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I. PENULISAN USULAN PENELITIAN (UP)

JUDUL
• Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian
yang akan dilakukan (mengandung konsep atau hubungan antar konsep yang
menggambarkan gejala atau fenomena yang diteliti, sasaran penelitian (populasi dan
lokasi) serta metode penelitian).
• Menggambarkan maksud dan tujuan penelitian, sehingga merupakan suatu gagasan
(idea).
• Dimuat pada lembar jilid.

BAB

I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan penjelasan secara umum, singkat, dan padat yang menggambarkan

dengan tepat isi usulan penelitian meliputi :

1.1.

Latar Belakang Penelitian
Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan dalam peta keilmuan

dan gambaran tentang landasan faktual yang menjadi perhatian peneliti. Karena itu, dalam latar
belakang ini diuraikan :
•

Pernyataan tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah
praktis atau diangkat dari masalah teoritis.

•

Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian menunjukkan permasalahan sebagai
perbedaan antara das sein dan das sollen (konsep atau teori yang ada).

•

Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang dipermasalahkan).

•

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang bersangkutpaut dengan masalah.

•

Intisari dari kerangka teori yang menjadi masalah, termasuk di dalamnya
mengemukakan identifikasi masalah, pemilihan masalah, isu/tema sentral atau fokus
penelitian.

1.2 Identifikasi/Rumusan Masalah *)
Merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan :
• Menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkrit masalah yang akan diteliti.
• Relevan dengan waktu.
• Berhubungan dengan persoalan teoritis atau praktis.
• Berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge).
• Dinyatakan dalam kalimat tanya atau pernyataan yang mengandung masalah.
*)

disesuaikan dengan ciri khas masing-masing program studi
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1.3. Tujuan Penelitian
Menegaskan tujuan penelitian yang terkait dengan pengembangan keilmuan dan manfaat
dari masalah yang akan diteliti.
Tujuan Penelitian merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari maksud
penelitian dan disajikan dalam bentuk action verb (misal : mengetahui, mempelajari,
menganalisis, dan lain-lain).

1.3 Kegunaan Penelitian
Mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dari :
• Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis (pengembangan ilmu)
yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti.
• Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari
penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini.
BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
Dalam bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat tentang hasil kajian

kepustakaan terkait dengan masalah yang akan diteliti untuk kemudian menguraikan kerangka
pemikiran dan menyatakan hipotesis. Karena itu bab ini akan meliputi uraian tentang:

2.1 Kajian Pustaka
Sebelum menyusun usulan penelitian penulis tentunya telah mencari kemudian
membahas terbitan-terbitan (publikasi) yang berhubungan dengan topik atau masalah penelitian.
Untuk itu, literature review dari setiap terbitan/ buku/publikasi yang dianggap relevan dibahas
secara kritis, yang meliputi :
• Siapa yang pernah meneliti topik atau masalah itu.
• Dimana penelitian itu dilakukan.
• Apa unit dari bidang studinya.
• Bagaimana pendekatan dan analisisnya.
• Bagaimana kesimpulannya.
• Apa kritikan terhadap studi itu.

2.2 Kerangka Pemikiran
Rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan pada premis-premis untuk
sampai pada simpulan-simpulan yang berakhir pada hipotesis-hipotesis yang akan diuji secara
empiris (perlu ditampilkan dalam bentuk bagan alur permikiran).
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2.3 Hipotesis
•

Simpulan probabilistik dan teoretik sebagai jawaban atas masalah yang diajukan.

▪

Pernyataan tentatif tentang hubungan (asosiasi/kausalitas) antara beberapa variable

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab

atau menjelaskan masalah

penelitian, meliputi uraian tentang :

3.1 Objek Penelitian
Mengemukakan dengan tepat dan jelas tentang objek penelitian atau masing-masing
bagian penelitian serta menunjukkan tempat dan waktu penelitian secara argumentatif.

3.2 Metode Penelitian
Argumentasi tentang pemilihan pendekatan atau metode dengan memperhatikan sifatsifat variabel yang diteliti dan jenis informasi yang diperlukan, dengan :
• Menguraikan struktur penelitian atau masing-masing bagian penelitian yang meliputi
operasionalisasi variabel dan model.
• Strategi penelitian atau masing-masing bagian penelitian, termasuk di dalamnya
populasi, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, Instrumen penelitian,
Teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar seluruh kepustakaan yang telah, digunakan dan dikutip dimasukan dalam
penulisan. Sumber tertulis antara lain buku teks, artikel jurnal, dokumen resmi, dan sumber
lainnya yang diakses dari internet. Sumber tercetak misalnya Compact Disk, Video, Film, atau
kaset.
LAMPIRAN
Pelengkap informasi mengenai instrumen penelitian, seperti angket, kuesioner, pedoman
wawancara serta peta lokasi, dan lain-lain jika diperlukan.
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II. PENULISAN TESIS
JUDUL
• Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian
yang akan dilakukan (mengandung konsep atau hubungan antar konsep yang
menggambarkan gejala atau fenomena yang diteliti, sasaran penelitian (populasi dan
lokasi) serta metode penelitian).
• Menggambarkan maksud dan tujuan penelitian, sehingga merupakan suatu gagasan
(idea).
• Dimuat pada lembar jilid.

LEMBAR PENGESAHAN
Tanda persetujuan Komisi Pembimbing yang menyatakan bahwa tesis layak diujikan.

LEMBAR PERNYATAAN
Lembar ini berisi pernyataan tentang :
• Tesis/Tugas Akhir yang diajukan

adalah asli dan belum pernah diajukan untuk

mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister, baik di Universitas Siliwangi
maupun di perguruan tinggi lainnya).
• Tesis/Tugas Akhir ini murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa
bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
• Dalam tesis/tugas akhir ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai
acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar
pustaka.
ABSTRACT/ABSTRAK
Mencerminkan seluruh isi tesis/tugas akhir dengan mengungkapkan intisari

uraian

tentang masalah penelitian, pendekatan yang digunakan atau kerangka pemikiran, metode
penelitian, temuan penelitian, dan kesimpulan yang dibuat dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa
Inggris dan Bahasa Indonesia masing-masing antara 200 s.d. 500 kata diketik satu spasi.

KATA PENGANTAR
Mengemukakan intisari permasalahan penelitian, temuan penelitian, kesulitan sewaktu
melakukan penelitian dan hal-hal yang memperlancar pelaksanaan penelitian serta penulisan
tesis/tugas akhir, termasuk di dalamnya alasan pribadi mengapa penelitian ini dilakukan, dan
menyatakan ungkapan rasa terima kasih kepada pelbagai pihak atas terlaksananya penelitian dan
penulisan tesis.
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DAFTAR ISI
Susunan isi tesis dengan tata urut atau sistematika penulisan tesis/tugas akhir. Yang
masuk “Daftar Isi” hanya tajuk-tajuk sesudah “Kata Pengantar”.
DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMBANG, DAFTAR
SINGKATAN, DAN DAFTAR LAMPIRAN
Daftar tabel, gambar, lambang, singkatan dan lainnya secara sistematis yang terdapat
dalam Tesis.
BAB

I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan penjelasan secara umum, singkat, dan padat yang menggambarkan

dengan tepat isi usulan penelitian meliputi :

1.2.

Latar Belakang Penelitian
Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan dalam peta keilmuan

dan gambaran tentang landasan faktual yang menjadi perhatian peneliti. Karena itu, dalam latar
belakang ini diuraikan :
•

Pernyataan tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah
praktis atau diangkat dari masalah teoritis.

•

Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian menunjukkan permasalahan sebagai
perbedaan antara das sein dan das sollen (konsep atau teori yang ada).

•

Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang dipermasalahkan).

•

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang bersangkutpaut dengan masalah.

•

Intisari dari kerangka teori yang menjadi masalah, termasuk di dalamnya
mengemukakan identifikasi masalah, pemilihan masalah, isu/tema sentral atau fokus
penelitian.

