KATA PENGANTAR

Penulisan Karya Ilmiah merupakan satu tahap yang harus dilalui oleh
mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung yang akan
menyelesaikan studinya, baik pada Program Pendidikan Sarjana Terapan
Pekerjaan Sosial Generalis, maupun Program Pascasarjana SP1 Pekerjaan
Sosial. Penulisan Karya Ilmiah diharapkan dapat dilakukan secara baik dan
benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Untuk memenuhi keperluan tersebut, dibutuhkan acuan yang dapat
dijadikan pegangan baik oleh mahasiswa yang akan melakukan penulisan Karya
Ilmiah maupun para Dosen yang akan melakukan pembimbingan. Pedoman ini
memuat ketentuan terkait dengan Pedoman Penulisan Skripsi bagi mahasiswa
Program Pendidikan Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial, