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BAB I

PENULISAN USULAN TESIS

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yang meliputi sub bab tentang sistematika

usulan tesis, serta sub bab yang menjelaskan rincian tentang kandungan isi usulan

tesis per bagian.

1.1.Sistematika Usulan Tesis

1.2. Penjelasan Kandungan Isi Usulan Tesis

JUDUL

Judul adalah pernyataan yang mencerminkan isi penelitian, yang mengandung

konsep atau hubungan antarkonsep tentang gejala/fenomena yang diteliti, sasaran

penelitian (populasi dan lokasi) serta metode penelitian.

LEMBAR PENGESAHAN USULAN TESIS

Halaman ini memuat tanda tangan pembimbing, yang menjadi bukti bahwa proses

penyusunan usulan tesis ini dibuat berdasarkan arahan dari pembimbing dan telah

disetujui untuk diseminarkan. (format terlampir)
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BAB I PENDAHULUAN

Kandungan Bab ini berupa penjelasan umum, ringkas, dan padat yang

menggambarkan dengan tepat isi usulan penelitian, meliputi latar belakang,

rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan dalam peta

keilmuan yang menjadi perhatian peneliti. Karena itu, latar belakang ini

berisikan:

o Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, yangdapat

diangkat dari masalah teoritis atau pun dari masalah praktis.

o Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian (menunjukkan

permasalahan sebagaiperbedaan antara das Sein dan das Sollen (konsep

atau teori yang ada).

o Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang dipermasalahkan).

o Penelitian terdahulu yang bersangkutpaut dengan masalah.

o Intisari dari kerangka teori yang menjadi masalah, termasuk didalamnya

mengemukakan identifikasi masalah, pemilihan masalah, isu/tema

sentral atau fokus penelitian1.

1.2. Rumusan Masalah2

Merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan aspek-aspek

berikut.

o Menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkrit masalah yang akan diteliti.

o Relevan dengan waktu (up to date atau kekinian).

o Berhubungan dengan suatu persoalan teoretis atau praktis.

o Berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge).

o Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya yang menunjukkan

pernyataan mengandung masalah.

1Uraian pada butir ini dalam disiplin ilmu sosial, biasanya diakhiri dengan problem statement, atau
dapat juga berupa pernyataan pentingnya pembahasan masalah yang mendorong pemilihan topik
penelitian.
2Rumusan judul yang biasa digunakan pada penelitian Studi Ilmu Sosial adalah identifikasi
masalah, yang konsisten dengan penjelasan pada bagian latar belakang penelitian.Ditumuskan
dalam kalimat yang ringkas, tidak melebihi 14 kata.
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1.3. Tujuan Penelitian

Menegaskan tujuan penelitian yang merujuk pada hasil yang akan dicapai

atau diperoleh dari masalah yang akan diteliti.

1.4. Kegunaan Penelitian

Mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dari :

o Aspek teoretis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis apa

yang dapat dicapaidari masalah yang diteliti.

o Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang

dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat tentang hasil

kajian kepustakaan terkait dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya

menguraikan kerangka pemikiran dan menyatakan hipotesis. Secara umumbab ini

terdiiri dari tiga bagian, yaitu kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis

(untuk riset kuantitatif).

2.1. Kajian Pustaka

Merupakan ulasan konsep/teori yang relevan dengan focus penelitian, yang

bersumber dari rujukan primer seperti buku-buku textbook, maupun jurnal-

jurnal hasil penelitian.

Untuk menunjukkan kekhasan kajian penelitian, biasanya sebelum

menyusun usulan penelitian penulistentunya telah mencari kemudian

membahasterbitan-terbitan (publikasi) yang berhubungan dengan topik atau

masalah penelitian.

Kajian pustaka dapat juga diartikan sebagai literature review dari setiap

terbitan/buku/publikasi ilmiah lainnya yang dianggap relevan dengan topik

penelitian dan dibahas secara kritis yang antara lain meliputi siapa yang

pernah meneliti topik atau masalah itu, dimana penelitian itu dilakukan, apa

unit dari bidang studinya, bagaimana pendekatan dan analisisnya, bagaimana

kesimpulannya, dan apa kritikan terhadap studi itu.
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2.2. Kerangka Pemikiran

Rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan pada premis-premis

untuk sampai pada simpulan-simpulan yang berakhirpada hipotesis yang

akan diuji secara empiris. Jika diperlukan, kerangka pemikiran ini dapat

ditampilkan dalam bentuk bagan alur.