1.2 Identifikasi/Rumusan Masalah *)
Merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan :
• Menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkrit masalah yang akan diteliti.
• Relevan dengan waktu.
• Berhubungan dengan persoalan teoritis atau praktis.
• Berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge).
• Dinyatakan dalam kalimat tanya atau pernyataan yang mengandung masalah.
*)

disesuaikan dengan ciri khas masing-masing program studi
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1.3. Tujuan Penelitian
Menegaskan tujuan penelitian yang terkait dengan pengembangan keilmuan dan manfaat
dari masalah yang akan diteliti.
Tujuan Penelitian merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari maksud
penelitian dan disajikan dalam bentuk action verb (misal : mengetahui, mempelajari,
menganalisis, dan lain-lain).

1.4. Kegunaan Penelitian
Mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dari :
• Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis (pengembangan ilmu)
yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti.
• Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari
penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini.
BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
Dalam bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat tentang hasil kajian

kepustakaan terkait dengan masalah yang akan diteliti untuk kemudian menguraikan kerangka
pemikiran dan menyatakan hipotesis. Karena itu bab ini akan meliputi uraian tentang:

2.1 Kajian Pustaka
Sebelum menyusun usulan penelitian penulis tentunya telah mencari kemudian
membahas terbitan-terbitan (publikasi) yang berhubungan dengan topik atau masalah penelitian.
Untuk itu, literature review dari setiap terbitan/ buku/publikasi yang dianggap relevan dibahas
secara kritis, yang meliputi :
• Siapa yang pernah meneliti topik atau masalah itu.
• Dimana penelitian itu dilakukan.
• Apa unit dari bidang studinya.
• Bagaimana pendekatan dan analisisnya.
• Bagaimana kesimpulannya.
• Apa kritikan terhadap studi itu.

2.2. Kerangka Pemikiran
Rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan pada premis-premis untuk
sampai pada simpulan-simpulan yang berakhir pada hipotesis-hipotesis yang akan diuji secara
empiris (perlu ditampilkan dalam bentuk bagan alur permikiran).
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2.3. Hipotesis
•

Simpulan probabilistik dan teoretik sebagai jawaban atas masalah yang diajukan.

▪

Pernyataan tentatif tentang hubungan (asosiasi/kausalitas) antara beberapa variable

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab

atau menjelaskan masalah

penelitian, meliputi uraian tentang :

3.1. Objek Penelitian
Mengemukakan dengan tepat dan jelas tentang objek penelitian atau masing-masing
bagian penelitian serta menunjukkan tempat dan waktu penelitian secara argumentatif.

3.2. Metode Penelitian
Argumentasi tentang pemilihan pendekatan atau metode dengan memperhatikan sifatsifat variabel yang diteliti dan jenis informasi yang diperlukan, dengan :
• Menguraikan struktur penelitian atau masing-masing bagian penelitian yang meliputi
operasionalisasi variabel dan model.
• Strategi penelitian atau masing-masing bagian penelitian, termasuk di dalamnya
populasi, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, Instrumen penelitian,
Teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menggambarkan ciri-ciri/karakteristik lokasi penelitian termasuk populasinya, yang
merupakan lingkungan fisik dan karakteristik dari objek yang diteliti serta memaparkan dan
menganalisis data secara statistik, dengan mencakup uraian :

4.1. Hasil Penelitian
Menguraikan secara umum dan mendalam konteks dan sasaran penelitian berupa objek
dan lokasi penelitian yang tersangkut dengan masalah yang diteliti.

4.2. Pembahasan
• Mengungkapkan, menjelaskan dan membahas hasil penelitian.
• Menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan yang telah ditentukan.
• Membahas hasil pengujian hipotesis dan mengungkapkan temuan yang mengacu pada
tujuan penelitian,
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• Atau uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini dapat disatukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan tesis
atau tugas akhir berupa kesimpulan dan saran.

5.1 Simpulan
Menyatakan temuan-temuan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

5.2 Saran
Pernyataan saran teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji, serta saran praktis yang terkait dengan pernyataan
penerapan ilmu pengetahuan terkait.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar seluruh kepustakaan yang telah digunakan dan dikutip dimasukan dalam penulisan.
Sumber tertulis antara lain buku teks, artikel jurnal, dokumen resmi, dan sumber lainnya yang
diakses dari internet. Sumber tercetak misalnya Compact Disk, Film, Video, atau kaset.

LAMPIRAN
Pelengkap informasi mengenai instrumen penelitian, seperti angket, kuesioner, pedoman
wawancara serta peta lokasi, dan lain-lain jika diperlukan.
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III. TEKNIK PENULISAN TESIS
1.

Tajuk
(1)

Tiap tajuk diketik pada halaman baru dengan huruf capital dan tebal (bold) serta
ditempatkan di tengah.

(2)

2.

Yang dimaksud tajuk adalah :

-

PENGESAHAN

-

PERNYATAAN

-

ABSTRACT

-

ABSTRAK

-

KATA PENGANTAR

-

DAFTAR ISI

-

DAFTAR TABEL

-

DAFTAR GAMBAR

-

DAFTAR LAMBANG

-

DAFTAR SINGKATAN

-

DAFTAR LAMPIRAN

-

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

-

BAB

I

:

PENDAHULUAN

-

BAB II

:

KAJIAN PUSTAKA

-

BAB III

:

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

-

BAB IV

:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

-

BAB

:

SIMPULAN DAN SARAN

-

DAFTAR PUSTAKA

-

LAMPIRAN

-

RIWAYAT HIDUP

V

Bahan yang Digunakan
(1)

Bahan yang digunakan untuk pengetikan tesis adalah kertas HVS putih 80 gram
ukuran A4 (21 x 29,7 cm).

(2)

Sampul luar (kulit luar) berupa hard cover warna hitam.

(3)

Antara bab yang satu dengan bab yang lain diberi pembatas kertas doorslag (dorslah)
warna hijau muda.

3.

Pengetikan
(1)

Pengetikan naskah tesis dialkukan dengan komputer :
-

pias (margin) atas

: 4 cm dari tepi kertas

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian/Tesis

|9

-

pias (margin) kiri

: 4 cm dari tepi kertas

-

pias (margin) bawah

: 3 cm dari tepi kertas

-

pias (margin) kanan

: 3 cm dari tepi kertas

(2)

Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak diketik bolak-balik.

(3)

Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman atau huruf yang setara dengan
ukuran sebagai berikut :
a.

ukuran font. 12 untuk isi naskah;

b.

ukuran font. 16 dan bold (tebal) untuk judul dalam bahasa Indonesia serta .14 dan
bold (tebal) untuk judul dalam bahasa Inggris;

4.

c.

ukuran font. 12 dan bold (tebal) untuk nama penulis pada judul;

d.

ukuran font. 14 dan bold (tebal) untuk nama lembaga pada judul;

e.

ukuran font. 10 dan bold (tebal) untuk tulisan lain pada judul;

Spasi (jarak antar baris)
(1)

Jarak antar baris adalah dua spasi.

(2)

Jarak antar petunjuk bab (misalnya BAB I) dengan tajuk bab (misalnya
PENDAHULUAN) adalah dua spasi.

(3)

Jarak antar tajuk bab (judul bab) dengan teks pertama isi naskah atau antara tajuk bab
dengan tajuk anak bab adalah empat spasi.

(4)

Jarak antara tajuk anak bab (judul bab) dengan baris pertama teks isi naskah adalah
dua spasi.

(5)

Jarak antara baris akhir teks isi naskah dengan tajuk anak bab berikutnya adalah empat
spasi.

(6)

Jarak antar teks dengan tabel, gambar grafik, atau diagram adalah tiga spasi.

(7)

Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan
dari margin kiri teks isi naskah, jarak antar alinea adalah dua spasi.

(8)

5.

Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman baru.

Abstrak dan Abstract
(1)

Pengetikan Abstrak
a.

Jarak pengetikan abstrak adalah satu spasi.

b.

Jarak antara judul abstrak dengan teks pertama abstrak adalah empat spasi.

c.

Jarak antara alinea yang satu dengan alinea yang lain adalah satu spasi.

d.

Alinea baru diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan dari
margin kiri teks.
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(2)

Pengetikan Abstract
•

Pada dasarnya sama seperti pada butir 1 di atas, tetapi judul ABSTRACT dan
seluruh teks abstract diketik dengan huruf miring (italic), karena baha Inggris.

