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KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Yang
Maha Berpengetahuan, hanya atas karunia-Nya penulisan buku
Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis ini dapat
selesai sebagaimana yang dharapkan. Buku yang berisi petunjuk,
baik dalam penelitian dan penulisan proposal maupun pelaporan
hasil penelitian

ini disusun untuk memenuhi kebutuhan

mahasiswa dan staf pengajar pada Program Studi Magister
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan demikian, panduan
ini dapat dijadikan pedoman yang tidak saja bermanfaat bagi
mahasiswa dalam menyususn tesis, melainkan juga bagi dosen
dalam proses pembimbingan.
Terselesaikannya buku ini tentunya tidak terlepas dar
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam prosesnya
buku ini disusun oleh Tim Penyusun.

Ucapan terima kasih

penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan
konstribusi pemikiran, pendapat dan saran demi terselesaikannya
buku ini. Kritik, saran dan komentar untuk menyempurnakan
buku ini pada masa yang akan datang sangat diharapkan.
Jambi,
Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Buku ini berisi panduan bagi mahasiswa program

Magister Pendidikan IPA dalam melakukan penelitian dan
penulisan tesis. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang
memiliki Satuan Kredit Semester (SKS) dan memiliki nilai ujian
di dalam Sistem Kredit Semester. Tesis yang ditulis oleh
mahasiswa pada akhir masa studi merupakan aplikasi dari semua
kompetensi

yang

telah

terkristalisasi

dalam

diri

seorang

mahasiswa setelah melalui proses penelitian. Buku ini juga
berisikan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di
lingkungan internal Prodi Magister Pendidikan IPA Universitas
Jambi mengenai pelaksanaan penelitian hingga ujian akhir.

1.2

Manfaat
Buku Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

para

mahasiswa

penyusunan

tesis,

dan

dosen

mulai

dari

pembimbing
usulan

dalam

proses

penelitian

hingga

penyusunan tesis. Dengan buku panduan ini, diharapkan para
mahasiswa dan dosen terpandu dalam menyusun usulan
penelitian dan tesis. Di samping itu, buku ini juga akan
memudahkan dosen pembimbing dalam memberikan arahan dan
bimbingan penulisan tesis kepada mahasiswa bimbingannya.

1
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Pengertian dan Batasan Tesis
Tesis merupakan salah satu karya tulis ilmiah. Suatu

karya tulis dikatakan ilmiah apabila memiliki ciri mengandung
kebenaran

ilmiah

yang

diperoleh

dengan

menggunakan

metode/proses ilmiah, tata cara penyajian yang sistematis sesuai
aturan dan persyaratan yang ditetapkan, serta mengikuti kaidahkaidah bahasa ilmiah. Tesis adalah karya ilmiah dalam bidang
studi yang ditulis oleh mahasiswa program Magister (S2) sebagai
salah satu persyaratan untuk penyelesaian masa studinya. Melalui
penulisan tesis mahasiswa dapat mengkomunikasikan hasil
penelitiannya secara ilmiah.
Tesis dapat ditulis berdasarkan (1) hasil penelitian
lapangan dan (2) hasil kerja pengembangan. Tesis jenis pertama
adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data
empiris di lapangan. Penelitian lapangan ditinjau dari pendekatan
yang digunakan dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian
kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah
suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan
deduktif-induktif, bertolak dari suatu kerangka teori, gagasan para
ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya
kemudian

dikembangkan

menjadi

permasalahan

beserta

pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran
(verifikasi) dalam bentuk dukungan data kuantitatif empiris di
lapangan.
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan
untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui
pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri
peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat
deskriptif

dan

cenderung

menggunakan

analisis

dengan

pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam
penelitian kualitatif. Ciri-ciri ini juga mewarnai bentuk dan sifat
laporannya.
Tesis jenis ke dua berisi aktivitas yang menghasilkan
rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan
masalah-masalah
teknologi

aktual.

pendidikan

Misalnya,
untuk

pengembangan

mengatasi

produk

masalah-masalah

pembelajaran. Kegiatan pengembangan tersebut ditekankan pada
pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau
temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah. Tesis
yang ditulis berdasarkan hasil kerja pengembangan mengacu
pada model-model pengembangan yang ada dalam metodologi
penelitian pengembangan dan menuntut format dan sistematika
yang berbeda dengan tesis yang ditulis berdasarkan hasil
penelitian, sebab karakteristiknya berbeda. Tesis hasil penelitian
pada dasarnya berupaya menguji jawaban yang diajukan
terhadap suatu permasalahan, sedangkan aktivitas pengembangan
berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan
suatu permasalahan.

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

BAB II
SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian tesis merupakan rencana penelitian
yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam usaha memenuhi
persyaratan penyelesaian studi. Sacara garis besar, proposal
penelitian

tesis

terdiri

dari

bagian-bagian

yang

dapat

BAGIAN AWAL:
 Halaman judul,
 Halaman persetujuan
 Lainnya
BAGIAN UTAMA :
 Isi teks (bab demi bab)
 Lainnya
BAGIAN AKHIR:
 Daftar rujukan,
 Lampiran
 Lainnya
dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: bagian awal, bagian
utama, dan bagian akhir.

2.1.

Bagian Awal

2.1.1 Halaman Judul
Halaman judul harus mengandung informasi tentang
judul, tujuan proposal penelitian, nama, nomor induk mahasiswa,
lambang universitas, instansi yang dituju, dan waktu pengajuan.
Halaman judul diketik satu spasi dengan huruf KAPITAL
(kecuali dinyatakan lain) dan menggunakan font Times New
Romans dengan susunan sebagai berikut:
4
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Judul
Tesis memerlukan sebuah judul yang singkat, tepat, jelas,

dan

mencerminkan

aspek-aspek

yang

menjadi

cakupan

penelitian. Judul yang baik setidak-tidaknya mencakup tiga hal,
yaitu (1) permasalahan yang ingin dijelaskan, (2) variabel utama
(variabel bebas dan variabel terikat) atau aspek-aspek yang akan
dikaji dan hubungan antara variabel atau aspek tersebut (khusus
untuk penelitian yang mengkaji hubungan antar variabel), serta
(3) subjek penelitian atau populasi yang akan diteliti. Sebaiknya
judul tidak terlalu umum, tidak terlalu panjang (maksimum 25
kata), tidak mengandung singkatan, rumus dan jargon, dan harus
menggambarkan isi tulisan. Judul tidak harus berupa kalimat
lengkap. Jika judul cukup panjang dapat dibuat anak judul yang
melengkapi judul utama.
Contoh:
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS
MASALAH DALAM MATA PELAJARAN IPA
TERPADU:
Studi Kualitatif di Sekolah Menengah Atas Anak Bangsa
Judul tesis disusun 40 mm (4 cm) dari tepi sebelah atas
dan ditempatkan di tengah antara garis pinggir kiri dan kanan
kertas dan ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 14
yang dicetak tebal dengan menggunakan HURUF KAPITAL.
Jika dalam judul terdapat anak judul, maka setiap kata pertama
pada anak judul menggunakan huruf kapital kecuali kata
penghubung (misalnya di, ke, dari, dari pada, dalam, terhadap).
Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA
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B. Tujuan Penulisan Tesis
Tujuan proposal penelitian ditempatkan di bagian tengah
kertas dan ditulis dengan Times New Roman ukuran 12 dimana
huruf pertama dari setiap kata adalah kapital.
Contoh:
Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
pada Program Studi Magister Pendidikan IPA
C.

Nama Mahasiswa
Nama mahasiswa ditulis secara lengkap dengan Times

New Roman ukuran 12 (tidak boleh disingkat) sesuai yang tertera
pada kartu mahasiswa atau ijazah sebelumnya, dan ditempatkan
di tengah antara garis pinggir kiri dan kanan.
D.

Nomor induk (NIM)
Nomor Induk Mahasiswa untuk mahasiswa ditempatkan di

bawah nama mahasiswa dengan Times New Roman ukuran 10.
E.

Lambang Universitas
Lambang universitas adalah lambang atau logo Universitas
Jambi berbentuk segi lima dengan ukuran lebar 40 mm (4
Cm). Lambang universitas ini ditempatkan di tengah
halaman setelah nama dan nomor mahasiswa.

F. Nama program studi ditempatkan di tengah antara garis
pinggir kiri dan kanan dengan huruf kapital Times New
Roman ukuran 14.
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPA

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA
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Nama universitas ditempatkan di tengah antara garis
pinggir kiri dan kanan dengan huruf kapital Times New
Roman ukuran 14.
UNIVERSITAS JAMBI
G. Bulan dan tahun pengajuan proposal ditempatkan satu baris
dan diletakkan di tengah antara garis pinggir kiri dan kanan
dengan huruf kapital Times New Roman ukuran 14. Posisi
tulisan tahun diatur sedemikian rupa sehingga berada 40 mm
(4 cm) dari tepi bawah.
Contoh:
DESEMBER, 2016
Contoh halaman judul secara lengkap dapat dilihat pada
Lampiran 1.
Perlu

ditegaskan

bahwa

halaman

judul

dalam

penomoran dihitung sebagai halaman tersendiri, yakni halaman
pertama meskipun dalam penulisan nomor halaman ini tidak
perlu ditulis.
2.1.2 Halaman Persetujuan
Halaman persetujuan ini mengandung informasi tentang
judul, nama mahasiswa, NIM, dan persetujuan dari Pembimbing
I dan Pembimbing II lengkap dengan tanda tangan dan tanggal
persetujuan serta ditulis dengan menggunakan font Times New
Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA
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Roman ukuran 12. Halaman persetujuan harus dibubuhi nomor
halaman dalam huruf kecil Romawi sesuai urutan halamannya
dan ditempatkan di tengah bawah.
Contoh halaman persetujuan terdapat pada Lampiran 2.

2.2

Bagian Utama
Bagian

utama

proposal

penelitian

meliputi:

(1)

pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat hasil penelitian), (2) kajian pustaka, hipotesis

(bila ada),

asumsi (jika ada), dan (3) metode penelitian. Bagian utama proposal
tesis tersusun dalam sistematika berikut:

1. Pendahuluan
1.1 Latar
Belakang
Masalah
(konteks
penelitian)
1.2 Identifikasi Masalah
1.3 Pembatasan Masalah
1.4 Rumusan Masalah (fokus penelitian)
1.5 Tujuan Penelitian
1.6 Asumsi Penelitian
1.7 Manfaat Hasil Penelitian
1.8 Definisi Operasional
2. Kajian Pustaka
2.1 Penelitian yang Relevan
2.2 Landasan Teori
2.3 Hipotesis (jika ada)
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis penelitian
3.2 .... dst (Sesuai dengan jenis penelitian)

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA
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Pendahuluan
Bagian pendahuluan mencakup uraian tentang latar

belakang (konteks), rumusan masalah (fokus), tujuan penelitian
dan manfaat hasil penelitian. Bagian pendahuluan proposal
penelitian tesis dijelaskan sebagai berikut:
A.

Latar belakang (konteks)
Latar belakang berisi alasan pemilihan masalah yang

akan diteliti, relevansinya dengan penelitian terdahulu, keaslian
penelitian dan gambaran hasil yang dapat diharapkan.
1) Alasan pemilihan masalah memuat penjelasan mengenai
alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam
proposal penelitian dipandang menarik, penting, dan perlu
diteliti. Selain itu juga diuraikan kedudukan masalah yang
akan diteliti itu dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.
2) Relevansinya dengan penelitian terdahulu membeberkan dan
mereview fakta-fakta penelitian yang serupa yang pernah
dilakukan orang lain sebelumnya. Namun kegiatan ini bukan
hanya sekedar menuliskan penelitian-penelitian terdahulu
namun sampai kepada analisis dan sintesis yang menjelaskan
keterkaitan antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut
dengan penelitian yang sedang diusulkan. Apakah penelitian
yang diusulkan akan mengisi kekosongan didalam teori yang
telah ada, menjawab sebuah fenomena atau memberikan
solusi atas kelemahan penelitian terdahulu, dll. Hal ini lah
yang sering disebut ‘state of the art’ dari sebuah penelitian.
Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA
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Untuk itu mahasiswa mengacu pada hasil penelitian
sebelumnya

yang

dipublikasikan

pada

jurnal

ilmiah

sedikitnya lima artikel jurnal yang terbit dalam 10 tahun
terakhir. Diusahakan salah satu dari artikel tersebut
merupakan artke; yang diterbitkan dalam jurnal edusains.
3) Keaslian penelitian diperoleh dari usaha yang jelas didalam
mendesain „state of the art’ dari penelitian itu. Keaslian
penelitian harus ditunjukkan dengan pernyataan yang tegas
bahwa masalah yang dihadapi belum pernah diteliti oleh
peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda
penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah
pernah dilakukan.
4) Gambaran hasil yang diharapkan dapat berupa produk
pendidikan seperti Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP),
modul, buku ajar, LKS, sebuah metode mengajar, ataupun
berupa teori belajar baru yang mendukung atau mematahkan
teori yang sudah ada.
B. Rumusan Masalah
Masalah

penelitian

pada

hakikatnya

merupakan

kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Adanya kesenjangan
antara harapan dan kenyataan memunculkan masalah penelitian.
Selain itu, masalah penelitian juga dapat berupa ide-ide baru dan
solusi yang berguna

untuk memecahkan kesenjangan yang

diamati.

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA
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Dalam merumuskan masalah sekurang-kurangnya ada
tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu: (1) masalah yang dipilih
harus spesifik, berkaitan dengan aspek tertentu, (2) masalah yang
dipilih terkait (dikaitkan) dengan teori-teori tertentu yang sudah
ada; dan (3) dapat dilaksanakan dalam rentang waktu yang
tersedia, bermanfaat, didefenisikan secara tajam, dan datanya
secara teknis dapat dikumpulkan. Rumusan masalah hendaknya
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan menggunakan kata tanya
seperti “bagaimanakah”, “apakah”, “sejauhmana” dan bentuk
pertanyaan lainnya.
Contoh:


Bagaimanakah pengaruh penerapan model pembelajaran
berbasis ICT terhadap proses pembelajaran Fisika di
SMA X?



Apakah

penggunaan

teknologi

multimedia

dapat

meningkatkan hasil belajar mahasiswa S2 Kependidikan
di Universitas Jambi?
C.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah target yang akan dicapai dari

pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian harus disebutkan
secara spesifik dan seyogianya sesuai dengan rumusan masalah
penelitian. Apabila rumusan masalah disajikan dalam bentuk
kalimat tanya, tujuan penelitian disajikan dengan kalimat
pernyataan.
Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA
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Contoh:
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses
pembelajaran IPA berbasis teknologi multimedia di
FKIP Universitas Jambi.
D.

Manfaat yang diharapkan
Bagian pendahuluan proposal penelitian tesis terdapat

subbab manfaat hasil penelitian. Manfaat penelitian bisa meliputi
kegunaan hasil-hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan,
pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan, serta bagi
masyarakat secara umum. Manfaat hasil penelitian ini dapat
berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sebagai contoh:
1).

Hasil penelitian ini berguna dalam membangun sebuah
pemahaman dari hubungan antara kemampuan pedagogi
guru dengan metode mengajar yang digunakan saat
mengajar sains.

2).

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam membantu siswa
untuk mempelajari sains di tingkat SMA terutama dalam
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.

3).

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi
Dinas Pendidikan Kota Jambi dalam merumuskan kebijakan
yang mendukung terciptanya ilmuwan-ilmuwan muda di
lingkungan sekolah di Kota Jambi.

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA
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2.2.2 Kajian Pustaka
Kajian pustaka memuat uraian sistematis tentang hasilhasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada
hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti
juga menjelaskan perbedaan dan kelebihan penelitiannya dengan
penelitian sebelumnya. Dalam penyajian kajian pustaka ini
hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti
belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan.
Fakta-fakta yang dikemukakan sedapat mungkin diambil dari
sumber- sumber yang asli, terbaru, dan relevan. Landasan teori
dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau
persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang
ilmu yang diteliti. Landasan teori yang diuraikan di dalam bab ini
berguna sebagai tuntunan untuk merumuskan pemecahan
masalah, penetapan hipotesis dan metode yang akan dipakai.
Untuk memudahkan dalam merumuskan pemecahan
masalah, penetapan hipotesis (jika diperlukan hipotesis) dan
penentuan metode penelitian yang akan dipakai maka perlu
dilakukan sintesis terhadap teori, konsep dan hasil penelitianterdahulu yang telah ditinjau atau diuraikan. Sintesis adalah
kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memahami,
mencari makna, mencari „benang merah‟ (relevansi dan relasi)
antara teori, fakta dan konsep yang telah dibaca dan diuraikan
lalu dituangkan menjadi sebuah kalimat yang berupa summary
atau ringkasan. Hasil sintesis ini dapat diletakkan pada akhir
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setiap sub bab atau di akhir bab ini. Hasil sintesis ini sering pula
disebut sebagai landasan konseptual.
Untuk penelitian

yang

akan

menjawab hipotesis,

penulisan hipotesis dapat dirumuskan dengan menggunakan hasil
sintesis

yang

disampaikan

telah
pada

dilakukan
paragraph

(sebagaimana
diatas).

yang

Hipotesis

telah
sendiri

merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi,
namun masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang
baik harus: (1) bebas dari arti ganda, (2) mengungkapkan
hubungan antara dua variabel atau lebih, dan (3) berimplikasi tes
empirik.
Untuk terhindar dari masalah plagiarisme (pembajakan/
pencatutan/penjiplakan karya orang lain), maka semua sumber
yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama
penulis dan tahun penerbitan. Tidak hanya itu, semua teori yang
disusun di dalam bab ini yang bersumber dari buku, artikel,
skripsi, tesis, majalah, dan lain sebagainya tidak boleh di
copy/paste apa adanya, namun harus melalui tahap paraphrase
dan/atau summary dan dikerjakan sendiri oleh mahasiswa.
Paraphrase adalah usaha merubah tulisan dari karya orang lain
menjadi karya sendiri dengan merubah susunan dan gaya
kalimat, atau dengan memotong sebuah kalimat yang panjang
menjadi beberapa kalimat yang berbeda. Teknik pengutipan
mengikuti format APA (American Psycological Association)
Edisi 5 yang dimodifikasi dengan mencantumkan nomor
halaman yang dikutip.
Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

Bab II Sistematika Proposal

15

Contoh:
Sumber asli:
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK atau singkatan dalam
bahasa Ingris adalah ICT) dalam rentang waktu yang begitu
singkat telah menjadi fondasi bangunan yang mendasar bagi
mayarakat modern (Unesco, 2009 halaman 25).
Paraphrase:
Dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, masyarakat
modern telah menjadikan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi sebagai landasan utama dalam kehidupan (Unesco,
2009:25).
Summary adalah usaha merubah tulisan yang panjang dari karya
orang lain menjadi karya sendiri dengan membuat ringkasan
tanpa menghilangkan komponen-komponen utama dan penting
dari informasi yang ada. Summary dapat dilakukan dengan cara
merubah sebuah paragraph yang berisi kalimat panjang menjadi
kalimat-kalimat pendek dengan menghilangkan kata penghubung,
mengambil intisarinya dari uraian yang disampaikan, atau
menuliskan poin-poin utama yang dimaksudkan oleh penulis.
Kedua cara ini berlaku pada semua sumber dari semua bahasa.
Jadi, menerjemahkan (mentranslate) sebuah sumber ke dalam
bahasa Indonesia tanpa merubah bentuk dan struktur kalimat
adalah tindakan plagiarisme.
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Namun, jika sebuah sumber telah memiliki kalimat yang lugas
dan tegas dan tidak dapat lagi dirubah, atau jika kalimatnya
dirubah dapat ikut merubah atau mengaburkan maknanya, maka
sumber tersebut sebaiknya dikutip langsung di dalam tesis
dengan cara menggunakan tanda kutip “…….“. Jika kalimat
yang dikutip tidak lebih dari 2 (dua) baris maka dapat diletakkan
langsung di dalam paragraf dan mengikuti spasi yang berlaku.
Namun jika kalimat yang dikutip lebih dari 2 baris maka kalimat
tersebut sebaiknya dipisahkan letaknya di luar paragraf dan diberi
1 spasi. Sebagai contoh:
Contoh 1:
Siswa yang kreatif adalah siswa yang mampu menggunakan
potensi di dalam dirinya untuk berkarya dan menciptakan sesuatu
yang baru. Anonym (2000:34), menyebut siswa seperti ini sebagai
“siswa kreatif dan disebut agent of change”.
Contoh 2:
Indonesia is one of those countries that have reformed its science
curriculum. This country undertook curriculum reform in 2004 by
developing a competence-based curriculum (the KBK). This
encouraged teachers to initiate teaching-reform by acting as
facilitators and by using active-learning methods such as an IBLapproach (MoNE, 2003b:12). A translated guideline for the
implementation of KBK says that:
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“It is advisable in chemistry teaching-practice
that the most appropriate method be
implemented. It is thus essential to use the
constructivism approach such as inquiry-based
learning when teaching abstract concepts”
(MoNE, 2003b:12).
Tulisan yang telah dibuat dapat dicek tingkat plagiarismenya
dengan menggunakan software untuk deteksi plagiarisme seperti
Viper atau software yang lain.
2.2.3 Metode Penelitian
Metode penelitian

yang

digunakan tergantung pada

jenis penelitian. Jenis penelitian ada dua, yaitu penelitian
kuantitatif dan penelitian kualitatif. Hal-hal pokok dalam penelitian
kuantitatif adalah:

rancangan penelitian,

populasi dan sampel,

instrumen pengumpul data, teknik pengumpulan data, validasi
instrumen dan validasi data, dan analisis data. Metode penelitian
kualitatif pada hakikatnya memuat uraian tentang metode dan
langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut
pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi/situs penelitian,
sumber data, instrumen pengumpul data, validasi instrumen, prosedur
pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.
2.2.4 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian merupakan rencana penelitian yang
menginformasikan waktu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian
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yang dibuat dalam bentuk matriks atau uraian. Oleh karena itu,
jadwal penelitian harus mengandung informasi yang jelas tentang
(1) Tahap-tahap penelitian, (2) rincian kegiatan pada setiap tahap
penelitian, dan (3) waktu yang diperlukan untuk melaksanakan
setiap tahap.
2.3 Bagian Akhir
Pada bagian akhir proposal penelitian dicantumkan
daftar rujukan dan lampiran (kalau ada).

2.3.1 Daftar Rujukan (Referensi)
Daftar rujukan ditempatkan pada halaman tersendiri dan hanya
memuat pustaka yang diacu dalam tulisan dan disusun ke bawah
menurut abjad pertama dari nama akhir penulis pertama.
Penulisan rujukan dilakukan mengikuti format APA edisi 5.
Berikut ini dikemukakan petunjuk teknis penulisan Daftar
Rujukan menurut sumber acuan yang dipakai.
A.

Buku
Pada daftar rujukan, judul buku dicetak miring.
Format:

[Nama Belakang
Pengarang][KOMA][SPASI][Singkatan Nama
Depan][Titik][SPASI][Buka Kurung][Tahun
Terbit][Tutup Kurung][TITIK] [SPASI][Judul
Buku][TITIK] [SPASI][Nama Kota tempat
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terbit][TITIK DUA][SPASI][Nama
Penerbit][TITIK]
Sumber:

Buku A History of God, dikarang oleh Karen
Armstrong, diterbitkan oleh Ballantine Books, di
kota New York, pada tahun 1994.

Ditulis :

Armstrong, K.(1994). A History of God. New
York: Ballantine Books.

B.

Jurnal/Majalah dan sejenisnya
Untuk jurnal, yang dicetak miring adalah nama jurnal, bukan
judul tulisan dan nomornya.
Format:

[Nama Belakang Pengarang][KOMA][SPASI]
[Singkatan Nama Depan][Titik][SPASI] [Buka
Kurung][Tahun Terbit][Tutup Kurung][TITIK]
[SPASI][Judul Tulisan][TITIK][SPASI][Nama
Jurnal][KOMA][SPASI][Volume][(Nomor)]
[KOMA][SPASI][Halaman][TITIK]

Sumber:

Artikel

berjudul

Analisis

Wacana

dalam

Konteks Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar,
pengarang H.S. Harjono, dimuat pada Jurnal
Ilmiah Sekolah Dasar, volume 1, nomor 1,
halaman 12-19, terbit tahun 2005.
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Harjono, H.S. (2005). Analisis Wacana dalam
Konteks Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar,
Sekolah Dasar 1(1), 12-19.

C. Buku Terjemahan
Format:

[Nama Penulis/editor/penyusun][KOMA]
[SPASI][Singkatan Nama Depan][Titik]
[SPASI][Buka Kurung][Tahun Terbit]
[TutupKurung][TITIK][SPASI][Judul][KOMA]
[SPASI][Edisi][KOMA][SPASI]Terjemahan
[SPASI][Nama Penerjemah][KOMA][SPASI]
[Penerbit][KOMA][SPASI][Kota][TITIK]

Sumber:

Buku

karangan

Environmental

G.

H.

Chemistry,

Gires

berjudul

2nd.

Edn.,

diterjemahkan oleh Syahrul Gunawan berjudul
Kimia Lingkungan, Penerbit UI Press Jakarta
tahun 2002.
Ditulis:

Gires, G. H., 2002. Kimia Lingkungan, edisi-2,
Terjemahan S. Gunawan, UI-Press, Jakarta.

D. Proseding/Kumpulan Makalah/Bagian buku
Format:

[Nama Belakang Penulis][KOMA][SPASI]
[Singkatan Nama Depan][Titik][SPASI][Buka
Kurung] [Tahun Terbit][TutupKurung][TITIK]
[SPASI] [Judul, ditulis dengan huruf kecil
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kecuali huruf pertama][KOMA][SPASI]dalam
[SPASI] [Nama Penyunting/Penyusun]
[(ed./penys.)][KOMA] [SPASI][Judul
Proseding/Kumpulan Makalah/Buku][KOMA]
[SPASI]hal[TITIK] [SPASI][Nomor halaman
awal-akhir tulisan] [TITIK][SPASI][Kota]
[TITIK DUA][SPASI] [Penerbit][TITIK]
Sumber:

Artikel tulisan C. L. Brace dan D. P. Tracer,
berjudul Craniofacial continuity anda change: a
comparison of late Pleistocene and recent
Europe and Asia. halaman 429-471 di dalam
buku The Evolution and Dispersal of Modern
Humans in Asia, diedit oleh T. Azakawa, K.
Aoki, dan T. Kimura. Nama penerbit HokusenSha Publishing Co., diterbitkan di Tokyo tahun
1992.)

Ditulis:

Brace, C. L. and Tracer, D. P. (1992).
Craniofacial

continuity

anda

change:

a

comparison of late Pleistocene and recent
Europe and Asia. dalam T. Azakawa, K. Aoki,
dan T. Kimura (eds.), The Evolution and Dispersal
of Modern Humans in Asia (hal. 429-471). Tokyo:
Hokusen-Sha Publishing Co.
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E. Makalah Seminar
Format:

[Nama BelakangPenulis][KOMA][SPASI]
[Singkatan Nama Depan][Titik][SPASI][Buka
Kurung] [Tahun Terbit][TutupKurung][TITIK]
[SPASI] [Judul, ditulis miring dengan huruf
kecil kecuali huruf pertama][KOMA][SPASI]
Makalah disajikan pada [Nama
Seminar][KOMA] [SPASI][Bulan][SPASI]
[Tanggal][KOMA] [SPASI][Kota, tempat
berlangsungnya Seminar][TITIK]

Sumber:

Makalah Etty Indriati berjudul Molar Patterns on
Javanese People, dipresentasikan di Beijing, Cina,
pada seminar internasional Paleoantropology.

Ditulis:

Indriati, E. (1999) Molar Patterns on Javanese
People,

Makalah

dipresentasikan

pada

the

International Conference on Paleoantropology,
October 14-16, Beijing.
F. Disertasi dan Tesis
Format:

[Nama Belakang Penulis][KOMA][SPASI]
[Singkatan Nama Depan][Titik][SPASI][Buka
Kurung][Tahun Terbit][TutupKurung][TITIK]
[SPASI][Judul, ditulis dengan huruf kecil kecuali
huruf pertama][TITIK][SPASI] Tesis/Disertasi
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dengan cetak miring[TITIK][SPASI][Kota]
[TITIK DUA][SPASI][Nama Perguruan
Tinggi][TITIK]
Sumber:

Tesis

Dessy

Ratnasari

berjudul

Tingkat

partisipasi wanita dalam pengambilan keputusan
dalam keluarga di Nanggroe Aceh Darussalam,
Universitas Syiah Kuala tahun 2005
Ditulis:

Ratnasari, D. (2005). Tingkat partisipasi wanita
dalam pengambilan keputusan dalam keluarga
di

Nanggroe

Universitas

Aceh

Syiah

Darussalam.

Kuala:

Nanggroe

Tesis.
Aceh

Darussalam.
G. Surat Kabar
Format:

[Nama

Belakang

Penulis][KOMA][SPASI]

[Singkatan Nama Depan][Titik][SPASI][Buka
Kurung][Tahun

Terbit][TutupKurung][TITIK]

[SPASI][Judul, ditulis dalam huruf kecil kecuali
huruf

pertama][TITIK][SPASI][Nama

Surat

Kabar][Hari, Tanggal Bulan][KOMA][SPASI]
[hal][TITIK][SPASI][Nomor Halaman][TITIK]
Sumber:

Harian kompas pada Senin 6 Nopember 2006
memuat tulisan dari F Jalal tentang Sertifikasi
Guru Tahun 2007.
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Jalal, F. (2006). Sertifikasi Guru Tahun 2007,
Kompas Senin, 6 Nopember, hal. 12.

H. Internet
Sumber rujukan dari internet tidak disajikan secara terpisah
dari

rujukan

lain,

melainkan

disatukan

dengan

mempertimbangkan urutan alfabetis nama penulisnya.
Rujukan tanpa judul:
Format: [Alamat Domain beserta bagian yang diambil
sebagai rujukan][TITIK][SPASI][Tanggal diakses]
Contoh: http://www.techlearning.com/. Diakses tanggal 9
November 2007.
Rujukan dengan judul yang jelas; tanpa nama penulis:
Format: [Anonim][KOMA][SPASI][Judul][TITIK]
[SPASI][Tanggal diakses][TITIK][SPASI]
[Alamat Domain][TITIK]
Contoh: Anonim, Konsep dan Aplikasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi di Perguruan Tinggi. Diakses tanggal
2 Oktober 2006. http://www.edukasi.com/pen
didikan.html.
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Rujukan dengan penulis yang jelas:
Format:

[Nama Belakang Penulis][TITIK][SPASI][Judul]
[TITIK][SPASI] [Alamat Domain][TITIK]
[SPASI][Tanggal diakses] [TITIK]

Contoh:

Sudaryono. Paradigma pendidikan pesantren di
era

global.

http://www.edukasi.com/pen

didikan.html. Diakses tanggal 20 oktober 2006.
Dalam hal penyebutan sumber untuk beberapa kali,
maka nama pengarang perlu ditulis kembali. Penyusunannya
diurutkan sesuai dengan tahun penerbitan. Demikian pula,
seorang pengarang yang menulis banyak karya dalam tahun yang
sama dapat dibedakan dengan memberi huruf kecil (a, b, c)
menyertai angka tahun.
Contoh:
Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. Mouton: The Haque.
Chomsky, N. (1959). On Certain Formal Properties of Grammar,
Information and Control, 2. hal. 137-167.
Chomsky, N. (1978a). Current Issues in Lingusitic Theory. Mouton:
The Haque.
Chomsky, N. (1978b). Aspect of Theory of Syntax. Cambridge,
Mass: MIT Press.
Contoh daftar rujukan dapat dilihat pada lampiran 3.

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

Bab II Sistematika Proposal

26

2.3.2 Lampiran
Dalam lampiran terdapat keterangan atau informasi yang
diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner, dan
sifatnya hanya melengkapi proposal penelitian.
Bagi mahasiswa yang melakukan Penelitian Tindak Kelas (PTK)
dan Penelitian Eksperimen, mahasiswa harus melampirkan video
penelitian.

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

BAB III
SISTEMATIKA TESIS
Dalam Bab I telah dikemukakan bahwa tesis dapat
ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan yang terdiri atas
penelitian

kuantitatif

dan

kualitatif

dan

hasil

penelitian

pengembangan. Hal itu membawa konsekuensi pada perbedaan
dalam hal sistematika penulisannya. Secara garis besar isi tesis
dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: bagian
awal, bagian utama, dan bagian akhir. Berikut ini akan dijelaskan
sistematika hasil penelitian kuantitatif.

3.1 Sistematika Penulisan Tesis Hasil Penelitian Kuantitatif
Sistematika tesis hasil penelitian kuantitatif dibagi
menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian
akhir. Masing-masing bagian dapat dirinci dan dijelaskan dalam
uraian berikut.
Bagian awal tesis hasil penelitian kuantitatif berisi hal-hal
berikut:
1.

Halaman Sampul

2.

Lembar logo

3.

Halaman judul

4.

Halaman pernyataan

5.

Halaman persetujuan pembimbing

6.

Halaman pengesahan

7.

Abstrak

8.

Kata pengantar
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Daftar isi

10. Daftar tabel
11. Daftar gambar
12. Daftar lampiran
13. Daftar Istilah
14. Daftar Singkatan
Bagian utama tesis hasil penelitin kuantitatif meliputi hal-hal
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Hipotesis Penelitian (jika ada)
1.5 Kegunaan/Manfaat Penelitian
1.6 Asumsi Penelitian (jika ada)
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
1.8 Defenisi Istilah/Defenisi Operasional
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Penelitian yang relevan..................
2.2 Landasan Teori..................
2.3 ..................
BAB III METODE PENELITIAN
3.1

Rancangan Penelitian

3.2

Populasi dan Sampel

3.3

Instrumen Penelitian

3.4

Validasi Instrumen
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Pengumpulan Data

3.6

Validasi data/hasil

3.7

Teknik Analisis Data
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1

Penyajian Data Hasil Penelitian

4.2 Pengujian Persyaratan Analisis Data
4.3 Pengujian Hipotesis (jika ada hipotesis)
4.4

Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V PENUTUP
5.1

Simpulan

5.1

Saran

5.3

Rekomendasi (jika diperlukan)

Bagian akhir tesis hasil penelitian kuantitatif memuat hal-hal
berikut:
1.

Daftar rujukan

2.

Lampiran-lampiran

3.

Riwayat Hidup

3.1.1 Bagian Awal
Halaman sampul depan
Ada dua halaman sampul tesis, yakni sampul depan
lembar pertama dan halaman sampul tesis halaman kedua.
Halaman sampul depan lembar pertama tesis dicetak Hard Cover
dengan warna hijau tua. Pada halaman sampul, lembar pertama
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(Lampiran 4a) memuat JUDUL TESIS, kata TESIS, NAMA dan
NOMOR

MAHASISWA,

lambang

Universitas

Jambi,

INSTANSI, BULAN dan TAHUN penyelesaian tesis. Pada
halaman sampul lembar kedua (Lampiran 4b), di bawah kata
TESIS ditulis tujuan tesis dengan kata-kata:
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
1.

Judul

tesis

dibuat

sesingkat-singkatnya

dan

spesifik

menunjukkan masalah yang diteliti, serta tidak membuka
peluang penafsiran yang beraneka ragam. Judul ditulis
dengan huruf

kapital jenis Times New Roman ukuran 14

tercetak tebal dan posisinya ditempatkan di tengah antara
garis pinggir kiri dan kanan berbentuk piramida terbalik
dengan jarak 4 cm dari margin atas.
2.

Tujuan penulisan tesis dicantumkan pada halaman sampul
lembar kedua dan berisi ungkapan berikut ini serta
ditempatkan pada posisi tengah dengan redaksi sebagai
berikut:
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

3.

Lambang universitas adalah lambang atau logo Universitas
Jambi berbentuk segi lima dengan ukuran lebar 4 cm.
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Lambang ini ditempatkan pada posisi tengah setelah nama
dan NIM mahasiswa. Lambang Universitas yang digunakan
berwarna hitam dan ditempatkan di setiap awal bab
(Lampiran 3).
4.

Nama mahasiswa ditulis secara lengkap (tidak boleh disingkat)
sesuai yang tertera pada kartu mahasiswa atau ijazah
sebelumnya, dan ditempatkan di tengah antara garis pinggir
kiri dan kanan. Nama mahasiswa ditulis di bawah tujuan
tesis.

5.

Nomor induk (NIM) untuk mahasiswa ditempatkan di bawah
nama mahasiswa.

6.

Nama program studi ditempatkan di tengah antara garis
pinggir kiri dan kanan.
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPA

7.

Nama universitas ditempatkan di tengah antara garis pinggir
kiri dan kanan.
UNIVERSITAS JAMBI

8.

Bulan dan Tahun pengajuan tesis ditempatkan satu baris dan
diletakkan di tengah antara garis pinggir kiri dan kanan.
Posisi tulisan tahun diatur sedemikian rupa sehingga berada 3
cm dari tepi bawah. Contoh:
DESEMBER, 2007
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Contoh halaman judul lembar pertama dapat dilihat pada
Lampiran 4A.
Halaman judul
Informasi yang terdapat pada halaman judul sama
dengan yang ada pada halaman sampul depan, tetapi dengan
menggunakan kertas HVS A5 putih atau menggunakan kertas A4
yang dicetak menggunakan seting (property) booklet. Contoh
halaman judul lembar kedua dapat dilihat pada Lampiran 4B.
Halaman pernyataan
Halaman ini mencantumkan pernyataan penulis bahwa
isi tesis adalah karya asli penulis, tidak merupakan jiplakan dan
juga bukan karya orang lain. Selain itu, surat pernyataan ini juga
berisi kesediaan penulis untuk menerima sanksi jika ternyata di
belakang hari didapati bahwa pernyataan ini tidak benar.
Pernyataan ditulis dengan huruf Times New Roman
ukuran 12 dan ditempatkan pada posisi rata kanan dan kiri. Pada
bagian bawah pernyataan ini juga dicantumkan nama kota
(Jambi), bulan dan tahun pernyataan, nama pembuat pernyataan
serta

ditandatangani

di

atas

meterai

Rp.6000,-.

Contoh

pernyataan terdapat pada Lampiran 5.
Halaman persetujuan pembimbing
Halaman persetujuan pembimbing tesis berisi (1) teks
Tesis berjudul “..............” yang disusun oleh .... NIM.... telah
diperiksa

dan

disetujui

untuk

diujikan

dalam

(seminar
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proposal/seminar hasil/sidang dewan penguji), (2) tempat dan
tanggal persetujuan, dan (3) nama lengkap dan Nomor Induk
Pegawai (NIP) pembimbing I dan pembimbing II. Contoh
Lembar Persetujuan silakan periksa Lampiran 6.
Halaman pengesahan
Halaman pengesahan ini mengandung informasi tentang
judul, nama mahasiswa, NIM, dan pengesahan oleh seluruh Tim
Penguji dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi,
lengkap dengan tanda tangan dan tanggal pengesahan, dan ditulis
dengan menggunakan font Times New Roman ukuran 12.
Halaman pengesahan harus dibubuhi nomor halaman dalam
huruf kecil Romawi sesuai urutan halamannya dan ditempatkan
di sebelah bawah tengah. Contoh halaman pengesahan terdapat
pada Lampiran 7.
Abstrak
Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris. Abstrak hakikatnya merupakan intisari tesis. Abstrak
berisi

(1)

masalah

penelitian,

(2)

tujuan

utama

dan

cakupan/ruang lingkup penelitian, (3) metode penelitian yang
dipakai, (4) ringkasan hasil, dan (5) simpulan dan saran. Abstrak
ditulis dengan jumlah kata maksimal 250 kata. Ukuran font 11.
Abstrak dilengkapi kata kunci (biasanya sebanyak lima kata) dan
ditulis dalam huruf kecil. Abstrak ditulis dengan jarak penulisan 1
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(satu) spasi dan tidak melebihi satu halaman. Contoh Abstrak
terdapat pada Lampiran 8.
Kata pengantar
Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang
maksud tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih.
Ucapan terima kasih ditujukan untuk mereka (nama individu,
organisasi, dan institusi) yang telah membantu mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, sampai selesainya penulisan tesis. Bila
penelitian dilakukan dengan sumber dana tertentu, maka perlu
dicantumkan

nama

proyek

(sumber)

pendanaan

beserta

nomornya bila ada, dan tahun didapatkannya sumber pendanaan
tersebut.
Pada umumnya pembimbing tesis disebut lebih dahulu,
sebelum lembaga dan individu lainnya, serta sumber dana.
Ucapan terima kasih kepada anggota keluarga sebaiknya
disebutkan pada urutan terakhir.
Daftar isi
Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran
secara menyeluruh tentang isi tesis dan sebagai petunjuk bagi
pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau subbab.
Daftar isi diketik dalam 1 (satu) spasi. Daftar ini sebaiknya dibuat
secara

otomatis

untuk

memudahkan

mahasiswa

dalam

melakukan perbaikan tesis. Contoh daftar isi dapat dilihat pada
Lampiran 9.
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Daftar tabel
Jika dalam tesis terdapat banyak tabel, perlu adanya
daftar tabel yang memuat urutan judul tabel beserta dengan
nomor halamannya. Tetapi kalau hanya ada beberapa tabel saja
(tabel ≤3), daftar ini tidak perlu dibuat. Contoh daftar tabel dapat
dilihat pada Lampiran 10.
Daftar gambar
Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor
halamannya. Perlu tidaknya suatu daftar gambar tersendiri, sama
persyaratannya dengan daftar tabel. Contoh daftar gambar
terdapat pada Lampiran 11.
Daftar lampiran
Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar,
daftar lampiran dibuat jika tesis dilengkapi dengan lampiran yang
banyak dan isinya ialah urutan judul lampiran dan nomor
halaman. Contoh daftar lampiran terdapat pada Lampiran 12.
Daftar istilah dan singkatan
Apabila dalam tesis dipergunakan banyak istilah dan
singkatan, maka sebaiknya dibuat daftar istilah dan singkatan
yang disertai dengan penjelasannya.
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3.1.2 Bagian Utama
Pendahuluan
Bab pendahuluan tesis memuat hal-hal sebagai berikut:
1.

Latar belakang masalah dalam tesis hampir sama dengan yang
terdapat dalam usulan penelitian dan mungkin sudah lebih
diperluas. Sebab itu pada latar belakang tesis juga ada
identifikasi masalah, keaslian penelitian, dan hasil yang dapat
diharapkan. Adanya masalah dibuktikan dengan bukti-bukti
empiris

di

lapangan

yang

didapatkan

melalui

studi

pendahuluan.
2.

Rumusan masalah tesis dibuat dalam bentuk kalimat tanya.
Rumusan

masalah

sebaiknya

spesifik,

terukur,

dan

menggambarkan fokus penelitian.
3.

Tujuan penelitian juga sama dengan yang sudah disajikan
dalam usulan penelitian.

4.

Manfaat hasil penelitian hendaknya diuraikan sejalan dengan
rumusan masalah dan tujuan penelitian. Manfaat hasil
penelitian diformulasikan manfaat praktis dan manfaat
teoritis.

5.

Asumsi Penelitian digunakan untuk memberikan batasan
variabel dan kondisi-kondisi awal dari penelitian yang harus
dipahami dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian.
Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas pada
target yang akan dicapai.
Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

Bab III Sistematika Tesis
6.

37

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian adalah cakupan
penelitian yang akan dikerjakan berupa range area, subjek
penelitian, serta kekurangan-kekurangan yang mungkin
timbul dan mempengaruhi jalannya dan hasil penelitian
akibat keterbatasan yang ada.

7.

Defenisi operasional berisi penjelasan istilah-istilah penting,
baik berdasarkan pendapat pakar maupun penjelasan peneliti.

Kajian Pustaka
a.

Isi kajian pustaka pada tesis hampir sama dengan yang
dikemukakan pada usulan penelitian, dan mungkin telah
diperluas dengan keterangan-keterangan tambahan yang
dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian.

b.

Landasan teori dan landasan konseptual (hasil sintesis) tesis
juga tidak berbeda dengan yang disajikan pada usulan
penelitian,

dan

mungkin

telah

diperluas

dan

disempurnakan. Landasan teori sedikitnya mengacu pada
artikel jurnal yang relevan yang diterbitkan dalam 10 tahun
terakhir.
c.

Hipotesis (jika ada) berisi uraian singkat yang dijabarkan
dari landasan teori atau tinjauan pustaka, dan hampir sama
dengan yang sudah dipaparkan pada usulan penelitian.

d.

Kerangka penelitian merupakan jembatan penghubung
antara hipotesis dengan cara (metode) penelitian, yang
mengandung uraian singkat tentang langkah-langkah yang
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akan diambil untuk membuktikan kebenaran hipotesis.
Kerangka penelitian, variabel yang akan diteliti dan
perkiraan kisaran nilainya diuraikan dengan jelas.
Catatan:


Untuk bidang-bidang ilmu tertentu butir 2, 3, atau 4
(landasan teori, hipotesis, dan kerangka penelitian) tidak
selalu ada.



Kajian

pustaka

seharusnya

ditulis

sendiri

oleh

mahasiswa dengan memperhatikan tata aturan penulisan
kajian pustaka untuk menghindari tindakan plagiarisme.
Lihat kembali keterangan tentang plagiarisme pada
halaman sebelumnya. Pihak program studi hanya
memberikan tingkat toleransi

5% bagi tindakan

plagiarisme (di luar daftar pustaka).
Metode Penelitian
Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode
penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut:
Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian atau desain penelitian (research
design) ialah rencana, struktur, dan strategi penyusunan apa yang
ditemukan dan usaha mengontrol varian (penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi). Rencana merupakan
skema dari kegiatan yang akan dilakukan (program penelitian)
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yang meliputi penggarisan tentang apa yang akan diperbuat
dengan hipotesis yang diajukan (jika ada), dan analisis apa yang
akan dipakai terhadap data yang telah dikumpulkan.
Struktur penelitian merupakan penjabaran dari rencana
yang sudah dibuat yang menjelaskan ubahan-ubahan yang
digunakan dan kaitannya. Sedangkan strategi menyangkut
dengan metode yang dipakai untuk mengumpulkan dan
menganalis data.
Pada umumnya desain penelitian kuantitatif dibedakan
atas desain yang bersifat eksperimen dan desain yang noneksperimen. Kedua model atau desain ini dapat dimodifikasikan
sehingga diperoleh berbagai bentuk desain penelitian. Dalam
penelitian eksperimental, rancangan penelitian yang dipilih
adalah yang paling memungkinkan peneliti untuk mengendalikan
variabel-variabel lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap
variabel-variabel terikat. Pemilihan rancangan penelitian dalam
penelitian eksperimental selalu mengacu pada hipotesis yang
akan diuji.
Pada penelitian non-eksperimental, bahasan dalam
subbab rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis
penelitian yang dilakukan ditinjau dari tujuan dan sifatnya;
apakah penelitian eksploratoris, deskriptif, eksplanatoris, survei,
penelitian historis, korelasional, atau komparasi kausal. Di
samping itu, dalam bagian ini dijelaskan pula variabel-variabel
yang dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antara
variabel-variabel tersebut.
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Populasi dan Sampel
Populasi ialah sejumlah kasus yang memiliki ciri-ciri
tersendiri. Populasi bisa merupakan sekumpulan orang, benda,
atau kejadian (peristiwa). Penentuan populasi bergantung kepada
apa yang ingin dicari dan ditemukan oleh seorang peneliti.
Pendefenisian populasi hendaknya mencakup tiga unsur, yaitu:
(1) content, (2) extent dan (3) time (Nachmias, 1981: 419). Content
menunjukkan apa atau siapa yang akan dijadikan populasi. Extent
menyatakan sampai seberapa jauh seorang peneliti akan
mengkajinya, dan time menjelaskan bagaimana populasi itu
diamati.
Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika
penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek
penelitian. Akan tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh
anggota populasi, akan lebih cocok digunakan istilah subjek
penelitian, terutama dalam penelitian ekperimental. Dalam
survei, sumber data lazim disebut responden dan dalam
penelitian kualitatif disebut informan atau subjek, tergantung
pada cara pengambilan datanya.
Hal-hal yang dibahas dalam bagian populasi dan sampel
adalah (1) identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi atau
subjek penelitian, (2) prosedur dan teknik pengambilan sampel,
serta (3) besarnya sampel.
Dalam menentukan populasi dan mendefinisikannya
hendaknya diperhatikan juga apa yang disebut external validity,
yaitu

pengaruh-pengaruh

yang

datang

dari

luar

yang
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menyebabkan subjek (obyek) yang akan diamati mungkin dapat
disalahtafsirkan. Hal yang harus dilakukan sebelum menentukan
teknik pengambilan sampel, yakni menentukan ukuran besar
kecilnya sampel yang akan diambil. Dalam hal ini perlu diingat
bahwa hasil penelitian tidak ditentukan oleh berapa persen
sampel yang diambil, melainkan oleh karakteristik sampel yang
diambil. Sampel yang baik adalah yang mewakili secara persis
karakteristik populasi. Prinsip ini hendaknya dipegang oleh
seorang peneliti, yaitu, makin besar jumlah sampel yang diambil
hasilnya akan lebih baik.
Untuk menentukan teknik pengambilan sampel perlu
diperhatikan karekteristik populasi. Teknik-teknik pengambilan
sampel antara lain adalah: (1) simple random sampling, (2) stratified
sampling, (3) proportional sampling, (4) cluster sampling, (5) purposive
sampling dan sebagainya.
Acak sederhana (simple random sampling) digunakan jika
populasinya benar-benar homogen (memiliki karekteristik yang
relatif sama, atau diasumsikan sama, dan bersifat independen).
Artinya apa atau siapa pun yang terpilih tidak akan berpengaruh
terhadap subjek yang lain. Dalam dunia kependidikan (terutama
yang menyangkut manusianya) keadaan atau karakteristik
semacam ini yang benar-benar sama sulit ditemukan. Oleh sebab
itu dalam prakteknya teknik random ini baru digunakan pada
unit-unit populasi.
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Pengambilan sampel acak sederhana, misalnya seperti
Gambar 3.1 berikut.
Populasinya adalah sama
atau diasumsikan memiliki
karakteristik yang sama

Tingkat Populasi

Tingkat
Randomisasi

Pengambilan sampel secara
acak dari populasi yang ada
dengan sistem undian

Tingkat Data

Populasinya adalah sama
atau diasumsikan memiliki
karakteristik yang sama

Gambar 3.1. Metode Pengambilan Sample Acak Sederhana
Apabila

populasinya

bertingkat

(misalnya

:

SD

SMTP/SMTA, D-III, Sarjana; atau kota, desa; atau kaya, miskin;
atau lama, baru, dan sebagainya) maka teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah sampel yang bertingkat (stratified
sampling) dengan ketentuan strata berimbang. Pengambilan
sampel dari populasi bertingkat, tampak pada Gambar 3.2
berikut.
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Populasi Berstrata

Tingkat Pembagian
Strata yang Cirinya
Sama

Strata 1

Strata 2

Strata 3

Tingkat Randomisasi

Random

Random

Random

Hasil Keseluruhan
Random dari Setiap
Strata

Tingkat Data

Pengumpulan Data

Gambar 3.2. Metode Pengambilan Sample Populasi Bertingkat
Proporsional sampling digunakan apabila populasinya
terdiri dari beberapa karakteristik yang berbeda, dan setiap unit
atau strata jumlah subjeknya tidak sama banyak (proportionate
ratio). Umpamanya populasi terdiri dari guru-guru yang
berpendidikan sarjana atau sarjana muda 10%; Tingkat SMTA
35% dan Tingkat SD 30%. Pengambilan sampelnya seperti
Gambar 3.3 pada halaman berikut.
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tingkat populasi

tingkat
populasi

tingkat stratifikasi
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proporsional
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Gambar 3.3. Metode Pengambilan Sample Proporsional
Adakalanya populasi merupakan sekumpulan orangorang yang oleh karena sesuatu dan lain hal tinggal di suatu
daerah tertentu; umpamanya di sekitar lapangan terbang,
kampus, daerah transmigrasi, proyek, dan sebagainya. Dalam hal
ini, item yang sama adalah kondisinya (situasi lingkungan) tetapi
orang-orang yang tinggal di sana mungkin terdiri dari berbagai
suku, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Adakalanya
kelompok itu tinggal menyebar tapi tidak jarang pula terdiri dari
kelompok-kelompok sejenis (dan beragam). Inilah yang disebut
dengan cluster.
Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

45

Bab III Sistematika Tesis
Seandainya daerah yang

didiami oleh kelompok-

kelompok tersebut cukup luas mungkin menimbulkan kesulitan
untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, biasanya peneliti memilih
cluster-cluster yang menggambarkan kelompok populasi tersebut
untuk dikaji. Dalam kasus seperti ini teknik pengambilan sampel
yang paling tepat adalah “Cluster Sampling”. Untuk mengambil
sampel biasanya daerah tersebut dibagi dulu atas beberapa cluster
(dengan membuatkan gambar atau petanya), kemudian baru
diambil sampelnya. Dalam contoh Gambar 3.4 berikut, daerah
yang akan diamati dibagi atas 12 cluster.

tingkat populasi

randomisasi

stratifikasi
proporsional

tingkat data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

4

9

11





OOO
OO
O

xxxx
x

pengumpulan
data

Gambar 3.4. Metode Pengambilan Sample Kelompok (Cluster)
Purposive sampling termasuk non-probability sample.
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposif ini
mengandung unsur subjektif yang tinggi karena pemilihan sampel
dari unit populasi berdasarkan atas pertimbangan (judgement)
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peneliti

sendiri.

Peneliti

memilih

sampel

yang

menurut

pandangannya mewakili populasi. Walaupun demikian, bila
peneliti sudah cukup berpengalaman teknik ini dapat memberikan
hasil yang memuaskan.
Instrumen Penelitian dan Validasinya
Pada bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan
untuk mengukur variabel yang diteliti. Sesudah itu barulah
dipaparkan prosedur pengembangan instrumen pengumpul data
atau pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian.
Dengan cara ini akan terlihat apakah instrumen yang digunakan
sesuai dengan variabel yang diukur, paling tidak ditinjau dari segi
isinya. Sebuah instrumen yang baik juga harus memenuhi
persyaratan validitas, reliabilitas. Apabila instrumen yang
digunakan tidak dibuat sendiri oleh peneliti, tetap ada kewajiban
untuk melaporkan tingkat validitas dan reliabilitas instrumen
yang

digunakan.

Pembahasan

tentang

metode

dan

cara

penyusunan instrumen pengumpul data diuraikan pada bab IV.
Teknik Pengumpulan Data
Hendaknya dibedakan antara teknik pengumpulan data
dengan

teknik

penelitian

(prosedur

penelitian).

Teknik

pengumpulan data mengacu kepada instrumen yang digunakan,
sedangkan teknik penelitian menyangkut desain penelitian.
Cara terbaik untuk menentukan teknik yang tepat ialah
dengan membuat suatu rencana yang tepat tentang (1) jenis dan
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banyaknya data yang diinginkan atau diperlukan, (2) di mana
data tersebut diperoleh, (3) bagaimana cara mengumpulkannya
dan mencatatnya, dan (4) kapan sebaiknya data tersebut
dikumpulkan. Peneliti juga menyajikan kisi-kisi instrumen dalam
bentuk tabel yang memuat variabel/dimensi, indikator, deskriptor
(kalau ada), nomor item dan jumlah item untuk setiap indikator.
Validasi Data yang Diperoleh
Data yang diperoleh perlu divalidasi sebelum dianalisis.
Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya hasil analisis yang
menyimpang dengan deviasi yang tinggi. Validasi dapat
dilakukan dengan mengecek kebenaran proses pendataan dan
tabulasi data yang dilakukan jika data akan dikategorisasi.
Validasi juga dapat dilakukan untuk mengecek kebenaran proses
penghitungan yang dilakukan pada instrumen seperti angket dan
tes.
Teknik Analisis Data
Cara

menganalisis

data

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan statistika dan dapat pula tidak menggunakan
statistika.

Dalam hal ini menggunakan logika atau penalaran

yang didukung oleh fakta, pendapat, atau hasil penelitian
terdahulu.
Dalam uraian batang tubuh tesis ini yang akan
dibicarakan adalah analisis statistika, baik yang bersifat deskriptif
maupun yang bersifat inferensial induktif. Kedua kelompok
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ini

Penggunaan

terdiri

dari

bermacam-macam

teknik
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pula.

statistika ditentukan oleh jenis data (diskrit atau

kontinyu), dan tingkat pengukurannya (nominal, ordinal, interval,
atau rasio).
Data nominal dapat dianalisis dengan menggunakan
grafik, diagram, mode, frekuensi, persentase, chi kuadrat, V
Craemer,

dan

sebagainya.

Untuk

data

ordinal

dapat

menggunakan (selain yang digunakan untuk data nominal)
histogram, median, tes tanda, tes Wilcoxen, tes median, korelasi
tingkat Spearman, analisis varian, koefisien kecocokan Kendal, Q
metodologi, dan sebagainya. Sedangkan data interval dan rasio
selain yang telah disebutkan, juga dapat menggunakan grafik
garis, korelasi, tes, analisis varian, analisis regresi, dan
sebagainya.

Uraian

mengenai

analisis

data

hendaknya

dikemukakan secara jelas dan bila dianggap perlu cantumkan
juga rumus-rumus atau formula yang digunakan.
Untuk menguji tingkat hubungan (menguji hipotesis)
dapat dipergunakan Chi Kuadrat atau model lainnya. Demikian
juga halnya bila seorang peneliti (mahasiswa) akan menggunakan
teknik

korelasi

supaya

mencantumkan

rumus

serta

alasan-alasannya, umpamanya uji-linearitas, uji-normalitas, dan ujiuji lainnya.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian berisi pemaparan detesis data dan
pembahasan. Kata “detesis data” bukan merupakan judul subbab,
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melainkan berisi pemaparan karakteristik masing-masing variabel
dan berisi hasil pengujian hipotesis.
Hasil penelitian
Dalam detesis data untuk masing-masing variabel
dilaporkan hasil penelitian yang telah diolah dengan teknik
statistik deskriptif, seperti distribusi frekuensi yang disertai
dengan grafik yang dapat berupa histogram, nilai rerata,
simpangan baku, atau yang lain. Setiap variabel dilaporkan dalam
subbab tersendiri dengan merujuk pada rumusan masalah atau
tujuan penelitian.
Pembahasan hasil penelitian
Pembahasan

atas

hasil

penelitian

berupa

temuan

penelitian memiliki arti penting bagi keseluruhan kegiatan
penelitian. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalahmasalah penelitian (menunjukkan bagaimana tujuan penelitian
tercapai), menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan

temuan-temuan

pengetahuan

(penelitian

penelitian
sebelumnya)

ke

dalam

yang

kumpulan

telah

mapan,

memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru, dan
menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian,
termasuk keterbatasan-keterbatasan penelitian.
Penutup
Dalam bab penutup tesis dimuat simpulan, saran dan
rekomendasi.
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Simpulan
Isi simpulan penelitian lebih bersifat konseptual dan
harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan
penelitian. Simpulan penelitian terkait secara subtantif dengan
temuan-temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah
ditetapkan. Simpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan.

Saran
Saran yang diajukan hendaknya bersumber pada temuan
penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian. Saran
hendaknya berisi implikasi-implikasi yang relevan dengan
konteks penelitian.
Rekomendasi
Hasil sebuah penelitian dapat memberikan masukan atau
rekomendasi baik secara teoritis dan praktik. Rekomendasi
tersebut dapat digunakan oleh stake holder seperti sekolah dan
dunia riset umumnya untuk kemajuan dunia pendidikan maupun
di

area

policy

(kebijakan)

tertentu

oleh

pemerintah

setempat/nasional.

3.1.3 Bagian Akhir
Isi bagian akhir tesis seperti halnya bagian akhir
proposal, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I.
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Sistematika Penulisan Tesis Hasil Penelitian Kualitatif
Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi

yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri
alamiahnya. Laporan penelitian kualitatif harus memiliki fokus
yang jelas. Fokus dapat berupa masalah, objek evaluasi, atau
pilihan kebijakan. Laporan penelitian kualitatif harus memiliki
struktur dan bentuk yang koheren yang dapat memenuhi maksud
yang tercermin dalam fokus penelitian.
Gaya penulisan laporan kualitatif tidak menggunakan
model tunggal. Dalam hal ini gaya penulisan dapat bersifat
formal, informal, atau gabungan keduanya. Laporan yang ditulis
dengan gaya formal memuat hal-hal pokok pada bagian awal,
kemudian menunjukkan aspek-aspek yang dianggap penting yang
dipaparkan beserta contoh-contoh dan data. Laporan bergaya
informal, misalnya berisi paparan sebuah cerita yang diakhiri
dengan simpulan.
Sistematika tesis hasil penelitian kualitatif pada dasarnya
terdiri tiga bagian utama, yakni: bagian awal, bagian inti, dan
bagian akhir.
Bagian Awal
Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah:
1.

Halaman Sampul

2.

Lembar Logo

3.

Halaman Judul

4.

Halaman Pernyataan
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Halaman Persetujuan:
a) Lembar persetujuan pembimbing
b) Lembar pengesahan

6.

Abstrak

7.

Kata Pengantar

8.

Daftar isi

9.

Daftar Tabel

10. Daftar Gambar
11. Daftar Lampiran
12. Daftar lainnya (singkatan/istilah)
Bagian Utama
Penulisan

bagian

inti

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan salah satu dari tiga alternatif format berikut.
Alternatif 1 (format 1 tetap), alternatif 2 (format tetap 2), dan
alternatif 3 (format bebas).
Alternatif 1 (Format Tetap 1)
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Konteks Penelitian atau Latar Belakang
1.2 Fokus Penelitian atau Rumusan masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Landasan Teori
1.5 Kegunaan Penelitian
BAB II METODE PENELITIAN
2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian
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2.2 Kehadiran Peneliti
2.3 Situs Penelitian
2.4 Sumber Data
2.5 Tahapan Penelitian (jika ada)
2.6 Instrumen Pengumpul Data
2.7 Validasi Instrumen Pengumpul Data
2.8 Prosedur Pengumpulan Data
2.9 Validasi Data
2.10 Analisis Data
2.11 Pengecekan Keabsahan Temuan
BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
BAB IV PEMBAHASAN
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan
5.2 Saran
5.3 Rekomendasi
Alternatif 2 (Format Tetap 2)
BAB I PENDHULUAN
A. Konteks Penelitian atau Latar Belakang
B. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II KAJIAN PUSTAKA
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BAB III METODE PENELITIAN
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
BAB V PEMBAHASAN
BAB VI PENUTUP
Alternatif 3 (Format Bebas)
BAB I PENDHULUAN
A. Konteks Penelitian atau Latar Belakang
B. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
E. Metode Penelitian
F. Landasan Teori
BAB II (Bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian
yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan
dengan topik dan hasil penelitian, termasuk pembahasannya).
Bagian Akhir
Pada bagian akhir ini termuat:
1.

Daftar Rujukan

2.

Lampiran-lampiran

3.

Riwayat Hidup
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3.2.1 Bagian Awal
Unsur-unsur yang harus ada pada bagian awal tesis hasil
penelitian kualitatif sama dengan isi bagian awal tesis hasil
penelitian kuantitatif. Bacalah uraian bagian awal tesis hasil
penelitian kuantitatif.

3.2.2 Bagian Utama
Pada bagian ini akan dijelaskan isi bagian utama tesis, bisa
menggunakan alternatif 1, alternatif 2, atau alternatife 3.
Pendahuluan (termasuk landasan teori)
Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang
arah penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini
pembaca

dapat

mengetahui

konteks

atau

latar

belakang

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan
kegunaan penelitian.
Metode Penelitian
Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkahlangkah

penelitian

secara

operasional

yang

menyangkut

pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, situs penelitian,
sumber data, tahap-tahap penelitian, prosedur pengumpulan data,
analisis data dan pengecekan keabsahan data.
Pendekatan Penelitian Kualitatif
Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan
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menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini
digunakan. Selain itu juga dikemukakan orientasi teoritik, yaitu
landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala, misalnya
fenomenologis,

interaksi

simbolik,

kebudayaan,

etno-

metodologis, atau kritikan. Peneliti juga perlu mengemukakan
jenis penelitian yang digunakan apakah etnografis, studi kasus,
grounded theory, interaktif, ekologis, partisipatoris, penelitian
tindakan, atau penelitian kelas.
Kehadiran Peneliti
Dalam bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti
bertindak

sebagai

instrumen

sekaligus

pengumpul

data.

Instrumen selain manusia dapat pula digunakan yang lain, tetapi
fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai
instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk
penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti ini
harus dilukiskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu
dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh,
pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Di samping juga
perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya
sebagai peneliti oleh subjek atau informan.
Situs Penelitian
Uraian

situs

penelitian

diisi

dengan

identifikasi

karakteristik lokasi dan alasan memilih situs serta bagaimana
peneliti memasuki situs tersebut. Situs hendaknya diuraikan
secara jelas, misalnya letak geografis, bangunan fisik (jika perlu
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disertakan peta situs), struktur organisasi, program, dan suasana
sehari-hari. Pemilihan situs harus didasarkan pada pertimbanganpertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan
topik yang dipilih. Dengan pemilihan situs ini, peneliti
diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.
Sumber Data
Pada bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, dan
teknik penjaringan data dengan keterangan yang memadai.
Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan,
bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan
informan penelitian, bagaimana ciri-ciri subjek dan informan itu,
dan

dengan

cara

bagaimana

data

dijaring,

sehingga

kredibilitasnya dapat dijamin. Misalnya data dijaring dari
informan yang dipilih dengan teknik bola salju (snowball
sampling).
Istilah pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif
harus digunakan dengan penuh kehati-hatian. Dalam penelitian
kualitatif tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan
informasi sebanyak mungkin, bukan untuk melakukan rampatan
(generalisasi). Pengambilan sampel dikenakan pada situasi,
subjek, informan, dan waktu.
Tahapan Penelitian
Pada bagian ini dapat diuraikan tahapan yang digunakan
selama pelaksanaan penelitian. Hal ini ditujukan agar pembaca
dapat memahami dan meyakini bahwa penelitian yang telah
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dilaksanakan benar-benar telah dilaksanakan. Tahapan yang
dimaksud dapat dibuat dalam bentuk diagram alir, skema, chart
ataupun tabel dengan segala keterangannya. Hal ini mencakup
tahapan:


memperoleh izin penelitian baik dari prodi MP-IPA,
diknas terkait, kepala sekolah, dsb



Recruitment guru dan siswa atau responden (proses
mengajak guru, siswa dan responden untuk terlibat di
dalam penelitian)



penyusunan instrumen pengumpul data



validasi instrumen



pengumpulan data



validasi data



analisis data

Contoh dari tahapan sebuah penelitian dapat dilihat pada
Gambar 3.5 berikut. Bentuk dan alir tahapan dapat disesuaikan
dengan karateristik penelitian yang dilakukan.
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Analisis Data
Validasi Data
interview

observasi

angket

lainnya

Pengumpulan data
Validasi instrumen
Penyusunan instrumen

Recruitment guru dan siswa
Perizinan
Gambar 3.5 Contoh Diagram Alir Tahapan Penelitian
Prosedur Pengumpulan Data
Dalam bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data
yang digunakan, misalnya observasi partisipatif, wawancara
mendalam, atau dokumentasi. Dalam prosedur pengumpulan
data dijelaskan langkah-langkah yang secara teknis digunakan
untuk mendapatkan informasi-informasi yang relevan dengan
tujuan penelitian dan sesuai dengan alat pengumpul data
(instrumen) yang digunakan.
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Instrumen Pengumpul Data dan Validasinya
Pada bagian ini harus dijelaskan instrumen pengumpul
data seperti observasi, wawancara, angket dll. Namun yang lebih
penting untuk dijelaskan adalah asal muasal atau sumber
instrumen-instrumen tersebut diperoleh. Apakah berasal dari
instrumen standar yang dapat dibeli, ataukah disusun dan
divalidasi sendiri berdasarkan panduan teoritis yang diperoleh
dari literatur (termasuk RPP dan perangkat pembelajaran) untuk
menjawab tujuan penelitian. Pembahasan tentang metode dan
cara penyusunan instrumen pengumpul data diuraikan pada bab
IV.
Analisis Data
Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan
pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara,
catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat
menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan,
pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian
pola, pengungkapan hal yang penting, serta penentuan apa yang
dilaporkan.
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan
selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik
misalnya

analisis

domain,

analisis

taksonomis,

analisis

komponensial, dan analisis tema. Dalam hal ini peneliti dapat
menggunakan statistik nonparametrik, logika, etika, atau estetika.
Dalam uraian tentang analisis data ini supaya diberikan contoh
yang operasional, misalnya matriks dan logika.
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Pengecekan Keabsahan Temuan
Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti
untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh
temuan dan interpretasi yang sah maka perlu diteliti kredibilitasnya

dengan

menggunakan

teknik-teknik

perpanjangan

kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam,
triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti,
teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan
kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota. Selanjutnya perlu
dilakukan pengecekan dapat tidaknya ditransfer ke latar lain
(transferability), ketergantungan pada konteksnya (dependability),
dan

dapat-tidaknya

dikonfirmasikan

kepada

sumbernya

(confirmability).
Pada metode penelitian eksakta terdapat uraian rinci
tentang: bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian,
analisis hasil, dan kesulitan-kesulitan dan cara pemecahannya.
1. Bahan atau materi penelitian harus dinyatakan spesifikasinya
selengkap-lengkapnya. Untuk penelitian di laboratorium
haruslah disebutkan asal, penyiapan, sifat fisis, dan susunan
kimia bahan yang dipakai. Hal ini perlu dikemukakan agar
peneliti lain yang ingin menguji ulang penelitian itu tidak
sampai salah langkah.
2. Alat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian diuraikan
dengan jelas dan sedapat-dapatnya disertai dengan gambar.

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

Bab III Sistematika Tesis
3. Prosedur penelitian berupa uraian yang lengkap

62

dan rinci

tentang langkah-langkah yang telah diambil pada pelaksanaan
penelitian, termasuk cara mengumpulkan data dan jenisnya.
4. Kesulitan-kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara
pemecahannya perlu ditampilkan, agar peneliti yang akan
berkecimpung dalam bidang penelitian yang sejenis terhindar
dari hal-hal yang tidak menyenangkan.
Paparan Data dan Temuan Penelitian
Bab III memuat uraian tentang data dan temuan penelitian
yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang
diuraikan dalam Bab II. Uraian ini terdiri atas paparan data yang
disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan
penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh
dari pengamatan (apa yang terjadi) dan/atau hasil wawancara
(apa yang dikatakan) serta detesis informasi lainnya (misalnya
berasal

dari

dokumen,

foto,

rekaman

video,

dan

hasil

pengukuran). Hasil analisis data yang merupakan temuan
penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan,
dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat
berupa penyajian kategori, sistem kalkulasi, dan tipologi.
Pembahasan
Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara
pola-pola,

kategori-kategori

dan

dimensi-dimensi,

posisi

temuan/teori yang diungkap dari lapangan. Hasil penelitian dan
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pembahasan sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub
judul tersendiri.
Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk
daftar (tabel), grafik, foto, atau bentuk lain, dan ditempatkan
sedekat-dekatnya dengan pembahasan, agar pembaca lebih
mudah mengikuti uraian. Pada alinea pertama bab ini sebaiknya
dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada daftar
dan gambar yang nomornya disebutkan.
Pembahasan

tentang

hasil

yang

diperoleh,

berupa

penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara
statistis. Kecuali itu, sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan
dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan
pembahasan adalah:
(1) Analisis data harus dipaparkan terlebih dahulu dibagian
hasil (Bab III). Tanpa analisis data yang tepat pembahasan
akan meloncat-loncat;
(2) Jangan mengulang atau merumuskan kembali hal-hal yang
telah dikemukakan. Diskusikan hasil penelitian dengan
mengaitkannya dengan referensi dan hasil penelitian lainnya
yang relevan; jangan hanya sekedar melaporkannya;
(3) Bila terdapat kekurangan pada cara pengumpulan data, akui
sebagai keterbatasan, tidak perlu membela diri dengan minta
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Keterbatasan

perlu

diungkapkan

apabila

mempengaruhi simpulan hasil studi;
(4) Hindari hal-hal yang terlalu mendetail dan berpikirlah ke
kerangka yang lebih luas dalam menginterpretasikan hasil
studi, dalam konteks teori yang ada sekarang.
Penutup
Penutup memuat temuan pokok atau simpulan dan
saran-saran termasuk rekomendasi. Dalam penelitian kualitatif,
temuan pokok atau simpulan harus menunjukkan “makna”
temuan-temuan tersebut. Simpulan dan saran harus dinyatakan
secara terpisah. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan
tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk
membuktikan kebenaran hipotesis atau menjawab permasalahan
penelitian

secara

explisit/jelas.

Saran

dibuat

berdasarkan

pengalaman dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para
peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau
memperkembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran
juga ditujukan kepada pihak lain yang terkait. Selain itu,
rekomendasi dapat diberikan baik bersifat teoritis maupun praktik
kepada stake-holders seperti diknas terkait, sekolah, guru dan pihak
lainnya demi perbaikan dan kemajuan kualitas pendidikan.

3.2.3 Bagian Akhir
Isi bagian akhir tesis hasil penelitian kualitatif adalah
daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup. Penjelasan
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mengenai bagian akhir ini sama dengan uraian tentang bagian
akhir tesis hasil penelitian kuantitatif. Bacalah uraian tentang
bagian akhir ini pada penjelasan bagian akhir tesis hasil penelitian
kuantitatif.
3.3

Sistematika Penulisan Tesis Hasil Kerja Pengembangan
Tesis

yang

disusun

berdasarkan

hasil

kerja

pengembangan terdiri atas dua bagian, yaitu:
Bagaian I

: Memuat kajian analitis pengembangan produk.
Kajian analitis ini dituangkan dalam 5 bab
seperti terlihat pada format Bagian I.

Bagian II

: Memuat produk yang dihasilkan dari kegiatan
pengembangan seperti telah dispesifikasi dalam
Bagian I.

Bagian I dan II disusun dalam naskah terpisah, sedangkan
penjilidannya dapat disatukan.
Format Bagian I
3.3.1 Bagian Awal
Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah:
1.

Halaman Sampul

2.

Lembar Logo

3.
4.

Halaman Judul
Pernyataan Keaslian Penelitian

5.

Lembar Persetujuan:
a.

Lembar persetujuan pembimbing
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Lembar persetujuan dan pengesahan

6.

Abstrak

7.

Kata Pengantar

8.

Daftar isi

9.

Daftar Tabel

10. Daftar Gambar
11. Daftar Lampiran
12. Daftar lainnya
Penjelasan bagian awal tesis hasil penelitian pengembangan sama
dengan penjelasan terdahulu.

3.3.2 Bagian Utama
Inti tesis hasil pengembangan produk dituangkan dalam
6 bab. Secara berurutan, Bab I mengemukakan uraian-uraian
pendahuluan, Bab II memaparkan hasil kajian teori-teori dan
temuan-temuan empiris yang relevan dengan proyek yang
dikembangkan, Bab III memaparkan metode yang digunakan
oleh

pengembang

untuk

menghasilkan

proyek,

Bab

IV

memaparkan hasil-hasil pengembangan, Bab V memaparkan
kajian (pembahsan) hasil pengembangan, dan Bab VI menyajikan
kesimpulan

serta saran untuk keperluan pemanfaatan dan

diseminasi.
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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3Tujuan Pengembangan
1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan
1.5 Pentingnya Pengembangan
1.5 Asumsi dan Batasan Pengembangan
1.6 Defenisi Istilah
1.7 Sistematika Penulisan
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 (judul subbab sesuai topik penelitian)
2.2 (judul subbab sesuai topik penelitian)
2.3 (judul subbab sesuai topik penelitian)
2.4 Dst.
BAB III METODE PENGEMBANGAN
3.1 Model Pengembangan
3.2 Prosedur Pengembangan
3.3 Uji Coba Produk
3.3.1 Desain Uji Coba
3.3.2 Subjek Uji Coba
3.3.3 Jenis Data
3.3.4 Instrumen Pengumpul Data
3.3.5 Validasi Instrumen
3.3.6 Teknik Analisis Data
BAB IV HASIL PENGEMBANGAN
4.1 Penyajian Hasil Uji Coba
4.2 Analisis Data
4.3 Validasi dan Revisi Produk
4.4 Uji Coba dan Revisi Produk
BAB V KAJIAN atau PEMBAHASAN
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan
5.2
Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan
Produk Lebih Lanjut.
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3.3.3 Bagian Akhir
Pada bagian akhir tesis kajian pustaka termuat:
1. Daftar Rujukan
2. Lampiran-lampiran
3.

Riwayat Hidup
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BAB IV
PANDUAN PENYUSUNAN INSTRUMEN
PENGUMPUL DATA PENELITIAN

4.1. Sumber Instrumen Pengumpul Data Penelitian
Untuk mengumpulkan data penelitian yang valid dan
dapat dipercaya diperlukan sebuah alat pengumpul data atau
instrumen yang valid pula. Instrumen yang valid dapat diperoleh
dari 2 macam sumber, yaitu:
 bersumber dari alat uji yang telah dikembangkan oleh penliti
lainnya dan telah diakui validitasnya. Alat uji tersebut ada
yang diperjual belikan oleh pemegang hak paten atau copy
rights seperti alat uji psikotes dan tes potensi akademik,
 bersumber dari penyusunan dan pengembangan sendiri oleh
peneliti.
Untuk memperoleh instrumen yang bersumber dari
cara

pertama

sangatlah

mudah

karena

peneliti

cukup

menghubungi pemegang hak paten atau copy rights untuk
mendapatkan izin menggunakannya didalam penelitian. Ada
kalanya peneliti harus membayar untuk mendapatkan izin
tersebut. Namun harus diingat, kadang-kadang instrumen seperti
ini memiliki item soal yang kurang relevan dengan tujuan
penelitian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, peneliti harus
benar-benar yakin bahwa instrumen yang akan digunakan
tersebut adalah instrumen pengumpul data yang sesuai dengan
kebutuhannya. Atau paling tidak, peneliti harus menyadari
kemungkinan adanya beberapa penyesuaian (adjustment) dan
69
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adaptasi yang mungkin perlu ia lakukan agar instrumen
komersial tersebut sesuai dan pantas digunakan didalam
penelitiannya.
Dilain pihak, instrumen yang bersumber dari cara kedua
tidak bisa diperoleh dengan cara mudah namun harus disusun
dan dikembangkan sendiri oleh peneliti. Instrumen tersebut
disusun dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang valid
dalam rangka menjawab pertanyaan/permasalahan penelitian.
Untuk mendapatkan data yang valid

maka instrumen harus

menggunakan item soal/pertanyaan yang valid secara isi (content
validity) yaitu sesuai antara isi pertanyaan instrumen dan data
yang

diharapkan

dapat

terkumpul

untuk

menjawab

tujuan/permasalahan penelitian yang ingin dijawab. Untuk
memperoleh sebuah instrumen yang valid secara content maka
didalam proses penyusunannya harus melalui tahap-tahap yang
valid juga, diantaranya yaitu:
1. Penentuan aspek-aspek pengukuran. Instrumen harus disusun
berdasarkan teori-teori, konsep dan hasil penelitian terdahulu
yang mendasari pelaksanaan penelitian. Instrumen yang
disusun sendiri oleh peneliti bukanlah datang secara tiba-tiba
namun merupakan akumulasi dari teori, konsep-konsep dan
hasil penelitian terdahulu yang secara logika benar adanya
yang mendukung dan memberikan jiwa dalam penyusunan
permasalahan penelitian. Disinilah pentingnya sintesis dan
dukungan literatur untuk aspek yang akan dikaji (lihat Bab
2).
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Dari sintesis akan didapatkan aspek-aspek pengukuran yang
akan digunakan dalam penyusunan kisi-kisi instrumen.
2. Menetapkan indikator instrument. Sintesis juga dapat
membantu

memberikan

panduan

bagi

peneliti

dalam

menetapkan indikator-indikator instrumen. Indikator adalah
unsur-unsur analitik dari sebuah aspek. Sebagai contoh pada
penelitian
pengukuran

pengembangan
Tampilan

multimedia:

Multimedia

sebuah

memiliki

aspek

beberapa

indikator pengukuran diantaranya adalah ukuran huruf, jenis
fontasi yang digunakan, dan penggunaan warna. Indikatorindikator ini akan memudahkan peneliti dalam menyusun
kalimat item soal pada instrumen sebenarnya. Caranya
dengan menggunakan kata-kata indikator tersebut dalam
sebuah kalimat soal/pernyataan. Dengan langkah ini maka
item-item pertanyaan instrumen akan valid secara content
karena telah melewati sebuah proses penyusunan yang valid.
3. Pelibatan validator. Draf instrumen pengumpul data yang telah
disusun perlu diperiksa validitasnya oleh orang lain, dalam hal
ini sebaiknya dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya.
Tahapan ini membutuhkan sebuah siklus diskusi dan revisi
sampai akhirnya diperoleh sebuah instrumen pengumpul data
yang valid.
4. Instrumen yang telah dianggap valid oleh ahli ini lalu perlu
diuji cobakan kepada sekelompok orang yang tidak terlibat
dalam penelitian. Tahapan ini bisa jadi akan menghasilkan

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

Bab IV Panduan Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

72

revisi-revisi pada beberapa/keseluruhan item pertanyaan/soal
sampai diperoleh hasil yang ajeg/konsisten dan reliabel.
Jadi, secara garis besar, untuk memperoleh instrumen
penelitian yang valid secara content, peneliti harus melalui
tahapan sebagaimana tertera pada gambar 4.1 sehingga diperoleh
sebuah kisi soal/instrumen (Tabel 4.1). Kisi soal/instrumen dapat
diperkaya dengan memasukkan jumlah soal dan hal-hal lain yang
dianggap perlu untuk dijelaskan oleh peneliti.
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Analisis dan sintesis dari:
 Teori-teori dan konsep-konsep yang mendukung
pelaksanaan penelitian
 Teori-teori dan konsep-konsep yang memberikan ide dan
gagasan baru bagi peneliti dalam upaya mengisi
kekosongan yang terdapat dalam literature.
 Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan

Identifikasi aspek-aspek yang bersumber dari
teori dan konsep yang telah disintesis
Identifikasi indikator-indikator yang merupakan
bagian analitis dari aspek dimaksud
Penyusunan kalimat soal/pernyatan/pertanyaan yang
menggunakan indikator-indikator
Penyusunan item pertanyaan/soal dalam instrumen
Validasi oleh ahli

Uji coba kelompok
kecil

Siklus diskusi
dan revisi

Instrumen yang valid

Implementasi

Gambar 4.1 Tahapan Proses Penyusuna Instrumen Pengumpul
Data
Tabel 4.1 Contoh sebuah kisi-kisi instrumen yang melibatkan
sintesis dalam proses penyusunannya.
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Topik/
Tema

Hasil Sintesis
Teori/Konsep/Hasil
Penelitian Terdahulu
yang Relevan

Pengembangan
Multimedia
Bahan
Ajar

XYZ (2017)
menyatakan bahwa
sebuah multimedia
pembelajaran yang
baik memiliki
beberapa kriteria
diantaranya adalah
memiliki tampilan
yang menarik.
Sementara itu,
menurut ABC (2016)
bahwa tampilan media
yang baik harus
memperhatikan warna
yang menarik,
penggunaan ukuran
dan jenis huruf yang
mudah dibaca.
AAA (2018)
menyatakan bahwa
multimedia yang
bermanfaat juga harus
mempertimbangkan
aspek
operasional/penggun
aan. Hal ini meliputi
fungsi navigasi,
ukuran tomboltombol, dll.

Aspek
Pengukuran

Indikator
Pengukuran

Tampilan
media

1. Warna yang
menarik
2. Ukuran dan
jenis huruf
mudah dibaca

74

Item Soal/
Pernyataan

1. Warna
yang
digunakan
menarik
perhatian
siswa

Jumlah
Item

3

2. Ukuran
huruf
mudah
terbaca.
3. Jenis
huruf yang
dipilih
mudah
dibaca
Operasional/
Penggunaan.

1. Fungsi
navigasi

2. Ukuran
tombol-tombol

1.Multimed
ia ini
menyediak
an fungsi
perpindaha
n dari
menumenu yang
lancer dan
mudah
diikuti.
2. Tomboltombol
navigasi
yang
digunakan
cukup besar
sehingga
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mudah
terlihat dan
digunakan
Dan seterusnya…..

4.2. Metode Penyusunan Instrumen
Di atas telah diuraikan bagaimana cara mendapatkan
validitas isi yang harus ditempuh melalui tahapan yang tertera di
Gambar 4.1. Selanjutnya, sebuah instrumen yang baik juga harus
valid secara susunan (construct validity). Uraian berikut ini
menjelaskan

kaidah-kaidah

yang

harus

dilakukan

untuk

mendapatkan instrumen yang memiliki validitas konstruk.

4.2.1 Penelitian Kualitatif
Interview (wawancara)
Interview biasa digunakan untuk mengumpulkan data
penelitian yang sumber datanya adalah manusia seperti guru dan
siswa. Instrumen ini biasanya terdiri atas pertanyaan-pertanyaan
yang disusun terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mencari
data. Berdasarkan jenis pertanyaannya, ada 3 jenis interview,
yaitu:
- Structured-interview (interview tertstruktur) yaitu interview yang
menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun
dengan pasti dan hanya memerlukan jawaban yang sudah
pasti

pula,

tanpa

ada

kemungkinan

mendapatkan

pengembangan selama sesi interview. Penanya (interviewer)

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

Bab IV Panduan Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

76

tidak memberikan pertanyaan susulan atas sebuah pertanyaan.
Contohnya:
Sudah berapa lama ibu mengajar kimia di SMA ini?
Apa yang ibu tahu tentang model- model belajar
IPA?
- Semi-structured interview (interview semi-terstruktur) yaitu
interview yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang
masih memungkinkan pengembangan selama sesi interview.
Pertanyaan yang sudah disusun adalah pertanyaan induk yang
berupa panduan dalam mengumpulkan data penelitian. Hal ini
dilakukan karena penanya (interviewer) merasa ada sesuatu yang
menarik dari jawaban yang telah didapatnya dan ingin
mengetahui lebih jauh, sehingga ia memberikan pertanyaan
pendalaman yang tidak tertulis sebelumnya.
- Open interview (interview terbuka) adalah interview yang tidak
memberikan pertanyaan yang kaku namun lebih kepada berupa
pancingan akan sebuah fenomena, contoh:
Bagaimana menurut pendapat
anda akan kemungkinan
kegagalan UN pada mata
pelajaran IPA di sekolah anda?
Tips dalam menyusun sebuah interview
Untuk menyusun sebuah interview yang valid secara
konstruksi harus memperhatikan beberapa tips berikut ini:
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1. Interview disusun dengan memperhatikan etika konstruksi
yang mengandung pembukaan, isi, dan penutup.
Susunlah pertanyaan minimal dalam 3 (tiga) sesi, yaitu sesi
pembukaan, sesi utama dan sesi penutup. Pada sesi
pembukaan, penanya sebaiknya memperkenalkan diri terlebih
dahulu, memberikan salam, menanya kabar orang yang
ditanya, mempertegas atau mengulang tujuan riset. Hal ini
dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang dekat dan
akrab diantara peneliti dan sumber data atau orang yang
diwawancarai (interviewee). Sesi utama berisi isi dari interview
yang

berisi

pertanyaan-pertanyaan,

dan

sesi

penutup

mengandung ucapan terima kasih atas kesediaan interviewee
untuk diwawancarai.
2. Pertanyaan yang digunakan harus menggunakan bahasa lugas,
tegas, tidak memiliki arti yang mendua (ambiguos), tidak
membingungkan, tidak bias, dan tidak mengarahkan atau
menggiring

orang

yang

diinterview

(interviewee)

untuk

memberikan jawaban sesuai apa yang diinginkan oleh
penanya. Sebagai contoh, jika ingin bertanya mengenai
pandangan guru terhadap kemampuan siswanya dalam
berpikir

kritis

dan

kesiapan

guru

untuk

menerapkan

kurikulum 2013, maka pertanyaan yang muncul adalah,
diantaranya:
- Bagaimana pendapat ibu tentang
kemampuan siswa ibu dalam
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memberikan analisis terhadap sesuatu
hal yang berkaitan dengan pelajaran?
- Menurut pengamatan ibu selama ini,
bagaimana kemampuan siswa ibu jika
diminta memberikan komentar atas
sesuatu hal yang berkaitan dengan
pelajaran?
- Bagaimana pendapat ibu mengenai
penerapan

kurikulum

2013

di

sekolah ibu tahun ini dipandang dari
sisi kesiapan guru?
dan bukannya pertanyaan berikut, diantaranya:
- Bagaimana pendapat ibu tentang kemampuan
siswa ibu dalam berpikir kritis?
- Bagaimana pendapat ibu jika siswa ibu
diminta untuk mengkritik?
- Saya ingin ibu memberikan pendapat ibu
mengenai penerapan kurikulum 2013 tahun
ini di sekolah ibu dipandang dari sisi kesiapan
guru. Sudah siapkah ibu menerapkannya?


Pertanyaan pertama membingungkan karena guru tentu
akan bertanya akan maksud dari pertanyaan tersebut karena
pertanyaan tersebut sangat terbuka dan tidak memiliki
konteks.



Pertanyaan kedua tidak lengkap dan sangat terbuka karena
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guru harus mereka-reka tentang jenis permasalahan apa
yang harus dikritik oleh siswa.


Pertanyaan ketiga terkesan mengarahkan guru untuk
memberikan pendapat dan respon yang negatif terhadap
pelaksanaan kurikulum 2013 karena guru pasti selalu merasa
tidak siap.

3. Hindari menanyakan pertanyaan yang berulang atau mirip
karena akan membuat orang yang ditanya heran dan akan
memperlama waktu interview.
4. Hindari menggunakan kalimat yang terkesan menyelidiki,
menghina, marah, dan kalimat lainnya yang bernada negatif
karena akan memojokkan dan memberikan rasa terintimidasi
pada orang yang ditanya. Hal ini dapat berdampak buruk
yang mengakibatkan orang yang ditanya marah dan mundur
sebagai partisipan riset. Sebagai contoh:
- Setelah mendapatkan sertifikat sebagai guru professional,
apakah hal-hal yang menurut ibu masih perlu ibu
lakukan agar professionalisme ibu terus meningkat?
Bukannya:
- Setelah mendapatkan sertifikat sebagai guru professional,
adakah hal-hal buruk yang mencerminkan ketidakprofessionalan yang masih ibu lakukan?
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Angket
Angket adalah sekumpulan pertanyaan yang disusun
dengan urutan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan
data penelitian dalam menjawab tujuan penelitian. Angket adalah
instrumen pengumpul data yang mirip dengan interview. Namun,
jika interview dilakukan secara lisan dan verbal sehingga data
yang dikumpulkan disebut data verbatim, maka angket yang juga
tersusun dari pertanyaan -pertanyaan serupa tidak dilakukan
secara lisan namuan secara literal (tertulis). Jawaban yang
diminta akan dijawab secara tertulis oleh responden langsung di
lembar angket.
Angket dapat terdiri dari beberapa jenis pertanyaan,
yaitu:
a. Pertanyaan biasa yang membutuhkan jawaban tertulis
b. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan checklist
dimana responden diminta memilih salah satu jawaban dari
sekian kemungkinan jawaban yang ada
c. Pertanyaan likert scale atau skala likert dimana responden
diminta memberi skala pada sikapnya atas sebuah fenomena
tertentu. Biasanya skala ini dimulai dari skala ekstrim kiri,
netral dan ekstrim kanan, contohnya adalah:
-2 untuk sangat tidak setuju
-1 untuk tidak setuju
0 untuk netral
1 setuju
2 sangat setuju.
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Beberapa panduan yang dapat digunakan dalam menyusun
pertanyaan angket:
Secara umum

penyusunan angket menggunakan tata

cara yang mirip dengan penyusunan kuesioner interview, namun
ada penekanan pada beberapa hal:
1.

Susunlah pertanyaan angket menggunakan bahasa Indonesia
formal yang telah disempurnakan dan memiliki makna di
dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan kalimat yang
lugas, tegas, tidak mendua arti dan membingungkan.

2.

Gunakan

tata

cara

menulis

yang

benar

dengan

menggunakan punctuation (titik dan koma dan tanda baca)
yang tepat.
3.

Sebaiknya angket diawali dengan bagian pendahuluan yang
berguna untuk memberikan petunjuk dalam mengisi angket.

4.

Gunakan urutan penomoran mulai dari kecil ke besar
berdasarkan tingkat kesulitan pertanyaan yang meningkat.
Hal ini akan memudahkan responden untuk mengikuti alur
pertanyaan dari angket.

5.

Pertanyaan sebaiknya disusun berdasarkan topik atau jenis
data, dan bukannya bercampur baur, agar responden dengan
mudah mengikuti isi dari angket sehingga lebih mudah
memberikan jawaban.

Observasi
Observasi atau pengamatan adalah salah satu kegiatan
pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan menggunakan
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lembaran observasi yang disusun terlebih dahulu oleh peneliti
baik sebagai pengamatan bebas yang berupa komentar atas
masalah yang diamati, melibatkan checklist untuk mengamati
kriteria/karakter yang ditunjukkan siswa, dan likert scale untuk
mengamati rating atau rangking dari sebuah action/tindakan.
Untuk memudahkan pengisian lembar observasi ada baiknya
dilengkapi dengan rubrik.
Berikut ini tips dalam menyusun lembaran observasi:
1. Susunlah lembar observasi dalam beberapa bagian, yaitu
bagian pembuka, bagian inti, dan penutup. Bagian pembuka
dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang identitas
peneliti, nama guru, kegiatan, tanggal dan waktu, termasuk
demografi kelas/group (jumlah siswa, nama kelas, dan jenis
kelamin). Bagian inti berisi pertanyaan ataupun lembaran
pengamatan baik berupa komentar, checklist maupun likert
scale, sedangkan bagian penutup mengandung tanggal dan
tanda tangan pengamat.
2.

Susunlah bagian inti dalam beberapa sesi yang khusus
mengenai satu poin pengamatan tertentu, dan jangan
dicampur antara

satu

poin

pengamatan

dengan

poin

pengamatan lainnya. Contohnya, jika ingin mengamati
mengenai kemampuan siswa dalam mengerjakan latihan,
buatlah sub pengamatan yang berjudul: Kemampuan Siswa
dalam Mengerjakan Latihan.
3. Gunakan tabel dalam menyusun lembar observasi.
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4. Gunakan checklist untuk mendapatkan data kualitatif dan
gunakan skala likert (1-5 atau -2 sd 2) untuk mendapatkan
data kuantitatif.
5. Berikan bagian kosong dimana pengamat (observer) dapat
menuliskan catatan pribadi atas sesuatu hal yang sedang
diamati dan perlu mendapat perhatian serius.

4.2.2 Penelitian Kuantitatif
Penelitian kuantitatif biasanya menggunakan metode
penelitian

experimen

ataupun

kuasi-eksperimen

dengan

rancangan penelitian tertentu seperti Rancagan Acak Lengkap
(RAL), Rancangan Acak Kelompok (RAK), atau rancangan
lainnya. Penelitian jenis ini biasanya bertujuan untuk melihat
pengaruh satu atau beberapa faktor (variabel terikat) terhadap
faktor lain (variabel bebas) dan kemungkinan interaksinya.
Penggunaan metode statistik seperti ANAVA, ANOVA, dan
ANACOVA mutlak adanya dalam rangka untuk membuktikan
hipotesis (dugaan awal) atas pengaruh-pengaruh variabel tersebut
dan kemungkinan interaksinya. Penelitian jenis ini umumnya
menggunakan instrumen pengumpul data berupa alat tes, baik
pre-test dan post-test.
Beberapa hal yang harus diperhatikan didalam penyusunan alat
tes adalah:
1. Alat tes hendaknya disusun berdasarkan kajian teoritis yang
melatar belakangi penelitian termasuk juga harus relevan
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dengan indikator yang tertera di dalam kisi-kisi soal agar
tercapai content validity atau validitas isi.
2. Sebaiknya sebelum menyusun item soal didahului dengan
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar
terlihat relevansi antara materi dan Kompetensi Dasar (KD)
yang tertera di dalam RPP dengan soal yang akan disusun.
Jadi soal yang dimasukkan sebagai item pertanyaan adalah
soal yang sesuai dengan materi dan Kompetensi Dasar (KD)
yang tertera di dalam RPP.
3. Item soal harus diuji validitas isi dan konstruksinya oleh ahli
materi untuk melihat kesesuaian antara isi dan KD dalam
RPP (content validity), dan susunan soal serta penggunaan
bahasa yang benar, lugas dan tidak mendua arti (contruct
validity).
4. Item soal harus di uji validitas dan reliabilitasnya dengan
melakukan uji coba pada sekelompok siswa yang tidak terlibat
dengan penelitian dengan melibatkan minimal beberapa jenis
uji:
- Uji tingkat kesukaran
- Uji daya pembeda
- Uji pengecoh atau distractor
Dengan

melakukan

pengujian

tersebut

maka

item

soal

diharapkan telah memiliki validitas dan reliabilitas yang baik dan
siap untuk di digunakan dalam penelitian.

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

BAB V
ETIKA PENELITIAN
Penelitian pada hakekatnya merupakan langkah langkah
mencari tahu sesuatu berdasarkan metode-metode ilmiah. Oleh
karena penelitian berlandaskan metode ilmiah maka tulisannya
harus mengandung kejujuran ilmiah. Data yang diperoleh
haruslah merupakan data yang sebenarnya yang didapat dari
suatu penelitian bukan merupakan data yang dimanipulasi.
Seorang peneliti harus dapat mempertanggung jawabkan hasil
penelitiannya baik kepada dirinya sendiri, masyarakat peneliti
dan masyarakat luas. Beberapa tindakan

di bawah ini yang

melanggar prinsip-prinsip etika seperti:
1.

Mengutip kata-kata, kalimat, data, atau informasi tanpa
menyebutkan sumbernya.

2.

Merumuskan dengan kata-kata sendiri teori, informasi tanpa
menyebutkan sumbernya

3.

Mencopi tulisan orang lain yang didapat dari internet, buku,
jurnal dan sumber lainnya apalagi tanpa menyebutkan
sumbernya

4.

Memanipulasi data hasil penelitiannya

5.

Membuat data penelitian palsu tanpa diperoleh melalui
penelitian.

6.

Membuat data sendiri yang tidak sesuai dengan data
penelitian
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7.

Mengupah orang lain untuk membuatkan tesisnya

8.

Mengubah data hasil penelitian agar hipotesis terbukti

9.

Membuat tulisan yang menyinggung SARA
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10. Membuat tulisan yang menyinggung perasaan orang lain
atau institusi lain.
11. Tidak menjaga kerahasiaan responden
12. Melakukan plagiarisme.
Sanksi yang dapat diberikan kepada peneliti yang melanggar etika
tersebut adalah:
1.

Teguran

2.

Peringatan tertulis

3.

Mengulang penelitiannya lagi

4.

Pemberhentian tidak hormat dari status mahasiswanya

5.

Pembatalan ijazahnya.

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

BAB VI
BAHASA, FORMAT DAN TEKNIK
PENULISAN

Pada Bab V berikut ini

dikemukakan hal-hal yang

berkaitan dengan: (1) bahasa, (2) format tesis, (3) teknik penulisan
(pengetikan, penomoran, penyajian tabel dan gambar, penulisan nama,
serta beberap aspek lainya terkait penulisan).

6.1 Bahasa
Bahasa yang dipakai dalam penulisan tesis ialah Bahasa
Indonesia yang baku (ada subjek, predikat, dan supaya lebih
sempurna ditambah dengan objek dan keterangan). Kalimatkalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang
kedua (saya, aku, kami, kita, engkau), tetapi dibuat dalam bentuk
kalimat pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada kata
pengantar, kata saya diganti dengan kata penulis.
Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang
sudah diindonesiakan, kecuali tesis berbahasa Inggris. Jika
terpaksa harus memakai istilah asing, gunakan huruf italic (dicetak
miring). Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam Bahasa
Indonesia dapat digunakan asal konsisten dan pada penggunaan
yang pertama kali perlu diberikan padanannya dalam bahasa
asing (dalam kurung). Kalau banyak menggunakan istilah-istilah
baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah tersendiri.
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Penulisan tesis hendaknya menggunakan bahasa yang
jelas, tepat, formal, dan lugas. Kejelasan dan ketepatan ini dapat
diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan
tepat, kalimat yang tidak berbelit-belit, dan struktur paragraf yang
runtun. Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan
dengan menggunakan kalimat pasif, kata-kata yang tidak
emosional, dan tidak berbunga-bunga. Kalimat kalimat yang
ditulis tidak boleh menyinggung SARA. Setiap kalimat dalam isi
tesis harus dapat dipertanggungjawabkan.

6.2 Format Draf Tesis
6.2.1 Naskah Tesis
Naskah tesis awal (selama masa ujian dan perbaikan)
ditulis di atas kertas jenis HVS putih ukuran A4 (21cmx28cm)
berat 80 gram. Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri
kertas, 3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah kertas dan
diketik dengan jarak 1,5 spasi menggunakan Times New Roman
12. Naskah tesis awal ini digunakan selama proses bimbingan.
Tesis ditulis sebanyak maksimum 40.000 kata untuk bagian awal
s/d bagian inti (dari cover s/d Bab terakhir), namun tidak
termasuk bagian akhir tesis (daftar pustaka, lampiran dll). Namun
demikian, lampiran hendaknya dipilih yang penting-penting saja
sehingga dapat mengurangi jumlah halaman tesis.
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6.2.2 Jenis huruf
Tesis diketik dengan menggunakan program Microsoft
Word, dengan jenis huruf (font) Times New Roman 12. Jenis huruf
ini disebul huruf proporsional, karena jarak antar huruf
tergantung pada besar-kecilnya huruf tersebut. Misalnya huruf m
berukuran lebih besar dari pada huruf l, sehingga jarak antara dua
huruf selalu rapat. Jenis huruf ini amat lazim digunakan pada
pencetakan buku, jurnal, majalah, dan surat kabar. Kepada
penulis tesis diwajibkan menggunakan satu jenis huruf secara
konsisten untuk keseluruhan tesis. Jenis huruf yang digunakan
adalah font Times new roman dengan ukuran 12 titik (point),
kecuali dinyatakan lain.
Bagian-bagian tesis menggunakan ukuran huruf yang
berbeda seperti berikut.

14 point

:

judul sampul luar dan dalam, nama
peneliti, nama lembaga

12 point

:

judul bab, judul subbab, teks induk, abstrak,
lampiran, dan daftar rujukan,

10 point

:

kutipan blok, judul tabel, judul bagan/gambar, teks tabel,
teks bagan/gambar, catatan akhir, catatan kaki, indeks,
header, dan footer

6.3 Teknik Penulisan
6.3.1 Penggunaan Fontasi
Didalam menulis ada beberapa cara menuliskan kata
atau kalimat yaitu dengan cara normal, miring, tebal (bold) dan
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diberi garis bawah. Penggunaan fontasi ini bukanlah sekehendak
hati namun didasari pada beberapa kriteria sbb:
Penulisan Normal

:

digunakan

untuk

teks

induk,

abstrak,

kata-kata kunci, tabel,

gambar, bagan, catatan, lampiran.

Penulisan Miring (italic) :

digunakan untuk kata non lndonesia
(bahasa asing dan bahasa daerah),
istilah yang belum lazim, bagian
penting (untuk bagian penting tidak
boleh digunakan bold-normal, tetapi
boleh

italic-bold,

disajikan

pada

contoh

teks

yang

utama

judul

subbab peringkat 4 pada Alternatif 1
judul buku, jumal, majalah, dan surat
kabar dalam teks utama dalam daftar
rujukan.

Penulisan Tebal (bold):

digunakan untuk judul bab, judul
subbab (heading), bagian penting dari
suatu

contoh

dicetak

bold-italic;

perhatikan contoh berikut. Amir anak
Amat

sedang

belajar

di

Program

Magister Pendidikan IPA.
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Garis Bawah (underline): garis bawah (underline) tidak boleh
dipergunakan, kecuali dalam hal-hal
yang

amat

khusus.

Garis

bawah

dipergunakan untuk teks yang dicetak
dengan

huruf mesin ketik (Courier

dan Prestige). Pada teks yang dicetak
dengan huruf Times New Roman,
garis bawah diganti dengan huruf
miring (italic).

6.3.2 Penulisan Tanda Baca
Penulisan tanda baca, kata, dan huruf (kecuali tesis
berbahasa Inggris) mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia yang Disempurnakan, Pedoman Pembentukan Istilah,
dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Keputusan Mendikbud,
Nomor 0543a/U/487, tanggal 9 September 1987). Berikut ini
beberapa kaidah penting yang perlu diperhatikan.
Titik (.), koma (,), titik dua (:), tanda seru (!), tanda tanya
(?), dan tanda persen (%) diketik rapat dengan huruf yang
mendahuluinya.

Salah
Sampel

dipilih

Benar
secara

Sampel

dipilih

secara

rambang .

rambang.

Sampel dipilih secara ramban

Anova ,dan regresi ganda.

Anova, dan regresi
Anova,
ganda.
dan regresi ganda.
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Benar

... dengan teori ; kemudian ...

... dengan teori;...
kemudian
dengan teori;
... kemudian ...

...

... sebagai berikut :

... sebagai berikut:
... sebagai berikut:

...

Hal itu tidak benar !

Hal itu tidak benar!
Hal itu tidak benar!

Ha

Benarkah hal itu ?

Benarkah hal itu?
Benarkah hal itu?

Be

Jumlahnya sekitar 20 %

Jumlahnya sekitar 20%

Tanda kutip ("...") dan tanda kurung ( ) diketik rapat dengan
huruf dari kata atau frasa yang diapit.
Salah

Benar

Kelima kelompok " sepadan ".

Kelima kelompok "sepadan".
Kelima kelompok "sepadan".

Tes tersebut dianggap baku

Tes tersebut dianggapTes
baku
tersebut dianggap baku

( standardized ).

(standardized).

Tanda hubung (-), tanda pisah (—), dan garis miring (/)
diketik rapat dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya.

Salah
Tidak berbelit - belit,
ini terjadi selama
tahun 1942 - 1945.
Dia tidak / belum mengaku.

Benar

Tidak berbelit-belit, Tidak berbelit-belit.
ini terjadi selama
tahun 1942-1945.
ini terjadi selama tahun 1942-19
Dia tidak/belum mengaku.

Tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<),
tambah (+), kurang (-), kali (x), dan bagi (:) diketik dengan spasi
satu ketukan sebelum dan sesudahnya.
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Salah

Benar

p=0,05

p = 0,05

p>0,01

p > 0,01

p<0.0l

p < 0,01

a+b=c

a+b=c

a:b=d

a:b=d
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Akan tetapi, tanda bagi (:) yang dipakai untuk
memisahkan tahun penerbitan dengan nomor halaman pada
rujukan diketik rapat dengan angka yang mendahului dan
mengikutinya.