2.3. Hipotesis

Sub bab ini bersifat wajib bagi penelitian yang menggunakan pendekatan

kuantitatif, yang merupakan simpulan probabilistik sebagai jawaban atas

masalah.

BAB III 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. Jenis Penelitian

3.2. Batasan Penelitian

3.3. Sasaran dan Informan Penelitian

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.5. Teknik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA

Daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dalam teks. Cara penulisan Daftar

Pustaka yang umum dipakai di selingkung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bengkulu adalah mengikuti Harvard style.

LAMPIRAN

Pelengkap informasi mengenai instrumen penelitian seperti: angket, kuesioner,

pedoman observasi, pedoman wawancara, peta lokasi dan dokumen lainnya jika

diperlukan.
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BAB II

PENULISAN TESIS

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yang meliputi sub bab tentang sistematika

tesis, serta sub bab yang membahas tentang rincian penjelasan kandungan isi tesis

bagian per bagian.

2.1. Sistematika Usulan Tesis

Catatan: Jumlah halaman isi tesis antara 80-125 halaman, dengan proporsi

terbanyak pada bagian pembahasan.
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2.2.  Penjelasan Kandungan Isi Usulan Tesis

Berikut ini penjelasan kandungan kandungan isi tesis per bagian.

JUDUL

Mencerminkan isi penelitian yang mengandung konsep atau hubungan

antarkonsep yang menggambarkan gejala/fenomena yang diteliti, sasaran

penelitian (populasi dan lokasi), serta metode penelitian yang di muat pada lembar

jilid

LEMBAR PENGESAHAN

Halaman ini memuat tanda tangan pembimbing, yang menjadi bukti bahwa proses

penyusunan usulan tesis ini dibuat berdasarkan arahan dari pembimbing dan telah

disetujui untuk diujikan. (format terlampir)

LEMBAR PERNYATAAN

Lembaran ini berisi pernyataan tentang:

o Tesis yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan

gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di Universitas

Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya).

o Tesis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan

pihaklain, kecuali arahan tim pembimbing.

o Dalam naskah tesis tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang menyebutkan nama pengarang

atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

ABSTRAK/ABSTRACT

Mencerminkan keseluruhan isi tesis dengan mengungkapkan inti sari uraian

tentang masalah penelitian, tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan atau

kerangka pemikiran, metode penelitian, temuan penelitian, dan kesimpulan. Dibuat
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dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-

masing antara 200 s.d. 300 kata, yang diketik satu spasi dalam satu alinea.

KATA PENGANTAR

Mengemukakan intisasi permasalahan penelitian, temuan penelitian, kesulitan

sewaktu melakukan penelitian dan hal-hal yang memperlancar pelaksanaan

penelitian, termasuk ungkapan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

memungkinkan terlaksananya penelitian dan penulisan tesis.

DAFTAR ISI

Susunan isi tesis sesuai dengan tata urut atau sistematika penulisan tesis.Daftar Isi

hanya memuat tajuk-tajuk sesudah‘Daftar Isi’ (lihat halaman 10).

DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMBANG, DAFTAR

SINGKATAN, DAN DAFTAR LAMPIRAN

Susunan tabel, gambar, lambang, singkatan dan lainnya secara sistematis yang

terdapat dalam tesis. Dapat dituliskan sesuai dengan kebutuhan tesis. Biasanya

daftar dibuat jika tabel, gambar, lambang, singkatan, dan atau lampiran yang

dimuat dalam naskah berjumlah lebih dari tiga.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

Kandungan isi pada Bab I sampai dengan Bab III pada dasarnya sama dengan isi

proposal (lihat halaman 2-4), namun tidak persis sama. Ada penyesuaian pada

beberapa bagian, misalnya Bab I pada latar belakang penelitian tidak lagi

menggunakan data pra penelitian. Begitu juga dengan Bab III tidak lagi

menggunakan kata “..akan digunakan, atau direncanakan...” tetapi sudah bahasa

operasional karena penelitian lapangan sudah dilakukan.
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BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Menggambarkan secara umum dan mendalam konteks dan sasaran penelitian

berupa objek dan lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti, seperti ciri-ciri lokasi penelitian termasuk populasinya, yang merupakan

lingkungan fisik dan karakteristik dari objek yang diteliti.

Penamaan dan jumlah sub bab pada bab ini, disesuaikan dengan

kebutuhan/masalah penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN

Kandungan isi pada bab ini :

o Menggambarkan secara ringkas sumber data (karakteristik informan)

o Mengungkapkan, menjelaskan dan membahas hasil penelitian.

o Penamaan dan jumlahsub bab ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan

penelitian.

BAB VI PEMBAHASAN

Kandungan isi pada bab ini :

o Menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan yang telah

ditentukan.

o Membahas hasil pengujian hipotesis (untuk pendekatan kuantitatif).

o Mengungkapkan temuan yang mengacu pada tujuan penelitian (untuk

pendekatan kualitatif)

o Penamaan dan jumlah sub bab ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan

penelitian.

o Proporsi jumlah halaman atau hasil analisis pada bab ini hendaklah lebih

banyak daripada bab-bab lainnya.

BAB VII PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari naskah tesis, yang menyatakan pemahaman peneliti

tentang masalah yang diteliti. Terdiri dari dua bagian, yaitu berupa kesimpulan dan

saran.
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7.1 Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan temuan-temuan

lapangan, yang telah dijabarkan pada bagian hasil penelitian dan

pembahasan.

7.2 Saran

Merupakan pernyataan saran teoretis tentang apa yang perlu diteliti lebih

lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau serta saran praktis

yang dijabarkan secara logis dalam perspektif kesejahteraan sosial/pekerjaan

sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dalam teks. Cara penulisan Daftar

Pustaka yang umum diapakai di selingkung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bengkulu adalah mengikuti Harvard style.

LAMPIRAN

Pelengkap informasi yang dibutuhkan mengenai penelitian, seperti angket,

kuesioner, pedoman observasi, pedoman wawancara dan foto, peta lokasi, dan

riwayat hidup penulis.
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BAB III

TEKNIK PENULISAN TESIS

1.1 KAIDAH PENULISAN

Sebagai sebuah karya ilmiah, naskah tesis ditulis berdasarkan kaidah tata

Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa di luar Bahasa

Indonesia dianggap sebagai bahasa asing, misalnya Bahasa Inggris, Latin, Arab,

Jawa, Bengkulu, ataupun bahasa daerah lainnya. Untuk penanda atau pembeda

kata dalam bahasa asing ditulis dengan cetak miring (italics). Narasi kebahasaan

bersifat rasional, obyektif, dan tidak berlebih-lebihan. Pilihan istilah yang dipakai

bersifat denotatif atau menggunakan kata yang hanya memiliki satu makna.

Penulisan tesis ini merupakan prasyarat dalam memperoleh gelar magister.

Berkenaan dengan hal ini maka penulis disarankan untuk mempergunakan istilah-

istilah bidang keilmuan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial sebagai bukti

penguasaan penulis terhadap bidang keilmuannya.

1.2 TAJUK

Tiap tajuk dalam naskah tesis diketik pada halaman baru dengan huruf

kapital dan tebal (bold) serta ditempatkan di tengah baris. Tajuk yang

dimaksudkan dalam naskah tesis adalah:

PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMBANG

DAFTAR SINGKATAN
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DAFTAR LAMPIRAN

BAB IPENDAHULUAN

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

BAB V HASIL PENELITIAN

BAB VI PEMBAHASAN

BAB VIIPENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1.3 BAHAN YANG DIGUNAKAN

Naskah diketik di atas kertas HVS putih 80 gram ukuran A4

(21x29,7cm). Sampul kulit luar berupa hardcover warna coklat (Fisip,

Universitas Bengkulu). Antara bab yang satu dengan bab lain diberi pembatas

kertas doorslag warna kuning muda bercetak logo Universitas Bengkulu.

1.4 PENGETIKAN

(1) Pengetikan naskah tesis dilakukan dengan komputer, dengan pengaturan

lay-out sebagai berikut:

o Pias (marjin) atas : 4 cm dari tepi kertas

o Pias (marjin) kiri : 4 cm dari tepi kertas

o Pias (marjin) bawah : 3 cm dari tepi kertas

o Pias (marjin) 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 dengan ukuran

sebagai berikut:

o Ukuran font 12 untuk isi naskah

o Ukuran font 16 dan tebal untuk judul dalam Bahasa Indonesia serta 14

dan tebal untuk judul dalam Bahasa Inggris
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o Ukuran font 12 dan tebal untuk nama penulis pada judul

o Ukuran font 14 dan tebal untuk nama lembaga pada judul

o Ukuran font 10 dan tebal untuk tulisan lain pada judul

1.5 SPASI (JARAK ANTAR BARIS)

(1) Jarak antar baris adalah 1,5 spasi

(2) Jarak antara penunjuk bab (misalnya BAB I) dengan tajuk bab (misalnya

PENDAHULUAN) adalah dua spasi

(3) Jarak antara tajuk bab (Judul bab) dengan teks pertama isi naskah atau

antara tajuk bab dengan tajuk sub bab adalah tiga spasi

(4) Jarak antara tajuk sub bab (judul bab) dengan baris pertama teks isi

naskah adalah dua spasi.

(5) Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh

lima ketukan.

(6) Jarak antara baris akhir teks ini dengan tajuk sub berikutnya adalah empat

spasi.

(7) Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, atau diagram adalah tiga

spasi.

(8) Alinea baru diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan

dari pias (marjin) kiri teks isi naskah; jarak antara alinea adalah dua spasi

(9) Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman baru.

1.6 ABSTRAK dan ABSTRACT

(1) Pengetikan Abstrak

o Jarak pengetikan antar baris adalah satu spasi

o Jarak antara judul ABSTRAK dengan teks pertama adalah tiga spasi

o Pada dasarnya sama seperti pada Butir 1 di atas, akan tetapi judul

ABSTRAK dan seluruh isi teks abstrak diketik dengan huruf normal.

o Jarak antara judul ABSTRAK dengan teks pertama abstrak adalah tiga

spasi
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(2) Pengetikan Abstract

o Pada dasarnya sama seperti pada butir 1 di atas, akan tetapi judul

ABSTRACT dan seluruh isi teks diketik dengan huruf miring.

1.7 PENOMORAN BAB, ANAK BAB, DAN PARAGRAF

(1) Penomoran bab menggunakan angka Romawi kapital di tengah halaman

(misalnya BAB I)

(2) Penomoran sub bab menggunakan angka Arab diketik pada pinggir

sebelah kiri (misalnya 2.1, 2.2 dan seterusnya)

(3) Penomoran anak sub bab disesuaikan dengan nomor bab (misalnya 2.1.1,

2.1.2 dan seterusnya)

(4) Penomoran bukan sub bab dilakukan dengan angka Arab dan tanda

kurung, misalnya 1), 2) dan seterusnya. Untuk anak sub bab bukan sub

bab adalah (1), (2) dan seterusnya.

1.8 PENOMORAN HALAMAN

(1) Halaman Bagian Awal

o Penomoran pada bagian awal tesis, mulai dari halaman Judul dalam

(halaman sesudah sampul luar) sampai dengan halaman Daftar

Lampiran, menggunakan angka Romawi kecil (misalnya i, ii, dan

seterusnya)

o Halaman Judul dan halaman Persetujuan Pembimbing tidak diberi

nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan

halaman ii (nomor halaman ini tidak diketik)

o Halaman Abstrak/Abstract sampai dengan halaman Lampiran diberi

nomor urut halaman dengan angka Romawi kecil yang merupakan

kelanjutan dari halaman Judul dan halaman Persetujuan Pembimbing,

contohnya halaman iii, iv, dan seterusnya.

o Nomor halaman diketik pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan

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

(marjin) kanan teks.

(2) Halaman Bagian Inti

o Penomoran mulai dari BAB I PENDAHULUAN sampai dengan BAB

VII PENUTUP menggunakan angka Arab (1,2 dan seterusnya) yang

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.

o Pada tiap halaman yang bertajuk, nomor halaman mulai dari BAB I

PENDAHULUAN sampai dengan BAB VII PENUTUP diketik pada

pias (marjin) bawah persis di tengah-tengah baris dengan jarak tiga

spasi dari pias (marjin) bawah teks.

o Penomoran bukan bab dan bukan sub bab menggunakan angka Arab

dengan tanda kurung, misalnya 1), 2) dan seterusnya. Untuk anak sub

bab bukan sub bab adalah (1), (2) dan seterusnya.

(3) Halaman Bagian Akhir

o Penomoran pada bagian akhir tesis mulai dari halaman DAFTAR

PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, menggunakan angka

Arab yang diketik pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak

tiga spasi dari pinggir atas (baris pertama teks pada halaman itu) lurus

dengan pias (marjin) kanan teks.

o Penomoran pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari halaman

DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, diketik

pada pias (marjin) bawah persis di tengah-tengah baris dengan jarak

tiga spasi dari pias (marjin) bawah teks.

o Nomor halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan nomor

halaman bagian inti tesis.
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1.9 NOTASI ILMIAH

Dalam situasi penulisan, yang membutuhkan penjelasan tentang referensi

yang dipergunakan dalam teks, maka penulis dapat menggunakan catatan kaki

(footnote). Catatan kaki ini merupakan keterangan tambahan yang terletak di

bagian bawah halaman, dipisahkan dari teks ilmiah dengan cara

menambahkan garis sepanjang dua puluh ketukan. Isi catatan kaki tidak

melebihi sepertiga halaman. (contoh penulisan, lihat lampiran)

1.10 PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

(1) Pengarang tunggal:

Goldschmidt, W. 1992. The Human Career The Self in the Symbolic World.

Cambridge: Black Well.

(2) Pengarang bersama:

Corcoran, K. & Fischer, J. 1987. Measures for Clinical Practice: a Source

Book. New York: The Free Press.

(3) Redaksi atau Suntingan:

Koentjaraningrat (red). 1983. Metode-Metode Penelitian Masyarakat.

Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

(4) Terjemahan:

Scott, J.C. 2000.Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah. Terjemahan A.

Rahman Zainuddin, Sayogyo dan Mien Joebhaar. Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia.

(5) 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 Study of Leadership” Selected Reading, him. 1 -

37. Carbondale: Southern Illinois University Press.

(6) Jurnal:

Persoon, G.A. 2002. Isolated Islanders or Indigenous People: the Political

Discourse and its Effects on Siberut (Mentawai Archipelago, West-

Sumatra). Antropologi Indonesia 68: 25-39.
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(7) Rujukan elektronik.

Rujukan elektronik yang diperkenankan adalah berupa e-journal atau

e-book.

Boon, J. (tanpa tahun). Anthropology of Religion. Melalui <

http://www.indiana edu/ -wanthro/ religion.htm > [10/5/03]

Kawasaki, Jodee L., and Matt R. Raven. 1995. “Computer-Administered

Surveys in Extension”. Journal of Extension 33 (June).E-Journal on-

line. Melalui < http://www.joe.org/iune33/95.html > [06/17/00],
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LAMPIRAN
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Lampiran 1: Contoh Halaman Sampul Luar Tesis

JUDUL TESIS JUDUL TESIS JUDUL TESIS
JUDUL TESIS JUDUL TESIS JUDUL

Times New Roman, cetak tebal, ukuran 14, tidak lebih dari 14 kata)

TESIS
Times New Roman, cetak tebal, ukuran 14)

Oleh:

RAISYA ADZKIA
NPM : D2A016001

(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 12)

PROGRAM  STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
JENJANG PASCASARJANA (S2)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU

TAHUN 2017
(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 14)
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Lampiran 2: Contoh Halaman  dalam Tesis

JUDUL TESIS JUDUL TESIS JUDUL TESIS
JUDUL TESIS JUDUL TESIS JUDUL

(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 14, tidak lebih dari 14 kata)

TESIS
(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 14)

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Kesejahteraan Sosial Jenjang Pascasarjana (S2)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu
(Times New Roman, ukuran 12)

Oleh :

RAISYA ADZKIA
NPM : D2A016001

(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 12)