•

6.

Jarak antara judul ABSTRACT dengan teks pertama abstract adalah empat spasi.

Penomoran Bab, Anak Bab, dan paragraf
(1)

Penomoran bab menggunakan angka Romawi kapitak di tengah halaman (minsalnya :
BAB I).

(2)

Penomeran sub bab menggunakan angka Arab diketik pada pinggir sebelah kiri
(misalnya : 2.1, 2.2, dst.).

(3)

Penomoran sub bab disesuaikan dengan nomor bab (misalnya : 2.1.1., 2.1.2, dst.).

(4)

Penomoran bukan sub bab dilakukan dengan angka Arab dan tanda kurung, misalnya
: 1), 2) dst. Untuk anak sub bab bukan sub bab adalah (1), (2) dst.

7.

Penomoran Halaman
(1) .

Halaman Bagian Awal
•

Penomeran bagian awal tesis, mulai dari halaman

Judul

dalam

(halaman

sesudah sampul luar) sampai dengan halaman Daftar Lampiran, menggunakan
angka Romawi kecil (misalnya i, ii, dst.)
•

Halaman Judul dan halaman Persetujuan Pembimbing tidak diberi nomor urut
halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan

halaman ii (nomor

halaman ini tidak diketik).
•

Halaman Abstrak/Abstract samapai dengan halaman Lampiran diberi nomor urut
halaman dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan halaman Judul
dan halaman Persetujuan Pembimbing (halaman iii, iv, dst.).

•

Penomoran pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari halaman Judul dalam
(halaman sesudah sampul luar) sampai dengan halaman Daftar Lampiran,,
diketik pada pias (marjin) bawah persis ditengah-tengah dengan jarak tiga spasi
dari pias (marjin) bawah teks.

2)

Halaman Bagian Inti dan akhir
•

Penomoran mulai dari Bab I (PENDAHULUAN) sampai dengan Bab V
(SIMPULAN DAN SARAN) menggunakan angka Arab (1, 2, dst.) dan
diletakkan pada pias (marjin) kanan dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) atas
(baris pertama teks pada halaman itu) serta angka terakhir nomor halaman lurus
dengan pias (marjin) kanan teks.

•

Pada tiap halaman yang bertajuk, nomor halaman mulai dari Bab I
(PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V (SIMPULAN DAN SARAN)
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diketik pada pias (marjin) bawah persis ditengah-tengah dengan jarak tiga spasi
dari marjin bawah teks.
•

Penomoran bukan BAB dan bukan sub bab menggunakan angka Arab dengan
tanda kurung misalnya 1), 2), dst. Dan (1), (2), dst.

•

Nomor halaman diketik pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga
spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama teks pada halaman itu), dan angka
terakhir nomor halaman lurus dengan pias (marjin) kanan teks.

•

Penomoran halaman pada bagian akhir tesis, mulai dari halaman DAFTAR
PUSTAKA sampai dengan halaman RIWAYAT HIDUP, menggunakan angka
Arab yang diketik pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi
dari pinggir atas (garis pertama teks pada halaman itu) lurus dengan pias (marjin)
kanan teks. Nomor halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan nomor
halaman bagian inti tesis.

8.

Daftar Pustaka
Semua sumber tertulis dan tercetak ditulis pada daftar pustaka berurutan secara alfabetis

tanpa diberi nomor urut. Seandainya sumber pustaka ditulis memerlukan lebih dari satu baris,
maka diketik satu spasi. Jarak antar tulisan dari dua sumber diberi dua spasi.
Cara penulisan sumber pustaka dengan urutan sebagai berikut :
Buku teks

:

Nama penulis, tahun terbit, judul buku, edisi/cetakan, kota
penerbit: penerbit.

Jurnal

:

Nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, halaman.