Salah

Benar

Pardjono (1980 : 10} menyatakan

Pardjono(1980:10) menyatakan

Pemenggalan kata pada akhir baris (-) disesuaikan
dengan suku katanya.

Salah

Benar

Masalah ini perlu ditegas

Masalah ini perlu ditegas-

kan.

kan.

Tidak dilakukan dengan me-

Tidak dilakukan dengan mem-

mbabi-buta.

babi-buta
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6.3.3 Penulisan Bilangan, Lambang Besaran dan Satuan
Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan
kalimat diketik dengan menggunakan huruf. Bilangan desimal
ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya 10,5 kg.
Lambang dari suatu besaran fisika harus dicetak miring
dan formulasi atau rumus-rumus sebaiknya dibuat dengan
menggunakan Equation Editor yang terdapat pada Microsoft Word.
Lambang besaran vektor penulisannya harus dibedakan dengan
besaran skalar, yaitu dengan memakai tanda panah di atas
lambang besaran vektor tersebut, atau bisa juga dengan mencetak
tebal (bold) lambangnya.
Lambang satuan dinyatakan dengan singkatan resminya
tanpa titik di belakanganya, misalnya m, kg, s, mol, cd. Lambang
satuan yang berdasar pada nama orang dinyatakan dengan huruf
kapital, misalnya: A, K, C, N, Ci. Bentuk lengkap satuan ini
ditulis dengan huruf kecil untuk membedakannya dengan nama
pribadi orang, misalnya: ampere, kelvin, coulomb, newton, curie.

6.3.4 Jarak Baris Pengetikan Tesis
Tesis dicetak dengan spasi 1,5 kecuali keterangan
gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak
dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak turun 2 spasi dari garis
tepi atas bidang ketikan. Jarak antara akhir judul bab dan awal
teks adalah 2 spasi. Jarak antara akhir teks dengan subjudul 1.5
spasi dan jarak antara subjudul dengan awal teks berikutnya 2
spasi. Jarak antara paragraf sama dengan jarak antarbaris, yaitu
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1,5 spasi. Penulisan daftar pustaka menggunakan 1 spasi (spasi
tunggal) namun jarak antara satu bahan pustaka dengan bahan
pustaka berikutnya menggunakan 1.5 spasi. Contoh lihat pada
lampiran 15.
Spasi antara dua kata tidak boleh tertalu renggang. Spasi
yang dibolehkan maksimal sama dengan ukuran satu huruf. Tepi
kanan boleh rata (full justification) atau tidak rata. Jika tepi kanan
rata (full justification), harap diupayakan spasi antarkata cukup
rapat. Agar spasi antarkata cukup rapat, kata yang terletak di
pinggir jika perlu diputus menurut suku katanya (fasilitas
hyphenation diaktifkan: on) mengikuti kaidah bahasa Indonesia
yang baku. Berikut contoh teks dengan spasi antara kata rapat
dan kurang rapat.
Salah
Spasi antar kata pada teks ini terlalu lebar sehingga tidak
tampak rapi dan menyulitkan untuk dibaca. Spasi antar
kata pada teks ini terlalu lebar sehingga tidak tampak rapi
dan menyulitkan untuk dibaca.
Benar
Spasi antar kata pada teks ini cukup rapat sehingga tampak
rapi dan mudah dibaca. Spasi antar kata pada teks ini
cukup rapat sehingga tampak rapi dan mudah dibaca.

5.3.5 Penulisan Judul, Bab, Sub Bab, Tabel dan Gambar
1.

Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) bold
semua dan diatur supaya simetris di tengah-tengah, dengan
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jarak 2 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik, dan
diawali dengan nomor angka Romawi besar.
2.

Sub judul bab ditulis mulai dari tepi kiri dan diawali dengan
nomor angka Arab yang menunjukkan urutan judul bab dan
urutan subbab. Semua kata di bold dan dimulai dengan huruf
besar (kapital), kecuali kata penghubung, dan kata depan,
tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub
judul dimulai dengan alinea baru.

3.

Anak sub judul bab ditulis mulai dari tepi kiri dan diawali
dengan nomor angka Arab yang menunjukkan urutan judul
bab, urutan sub judul bab, dan urutan anak sub judul bab,
tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak
sub judul dimulai dengan alinea baru.

4.

Rincian ke bawah harus disusun ke bawah, gunakan nomor
urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian.
Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan
rincian tidak dibenarkan.

5.

Gambar, tabel (daftar), persamaan, dan judul bab ditulis
simetris di posisi tengah antara garis pinggir kiri dan garis
pinggir kanan.

6.3.6 Penomoran
Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel
(daftar), gambar, dan persamaan.
Nomor halaman
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1. Bagian awal tesis, mulai dari halaman judul sampai ke
abstrak, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil di
tengah bawah.
2. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (Bab
I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai
nomor halaman.
3. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali
kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman itu. Untuk
halaman yang demikian nomornya ditulis di tengah bawah.
4. Nomor halaman diketik dengan huruf Times New Roman
ukuran 12.
Nomor tabel (daftar) dan gambar
Tabel (daftar) dan gambar diberi nomor urut dengan
angka Arab. Penomoran semua tabel dan gambar di dalam tesis
dilakukan berurutan berdasarkan yang muncul terlebih dahulu.
Nomor persamaan
Nomor urut persamaan yang berbentuk formulasi
matematis, reaksi kimia, dan lain-lainnya ditulis dengan angka
Arab di dalam kurung dan ditempatkan di bawah dekat batas tepi
kanan.
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6.3.7 Penyajian Tabel (daftar) dan Gambar
Tabel (daftar)
1. Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan judul ditempatkan
simetris di atas tabel (daftar), tanpa diakhiri dengan titik.
2. Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang
panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman.
Pada halaman lanjutan tabel (daftar), dicantumkan nomor
tabel (daftar) dan kata lanjutan, tanpa judul.
3. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara
yang satu dengan yang lainnya cukup tegas.
4. Kalau tabel (daftar) lebih lebar dari ukuran kertas, sehingga
harus dibuat landscape (memanjang kertas), maka bagian atas
tabel harus diletakkan di sebelah kiri kertas.
5. Tabel (daftar) diketik simetris.
6. Tabel (daftar) yang lebih dari 2 halaman atau yang harus
dilipat, ditempatkan pada lampiran.
Gambar
1. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak
dibedakan).
2. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan
simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik.
3. Gambar tidak boleh dipenggal.
4. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang
lowong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain.
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gambar

dilukis

melebar

sepanjang

tinggi
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kertas

(landscape), maka bagian atas gambar harus diletakkan di
sebelah kiri kertas.
6.

Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya
wajar (jangan terlalu kurus atau terlalu gemuk).

7.

Skala grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk
mengadakan interpolasi atau ekstrapolasi.

8.

Letak gambar diatur supaya simetris.

6.3.8 Penulisan Nama
Penulisan nama mencakup nama penulis yang dirujuk
dalam uraian, daftar rujukan, nama yang lebih dari satu kata,
nama dengan garis hubung, nama yang diikuti dengan singkatan,
dan derajat kesarjanaan.
Nama penulis yang dirujuk dalam uraian
Penulis yang tulisannya dirujuk dalam uraian hanya
disebutkan nama akhirnya saja, dan kalau lebih dari 2 orang,
hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti
dengan dkk. atau et al. Penunjukkan sumber pustaka dalam
uraian, dapat dilakukan sebagai berikut:
Nama penulis pada bagian permulaan kalimat
Jarret (1959) menyebutkan bahwa marga Artocarpus di Asia
mencakup sejumlah 50 jenis.
Nama penulis pada bagian tengah kalimat
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Densitas benda anomali sebesar 2,9 g/cm3 diperoleh oleh
Maison (2001) dengan menggunakan metode gravitasi.
Nama penulis pada bagian akhir kalimat
Prestasi belajar siswa adalah hasil yang dicapai oleh siswa
setelah mengikuti pelajaran, yang diukur berdasarkan suatu
ujian atau tes (Surachman, 1980).
Penulis 2 orang
Jika penulis terdiri atas 2 orang, maka kedua-duanya harus
dalam uraian.
Philips dan Andrew (1966) menemukan spermatozoa pada
testis Herefor yang berumur 224 hari.
Penulis lebih dari 2 orang
Kalau jumlah penulis lebih dari 2 orang, maka yang
dicantumkan dalam uraian hanya nama akhir penulis
pertama diikuti dengan dkk atau et al, tetapi dalam daftar
rujukan semua nama penulis harus dituliskan.
Buluh serbuk sari Lilium lingiflorum mengandung sejumlah
besar amiloplas (Rosen dkk., 1964).
Sumber acuan lebih dari satu untuk kutipan yang sama
Kalau nama penulis masuk dalam uraian, semua sumber
disebutkan:
Menurut Cordell dan Grauch (1985) dan Pilkikington dan
Roest (1992) deret Taylor juga dapat digunakan untuk
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memprediksikan nilai medan potensial pada titik-titik yang
berada jauh dari tempat observasi.
Jika penulis tidak masuk dalam uraian, maka antara sumbersumber itu diletakkan di dalam kurung dan diberi tanda titik
koma:
Deret Taylor juga dapat digunakan untuk memprediksikan
nilai medan potensial pada titik-titik yang berada jauh dari
tempat observasi (Cordell dan Grauch, 1985; Pilkikington
dan Roest, 1992).
Pengutipan dari sumber kedua
Pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama
penulis aslinya dan nama penulis yang buku atau
majalahnya dibaca. Namun, sangat dianjurkan kepada para
penulis untuk membaca sumber aslinya.
Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Pilkikington dan
Roest (Blakely, 1995).
Nama penulis dalam daftar rujukan
Dalam daftar rujukan, semua penulis harus dicantumkan
namanya, dan tidak hanya penulis pertama ditambah dkk. atau et
al. saja.
Contoh:
Aufderheide, A. C., Buikstra, J. E., Cartmell, L., and
Weems, C.
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Tidak boleh hanya ditulis:
Aufderheide, A.C., dkk. 1991…
atau:
Aufderheide, A.C., et al. 1991…
Nama penulis lebih dari satu kata
Jika nama penulis lebih dari satu kata, cara penulisannya
ialah nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan,
tengah dan seterusnya, yang semuanya diberi titik.
Contoh:
a.

Sutan Takdir Alisyahbana ditulis: Alisyahbana, S. T.

b.

Issac Newton, ditulis: Newton, I.

c.

Baharuddin Yusuf Habibi, ditulis Habibi, B. J.

Nama dengan garis penghubung
Kalau nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan
garis penghubung di antara dua katanya, maka keduanya
dianggap sebagai satu kesatuan (tidak dibalik)
Contoh:
Sulastin-Sutrisno, tetap ditulis Sulastin-Sutrisno
Nama yang diikuti dengan singkatan
Nama penulis yang diikuti singkatan, dianggap bahwa
singkatan itu menjadi satu dengan kata yang ada di depannya.
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Contoh:
Mawardi A. I. ditulis Mawardi A. I.
Wiiliams D. Ross Jr. ditulis Ross Jr., W. D.
Gelar Akademik
Gelar akademik (misalnya BA., Drs., S.Pd., M.Pd.,
MA., M.Sc, Dr., Prof.) tidak boleh dicantumkan, baik di dalam
uraian maupun di dalam daftar rujukan.

6.3.9 Kutipan langsung
Adakalanya seorang penulis perlu mengutip langsung
pernyataan pengarang lain yang karyanya dirujuk. Pengutipan
kalimat pendek (dua atau tiga baris) dapat langsung disisipkan
dalam tubuh teks dengan diapit oleh tanda kutip. Hal ini sering
dilakukan dengan tujuan ingin menunjukkan kekuatan/importance
kalimat yang dikutip yang jika dirubah dikhawatirkan akan hilang
atau berkurang. Perhatikan contoh kutipan yang langsung
disisipkan ke dalam teks berikut.
Merujuk pada Merryfield (2004), “pengalaman belajar
lintas kultural menjadi alternatif untuk menguakkan cakrawala
global para guru”. Konsekuensinya, guru perlu dipersiapkan agar
beroleh pengalaman belajar yang melibatkan kerjasama dengan
orang lain yang berasal dari kultur yang berbeda. Ini amat
bermanfaat untuk membina saling pengertian antarbangsa dan
antaretnis, yang sekaligus memperkaya khazanah metode dalam
kegiatan pembelajaran secara lintas-kultural.
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Akan tetapi jika kutipan panjang (lebih dari tiga baris),
penyajiannya dilakukan dengan membuat blok tersendiri yang
biasanya dicetak dengan huruf berukuran lebih kecil dengan spasi
tunggal dan diapit dengan tanda kutip. Perhatikan contoh kutipan
langsung berikut.
Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lembaga pendidikan guru, Harjono (2002: 69)
mengungkapkan hasil penelitiannya seperti berikut ini.
“Ironisnya, ketidaktersediaan akses internet untuk mahasiswa
itu tidak disebabkan oleh tiadanya kesanggupan untuk
memasang jaringan, melainkan karena memang tidak adanya
kehendak

baik

untuk

meningkatkan

kualitas

bahan

kepustakaan dan layanan. Di sebagian lembaga pendidikan
guru, jaringan internet sebenarnya ada tapi yang boleh
menggunakannya kalangan tertentu yang bukan mahasiswa.
Agaknya, penyediaan sarana untuk itu lebih berpihak pada
kepentingan administrasi, birokrasi, dan kekuasaan ketimbang
peningkatan kualitas warga belajarnya.”

6.4 Format Tesis Akhir
6.4.1 Naskah Tesis Akhir
Untuk keperluan ujian tesis dan tahapan selanjutnya,
tesis dibuat menggunakan format naskah tesis akhir yang
diuraikan sebagai berikut: naskah tesis akhir ditulis di atas kertas
jenis HVS putih ukuran A5. Bidang pengetikan berjarak 3 cm dari
tepi kiri kertas, dan 2 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi
bawah kertas dan diketik dengan jarak 1,5 spasi timbal balik
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menggunakan Times New Roman 10. Untuk kutipan, judul tabel,
judul gambar dan sebagainya yang semula berukuran 10 ponit
diubah menjadi 9 point. Tesis ditulis sebanyak maksimum 40.000
kata untuk bagian awal s/d bagian inti (dari cover s/d Bab
terakhir), namun tidak termasuk bagian akhir tesis (daftar
pustaka, lampiran dll). Untuk menghasilkan (mencetak) Naskah
Tesis Akhir dengan format tersebut dapat dilakukan dengan cara
berikut ini.
Pencetakan dilakukan menggunakan setting ukuran ukuran
kertas A4. Microsoft Word telah menyedikan fasilitas untuk
mencetak dokument Word menjadi format buku (Booklet) dimana
satu lembar kertas A4 akan dibagi menjadi dua halaman dengan
urutan (susunan) halaman secara otomatis menyesuaikan jumlah
halamannya. Tahapan pencetakannya adalah:
1) Sebelum mencetak, pastikan agar setiap bab disimpan dengan
nama file yang berbeda (satu file untuk satu bab).
2) Buka dokumen yang akan dicetak. Ubah ukuran font-nya dari 12
menjadi 10. Ukuran font judul table, gambar dan sejenisnya yang
semula berukuran 10 diubah menjadi 8. Khusus untuk halaman
sampul, ukuran fontnya tetap 14. Periksa lagi seluruh halaman
barangkali ada tata letaknya yang berubah akibat perubahan
ukuran font tersebut
3) Chek apakah sudah ada nomor halamannya. Jika belum, beri
nomor halaman dengan cara “insert page number”.

Adanya

nomor halaman akan mempermudah penyusunan

booklet
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sebelum dijilid (distaples). Nomor halaman diletakkan di bagian
kanan atas.
4) Buka “Page Setup” dengan cara click “Page Layout” kemudian
click tanda panah kecil disamping “Page Setup” (atau doubel
click pada ruller).
5) Setelah Page setup terbuka, kemudian click “Margin”, pada
“Multiple Pages” pilih “Book fold”, selanjutnya pada “Sheets per
booklet” pilih “Auto”.
6) Selanjutnya dilakukan pengaturan untuk pencetak timbal balik
dengan cara click “Property”, click “Quick set up”, pada bagian
“Additional feature” pilih “Print duplex”.
7) Lanjutkan proses pencetakan (print) seperti biasanya. Setelah
salah satu sisi halaman semuanya selesai dicetak, printer akan
meminta agar kertas yang telah dicetak dimasukkan kembali
dengan posisi terbalik (untuk melakukan pencetakan di halaman
sebelahnya).

Ketika tesis akhir telah selesai dan disahkan oleh dosen
pembimbing maka mahasiswa menyerahkan tesis ke para dosen
pembimbing dan penguji serta menyerahkan ke Program Studi
dalam bentuk Hardcopy dan softcopy.

6.4.2 Sampul Tesis
Sampul tesis dibuat dari kertas hard cover bufalo atau
yang sejenis berwarna hijau tua, dan dilapisi dengan plastik.
Tulisan yang tercetak pada sampul dicetak dengan huruf timbul
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lambang

Universitas Jambi dengan ukuran 4cm x 4 cm. Lambang
diletakkan di bawah identitas mahasiswa.
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BAB VII
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

7.1 Latar Belakang
Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah suatu set
instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk

yang

bersifat direktif. Hal ini mencakup hal-hal operasi yang memiliki
suatu prosedur yang pasti atau ter-standardisasi, tanpa kehilangan
keefektifannya. SPO merupakan salah satu aspek penting pada proses
penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Program Studi
Magister Pendidikan IPA termasuk dalam kaitannya dengan tesis
demi mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien. Hal
ini dinilai penting karena SPO adalah pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan sistem kerja dan aliran kerja yang
teratur,

sistematis,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

SPO

menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan
bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana
tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan
harian; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan
menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.
Dengan

adanya

SPO,

penyelenggaraan

pendidikan

di

lingkungan Program Studi Magister Pendidikan IPA dapat berjalan
sebagaimana mestinya.

Berbagai bentuk penyimpangan dapat

diminimalisir dan jika sekalipun terjadi penyimpangan akan
ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang
tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan
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dalam SPO, maka secara bertahap kualitas pelayanan Program Studi
Magister Pendidikan IPA dapat dilaksanakan dengan profesional,
cepat dan mudah.

7.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan dokumen SPO ini antara lain:
1.

Memberikan pedoman bagi civitas akademika di lingkungan
Program

Studi

Magister

Pendidikan

IPA

dalam

mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan,
memonitor serta mengevaluasi SPO sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi yang dilaksanakannya.
2.

Menciptakan komitmen mengenai prosedur yang dikerjakan
oleh satuan unit kerja di lingkungan Program Studi Magister
Pendidikan IPA demi menciptakan prosedur kerja yang
professional, efektif dan efisien .

7.3 Manfaat
Adapun manfaat pembuatan Standar Prosedur Operasional
adalah:
1.

Menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.

2.

Memberikan kejelasan mengenai peranan dan posisi masingmasing unit terkait di lingkungan Program Studi Magister
Pendidikan IPA.

3.

Memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja dan tanggung
jawab dalam proses terkait
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Memberikan keterangan mengenai keterkaitan satu proses kerja
dengan proses kerja lainnya.

5.

Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan.

6.

Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses
operasional program.

Ada sejumlah SPO yang akan di uraikan dalam pembahasan
berikut yang semuanya terkait dengan kegiatan akademik
pembimbingan

dan

penulisan

tesis

mahasiswa

Magister

Pendidikan IPA Universitas Jambi. Secara umum SPO tersebut
terdiri dari lima bagian utama yaitu:
1. SPO Pembimbing Tesis
2. SPO Bimbingan Tesis
3. SPO Seminar Proposal Tesis
4. SPO Seminar Hasil Penelitian
5. SPO Ujian Tesis
SPO selengkapnya serta dokumen yang diperlukan
dijelaskan dalam dalam Lampiran.

No.
SPO
T-01

Judul/Form
Pembimbing Tesis:
PT-01: Blangko Isian Pembimbing Penelitian Tesis
PT-02: Permohonan Usulan Pembimbing Tesis
PT-03: Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Tesis
PT-04: Blangko Permohonan Pergantian Pembimbing
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BT-01: Buku Bimbingan Tesis Mahasiswa

T-03

SPT-01: Permohonan Seminar Proposal
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SPT-02: Surat Persetujuan Seminar Proposal
SPT-03: Pernyataan Kesediaan Hadir Pembimbing
SPT-04: Undangan Seminar Proposal
SPT-05: Tanda Terima Berkas Seminar Proposal
SPT-06: Daftar Hadir Seminar Proposal
SPT-07: Berita Acara Seminar Proposal
SPT-08: Penilaian Seminar Proposal
SPT-09: Komentar dan Saran Seminar Proposal
SPT-10: Rekapitulasi Nilai Seminar Proposal
SPT-11: Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal
SPT-12: Kartu Seminar Proposal
T-04

SHP-01: Permohonan Seminar Hasil
SHP-02: Surat Persetujuan Seminar Hasil
SHP-03: Pernyataan Kesediaan Hadir Pembimbing
SHP-04: Undangan Seminar Hasil
SHP-05: Tanda Terima Berkas Seminar Hasil
SHP-06: Daftar Hadir Seminar Hasil
SHP-07: Berita Acara Seminar Hasil
SHP-08: Penilaian Seminar Hasil Penelitian
SHP-09: Komentar dan Saran Seminar Hasil
SHP-10: Rekapitulasi Nilai Seminar Hasil
SHP-11: Daftar Hadir Peserta Seminar Hasil
SHP-12: Kartu Seminar Hasil

T-05

UT-01: Kelengkapan Persyaratan Ujian Tesis

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis Magister Pendidikan IPA

Bab Standar Prosedur Operasional

112

UT-02: Permohonan Ujian Tesis
UT-03: Surat Persetujuan Ujian Tesis
UT-04: Pernyataan Kesediaan Hadir Pembimbing/
Penguji
UT-05: Undangan Ujian Tesis
UT-06: Tanda Terima Berkas Ujian Tesis
UT-06: Daftar Hadir Ujian Tesis
UT-07: Berita Acara Ujian Tesis
UT-08: Penilaian Ujian Tesis
UT-09: Komentar dan Saran Ujian Tesis
UT-10: Rekapitulasi Nilai Ujian Tesis
UT-11: Blangko Penilaian Tesis
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BAB VIII
PENUTUP

Sistem Pembimbingan Penelitian dan Penulisan
Tesis ini dibuat untuk dipedomani oleh seluruh civitas
akademika

di

lingkungan

Program

Studi

Magister

Pendidikan IPA dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang
belum diatur dan dicantumkan akan diatur kemudian
sebagaimana
kelancaran

mestinya.

Selanjutnya,

dalam

pelaksanaan

kegiatan

akademik

rangka
dan

penjaminan mutu dalam penyelenggaraan program studi
maka Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah
disusun dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan seluruh
kegiatan akademik di lingkungan Program Studi Magister
Pendidikan IPA Universitas Jambi.
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PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPA
UNIVERSITAS JAMBI
PEMBIMBING TESIS
Kode: T-01

Area: Program Studi

Tanggal dikeluarkan:

Tanggal Revisi:
20/2/2016

TUJUAN
Standar Prosedur Operasional (SPO) ini bertujuan untuk
memberikan

gambaran

tentang

mekanisme

pengajuan

pembimbing tesis di lingkungan Program Studi Magister
Pendidikan IPA sehingga mahasiswa memperoleh pembimbing
tesis sesuai dengan bidang keahliannya dan mendapatkan proses
bimbingan tesis yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

RUANG LINGKUP
1.

Penentuan pembimbing 1 dan pembimbing 2.

2.

Prosedur pengajuan pembimbing tesis.

DESKRIPSI
Pembimbing tesis adalah: Dosen Program Studi Magister
Pendidikan IPA yang terdiri dari Pembimbing I (Pembimbing
Utama) dan Pembimbing II (Pembimbing Pendamping).

ISTILAH
Tesis adalah tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan
pendidikan di Program Studi Magister Pendidikan IPA.
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KETENTUAN PERSYARATAN PEMBIMBING TESIS
Persyaratan Menjadi Pembimbing Thesis
1.

Seorang

mahasiswa

dibimbing

oleh

2

(dua)

orang

pembimbing tesis.
2.

Dosen pembimbing tesis mempunyai strata pendidikan dan
jabatan akademik sebagai berikut:
a. Pembimbing Utama:
 Serendah-rendahnya

Lektor bagi pemegang gelar

doktor
b. Pembimbing Pendamping
 Serendah-rendahnya Asisten Ahli bagi pemegang gelar
doktor
3.

Pembimbing ditunjuk oleh ketua program studi dengan
memperhatikan:
a. Usulan nama-nama pembimbing yang diusulkan oleh
mahasiswa.
b. Kesesuaian bidang ilmu dengan usulan topik penelitian
(tesis) mahasiswa.
c. Beban kerja dan distribusi wajar diantara dosen.
d. Jika penelitian mahasiswa tersebut merupakan bagian dari
penelitian dosen, maka dosen yang bersangkutan secara
otomatis menjadi pembimbing utama
e. Kinerja dosen dalam melakukan pembimbingan pada
masa-masa sebelumnya.
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Tugas dan Wewenang Dosen Pembimbing
1.

Menyusun dan mengumumkan jadwal pembimbingan
kepada mahasiswa.

2.

Memberikan arahan/bimbingan tentang penentuan judul,
penentuan usul penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan
bahan seminar untuk usulan dan hasil penelitian serta
penulisan tesis.

3.

Membimbing mahasiswa menentukan:
a. Metodologi dan materi keilmuan yang relevan dengan
kajian tesis (Pembimbing I)
b. Teknis penulisan, termasuk format penulisan yang
berlaku di Universitas Jambi (Pembimbing II)
c. Penyusunan bahan seminar usul dan hasil penelitian
(Pembimbing I)
d. Penggunaan bahasa Indonesia yang

baik dan benar

(Pembimbing II)
4.

Butir (a,b,c, dan d) dilaksanakan dalam waktu maksimal
lima belas hari untuk setiap satu periode pemeriksaan tesis.

5.

Memberi informasi tentang literatur.

6.

Jika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pembimbingan
antara Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping,
kewenangan

untuk

mengambil

keputusan

ada

pada

Pembimbing Utama.
7.

Menegur mahasiswa yang melalaikan tugas penyusunan
tesis.

8.

Melaporkan kepada ketua program studi tentang mahasiswa
yang telah melanggar peraturan dalam penyusunan tesis.

