnya tidak memuat rumus-rumus, 

tabel, bagan dan gambar lagi. Hanya berupa uraian 

singat yang terbagi menjadi 3 bagian; 

A. Pendahuluan 

B. Metodologi Penelitian 

C. Hasil Penelitian 

 

6. Lembar Pernyataan Keaslian Tesis 

Lembar ini merupakan pernyataan dari penulis 

mengenai tesis yang dibuatnya. Isinya menyatakan 

bahwa baik dalam penulisan, selama pelaksanaan 

penelitian dan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

adalah data yang asli yang dihasilkan dari proses 

penelitian yang dilakukan penelitian sendiri dan bukan 

mengambil atau membangun data fikti yang digunakan 

sebagai dasar analisis data.  Surat pernyataan ditulis 

diatas kertas berkop “Program PascaSarjana” ini 

dilampiri materai sebesar Rp6.000,00 dan ditandatangani 

dengan tandatangan asli penulis.   
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7. Kata Pengantar 

Kata Pengantar adalah bentuk ungkapan peneliti 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ungkapan 

terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang 

membantunya selama proses penelitian. 

Contoh. 
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terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 
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