Internet

:

Alamat website, nama penulis, judul artikel, tanggal

mengakses.
Contoh

(1) Pengarang tunggal :
(2)
(3)
(4)

(5)

Goldschmidt, W. 1992. The Human Career The Self in Symbolic World. Cambridge:
Black Well.
Pengarang bersama :
Corcoran, K. & Fischer,J. 1987. Measures for Clinical Practice : a Source Book. New
York : The Free Press.
Redaksi atau Suntingan :
Koentjaraningrat (red). 1983. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta :
Penerbit PT Gramedia.
Terjemahan :
Scott,J.C.
2000.
Senjatanya
Orang-orang
Yang
Kalah.
Terjemahan A. Rahman Zainuddin, Sayogyo dan Mien Joehaar.
Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
Bab dalam buku :
Fleishman, I.A. 1973. Twenty Years of Consideration and Structure. Dalam
Fleishman, I.A. & Hunt,J.G. (penyunting). “Current Development in the
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Study of Leadership” Selected Reading, hlm. 1-37. Carbondale : Southern
Illinois University Press.

(6) Jurnal :

(7)

Persoon, G.A. 2002. Isolated Islanders of Indigenous People : the Political
Discourse and its Effects on Siberut (Mentawai Archipelago, WestSumatra). Antropologi Indonesia 68 : 25-39. Volume ….. No……..
Rujukan Elektronik :
Boon, J. (tanpa tahun). Anthropology of Religion. Melalui
<http://www.indiana.edu/~wanthro/ religion.htm> [10/5/03]
Kawasaki, Jodee L., and Matt R. Raveb. 1995. “Computer- Administered Surveys in
Extension”. Journal of Extension 33(June). E-Journal on-line. Melalui
http://www.joe.org/june33/95.html [06/17/00]. Diunduh tanggal …..
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LAMPIRAN :

Batas atas 4 cm

4 cm

3 cm

B
a
t
a
s

B
a
t
a
s

K
i
r
i

K
a
n
a
n

Batas bawah 3 cm
CONTOH SAMPUL/JILID LUAR TESIS PKLH
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CONTOH SAMPUL/JILID LUAR USULAN PENELITIAN

JUDUL TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .16)

Oleh
Nama Mahasiswa
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)

USULAN PENELITIAN
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka
Penulisan tesis pada Program Studi ...............
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .10)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2016
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .14)
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CONTOH : FORMAT PERSETUJUAN PEMBIMBING
UNTUK USULAN PENELITIAN

JUDUL TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .16)
Oleh
Nama Mahasiswa
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
USULAN PENELITIAN
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka
Penulisan tesis pada Program Studi ... ………………..
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .10)

Disetujui untuk diseminarkan oleh :

…….……………………….
Pembimbing I

…………………………………
Pembimbing 2
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CONTOH SAMPUL/JILID LUAR TESIS PKLH

JUDUL TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .16)

Oleh
Nama Mahasiswa
NIM ..............
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)

TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Pendidikan
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .10)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2016
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .14)
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CONTOH SAMPUL/JILID LUAR TESIS AGRIBISNIS

JUDUL TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .16)

Oleh
Nama Mahasiswa
NIM.................
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)

TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Pertanian
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .10)

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2016
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .14)
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CONTOH SAMPUL/JILID LUAR TESIS M.M

JUDUL TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .16)

Oleh
Nama Mahasiswa
NIM ..................
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)

TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Manajemen
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .10)

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2016
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .14)
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CONTOH : FORMAT PERSETUJUAN PEMBIMBING
UNTUK UJIAN SIDANG TESIS

JUDUL TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .16)
Oleh
Nama Mahasiswa
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister …………………….
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Tasikmalaya, ..................................
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font

.10)

Disetujui untuk dilaskanakan Sidang Tesis oleh :

…….……………………….
Pembimbing I

…………………………………
Pembimbing 2
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CONTOH HALAMAN PENGESAHAN TESIS

JUDUL TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .16)
Oleh
Nama Mahasiswa
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
TESIS
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font .12)
untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister …………………….
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Tasikmalaya, ....................................
(Huruf Time New Roman, bold/tebal, font

…….……………………….
Pembimbing I

.10)

…………………………………
Pembimbing 2

Diketahui :
Direktur,

Ketua
Program Studi ……………

…….……………………….

…………………………………
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FORMAT ABSTRAK TESIS

Abstrak memuat hal-hal sebagai berikut:
1.