9.
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Menyetujui permohonan seminar hasil dan ujian bagi
mahasiswa yang dibimbing jika tesis telah dianggap layak
dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

10. Jika

dosen

Pembimbing

Utama

mempunyai

jabatan

akademik dan pengalaman keilmuan yang lebih tinggi
daripada Pembimbing Pendamping, Pembimbing Utama
wajib membimbing Pembimbing Pendamping dalam proses
bimbingan.
11. Menghadiri seminar proposal, seminar hasil dan ujian tesis.
12. Menyelesaikan administrasi ujian tesis.
13. Menandatangani buku bimbingan tesis mahasiswa.
14. Jika dalam satu semester tidak terdapat perkembangan hasil
pembimbingan

yang

signifikan

maka

Prodi

dapat

mengambil alih proses pembimbingan dengan menggnatikan
pembimbing yang lama dan menunjuk dosen pembimbing
pengganti.
Tugas dan Hak Mahasiswa
a.

Memberikan surat kesediaan menjadi pembimbing kepada
Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.

b.

Mendapat dua

dosen

pembimbing untuk

melakukan

penelitian, penyusunan tesis dan ujian tesis.
c.

Mematuhi saran-saran perbaikan dari dosen pembimbing.

d. Mengkomunikasikan secara baik berbagai perubahan dalam
tesis kepada dosen pembimbing.
e.

Mendapatkan bimbingan secara teratur sesuai dengan
jadwal yang diberikan oleh dosen pembimbing.
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TAHAPAN MENGAJUKAN PERMOHONAN
PEMBIMBING TESIS
1. Pada akhir semester 2

(dua) mahasiswa mengajukan

permohonan 3 (tiga) orang calon pembimbing tesis dengan
mengisi formulir yang telah disediakan (Form PT-01).
2. Dengan mempertimbangkan keahlian dosen, beban kerja
dosen, distribusi wajar diantara dosen, serta usulan dari
mahasiswa, program studi menentukan 2 orang calon
pembimbing tesis masing-masing sebagai pembimbing 1 dan
pembimbing 2.
3. Draf calon pembimbing diajukan oleh Ketua Program Studi
Magister

Pendidikan

IPA

ke

Direktur

Pascasarjana

Universitas Jambi untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK)
nya.
5. SK pembimbing yang sudah ditandatangani oleh Direktur
Pascasarjana Universitas Jambi didistribusikan kepada dosen
pembimbing.
6. Nama dosen pembimbing tesis yang telah ditetapkan oleh
Ketua Program Studi Magister Pendidikan IPA diumumkan
kepada mahasiswa melalui papan pengumuman.
7. Setelah mendapat dosen pembimbing, mahasiswa dapat
menemui dosen yang bersangkutan dan meminta kesediaan
dari pembimbing (Form PT-02).
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8. Apabila pembimbing tesis menyatakan bersedia menjadi
pembimbing

tesis,

mahasiswa

bersangkutan

harus

melaporkan kepada Sekretariat dengan menyampaikan
fotocopy

formulir

kesediaan

pembimbing

selambat-

lambatnya satu minggu setelah persetujuan pembimbing
(Form PT-03).
9. Apabila dalam proses bimbingan antara mahasiswa dan
pembimbing menemui kesulitan yang tidak dapat diatasi dan
hal ini dapat mengganggu proses penyelesaian tesis, maka
mahasiswa dapat melapor ke Prodi untuk mendapatkan
solusinya. Dalam keadaan yang memaksa, mahasiswa dapat
mengajukan permohonan
(Form PT-04).

pergantian pembimbing

tesis
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PROSEDUR
Kegiatan

Unit yang terkait
Mahasiswa

Pada akhir semester 2
(dua) mahasiswa
mengajukan
permohonan 3 (tiga)
orang calon
pembimbing tesis
dengan mengisi
formulir yang telah
disediakan kepada
sekretariat program
(form PT-01)
Program studi
menentukan 2 orang
calon pembimbing
tesis masing-masing
sebagai pembimbing I
dan pembimbing II
dengan
mempertimbangkan
bidang ilmu, beban
kerja dan distribusi
wajar diantara dosen.
Draft calon
pembimbing diajukan
ke Pascasarjana
UNJA untuk
dikeluarkan Surat
Keputusan (SK)
SK pembimbing yang
sudah
ditandatangani oleh
Direktur
Pascasarjana UNJA
didistribusikan
kepada dosen
pembimbing
Nama dosen
pembimbing tesis
yang telah ditetapkan
diumumkan kepada
mahasiswa melalui
papan pengumuman.

1

Sekretariat
Prodi
Magister
P.IPA

Ketua
Prodi

Dosen
Pembimbing

Waktu

Dokumen

7 hari

formulir

1 hari

formulir

3 hari

SK

3 hari

SK

1 hari

Pengumuman

1

2

3

4

6

3

5

4
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Kegiatan

Unit yang terkait
Mahasiswa

Setelah mendapat
dosen pembimbing,
mahasiswa dapat
menemui dosen yang
bersangkutan dan
meminta kesediaan
dari pembimbing
(Form PT-02).
Apabila pembimbing
tesis menyatakan
bersedia menjadi
pembimbing tesis,
mahasiswa
bersangkutan harus
melaporkan kepada
Sekretariat dengan
menyampaikan
fotocopy formulir
kesediaan pembimbing selambatlambatnya satu
minggu setelah
persetujuan
pembimbing(Form
PT-03).
Apabila dalam proses
bimbingan antara
mahasiswa dan
pembimbing
menemui kesulitan
yang tidak dapat
diatasi dan hal ini
dapat mengganggu
proses penyelesaian
tesis, maka
mahasiswa dapat
melapor ke Prodi
untuk mendapatkan
solusinya. Dalam
keadaan yang
memaksa, mahasiswa
dapat mengajukan
permohonan
pergantian

Sekretariat
Prodi
Magister
P.IPA

Ketua
Prodi

Dosen
Pembimbing

Waktu

Dokumen

Proposal
penelitian

6

7

7 hari

8

7 hari

9

9
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Kegiatan

Unit yang terkait
Mahasiswa

Sekretariat
Prodi
Magister
P.IPA

Ketua
Prodi

Dosen
Pembimbing

Waktu

Dokumen

pembimbing tesis
(Form PT-04).

Mengesahkan,
a.n Direktur
Asisten Direktur 2

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan IPA

Prof. Dr.rer.nat. Rayandra A., M.Si Ir. Bambang H., M.Si., Ph.D
NIP. 19610816 19883 1 006
NIP 19660104 200003 1 001

Dikendalikan oleh,
Ketua Penjamin Mutu
Prodi MPIPA

(

)
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Form PT-01. Blanko Isian Pembimbing Penelitian Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
BLANKO ISIAN PEMBIMBING PENELITIAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI
Nama Mahasiswa :.............................................................
NIM
: .............................................................
KONSENTRASI BIDANG KAJIAN (Lingkari Pilihan Anda):
A. PENDIDIKAN IPA
B. BIOLOGI
C. FISIKA
Berhubungan dengan proses untuk menyelesaikan studi sebagai mahasiswa Magister
Pendidikan IPA Pascasarjana Universitas Jambi, maka saya mengajukan permohonan
pengajuan dosen pembimbing tesis dengan topik penelitian (judul penelitian) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............
Nama – nama dosen yang diharapkan dapat menjadi pembimbing adalah :
Pilihan
Nama Dosen
1
2
3
Demikianlah permohonan ini dibuat, untuk dapat diproses secepatnya. Atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.
Jambi,
Mahasiswa,

201..

..............................................
NIM.
*) Catatan : Pengelola mempertimbangkan usulan pembimbing tesis pilihan anda, sungguhpun
demikian penetapan pembimbing tesis menjadi kewenangan pengelolase penuhnya.
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form PT-02. Permohonan Usulan Pembimbing Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
Nomor
Lampiran
Perihal

:

/UN21.14.16/KM/201..

:: Permohonan Usulan Pembimbing Tesis

Kepada Yth,
Bapak/Ibu ......................................
Di
Jambi
Sehubungan dengan penyelesaian tesis mahasiswa kami:
Nama

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

NIM

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

Judul/Topik Penelitian

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

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing bagi mahasiswa tersebut.
Adapun susunan komisi pembimbing selengkapnya adalah:
Pembimbing 1: ..................................................
Pembimbing 2: ..................................................
Demikianlah surat permohonan usulan pembimbing ini, atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

Jambi, ..........................
Koordinator Seminar,

Dr. Evita Anggereini, M.Si.
NIP. 19670307199103 2 002

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form PT-03. Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
SURAT KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING TESIS
Setelah melakukan diskusi mengenai usulan topik penelitian (proposal tesis) yang diajukan
oleh:
Nama Mahasiswa

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

NIM

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

Topik Penelitian

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

(Judul Tesis)

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

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi pembimbing ( I / II ⃰), serta membantu
mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya. Apabila dalam waktu enam bulan tidak terdapat
kemajuan yang signifikan dalam proses pembimbingan maka Program Studi dapat mengambil
alih proses pembimbingan bagi mahasiswa tersebut1. Untuk memantau kemajuan proses
bimbingan, Pembimbing berusaha untuk selalu mengingatkan mahasiswa agar selalu mengisi
Buku Bimbingan2.

Jambi,
Yang Menyatakan,

201..

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

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
1
2

SOP Pembimbing Tesis No 04
SOP Bimbingan Tesis No 02
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Form PT-04. Blangko Permohonan Pergantian Pembimbing
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
BLANGKO PERMOHONAN PENGGANTIAN PEMBIMBING
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI
Jambi, ….…………...
Kepada
Yth. Ketua Prodi Magister Pendidikan IPA
Pascasarjana Universitas Jambi
Dengan hormat,
Pada saat ini saya sedang menyelesaikan proposal penelitian saya mengenai …….. dengan
pembimbing utama Bpk/Ibu ………..
Saya telah melakukan proses bimbingan sejak
tanggal………..
Pada saat ini saya mengalami kendala dalam pembimbingan berupa ………. Untuk itu
mohon kiranya Bapak dapat menggantikan Dosen Pembimbing saya dengan dengan dosen
yang lain agar proses pembimbingan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
Demikian, atas bantuan dan kebijakan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Mahasiswa,

.........................................
NIM.

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”

128
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPA
UNIVERSITAS JAMBI
BIMBINGAN TESIS
Kode: T-02 Area: Program Studi

Tanggal dikeluarkan:

Tanggal Revisi:
20/2/2016

TUJUAN
Tujuan

disusunnya

Bimbingan

Tesis

Standar
adalah

Prosedur

memberikan

Operasional

(SPO)

gambaran

tentang

mekanisme dan prosedur dalam pembimbingan tesis di Program
Studi Magister IPA, sehingga diharapkan mahasiswa dapat
menghasilkan tesis/tugas akhir yang berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
RUANG LINGKUP
Persyaratan dan tata cara pembimbingan tesis mulai dari usulan
penelitian sampai dengan tesis layak uji untuk mahasiswa
Program Studi Magister Pendidikan IPA Universitas Jambi.

DESKRIPSI
Pelaksanaan masa bimbingan adalah proses pertemuan antara
mahasiswa

yang

mengambil

mata

kuliah

tesis

dengan

pembimbing yang sudah ditentukan. Metode dan prosedur
pelaksanaan masa bimbingan, diatur berdasarkan kesepakatan
antara pembimbing dan mahasiswa, dengan tetap mengacu pada
aturan-aturan tentang bimbingan yang berlaku umum di

Universitas

Jambi.

Pelaksanaan

bimbingan
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tesis

diadministrasikan berdasarkan Lembar Kendali Bimbingan Tesis.
Buku Bimbingan Tesis akan diisi oleh Mahasiswa dan Dosen
Pembimbing Tesis, setiap melakukan bimbingan.

ISTILAH
Tesis adalah tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan
pendidikan di Program Studi Magister Pendidikan IPA.

TATA CARA PEMBIMBINGAN TESIS
1.

Setelah

mengetahui

pembimbing

tesisnya,

mahasiswa

mengajukan bimbingan kepada dosen pembimbing.
2.

Mahasiswa menyusun dan mengajukan usul penelitian
dibawah bimbingan dosen pembimbing dan setiap kali
bimbingan, mahasiswa melampirkan Buku Bimbingan Tesis
(Form BT-01).
 Mahasiswa melakukan pra survei/pengamatan ke lokasi
penelitian guna menyiapkan penulisan usulan penelitian.
 Mahasiswa melakukan studi pustaka untuk memperkuat
tinjauan teori dan mengkonsultasikan hasilnya ke dosen
pembimbing.
 Mahasiswa menentukan metode penelitian dengan
berkonsultasi ke pembimbing.

3.

Mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing I dan II
untuk seminar proposal penelitian.

4.
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Mahasiswa melapor kepada sekretariat Program Studi
Magister

Pendidikan

IPA

tentang

saran-saran

dari

pembimbing tesis, judul penelitian, dengan menyerahkan
surat persetujuan seminar proposal.
5.

Ketua

Program Studi atau

penanggung

jawab tesis

menentukan dosen pembahas dan melaksanakan seminar
usul penelitian yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen
pembimbing, dan dosen pembahas. Dalam keadaan darurat,
seminar dapat dihadiri oleh hanya seorang pembimbing,
yaitu pembimbing 1.
6.

Mahasiswa mengajukan perbaikan usulan penelitian dan
meminta persetujuan pelaksanaan penelitian kepada dosen
pembimbing dan mengajukan izin penelitian kepada
program studi.

7.

Mahasiswa melaksanakan penelitian atau penulisan tesis
atas bimbingan dosen pembimbing I (dalam hal subtansi dan
metodologi) dan Pembimbing II (dalam hal redaksi dan
format). Oleh karena itu, seminar proposal wajib dihadiri
oleh sedikitnya salah satu dosen pembimbing. Jika kedua
dosen pembimbing tidak bisa hadir maka seminar ditunda.
 Mahasiswa mencari data ke lapangan dan melakukan
analisis data disesuaikan dengan tema dan jenis
penelitian serta teknik analisis yang telah ditentukan.
 Mahasiswa menuliskan bab per bab penelitiannya sesuai
dengan usulan penelitian dan sistematika yang telah
ditetapkan.
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 Dosen wajib menuliskan kegiatan dan hasil konsultasi
pada lembar konsultasi penulisan tesis dari awal hingga
akhir proses penulisan tesis.
 Masukan dari dosen pembahas yang diberikan pada saat
seminar proposal wajib dilampirkan dalam draf tesis.
8.

Mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing untuk
seminar hasil penelitian (uji kelayakan tesis).

9.

Mahasiswa mengajukan hasil penelitian (tesis) kepada Ketua
Program Studi untuk diseminarkan. Dosen pembimbing,
serta dosen pembahas wajib mengikuti seminar hasil
penelitian.

10. Mahasiswa mengajukan draft perbaikan dan meminta
persetujuan pembimbing untuk pengajuan layak uji.
11. Pembimbing

dapat

menyarankan

mahasiswa

untuk

menggunakan seorang ‘reader’ yang dipandang memiliki
keahlian untuk menelaah naskah tesis dan memberikan
saran-saran perbaikan, namun tidak terlibat didalam proses
ujian.
12. Mahasiswa mengajukan layak uji tesis kepada ketua
program studi.
13. Proses penulisan tesis dianggap selesai jika pembimbing
telah menandatangani lembar pengesahan tesis.
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PROSEDUR
Unit yang terkait
Kegiatan
Mahasiswa mengajukan
bimbingan kepada dosen
pembimbing.
Mahasiswa menyusun
dan mengajukan usul
penelitian dibawah
bimbingan dosen
pembimbing dan setiap
kali bimbingan,
mahasiswa melampirkan
Buku Bimbingan (Form
BT 01)
Mahasiswa meminta
persetujuan dosen
pembimbing I dan II
untuk seminar proposal
penelitian.
Mahasiswa melapor
kepada sekretariat
Program Studi Magister
IPA tentang saran-saran
pembimbing tesis, judul
penelitian, dan
sebagainya dengan
memberikan surat persetujuan seminar
proposal
Ketua Program Studi
atau penanggung jawab
menentukan dosen
pembahas dan
melaksana-kan seminar
usulan penelitian yang
dihadiri oleh mahasiswa,
dosen pembimbing, dan
dosen pembahas.
Mahasiswa mengajukan
perbaikan usulan penelitian dan meminta persetujuan pelaksanaan
penelitian kepada dosen
pembimbing.

Mahasiswa

Pembimbing

Prodi

Pembahas

1

1

Waktu

Dokumen

3
hari

Topik
penelitian
& kerangka
proposal
Proposal
penelitian
dan Buku
Bimbingan

90
hari

2

2

3
hari

3

3
3
hari

4

4

Proposal
penelitian
dan Buku
Bimbingan
Proposal
penelitian
dan Buku
Bimbingan

Daftar
hadir
seminar

5

6

5

6

Kartu
seminar
proposal

5

6

6

6
hari

Proposal
penelitian
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Unit yang terkait
Kegiatan
Mahasiswa
melaksanakan penelitian
atau penulisan tesis atas
bimbingan dosen
pembimbing I (dalam hal
substansi dan
metodologi),
Pembimbingan II (redaksi
dan format).
Mahasiswa meminta
perse-tujuan dosen
pembimbing untuk
seminar hasil penelitian
(tesis).
Mahasiwa mengajukan
draft tesis kepada ketua
program studi untuk
diseminarkan, dan dosen
pembimbing, serta dosen
pembahas wajib
mengikuti seminar hasil
penelitian.
Mahasiswa mengajukan
perbaikan draft dan
meminta persetujuan
pembimbing untuk
pengajuan layak uji.

Mahasiswa

Pembimbing

Prodi

Pembahas

Waktu

Dokumen

120h
ari

Instrumen
penelitian

6
hari

Draf Tesis
dan Buku
Bimbinga
n

3
hari

Draf Tesis
dan Buku
Bimbinga
n

14
hari

Draf Tesis
dan Buku
Bimbinga
n

7
hari

Draf Tesis

7
hari

Draf Tesis

7

8

9

8

9

10

10
10

Pembimbing dapat
menyarankan mahasiswa
untuk menggunakan
seorang ‘reader’ yang
dipandang memiliki
keahlian untuk menelaah
naskah tesis dan
memberikan saran-saran
perbaikan, namun tidak
terlibat didalam proses
ujian.

11

11

Mahasiswa mengajukan
layak uji tesis kepada
ketua program studi.

12

12
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Unit yang terkait
Kegiatan

Proses penulisan tesis
dianggap selesai jika
pembimbing telah
menandatangani lembar
pengesahan tesis

Mengesahkan,
a.n Direktur
Asisten Direktur 2

Mahasiswa

13

Pembimbing

Prodi

Pembahas

Waktu

Draft
tesis,
Transkrip,
KTM,
SPP,
Kartu,
Seminar

13

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan IPA

Dokumen

Dikendalikan oleh,
Ketua Penjamin Mutu
Prodi MPIPA

Prof. Dr.rer.nat. Rayandra A, M.Si Ir. Bambang H, M.Si., Ph.D (
NIP. 19610816 19883 1 006
NIP. 19660104 200003 1 001

)
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Form BT-01. Buku Bimbingan Tesis Mahasiswa

BUKU KONSULTASI
BIMBINGAN PENULISAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI
Nama Mahasiswa

:

Nomor Mahasiswa :
Judul Penelitian

:

Dosen Pembimbing : 1.
2.
Tahun Akademik
Konsultasi
Ke

:

Hari/
Tanggal

Permasalahan

Saran Dosen
Pembimbing
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PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPA
UNIVERSITAS JAMBI
SEMINAR PROPOSAL TESIS
Kode: T-03

Area: Program Studi

Tanggal dikeluarkan:

Tanggal Revisi:
20/2/2016

TUJUAN
Standar Prosedur Operasional (SPO) ini bertujuan untuk:
1.

Memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan
Seminar Proposal Tesis.

2.

Menjelaskan persyaratan pelaksanaan Seminar Proposal
Tesis.

3.

Menjamin bahwa proses pelaksanaan Seminar Proposal
Tesis berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

RUANG LINGKUP
1.

Persyaratan pelaksanaan Seminar Proposal.

2.

Proses Pelaksanaan Seminar Proposal.

DEFENISI
Seminar Proposal tesis merupakan kegiatan seminar dalam
rangka memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang telah
menyiapkan draf proposal penulisan tesis.

PERSYARATAN
MAHASISWA
MELAKUKAN SEMINAR PROPOSAL

YANG
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AKAN

Adapun persyaratan mahasiswa yang akan melakukan seminar
proposal adalah:
1.

Terdaftar sebagai mahasiswa semester berjalan.

2.

Mengontrak Mata Kuliah Tesis yang dibuktikan dengan
Kartu Studi Mahasiswa (KSM).

3.

Sudah mengontrak semua mata kuliah yang bersangkutan
dengan pembuatan tesis (Metodologi Penelitian Kuantitatif
dan Kualitatif).

4.

Sudah mendapatkan persetujuan pada tahap pengajuan
judul.

5.

Sudah mendapatkan

persetujuan untuk melaksanakan

seminar dari dosen pembimbing 1 dan 2.
6.

Telah mengikuti seminar proposal tesis minimal 5 kali
seminar (dibuktikan dengan kartu seminar) (Form SPT-11).

TAHAPAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
1.

Mahasiswa mengajukan permohonan seminar proposal
kepada sekretaris program studi (dengan syarat telah
memenuhi persyaratan adminstrasi seperti melunasi SPP
dan biaya bimbingan Tesis, permohonan seminar (SPT 01),
persetujuan

seminar

oleh

pembimbing

(SPT-02)

dan

kesediaan hadir (SPT03).
2.

Seminggu

sebelumnya

mahasiswa

menyerahkan

(i)

proposal yang telah disetujui pembimbing sebanyak lima
eksemplar, (ii) ringkasan proposal sebanyak 15 eksemplar,
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(iii) Buku konsultasi Bimbingan, (iv) Kartu (kehadiran)
Seminar Proposal dengan tingkat kehadiran minimal 5 kali,
serta (v) sumber kutipan asli yang terdiri dari halaman depan
sumber dan bagian halaman kutipan yang dijilid rapi dan
diberi tanda (petunjuk).
3.

Prodi menentukan dosen pembahas dan jadwal seminar.

4.

Mahasiswa

membuat

surat

undangan

untuk

dosen

pembimbing maupun dosen penguji dengan diketahui Ketua
Program Studi.
5.

Mahasiswa mendistribusikan surat undangan (SPT-04) dan
draf

proposal

kepada

dosen

pembahas

dan

dosen

pembimbing I dan II minimal 3 hari sebelum pelaksanaan
seminar proposal dan memperlihatkan bukti penerimaan
naskah ke prodi (SPT-05).
Pendistribusian surat undangan dan darf proposal dapat
dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau dengan
bantuan pihak lain.
6.

Mahasiswa

harus

pembimbing

dan

mengkonfirmasi
pembahas

satu

ulang
(1)

ke

hari

dosen
sebelum

pelaksanaan seminar dan dilaporkan ke prodi.
7.

Pelaksanaan
(Pembimbing

Seminar
I),

Proposal

sekretaris

dihadiri

(Pembimbing

oleh

ketua

II),

dosen

pembahas dan mahasiswa. Mahasiswa yang bukan peserta
seminar diperkenankan mengikuti seminar untuk tujuan
pembelajaran.
8.

Seminar hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal
oleh salah satu dosen pembimbing.

9.
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Dalam keadaan darurat sehingga pembahas tidak dapat
hadir,

maka

prodi

menunjuk

dosen

lain

sebagai

penggantinya.
10. Dosen pembimbing dan pembahas seminar wajib mengisi
daftar hadir (Form SPT-06), berita acara seminar (Form
SPT-07), memberikan penilaian (Form SPT-08) dan saran
perbaikan (Form SPT-09).
11. Seminar proposal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Presentasi isi proposal selama 10-15 menit
b. Seminar selama 1-2 jam yang terdiri dari kegiatan:
 Menerima tanggapan, kritik, dan saran dari Dosen
Pembahas
 Menerima tanggapan, kritik, dan Komentar dari
Peserta Seminar
 Menjawab tanggapan, kritik, dan komentar dari
Dosen Pembahas dan Peserta.
 Perbaikan proposal dilakukan dibawah arahan
pembimbing dengan mempertimbangkan tanggapan,
kritik, dan saran, baik dari Pembahasa, Pembimbing,
maupun peserta seminar yang lain.
12. Setelah seminar berlangsung terdapat tiga kemungkinan:
 pertama, proposal diterima tanpa perbaikan,
 kedua, proposal diterima dengan perbaikan dan
penyempurnaan, dan
 ketiga, proposal ditolak.
13. Bila proposal diterima tanpa perbaikan maka mahasiswa
yang bersangkutan dapat turun ke lapangan untuk segera
melakukan penelitian dengan membawa surat pengantar
dari program studi.

14. Bila

proposal

penyempurnaan,

diterima

dengan

perbaikan
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dan

wajib

memperbaiki

dan

mahasiswa

menyempurnakannya kemudian menyerahkan kepada dosen
pembimbing dan para penguji untuk meminta persetujuan
bahwa

proposal

telah

diperbaiki

untuk

kemudian

dilaksanakan penelitian paling lambat 2 minggu setelah
seminar.
15. Bila proposal ditolak, mahasiswa harus merevisi proposal
dan kemudian diajukan kembali untuk diseminarkan.
16. Pembahas dan pembimbing memberikan penilaian setelah
mahasiswa melakukan presentasi dan menyerahkan secara
langsung ke Pembimbing II untuk direkap (Form SPT -10).
17. Laporan hasil seminar diserahkan kepada urusan akademik
program Magister Pendidikan IPA selambat-lambatnya 14
hari setelah pelaksanaan seminar
18. Kelengkapan laporan meliputi:
a. Proposal yang telah direvisi dan disetujui kedua
pembimbing
b. Rekapitulasi dan hasil penilaian seminar dari koordinator
seminar dan para pembimbing
c. Keputusan hasil seminar dalam Berita Acara
Pelaksanaan Seminar
d. Daftar hadir seminar yang diketahui Ketua Program
e. Lembar saran-saran dari dosen pembahas
Saran-saran dan komentar dari dosen pembahas dicopy dan
diserahkan kepada mahasiswa. Dokumen tersebut nantinya
dilampirkan dalam draf tesis.
Bagi mahasiswa yang melakukan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) dan Penelitian Eksperimen perlu mempersiapkan video
mengenai penelitiannya.

141
PROSEDUR
Kegiatan

Unit yang terkait
Maha
-siswa

Mahasiswa mengajukan
permohonan seminar proposal kepada sekretaris
program studi (dengan
syarat telah memenuhi
persyaratan adminstrasi
seperti melunasi SPP dan
biaya bimbingan Tesis,
permohonan
seminar
(SPT-01), persetujuan seminar oleh pembimbing
(SPT-02) dan kesediaan
hadir (SPT03).
Seminggu
sebelumnya
mahasiswa menyerahkan
berkas untuk pendaftaran.

Prodi menentukan dosen
pembahas dan jadwal
seminar.
Mahasiswa
mendistribusikan
surat
undangan (SPT-04) dan
draf proposal kepada
dosen pembahas dan
dosen pembimbing I dan
II minimal 3 hari sebelum
pelaksanaan
seminar
proposal
dan
memperlihatkan
bukti
penerimaan naskah ke
prod (SPT-05).
Pendistribusian
surat
undangan
dan
darf
proposal dapat dilakukan
oleh mahasiswa yang
bersangkutan atau dengan bantuan pihak lain.

Prodi

Pembimbing
Tesis

Waktu

Dokumen

Tim
Pembahas
Pendaftaran

1

1

2

2

3

3

Proposal
penelitian,
buku bimbingan,
kartu
seminar
proposal,
sumber
kutipan asli

Surat
undangan,
draf
proposal

4

4

4
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Mahasiswa
haru
mengkonfirmasi ulang ke
dosen pembimbing dan
pembahas satu (1) hari
sebelum
pelaksanaan
seminar dan dilaporkan
ke prodi.
Pelaksanaan Seminar
Proposal dihadiri oleh
ketua (Pembimbing I),
sekretaris (Pembimbing
II, dosen penguji dan
mahasiswa. Mahasiswa
yang bukan peserta
seminar diperkenankan
mengikuti seminar untuk
tujuan pembelajaran.
Dosen pembimbing dan
penguji seminar wajib
mengisi daftar hadir dan
berita acara seminar.
Setelah seminar
berlangsung terdapat tiga
kemungkinan, pertama,
proposal diterima tanpa
perbaikan, kedua,
proposal diterima dengan
perbaikan dan
penyempurnaan, dan
ketiga, proposal ditolak.
Bila proposal diterima
tanpa perbaikan,
mahasiswa yang
bersangkutan dapat turun
ke lapangan untuk
melaksanakan penelitian
dengan membawa surat
pengantar izin penelitian

5

5

5
Daftar
hadir
Berita
acara

6

6

6

Draf
proposal

Daftar
hadir
Berita
acara

7

7

8

8

7

8
7

Draf
proposal
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Bila proposal diterima
dengan perbaikan dan
penyempurnaan,
mahasiswa wajib
memperbaiki dan
menyempurnakannya
kemudian menyerahkan
kepada dosen
pembimbing dan para
penguji untuk meminta
persetujuan untuk
kemudian dilaksanakan
penelitian paling lambat 2
minggu setelah seminar.
Bila proposal ditolak,
mahasiswa harus
merevisi total dan
kemudian diajukan
kembali untuk
diseminarkan.
Pembahas dan pembimbing memberikan penilaian setelah mahasiswa
melakukan presentasi dan
menyerahkan secara langsung ke Pembimbing II
untuk direkap (Form SPT
-10).
Laporan hasil seminar
diserahkan kepada urusan
akademik program
Magister Pendidikan IPA
selambat-lambatnya 14
hari setelah pelaksanaan
seminar
Mengesahkan,
a.n Direktur
Asisten Direktur 1

Draf
proposal

9
8

9
7

9

Lembar
pengajuan
Draf
proposal
revisi
Format
penilaian

10

11

11

11

Format
penilaian

12

12

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan IPA

Prof. Dr.rer.nat. Rayandra A, M.Si Ir. Bambang H., M.Si., Ph. D
NIP. 19610816 19883 1 006
NIP 19660104 200003 1 001

Dikendalikan oleh,
Ketua Penjamin Mutu
Prodi MPIPA

(

)
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Form SPT-01. Permohonan Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com

Hal

: Permohonan Seminar Proposal

Kepada
Yth. Bapak Koordinator Penyelenggara
Seminar Proposal Tesis Program Magister Pendidikan IPA
Jl.Raden Mattaher No.16
Jambi

Mohon dengan hormat saya diizinkan untuk menyeminarkan Proposal Tesis saya yang
berjudul:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................
Bersama ini saya lampirkan surat persetujuan pembimbing serta Tesis yang akan
diseminarkan tersebut.
Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Jambi,
Mahasiswa ybs

20...

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

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-02. Surat Persetujuan Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
SURAT PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:
Kedudukan sebagai Pembimbing Tesis: I / II *)
Telah membaca dengan sermat secara keseluruhan naskah Tesis yang diajukan oleh :
Nama
:
NIM
:
Judul
:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya DAPAT/BELUM DAPAT*) menyetujui naskah
Proposal Tesis tersebut untuk diseminarkan dengan catatan:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Jambi,
Pembimbing I / II*)

20...

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

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
Dibuat 2 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-03. Pernyataan Kesediaan Hadir Pembimbing
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
PERNYATAAN KESEDIAAN HADIR

Nama

: Pembahsan /Pembibingan : I / II / * )

Bersedia hadir pada Seminar Proposal Tesis
Nama Mahasiswa
:
Nomor mahasiswa
:
Program Studi
: Magister Pendidikan IPA
Judul
:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Yang akan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal

:

Pukul

:

Tempat/ruang

:

Jambi,
20....
Pembimbing I / II / Pembahas*)

.........................................................
Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
Dibuat 2 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-04. Undangan Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
Nomor
Lampiran
Perihal

:
/UN21.14.16/KM/201..
: 1 (Satu) berkas
: Undangan Seminar Proposal

Kepada Yth,
(Nama Lengkap Beserta Gelar)
Sebagai : ............................
diJambi
Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada Seminar Proposal Tesis yang akan
dilaksanakan pada :
Hari/tanggal
: ..............................
Pukul
: ............... WIB
Tempat/ruang
: Kampus UNJA Pasar
Yang akan disajikan oleh :
Nama Mahasiswa
NIM
Program Studi
Judul

: ..........................
: ..........................
: Magister Pendidikan IPA
: ...................................................................
...................................................................

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu Saya ucapkan terima kasih.

Jambi, ..........................
Koordinator Seminar,

Dr. Evita Anggereini, M.Si.
NIP. 19670307199103 2 002
Dibuat 4 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2, 3). pembahas 1, 4).Pembahas 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-05. Tanda Terima Berkas Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
TANDA TERIMA BERKAS
SEMINAR PROPOSAL
Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa

:

N
o

Jabatan
dalam Seminar

1

Pembimbing 1

2

Pembimbing 2

3

Penguji 1

4

Nama Penerima

Tanggal

Penguji 2

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”

Tanda
Tangan
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Form SPT-06. Daftar Hadir Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
DAFTAR HADIR PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
Nama Mahasiswa
Nomor Mahasiswa
Program Studi
Topik/Judul

No

:
:
: Magister Pendidikan Ilmu Pengatahuan Alam
: “......................................................................................................”

Nama Panitia

Jabatan
Ketua
(Pembimbing 1)
Sekretaris
(Pembimbing 2)

1.
2.
3.

Pembahas 1

4.

Pembahas 2

5.

Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

Jambi, .......................................
Mengetahui
Direktur PPs Unja

Ketua Program,

Ir. Yusrizal, M. Sc. Ph. D
NIP.196302041989031003

Ir. Bambang Hariyadi, M.Si.Ph.D
NIP. 19660104200003 1 001

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-07. Berita Acara Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
Pada hari ini ...........tanggal .......bulan .................20.., mulai pukul .......... sampai
......... telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa Program Magister Pendidikan IPA
Nama : .......................
NIM : .......................
Judul : “..............................................................................................................”
Keputusan hasil seminar adalah sebagai berikut:
Proposal tesis baik dan lengkap (disertai instrumen penelitian) sehingga telah dapat
dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan
Proposal tesis cukup baik, namun masih perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan
instrumen sebelum dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan
pengumpulan data di lapangan. Tidak perlu seminar lagi
Proposal tesis masih perlu dikembangkan, namun masalah penelitian cukup baik
untuk diangkat sebagai masalah penelitian tesis; dianjurkan seminar lagi saran
perbaikan terlampir
Proposal tesis tidak memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai tesis. Mahasiswa
perlu memikirkan untuk memilih masalah/topik lain; wajib seminar lagi. Saran
perbaikan terlampir
Jambi, ....................... 20..
Pembimbing I
Pembimbing II
___________________

_____________________

Ketua Program Studi

Koordinator Seminar

Ir. Bambang Hariyadi, M.Si.Ph.D.
NIP 19660104200003 1 001

Dr. Evita Anggereini, M.Si.
NIP 19670307199103 2 002

Dibuat 2 rangkap
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-08. Penilaian Seminar Proposal Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS
Nama Mahasiswa
Nomor Mahasiswa
Program Studi
Topik/Judul
Aspek
Penilaian
A. Originali
tas Ide
B. Pendahu
-luan

Komponen
1.
2.
3.
4.
5.

C. Kajian
Pustaka

6.
7.
8.
9.

D. Metode
Penelitia
n

: .........................................................................................
: .........................................................................................
: Magister Pendidikan IPA
: ........................................................................................

10.
11.
12.
13.

Kekinian ide yang
dikembangkan
Kejelasan latar
belakang
Kejelasan perumusan
masalah
Kejelasan tujuan
penelitian
Kejelasan manfaat
penelitian
Kejelasan kajian
pustaka
Analisis dan sintesis
Relevansi kajian
pustaka terhadap
masalah penelitian
Kemutahiran
kepustakaan
Kesesuaian dengan
masalah
Kejelasan rancangan
penelitian
Kejelasan teknik
pengambilan data
Kejelasan analisis
data

Skor

Aspek
Penilai-an
E. Daftar
Pustaka
F. Lainlain

Komponen
14.
15.
16.

G. Presenta
si

17.
18.
19.
20.

Ketepatan dan
konsistensi penulisan
rujukan
Kesesuaian format
penulisan proposal
Kesesuaian penggunaan
bahasa
Kejelasan penyajian
Penguasaan materi
Argumentasi
Sikap dan etika

Jumlah

*) Catatan:
- Skor 1-5
- Jumlah nilai akhir maksimal 100

Jambi,
Mengetahui
Ketua Program,

Skor

Penguji

Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D
_______________________
NIP. 19660104200003 1 001
Dibuat 4 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2, 3). pembahas 1, 4).Pembahas 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 20
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Form SPT-09. Komentar dan Saran Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com

Komentar/ saran

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................
Jambi,
(Pembahas/ Pembimbing I/ Pembimbing II)*

(___________________________________)

* (coret yang tidak perlu)
Dibuat 4 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2, 3). pembahas 1, 4).Pembahas 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-10. Rekapitulasi Nilai Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
REKAPITULASI NILAI SEMINAR PROPOSAL
Nama
NIM
Program Studi
Hari/Tanggal

No.

:
:
: Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
:

Nama Penguji

Jabatan

Nilai

Bobot

1

Ketua

0,35

2

Sekretaris

0,25

Penguji
Utama
Penguji
Anggota
JUMLAH

3
4

Nilai X
Bobot

Tanda
Tangan

0,2
0,2

Nilai Akhir : ...........
Nilai Huruf: ................*)
*) Kriteria nilai huruf:
A
≥ 80,0
B+ : 75,0 – 79,9
B : 70,0 – 74,9
C+ : 65,0 – 69,9
C
: 60,0 – 64,9
D+ : 55,0 – 59,9
D
: 50,0 – 54,9
E
< 50,0

Jambi, ...................... 20....
Ketua Penguji,

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

Catatan : Jika salah satu pembimbing tidak datang, maka bobot nilai dari kedua pembimbing
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-11. Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
DAFTAR HADIR
PESERTA SEMINAR PROPOSAL
Mahasiswa
NIM
Prodi
Hari/Tanggal
Judul
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

:
:
: Magister Pendidikan IPA
:
: “.........................................................................................................”
Nama

Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Jambi, .......................... 20.....
Ketua Pelaksana

__________________________
NIP.

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-12. Kartu Seminar Proposal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPA
AKREDITASI B (SK BAN-PT NO. 120/SK/BANPT/AKRED/M/V/2014
Alamat: Kampus UNJA Pasar, Jl. Raden Mattaher No. 16- Jambi -  0741- 34058
Website: www.unja.ac.id/mpipa email : pengelolampipa@gmail.com

KARTU SEMINAR PROPOSAL
No

Hari/
Tanggal

Pemakalah

Judul

Nama :

NIM

:

Angkatan :
T.A

:

Paraf Dosen
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PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPA
UNIVERSITAS JAMBI
SEMINAR HASIL PENELITIAN
Kode: T-04

Area: Program Studi

Tanggal dikeluarkan:

Tanggal
Revisi:
22/2/2016

TUJUAN
Standar Prosedur Operasional (SPO) ini bertujuan untuk:
1.

Memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan Seminar
Hasil Penelitian.

2.

Menjelaskan persyaratan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.

3.

Menjamin bahwa proses pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian
berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

RUANG LINGKUP
1.

Persyaratan pelaksanaan Seminar Hasil.

2.

Proses pelaksanaan Seminar Hasil.

DEFINISI
Seminar Hasil Penelitian merupakan kegiatan seminar dalam rangka uji
kelayakan tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan IPA.

PERSYARATAN MAHASISWA YANG AKAN MELAKUKAN
SEMINAR HASIL
Adapun persyaratan mahasiswa yang akan melakukan seminar hasil
adalah:
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1.

Terdaftar sebagai mahasiswa semester berjalan.

2.

Sudah mengontrak semua mata kuliah yang bersangkutan dengan
kegiatan Penelitian (Proposal 1, Proposal 2, Statistik dalam
Pendidikan Sains, Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Sain)
dan dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi Mahasiswa (KHS)).

3.

Sudah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan seminar
hasil dari dosen pembimbing 1 dan 2.

4.

Sudah melaksanakan seminar proposal ((Mata Kuliah Proposal 2).

5.

Sudah melakukan penelitian.

6.

Menyerahkan “Kartu Seminar hasil” (SHP-11), dengan ketentuan
mahasiswa sudah mengikuti (menjadi peserta) seminar hasil
dengan tingkat kehadiran minimal sebanyak lima kali.

7.

Sudah menyerahkan (submit) sebuah artikel ilmiah pada sebuah
jurnal nasional dengan bukti surat penyerahan/submit. Artikel
dibuat dengan mengacu sedikitnya pada lima artikel jurnal ilmiah
pada bidang yang relevan. Dari jumlah tersebut, sedikitnya satu
artikel diacu dari Jurnal Edusains yang diterbitkan oleh Prodi
Magister Pendidikan IPA Universitas Jambi.

TAHAPAN PELAKSANAAN SEMINAR HASIL
1.

Mahasiswa mendaftar ke sekretaris program studi dengan syarat
telah memenuhi persyaratan administrasi(dengan melunasi SPP
dan biaya bimbingan Tesis, permohonan seminar (SHP-01),
persetujuan seminar oleh pembimbing (SHP-02) dan kesediaan
hadir (SHP-03), selanjutnya program studi merekap peserta dan
menentukan jadwal seminar.

2.
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Seminggu sebelumnya mahasiswa menyerahkan (i) naskah tesis
yang telah disetujui pembimbing sebanyak lima eksemplar, (ii)
draf artikel sebanyak 15 eksemplar, (iii) buku konsultasi
bimbingan, (iv) kartu kehadiran Seminar Hasil dengan tingkat
kehadiran minimal lima kali, serta (v) sumber kutipan asli yang
terdiri dari halaman depan sumber dan bagian halaman kutipan
yang dijilid rapid dan diberi tanda (petunjuk).

3.

Prodi menentukan dosen pembahas seminar mahasiswa. Dosen
pembahas adalah dosen yang juga menjadi pembahas pada saat
seminar proposal. Bila dosen tersebut berhalangan maka
Koordinator seminar dapat menunjuk dosen yang lain sebagai
pengganti.

4.

Prodi menentukan jadwal seminar.

5.

Mahasiswa membuat surat undangan (Form SHP-04) untuk dosen
pembimbing maupun dosen penguji

dengan diketahui Ketua

Program Studi.
6.

Mahasiswa mendistribusikan surat undangan dan draf hasil
penelitian kepada dosen pembahas dan dosen pembimbing 1 dan 2
minimal 3 hari sebelum pelaksanaan seminar

hasil dan

memperlihatkan bukti penerimaan naskah ke prodi (SHP-05).
7.

Pendistribusian surat undangan dan darf proposal dapat dilakukan
oleh mahasiswa yang bersangkutan atau dengan bantuan pihak
lain.

8.

Mahasiswa harus mengkonfirmasi ulang ke dosen pembimbing
dan pembahas satu (1) hari sebelum pelaksanaan seminar dan
dilaporkan ke prodi.Pelaksanaan Seminar Hasil dihadiri oleh
Pembimbing 1, Pembimbing 2, dosen pembahas dan mahasiswa.
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Mahasiswa yang bukan peserta seminar diperkenankan mengikuti
seminar untuk tujuan pembelajaran. Pembimbing 1 wajib hadir
karena bertanggung jawab dengan isi penelitian, jika tidak,
seminar ditunda. Dalam keadaan Pembimbing I tidak dapat hadir
secara mendadak, seminar dapat dilaksanakan atas persetujuan
Koordinator (Pengelola) tesis.
9.

Dosen pembimbing dan pembahas seminar wajib mengisi daftar
hadir (Form SHP-06), berita acara seminar (Form SHP-07),
memberikan penilaian (Form SHP-08) dan saran perbaikan
(FormSHP-09).

Setelah seminar

berlangsung terdapat

tiga

kemungkinan, pertama, hasil penelitian diterima tanpa perbaikan,
ke dua, hasil penelitian diterima dengan perbaikan dan
penyempurnaan, dan ke tiga, hasil penelitian ditolak.
10. Bila hasil diterima tanpa perbaikan maka mahasiswa yang
bersangkutan dapat melanjutkan penulisan tesis.
11. Bila hasil diterima dengan perbaikan dan penyempurnaan,
mahasiswa

wajib

memperbaiki

dan

menyempurnakannya

kemudian menyerahkan kepada dosen pembimbing dan para
penguji untuk meminta persetujuan untuk kemudian dilanjutkan
sebagai tesis.
12. Bila hasil ditolak, mahasiswa harus melakukan penelitian ulang
dan kemudian diajukan kembali untuk diseminarkan

Mahasiswa yang melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan
Penelitian Eksperimen diminta
penelitiannya di kelas.

mempersiapkan video rekaman
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PROSEDUR

Kegiatan
Mahasiswa mendaftar
ke sekretaris program
studi dengan syarat
telah memenuhi persyaratan adminis-trasi
(dengan melunasi SPP
dan biaya bim-bingan
Tesis, permohonan seminar (SHP-01), persetujuan seminar oleh
pembimbing (SHP-02)
dan kesediaan hadir
(SHP-03), selanjutnya
program studi merekap
peserta dan menentukan jadwal seminar.
Mahasiswa membuat
surat undangan (Form
SHP-04) untuk dosen
pembimbing maupun
dosen penguji dengan
diketahui Koordinator
tugas akhir.
Mahasiswa mendistribusikan surat undangan dan draft hasil
penelitian kepada
dosen pembahas dan
dosen pembimbing 1
dan 2 min 3 hari
sebelum pelaksanaan
seminar proposal dan
memperlihatkan bukti
penerimaan naskah ke
prodi (SHP-05).
Pendistribusian surat
undangan dan darf
proposal dapat dilakukan oleh mahasiswa
yang
bersangkutan
atau dengan bantuan
pihak lain.
Pelaksanaan Seminar

Mahasiswa

Unit yang terkait
PembimKetua
bing
Prodi
Penelitian

Tim
pembahas

Waktu

Dokumen
Pendaf
taran

1

2

1

Surat
undan
gan

2

3

3

3

4

4

4

Surat
undan
gan,
draf
hasil

Daftar
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Hasil dihadiri oleh ketua (Pembimbin 1), sekretaris (Pembimbing
2), dosen pembahas &
mahasiswa.
Mahasiswa yang bukan peserta seminar
diperkenankan mengikuti seminar untuk
tujuan pembelajaran.
Dosen
pembimbing
dan
pem-bahas
seminar wajib mengisi
daftar hadir (Form
SHP-06), berita acara
seminar (Form SHP07), memberikan penilaian (Form SHP-08)
dan saran perbaikan
(Form SHP-9).
Setelah seminar
berlangsung terdapat
tiga kemungkinan,
pertama, hasil
penelitian diterima
tanpa perbaikan, kedua,
hasil penelitian
diterima dengan
perbaikan dan
penyempurnaan, dan
ketiga, hasil penelitian
ditolak.
Mengesahkan,
a.n Direktur
Asisten Direktur 2,

hadir
Berita
acara

5

5

5

Draf
hasil

5

Daftar
hadir

6

Berita
acara

6

Draf
hasil

Draf
hasil

7

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan IPA

Prof. Dr.rer.nat. Rayandra A, M.Si Ir. Bambang H., M.Si., Ph.D
NIP. 19610816 19883 1 006
NIP 19660104 200003 1 001

Dikendalikan oleh,
Ketua Penjamin Mutu
Prodi MPIPA

(

)
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Form SHP-01. Permohonan Seminar Hasil
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
Hal

: Permohonan Seminar Hasil Penelitian Tesis

Kepada Yth. Bapak Direktur
Program Pascasarjana universitas jambi
Kampus Telanaipura
Jl. H. A. Manaf
Jambi

Mohon dengan hormat saya diizinkan untuk melaksanakan seminar hasil saya yang berjudul :
“..............................” pada hari............tanggal .......bulan...............tahun.........
Tesis tersebut telah mendapat persetujuan untuk diseminarkan oleh Pembimbing I dan II.
Bersama ini saya lampirkan surat persetujuan pembimbing serta Tesis yang akan diseminarkan
tersebut.
Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Jambi,
Mengetahui
Ketua Program

Mahasiswa ybs

Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D
NIP. 1966014 200003 1 001

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

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”

201..
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Form SHP-02. Surat Persetujuan Seminar Hasil
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
SURAT PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Kedudukan sebagai Pembimbing Tesis: I / II *)
Telah membaca dengan sermat secara keseluruhan naskah Tesis yang diajukan oleh :
Nama

:

NIM

:

Judul
:
......................................................................................................................................
............................................................................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui/belum menyetujui*) naskah Tesis tersebut
untuk diseminarkan dengan catatan :
...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Jambi,
Pembimbing I / II

201..

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

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
Dibuat 2 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SHP-03. Pernyataan Kesediaan Hadir Pembimbing
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
PERNYATAAN KESEDIAAN HADIR
SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS
Nama
Kedudukan

:
:

Bersedi hadir pada Seminar Hasil Penelitian Tesis atas nama saudara :
Nama Mahasiswa :
Nomor mahasiswa:
Program Studi
: Magister pendidikan IPA
Judul
: ..............................................................................................
...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Yang akan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal
:
Pukul
:
Tempat/ruang
:

Jambi,
201..
Pembimbing I / II / Pembahas*)

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

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
Dibuat 2 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SHP-04. Undangan Seminar Hasil
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
Nomor
Lampiran
Perihal

:
/UN21.14.16/KM/201..
: 1 (Satu) berkas
: Undangan Seminar Hasil

Kepada Yth,
Bapak/Ibu...............
Sebagai : .....................................
di Tempat
Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada Seminar Hasil Tesis yang akan
dilaksanakan pada :
Hari/tanggal
Pukul
Tempat/ruang
Yang akan disajikan oleh :
Nama Mahasiswa
NIM
Program Studi
Judul

: ..............................
: ............... WIB
: Kampus UNJA Pasar
: ..........................
: ..........................
: Magister Pendidikan IPA
: .....................................................................

Mengingat Surat Rektor tanggal 24 Oktober 2013, No.1171/UN21/KP/2013 tentang Kewajiban
Publikasi Online Sebelum Ujian Akhir, maka kami mengharapkan Bpk/Ibu Tim Penguji untuk
mereview Artikel dan Tesis yang bersangkutan (Terlampir).
Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu Saya ucapkan terima kasih.
Jambi, ..........................
Koordinator Seminar,

Dr. Evita Anggereini, M.Si.
NIP. 19670307199103 2 002
Dibuat 4 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2, 3). pembahas 1, 4).Pembahas 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SHP-05. Tanda Terima Berkas Seminar Hasil
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
TANDA TERIMA BERKAS
SEMINAR HASIL
Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa

:

N
o

Jabatan
dalam Seminar

1

Pembimbing 1

2

Pembimbing 2

3

Penguji 1

4

Nama Penerima

Tanggal

Tanda
Tangan

Penguji 2

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SHP-06. Daftar Hadir Seminar Hasil
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
DAFTAR HADIR PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
Nama Mahasiswa
Nomor Mahasiswa
Program Studi
Topik/Judul

No

:
:
: Magister Pendidikan Ilmu Pengatahuan Alam
: “.......................................................................................................”

Nama Panitia

Jabatan
Ketua
(Pembimbing 1)
Sekretaris
(Pembimbing 2)

1.
2.
3.

Pembahas 1

4.

Pembahas 2

5.

Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

Jambi, ........................ 201..
Mengetahui
Ketua Program,
Direktur PPs Unja

Ir. Yusrizal, M. Sc. Ph. D
NIP.196302041989031003

Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D
NIP. 19660104200003 1 001

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SHP-07. Berita Acara Seminar Hasil
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS
Pada hari ini ......... tanggal.......bulan...............tahun............., mulai
pukul............sampai .............. telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa
Program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam.
Nama : ............................................
NIM : ............................................
Judul : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Berdasarkan penilian Panitia Seminar hasil penelitian tesis diperoleh nilai Indeks
Kelayakan (IK) sebesar
(Perhitungan terlampir)
Dengan demikian diputuskan bahwa Tesis atas nama mahasiswa tersebut di atas dinyatakan:
Sangat layak untuk diujikan dan tidak perlu perbaikan.
Layak untuk diujikan dengan sedikit perbaikan.
Kurang layak untuk diujikan, perlu perbaikan yang mendasar
Tidak layak untuk diujikan, penelitian perlu diulang
Jambi, ..........................
Panitia Seminar Hasil Penelitian Tesis
Ketua (Pembimbing 1)
Sekretaris (Pembimbing 2)
Pembahas Utama
Anggota
Mengetahui
Direktur PPs Unja
Ir. Yusrizal, M. Sc,. Ph. D
NIP.196302041989031003

: __________________
: __________________
: __________________
: ________________
Ketua Prodi,
Ir. Bambang Hariyadi, M. Si., Ph.D
NIP. 19660104200003 1001

Dibuat 2 rangkap
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SHP-08. Penilaian Seminar Hasil Penelitian
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
Format Penilaian Seminar Hasil
:
:
: Magister Pendidikan IPA
:
:
: Ketua / Sekretaris / Pembahas 1/ Pembahas 2 *)

Nama
NIM
Program Studi
Hari/Tanggal
Pukul
Kedudukan
I. DRAF TESIS

Nilai**)

II. Presentasi

A. Format:
1. Tulisan
2. Tata tulis
3. Etika Penulisan
B. Materi / Isi:
4. Ketetapan Dasar Teori
5. Metode Penelitian
6. Keaslian Penelitian
7. Hasil/Temuan
8. Pembahasan/diskusi
9. Kerunutan pola pikir

C. Kontribusi
10. Manfaat Teori
11. Manfaat Praktis
D. Penyajian

JUMLAH

JUMLAH

Nilai**)

E. Argumentasi
F. Etika/Sopan santun ilmiah

Nilai = Jumlah Nilai Draf Tesis + (3 x Jumlah Nilai Presentasi)
= ............. + 3 x ..............
= ................
Jambi ,

*) Coret yang tidak perlu
**) Skala nilai 1 s/d 5:
5: Sangat Baik
4: Baik
3: Cukup
2: Kurang
1: Sangat Kurang

Penguji,

..........................................
Dibuat 4 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2, 3). pembahas 1, 4).Pembahas 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”

Form SHP-09. Komentar dan Saran Seminar Hasil
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI

KOMENTAR/ SARAN
Nama Mahasiswa

:

Nomor Mahasiswa

:

Program Studi

: Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

Topik/Judul

:

Jambi,
(Pembahas/ Pembimbing I/
Pembimbing II)*

(__________________)
* (coret yang tidak perlu)

Dibuat 4 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2, 3). pembahas 1, 4).Pembahas 2
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SHP-10. Rekapitulasi Nilai Seminar Hasil
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
REKAPITULASI NILAI SEMINAR HASIL
Nama
NIM
Program Studi
Hari/Tanggal

No.