`

PROGRAM  STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
JENJANG PASCASARJANA (S2)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU

TAHUN 2017
(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 14)
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Lampiran 3.Contoh Halaman Pengesahan

JUDUL TESIS JUDUL TESIS JUDUL TESIS
JUDUL TESIS JUDUL TESIS JUDUL

(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 14)

TESIS
(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 14)

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Kesejahteraan Sosial Jenjang  Pascasarjana (S2)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu
(Times New Roman, ukuran 12)

Oleh:

RAISYA ADZKIA
NPM : D2A016001

(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 12)

Disetujui  Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Yunilisiah, M.Si
NIP. 19640626 199001 2 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Tamrin, MKM
NIP. 19650825 199001 1 001

(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 12)
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Lampiran 4.Contoh Halaman Pengesahan Tesis oleh Tim Penguji

JUDUL TESIS JUDUL TESIS JUDUL TESIS
JUDUL TESIS JUDUL TESIS JUDUL

(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 14)

Oleh:
RAISYA ADZKIA
NPM : D2A016001

(Times New Roman, cetak tebal, ukuran 12)

Tesis ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial Jenjang Pascasarjana (S2)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

Pada Hari/Tanggal : Senin, 13 November 2017
Pukul : 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana (S2)

Tim Penguji

1. Ketua     : Dr. Yunilisiah, M.Si ...................
NIP. 19640626 199001 2 001

2. Anggota : Dr. Tamrin, MKM ...................
NIP. 19650825 199001 1 001

3. Anggota : Dr. Muria Herlina, M.Kes ...................
NIP. 19600811 198901 2 001

4. Anggota : Dr. Alex Abdu Chalik, M.Si ...................
NIP. 19620418 198803 1 012

Disahkan Oleh :

Dekan

Dr. Achmad Aminudin, M.Si
NIP. 19600609 198803 1 002

Ketua Program Studi

Dr. Yunilisiah, M.Si
NIP. 9640626199001 2 001

(Times New Roman, ukuran 12)
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Lampiran 5. Contoh Penulisan Abstrak

ABSTRAK
(Times New Roman, dicetak tebal, ukuran 14)

RAISYA ADZKIA, D2A016001, JUDUL TESIS, Pembimbing, Tahun (Times
New Roman, ukuran 12)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….. (isi abstrak 200-300 kata, dalam satu alinea dengan huruf Times New Roman, ukuran 12,
satu spasi, dibuat dalam 2 versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)

Kata Kunci : …………, ……………, ……………



Panduan Usulan Tesis & Tesis | 23

Lampiran 6.
Contoh Pernyataan Keaslian Tulisan Untuk Penulisan Tesis

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Pada hari ini tanggal……bulan…………….tahun ……….., dengan ini saya
menyatakan bahwa tesis berjudul ........................... adalah karya saya sendiri
dibawah arahan tim pembimbing dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah
pada perguruan tinggi manapun.

Segala informasi yang dikutip dari sumber yang diterbitkan maupun tidak
diterbitkan telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
Apabila dikemudian hari ada pihak-pihak yang melakukan gugatan terhadap karya
saya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan menerima sangsi
secara akademis maupun hukum.

Bengkulu, tanggal-bulan-tahun
Yang Membuat Pernyataan,

tanda tangan

(Raisya Adzkia)

(diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, satu spasi)
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Lampiran 7. Penyajian Tabel

Penyajian data dalam naskah dapat menggunakan tabel. Setiap tabel dalam harus
memiliki nomor, judul, tahun dan sumber data. Penomoran tabel menggunakan dua digit
yang dipisahkan oleh tanda titik. Digit pertama menunjukkan posisi bab dimana tabel
terletak, dan digit kedua menunjukkan nomor urut tabel di bab tersebut, contohnya Tabel
5.9 Jumlah Anggota Keluarga Informan, mengandung arti bahwa tabel tersebut berada di
bab V, dan merupakan tabel urutan kesembilan yang ada di bab V tersebut.