Judul Tesis

2.

Judul Abstrak (Abstract)

3.

Nama Mahasiswa

4.

Nomor Pokok Mahasiswa

5.

Nama Pembimbing I dan II (tanpa gelar)

5.

Isi Abstrak yang terdiri dari

: 1. Tujuan penelitian
2. Metode penelitian (alat analisis)
3. Simpulan

6.

Kata kunci (keywords)

Catatan: Abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa (Indonesia dan Inggris),
maksimal 200 kata. Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis/cetak
miring (italic)
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CONTOH
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas
Siliwangi maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri,
tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan
dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma
yang berlaku di perguruan tinggi ini.
Tasikmalaya, ………………………
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000
………………………………………..
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Contoh

THE INFLUENCE OF MOTIVATION, COORDINATION
AND FIT EMPLOYEES PLACEMENT
TO JOB SATISFACTION
AT DEPARTEMENT, OFFICIAL AND OFFICE
IN GOVERNMENT CITY OF TASIKMALAYA

ABSTRACT

By :

ANNE JULIANA WIDIASTUTI
NIM : 088334116

Under guidence of Ade Komaludin and Asep Budiman

The objectives of this ressearch were to know and to analyze the influence of motivation,
coordination and fit of employees placement to job satisfaction. The research object was Region
Goverment Organization through by Departement, Official and Office in Government City of
Tasikmalaya. The research method used explanatory research method, The data gathering used
interviews, questionnaire and library study. The population in this research was service servant at
Departement, Official and Office in Government City of Tasikmalaya. By using path analysis, the
study found that motivation, coordination and fit of employees placement, partially have positive
significant effect to employee satisfaction. Simultaneously, motivation, coordination and fit of
employees placement also have a significant effect to employee satisfaction. So, the hypothesis was
verified.
Keywords : Motivation, coordination, fit of employees placement, job satisfaction
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PENGARUH MOTIVASI, KOORDINASI DAN KETEPATAN
PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN KERJA
PADA DINAS, BADAN DAN KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK

Oleh :
ANNE JULIANA WIDIASTUTI
NIM : 088334116

Pembimbing I
Pembimbing II

: Ade Komaludin
: Asep Budiman

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh
motivasi, koordinasi dan ketepatan penempatan pegawai terhadap kepuasan kerja.
Objek yang akan diteliti adalah OPD (Organisasi Pertangkat Daerah) yang
meliputi Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data
diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Populasi dalam
penelitian ini adalah pegawai negeri sipil pada Dinas, Badan dan Kantor di
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan analisis jalur,
penelitian menemukan bahwa secara parsial, motivasi, koordinasi dan ketepatan
penempatan pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja
pegawai. Secara simultan, motivasi, koordinasi dan ketetapan penempatan
pegawai juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja
pegawai, sehingga hipotesis teruji kebenarannya.
Kata kunci : motivasi, koordinasi, ketetapan penempatan pegawai, kepuasan kerja.
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Contoh

LEMBAR REKOMENDASI PENGUJI
SEMINAR USULAN PENELITIAN (SUP) /UJIAN TESIS (UT)
Yang bertanda tangan di bawah ini tim penguji pada Seminar Usulan
Penelitian/Ujian Tesis menyatakan bahwa :

Nama

: ................................................................

Npm

: ................................................................

Program Studi

: ................................................................

Tanggal SUP/UT

: ...............................................................

Judul

: ................................................................

Telah menyelesaikan perbaikan Usulan Penelitian/Tesis yang diajukan
sesuai dengan hal-hal yeng telah direkomendasikan oleh tim penguji pada waktu
Seminar Usulan Penelitian/Ujian Tesis. Demikian surat keterangan ini dibuat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
No
1
2
3
4
5

Nama Dosen
(………………………………)
Pembimbing I
(………………………………)
Pembimbing II
(………………………………)
Penguji I
(………………………………)
Penguji II
(………………………………)
Penguji III

Tanda Tangan

Tanggal

Tasikmalaya, ....................
Mengetahui
Ketua Program Studi ...,,,,,.....

..............................................
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