:
:
: Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
:

Nama Penguji

Jabatan

Nilai

Bobot

1

Ketua

0,35

2

Sekretaris

0,25

3

Pembahas 1

0,2

4

Pembahas 2

0,2

Nilai X
Bobot

JUMLAH
Nilai Akhir : ...........
Nilai Huruf: ................*)
*) Kriteria nilai huruf:
A ≥ 80,0
B+ : 75,0 – 79,9
B : 70,0 – 74,9
C+ : 65,0 – 69,9
C : 60,0 – 64,9
D+ : 55,0 – 59,9
D : 50,0 – 54,9
E < 50,0

Jambi,
Ketua Penguji,

______________________

Catatan : Jika salah satu pembimbing tidak datang, maka bobot nilai dari kedua pembimbing
“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”

Tanda
Tangan
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Form SPT-11. Daftar Hadir Peserta Seminar Hasil
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
DAFTAR HADIR
PESERTA SEMINAR HASIL
Mahasiswa
NIM
Prodi
Hari/Tanggal
Judul

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:
:
: Magister Pendidikan IPA
:
:
“...................................................................................................”

Nama

Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jambi, .......................... 201..
Ketua Pelaksana

_________________________
NIP.

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form SPT-12. Kartu Seminar Hasil
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPA
AKREDITASI B (SK BAN-PT NO. 120/SK/BANPT/AKRED/M/V/2014
Alamat: Kampus UNJA Pasar, Jl. Raden Mattaher No. 16- Jambi -  0741- 34058
Website: www.unja.ac.id/mpipa email : pengelolampipa@gmail.com
KARTU SEMINAR HASIL
No

Hari/
Tanggal

Pemakalah

Judul

Nama :

NIM

:

Angkatan :
T.A

:

Paraf Dosen
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PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN
IPA
UNIVERSITAS JAMBI
UJIAN TESIS
Kode: T-05

Area: Program Studi

Tanggal dikeluarkan:

Tanggal Revisi:
22/2/2016

TUJUAN
Standar Prosedur Operasional (SPO) ini bertujuan untuk:
1.

memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan
ujian tesis.

2.

menjelaskan persyaratan pelaksanaan ujian tesis.

3.

menjamin bahwa proses pelaksanaan ujian tesis berjalan
dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

RUANG LINGKUP
1.

Persyaratan pelaksanaan ujian tesis.

2.

Proses pelaksanaan ujian tesis.

DEFINISI
Ujian tesis merupakan mata rantai dari tugas akhir mahasiswa
dimana mahasiswa dianggap telah menyelesaikan studinya
setelah melaksanakan ujian tesis. Ujian ini merupakan salah satu
syarat wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar magister
yang

dilaksanakan

secara

lisan

(komprehensif)

untuk

mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya
yang dituangkan dalam bentuk tesis.

PERSYARATAN

MAHASISWA

YANG
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AKAN

MELAKUKAN UJIAN TESIS
Adapun persyaratan mahasiswa yang akan melakukan ujian tesis
adalah :
1.

Terdaftar sebagai mahasiswa semester berjalan.

2.

Mengontrak Mata Kuliah Tesis yang dibuktikan dengan
Kartu Studi Mahasiswa (KSM).

3.

Sudah mengontrak semua mata kuliah yang dipersyaratkan
untuk bidang konsentrasinya dibuktikan dengan Kartu Hasil
Studi (KHS) mahasiswa.

4.

Telah melakukan seminar hasil (uji kelayakan tesis).

5.

Sudah mendapatkan persetujuan dari dosen Pembimbing
dan Pembahas untuk melaksanakan ujian tesis.

6.

Sudah memiliki nilai TOEFL yang dibuktikan dengan
sertifikat ujian TOEFL dengan skor minimal 450 atau telah
mengikuti kursus TOEFL yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari UPT Bahasa.

7.

Telah menyelesaikan seluruh urusan administrasi, akademik
dan melunasi seluruh pembayaran biaya pendidikan di
Program Studi Magister Pendidikan IPA.

8.

Telah memiliki artikel ilmiah yang terbit atau siap terbit
(telah status accepted) di jurnal nasional. Artikel dibuat
dengan mengacu sedikitnya pada lima artikel jurnal ilmiah
pada bidang yang relevan. Dari jumlah tersebut, sedikitnya
satu artikel diacu dari Jurnal Edusains yang diterbitkan oleh
Prodi Magister Pendidikan IPA Universitas Jambi.
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Sedangkan kelengkapan yang harus dipersiapkan mahasiswa
yang akan melaksanakan ujian tesis adalah sebagai berikut:
1.

Draf tesis yang telah disetujui oleh dosen Pembimbing 1 dan
2 sebanyak 5 rangkap (diberikan kepada dosen pembimbing
dan tim penguji) paling lambat 1 minggu sebelum tanggal
ujian. Draf tesis ini masih dalam format kertas A4 (lihat
kembali Bab IV Teknik Penulisan Tesis).

2.

Lembar persetujuan melaksanakan ujian dari Pembimbing 1
dan Pembimbing 2 mahasiswa yang bersangkutan.

3.

Transkrip nilai sementara yang diketahui oleh Ketua
Program Studi.

4.

Berita acara dan daftar hadir ujian tesis

TAHAPAN PELAKSANAAN UJIAN TESIS
1.

Mahasiswa mendaftar ke Sekretaris Program Studi dengan
menyerahkan persyaratan berikut ke paling lambat 1 minggu
sebelum tanggal ujian:
a) Surat permohonan Ujian Tesis (Form UT-02)
b) Lembar persetujuan Ujian Tesis (Form UT-03)
c) Pernyataan Kesediaan hadir dari para Penguji dan
Pembimbing (Form UT-04)
d) Menyerahkan naskah tesis yang telah ditanda-tangani
Pembimbing sebanyak 5 (lima) lembar.

Naskah tesis

yang diserahkan adalah naskah tesis dengan format akhir
yang dicetak menggunakan format booklet.
e) Kartu hasil studi (KHS) dari semester satu sampai
dengan terakhir.
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f) Bukti Pembayaran SPP semester terakhir.
g) Skor TOEFL atau bukti sudah mengikuti kursus Bahasa
Inggris.
h) Menyerahkan sumber-sumber kutipan asli yang terdiri dari
halaman depan sumber dan bagian halaman kutipan
(dijilid rapi dan diberi tanda berdasarkan abjad penulis dan
halaman yang dikutip).
i) Menyerahkan soft copy tesis tesis untuk keperluan uji
plagiarism.

Tingkat toleransi plagiarism yang yang

diperkenankan adalah sebesar 5%. Jika melebihi 5% maka
tesis tidak dapat diujikan.
2.

Mahasiswa membuat surat undangan ujian tesis (Form UT05) untuk dosen pembimbing maupun dosen penguji dengan
diketahui Ketua Program Studi.

3.

Mahasiswa mendistribusikan surat undangan dan draf tesis
kepada dosen pembahas dan dosen pembimbing minimal 3
hari sebelum ujian dan memperlihatkan bukti penerimaan
naskah ke prodi (UT-06).

4.

Pendistribusian surat undangan dan darf proposal dapat
dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau dengan
bantuan pihak lain.

5.

Mahasiswa mempersiapkan blanko kelengkapan ujian tesis
meliputi:
a. Daftar Hadir Panitia Ujian Tesis (UT-07)
b. Berita Acara Ujian Tesis (UT-08)
c. Format Penilaian Ujian Tesis (UT-09)
d. Komentar dan Saran Ujian Tesis (UT-10)
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e. Rekapitulasi Ujian Tesis (UT-11)
6.

Pelaksanaan ujian dihadiri oleh Pembimbing 1, Pembimbing
2 dan dosen penguji (Dewan Penguji). Pembimbing 1 wajib
hadir. Jika tidak, ujian tidak dapat dilaksanakan.

7.

Dosen pembimbing dan pembahas wajib mengisi daftar
hadir (Form UT-07) dan berita acara ujian (form UT-08)
yang dikoordinir oleh Pembimbing 2.

8.

Dewan penguji mengadakan rapat untuk memastikan
kelayakan ujian tesis tersebut.

9.

Mahasiswa diminta untuk masuk ke dalam ruang ujian oleh
Pembimbing 2.

10. Ujian dibuka oleh Pembimbing 1 atau Pembimbing 2,
kemudian dilanjutkan presentasi tesis oleh mahasiswa yang
bersangkutan. Durasi presentasi dibatasi maksimal 15 menit.
11. Setelah mahasiswa mempresentasikan tesisnya, ketua sidang
mempersilahkan tim penguji untuk melakukan tanya jawab
dengan mahasiswa.
12. Sesi tanya jawab dimulai dari Penguji utama dan dilanjutkan
oleh penguji kedua dan ketiga.
13. Setelah sesi tanya jawab selesai, mahasiswa diperkenankan
meninggalkan ruangan ujian.
14. Ketua Tim Penguji Dosen mengumpulkan nilai yang
diberikan,

merekap

nilai,

kemudian

mendiskusikan

kelulusan dari mahasiswa yang bersangkutan.
15. Mahasiswa peserta ujian memasuki ruang ujian kembali.
16. Dosen penguji menyampaikan saran-saran perbaikan.
17. Ketua sidang menyampaikan hasil ujian kepada mahasiswa.
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18. Mahasiswa wajib memperbaiki draf tesisnya sesuai dengan
saran dosen pembimbing dan dosen penguji sebelum dijilid,
perbaikan paling lambat satu bulan setelah ujian. Jika batas
waktu yang diberikan tidak dipenuhi maka mahasiswa akan
mendapatkan sanksi yang ditetapkan kemudian.
19. Blanko ujian tesis yang telah diisi dan ditanda-tangani (UT07 s/d 11) diserahkan Pembimbing kepada sekretariat Prodi
Magister Pendidikan IPA.
20. Perbaikan juga dilakukan dengan mempertimbangkan hasil
koreksi format penulisan yang dilakukan oleh program (UT11).
TUGAS DAN WEWENANG DOSEN PEMBIMBING
1.

Membantu/membimbing mahasiswa dalam pembuatan draf
tesis sampai siap diujikan, secara langsung kewajiban
Pembimbing 1 mengarahkan subtansi dan metodologi,
Pembimbing 2 membimbing tata tulis dan penyesuaian
format.

2.

Ikut menguji tesis mahasiswanya.

3.

Memberi pertanyaan dan nilai yang objektif.

4.

Memberikan

penilaian

tentang

penyajian

tesis

yang

dipresentasikan
5.

Menandatangani daftar hadir ujian dan mengisi form berita
acara ujian tesis.

6.

Membantu mahasiswanya yang konsultasi tentang revisi
tesisnya sampai selesai.

7.

Menandatangani hasil revisi tesis untuk selanjutnya dijilid.
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TUGAS DAN WEWENANG DOSEN PENGUJI
1.

Menandatangani daftar hadir ujian dan mengisi form berita
acara ujian tesis.

2.

Memberi pertanyaan dan nilai yang objektif.

3.

Memberikan

penilaian

tentang

penyajian

tesis

yang

dipresentasikan
4.

Memberikan saran revisi bila draf harus direvisi.

5.

Menandatangani form revisi jika revisi telah dilakukan.

PROSEDUR

Kegiatan

Mahasiswa
mendaftar ke
Sekretaris Program
Studi dengan
menyerahkan
persyaratan berikut
ke paling lambat 1
minggu sebelum
tanggal ujian
Mahasiswa
membuat
surat
undangan ujian tesis
(Form UT-05) untuk
dosen pembimbing
maupun
dosen
penguji
dengan
diketahui
Ketua
Program Studi.
Mahasiswa mendistribusikan surat undangan dan draf
tesis kepada dosen
pembahas dan dosen
pembimbing mini-

Unit yang terkait
Sekretariat
Program
MahaKetua
Studi
siswa
Prodi
Magister
IPA

PemDosen Waktu
bimbing
penguji
Skripsi

Dokumen

Pendaf
taran

1

1

Surat
undangan

2

3

3

3

Surat
undangan,
draf
Tesis

181

Kegiatan

mal 3 hari sebelum
ujian dan memperlihatkan bukti penerimaan naskah ke
prodi (UT-06).
Pendistribusian surat undangan dan
darf proposal dapat
dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau dengan bantuan pihak
lain.
Pelaksanaan ujian
tesis dihadiri oleh
ketua, sekretaris dan
dosen penguji.
Dosen pembimbing
dan penguji tesis
wajib mengisi daftar
hadir dan berita
acara ujian
Ujian dibuka oleh
ketua ujian, dilanjutkan presentase
tesis oleh mahasiswa
yang bersangkutan.
Durasi presentasi
dibatasi maksimal
15 menit.
Setelah mahasiswa
mempresentasikan
tesisnya, ketua ujian
mempersilahkan tim
penguji untuk melakukan tanya jawab
dengan mahasiswa.
Sesi tanya jawab
dimulai dari Penguji
utama dan
dilanjutkan oleh
penguji kedua dan
ketiga.

Unit yang terkait
Sekretariat
Program
MahaKetua
Studi
siswa
Prodi
Magister
IPA

4

5

Pembimbing
Skripsi

4

5

6

7

8

9

7

8

9

Dosen Waktu
penguji

Dokumen

4

5

6

2
jam

Draf
Tesis

5
menit

Daftar
hadir
Berita
acara
Draf
Tesis

1015
menit

Draf
Tesis

1
menit

Draft
Tesis

1½
jam

Draf
Tesis

7

8

9
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Kegiatan

Setelah sesi tanya
jawab selesai,
mahasiswa
diperkenankan
meninggalkan
ruangan ujian.

Unit yang terkait
Sekretariat
Program
MahaKetua
Studi
siswa
Prodi
Magister
IPA

Dosen penguji
menyampaikan
saran-saran
perbaikan.
Ketua sidang
menyampaikan hasil
ujian kepada
mahasiswa.
Mahasiswa wajib
memperbaiki draft
tesisnya sesuai
dengan saran dosen
pembimbing dan
dosen penguji
sebelum dijilid.
Perbaikan paling
lambat satu bulan
setelah ujian.
Mahasiswa wajib
menyerahkan berita
acara dan daftar
hadir pembimbing
dan penguji kepada
sekretariat prodi dan
arsipnya diserahkan
kepada ketua prodi.

Dokumen

5
menit

10

Dosen penguji dan
dosen pendamping
mengumpulkan nilai
yang diberikan,
kemudian nilai
tersebut direkap oleh
sekretaris ujian.
Mahasiswa peserta
ujian memasuki
ruang ujian kembali.

PemDosen Waktu
bimbing
penguji
Skripsi

11

14

Rekapi
tulasi
nilai
ujian

1
menit

Rekapi
tulasi
nilai
ujian
Draft
Tesis

11

12

13

5
menit

13

10
menit
5
menit
1 bulan

Draf
Tesis

7
hari

Berita
acara
dan
daftar
hadir
ujian

15

16

16

16
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Kegiatan

Mahasiswa
menyerahkan Tesis
yang sudah dijilid
dan disahkan ke
sekretariat prodi
magister IPA.

Unit yang terkait
Sekretariat
Program
MahaKetua
Studi
siswa
Prodi
Magister
IPA

Pembimbing
Skripsi

Dosen Waktu
penguji

Dokumen

Tesis

17

Mengesahkan,
a.n Direktur
Asisten Direktur 2

Prof. Dr.rer.nat. Rayandra A, M.Si
NIP. 19610816 19883 1 006

17

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan IPA

Dikendalikan oleh,
Ketua Penjamin Mutu
Prodi MPIPA

Ir. Bambang H., M.Si., Ph.D (
NIP 19660104 200003 1 001

)
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Form UT-01. Kelengkapan Persyaratan Ujian Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com

DAFTAR KELENGKAPAN SYARAT UJIAN TESIS
Nama Mahasiswa
Nomor Induk Mahasiswa
Judul Tesis

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

Tanggal Pendaftaran

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

Kelengkapan Syarat Ujian Tesis

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dokumen

Lengkap/ Tidak
Lengkap

Surat Keterangan Bebas SPP/ Adm. Keuangan
Permohonan Ujian Tesis
Pernyataan Persetujuan ujian dari Penguji dan
Pembimbing
Pernyataan Kesediaan Hadir dari Penguji dan
Pembimbing
Bukti Bebas Pustaka
Transkrip Nilai Sementara
Naskah Tesis yang telah disetujui Pembimbing &
Pembahas (5 Eksemplar)
Buku Konsultasi
Bukti Lulus TOEFL (450)
Sumber Kutipan Asli
Blanko Ujian

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form UT-02. Permohonan Ujian Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com

Hal

: Permohonan Ujian Tesis

Kepada Yth. Bapak Direktur
Program Pascasarjana universitas jambi
Kampus Telanaipura
Jl. H. A. Manaf
Jambi

Mohon dengan hormat saya diizinkan untuk melaksanakan ujian tesis saya yang berjudul:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
pada hari .......................... tanggal ...................................... jam ...............
Tesis tersebut telah mendapat persetujuan untuk diujikan oleh Pembimbing I dan II.
Bersama ini saya lampirkan surat persetujuan pembimbing serta Tesis yang akan diujikan
tersebut.
Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Jambi,
Mengetahui
Ketua Program

Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D
NIP. 1966014 200003 1 001

201..

Mahasiswa ybs

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

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form UT-03. Surat Persetujuan Ujian Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
SURAT PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:
Kedudukan sebagai Pembimbing/Pembahas: I / II *)
Telah membaca dengan cermat secara keseluruhan naskah Tesis yang diajukan oleh :
Nama
:
NIM
:
Judul
:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui/belum menyetujui*) naskah Tesis tersebut
untuk di ajukan ujian tesis dengan catatan :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Jambi,
201..
Pembimbing I / II/ Pembahas*)

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

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
Dibuat 4 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2, 3). pembahas 1, 4).Pembahas 2

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form UT-04. Pernyataan Kesediaan Hadir Pembimbing/Penguji
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
PERNYATAAN KESEDIAAN HADIR
UJIAN TESIS
Nama
Kedudukan

:
:

Bersedi hadir pada Ujian Tesis atas nama saudara :
Nama Mahasiswa :
Nomor mahasiswa:
Program Studi
: Magister pendidikan IPA
Judul
:
..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................
Yang akan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal
:
Pukul
:
Tempat/ruang
:

Jambi,
Pembimbing I / II /
Pembahas*)

201..

................................................
Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

Dibuat 4 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2, 3). pembahas 1, 4).Pembahas 2

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form UT-05. Undangan Ujian Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
Nomor
Lampiran
Perihal

:
/UN21.14.16/KM/201..
: 1 (Satu) berkas
: Undangan Ujian Tesis

Kepada Yth,
………………………………
Sebagai : ................................
di Tempat
Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada Ujian Tesis yang akan
dilaksanakan pada :
Hari/tanggal
Pukul
Tempat/ruang

: ..............................
: ............... WIB
: Kampus UNJA Pasar

Yang akan disajikan oleh :
Nama Mahasiswa
: ..........................
NIM
: ..........................
Program Studi
: Magister Pendidikan IPA
Judul
: ..........................................................................................
Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu Saya ucapkan terima kasih.

Jambi, ..........................
Koordinator Seminar,

Dr. Evita Anggereini, M.Si.
NIP. 19670307199103 2 002

Dibuat 5 rangkap: 1). pembimbing 1, 2). pembimbing 2, 3). pembahas 1, 4).Pembahas 2, 5). Pembahas 3

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”
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Form UT-06. Tanda Terima Berkas Ujian Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
Website: www.unja.ac.id/mpipa, email: pengelolampipa@gmail.com
TANDA TERIMA BERKAS
UJIAN TESIS
Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa

:

No

Jabatan
dalam Seminar

1

Pembimbing 1

2

Pembimbing 2

3

Penguji 1

4

Nama Penerima

Tanggal

Penguji 2

“MPIPA UNJA Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Sains Pada Tahun 2025”

Tanda
Tangan
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Form UT-07. Daftar Hadir Ujian Tesis
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Akreditasi B (SK BAN-PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014)
Alamat: Jl.Raden Mattaher No. 16 – Jambi Telp/ Fax.0741 – 32258
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ABSTRAK
Haryono, H.S. 2004. Kebermaknaan Argumen Ilmiah dalam Perakitan
Paradigma Pengetahuan Kependidikan, Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H.
Yus Rusyana, (II) Dr. Dimas A. Mihardja.
Kata kunci: paradigma pengetahuan kependidikan, argumen ilmiah
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kebermaknaan argumen ilmiah
dalam perakitan paradigma pengetahuan kependidikan. Aspek-aspek yang dianalisis
meliputi struktur inferensi, pengembangan pengetahuan--khususnya intensi-ekstensi
dan pengembangan konsep abstrak-konkret--, penyimpangan penalaran, serta model
interpretasi yang digunakan oleh peneliti dalam berargumen.
Pengungkapan kebermaknaan dilakukan melalui analisisis tekstual yang
didasari filosofi konstruktivisme kritis. Dari perspektif ini, kenyataan tidak terbuka
untuk diteliti secara langsung, melainkan dikonstruksi terlebih dahulu dalam pikiran
peneliti. Selain itu dilakukan juga studi kasus eksplanatoris yang terfokus pada
pengungkapan implikasi praktis penelitian ini, yakni yang mengarah pada
pengembangan model bimbingan menulis untuk meningkatkan kualitas argumen.
Hasil penelitian secara keseluruhan memperlihatkan bahwa argumen yang
diteliti kurang memiliki kebermaknaan untuk merakit paradigma pengetahuan
kependidikan. Kekurangbermaknaannya antara lain terindikasikan dari (1) adanya
kecenderungan penarikan kesimpulan yang tidak bertolak dari konsep pengetahuan
konkret, (2) pengembangan pengetahuan yang didominasi penggunaan konsep-konsep
abstrak, (3) terjadinya penyimpangan dalam inferensi karena kurang dimanfaatkannya
bukti-bukti empiris (kesesatan relevansi), dan (4) model interpretasi yang digunakan
cenderung berlandaskan pada opini, fakta yang diyakini, dan latar belakang
pengetahuan peneliti.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman pada aspekaspek pokok dalam penelitian ini dapat dijadikan landasan peningkatan kualitas
argumen ilmiah. Dalam konteks ini dapat diisyaratkan juga bahwa penelitian ilmiah
sesungguhnya merupakan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada penyusunan
argumen-argumen yang dapat diuji. Ia mengarah pada proses predikasi, pemunculan
konsep-konsep, serta perakitan konsep-konsep menjadi pernyataan dan penjelasan
yang dapat dijadikan bukti-bukti dalam penarikan kesimpulan.
Implikasinya, kendala-kendala penyusunan argumen ilmiah dapat diatasi
dengan mengikuti prosedur model peningkatan kualitas argumen secara kolaboratif.
Prosedur ini setelah diterapkan pada studi kasus yang terbatas pada mahasiswa yang
sedang dan telah menyelesaikan penelitian terbukti dapat meningkatkan kualitas
argumen yang ditulisnya. Indikatornya adalah adanya perbaikan-perbaikan argumen
yang dapat dilakukan oleh informan setelah menerapkan model.
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ABSTRACT
Haryono, H.S. 2004. Signification of Scientific Arguments in Constructing Education
Knowledge Paradigm, Postgraduate Program of Universitas Pendidikan
Indonesia, Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Yus Rusyana, (II) Dr. Dimas A.
Miharja.
Keywords: education knowledge paradigm, scientific argument
This study was aimed to describe signification of scientific arguments used
for constructing knowledge paradigm of Indonesian language and its implication in
constructing argument principles and developing a model in improving arguments
quality. Focus of the study was emphasized on inference structures, knowledge
developments--especially intention-extension and abstract-concrete concepts--,
fallacies, and models or patterns of interpretation used by researchers to argue
scientifically their ideas.
The signification of the arguments was studied by textual analysis based on
critical constructivism philosophy. From this perspective, reality was not opened to be
directly studied, but it was firstly constructed in researcher’s mind. Moreover, the
researcher criticize some ideas by analyzing and interpreting main aspects of his
research focus. Beside the textual analysis, explanatory case study was also applied to
explain practical implication of this study, especially for developing writing guidance
model to improve arguments quality.
The study reveals that the researcher’s arguments were not meaningful
enough to construct educational science paradigm. The lacks of meaningfulness were
indicated by (1) strong tendencies that conclusions were not inferred from concrete
knowledge concepts,(2) knowledge development was dominated by abstract concepts,
(3) fallacies which were caused by the lack of empirical proofs, and (4) interpretation
patterns were based on researchers opinion, belief facts, and their knowledge
background.
Based on the findings, it could be concluded that comprehending on main
research aspects above could be held as a basis for improving arguments quality. It
implied that research enterprise could be seen as an activity to construct testable
arguments. It led to predicating process, creating concepts, and constructing concepts
to build propositions and scientific explanations. It also can be implied that some
difficulties in constructing scientific arguments could be solved by applying
collaborative-writing model procedures.
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I. JUDUL

1.1

Subjudul (Huruf Kapital di Awal Kata)

Kalimat pertama sesudah Subjudul ditulis sebagai alinea baru.
Subjudul yang terdiri atas dua kata atau lebih, penulisannya dengan huruf
kapital hanya di awal kelompok kata tersebut dan dicetak tebal (bold).
Contoh:
4.1 Analisis data
4.2 Pola interaksi guru-siswa di sekolah
4.3 Media pembelajaran yang digunakan guru
1.1.1 Anak sub judul (Huruf Kapital di Awal Anak Subjudul)
Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan alinea
baru dan pada penulisan anak sub judul, hanya kata pertama yang diawali
dengan huruf besar.
Untuk rincian ke bawah bisa dipakai angka (1,2,3, dan seterusnya)
atau huruf (a, b, c, dan seterusnya), tidak dibolehkan menggunakan tanda
hubung (-), berikut ini adalah contoh penulisannya. Proses kegiatan ilmiah
(pengumpulan dan penyusunan bahan tulisan) ini meliputi:
1.
2.
3.
4.

Studi kepustakaan
Perumusan ide/permasalahan, yang merupakan bagian dari Pengantar
Perumusan hipotesis
Perumusan hasil yang diharapkan dan analisis statistik.
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