Informasi dalam tabel harus jelas (perhatikan satuan dari tabel apakah persen, jiwa,
kasus, ratusan, ribuan dan lain sebagainya). Ukuran huruf untuk kalimat atau kata di
dalam tabel hendaknya lebih kecil dari ukuran teks, misalnya huruf dalam teks Times
New Roman 12 maka dalam tabel bisa Times New Roman ukuran 11 atau 10 (disesuaikan
dengan kebutuhan tabel). Penulisan tabel dalam naskah, ditulis secara berurut nomor tabel
dan judul tabel ditengah teks. Garis tabel  hanya ditampilkan garis horizontal tanpa garis
kolom. Sedapat mungkin tabel tidak terpotong ke halaman berikutnya.

Setiap tabel harus dilengkapi sumber informasi dari mana sebagian atau seluruh data
itu diambil. Sumber ditulis dibagian bawah tabel dengan cetak miring dan besar huruf 10.
Berikut ini contoh penulisan tabel dalam teks:

Tabel 5.10
Jumlah Anggota Keluarga Informan

No Jumlah Anggota Keluarga Informan Frekuensi Persentase (%)

1 1-4 orang 8 53,33
2 5-8 orang 6 40,00
3 >9 orang 1 6,67

Jumlah 15 100,00
Sumber : Olah data penelitian, Tahun 2015

Bila jumlah tabel dalam naskah lebih dari tiga, maka naskah perlu dilengkapi dengan
daftar tabel. Berikut ini contoh penulisan daftar tabel.

DAFTAR TABEL

Halaman
2.1 Tahapan kegiatan kajian pengembangan masyarakat   ………….... 15
4.1 Komposisi Penduduk Kota Bengkulu Berdasarkan Usia    ......…… 37
4.2 Komposisi Penduduk Kota Bengkulu Berdasarkan Pendidikan    ... 39
5.1 Pekerjaan responden   …………………….....……………………. 55
5.2 Jumlah tanggungan keluarga responden   ……………..............….. 56
5.3 Status kepemilikan tempat tinggal responden   ……….......…......... 60
5.4 Penyumbang utama penghasilan keluarga   …………………….… 65
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Lampiran 8. Penyajian Gambar

Untuk memperjelas gambaran naratif, penulis dapat menambahkan gambar dalam
naskah. Gambar (graph) atau disebut juga figur dapat meliputi grafik, peta, foto, kerangka
alur, atau diagram yang menunjukkan suatu pola relasi dan lain sebagainya. Melalui figur,
sajian informasi akan lebih menarik. Figur baik digunakan untuk memperlihatkan
perbandingan, baik persentase maupun kasus, misalnya jenis kelamin, tempat kejadian,
status pendidikan, usia dan lain-lain.

Sama dengan penyajian tabel, penyajian figur harus disertai nomor dan judul.
Penomoran gambar menggunakan dua digit yang dipisahkan oleh tanda titik. Digit
pertama menunjukkan posisi bab dimana gambar berada, dan digit kedua menunjukkan
nomor urut gambar di bab tersebut Selanjutnya di bawah figur harus disebutkan
sumbernya. Berikut ini contoh peletakan figur dalam teks.

Gambar 2.4
Perbandingan Angka Kelahiran Bengkulu, Yogyakarta dan Indonesia

Tahun 1979 dan 1984

Sumber : Diolah kembali dari tabel 1.6, Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 1990, p. 30.

Bila pencetakan figur menggunakan tinta berwarna (selain hitam putih), maka harus
diantisipasi saat penggandaan naskah, karena umumnya proses penggandaan naskah
(fotocopy) hanya tercetak warna hitam dan putih. Dikuatirkan ini akan mempengaruhi
tampilan dan penyampaian pesan. Sebaiknya halaman yang terdapat figur berwarna
menggunakan cetak khusus (bukan fotocopy).

Bila ukuran figur melebihi ukuran A4, halaman kertasnya dapat dilipat. Sedangkan
penempatan halaman figur yang oversize tadi dapat (a) diletakkan pada tempat yang
normal sesuai urutan halaman di dalam naskah; (b) diletakkan pada lampiran, atau (c)
ditempatkan dalam saku di bagian sampul belakang dari bundel skripsi. Bila jumlah
gambar yang ada dalam naskah tesis lebih dari tiga, maka naskah perlu dilengkapi dengan
daftar gambar.
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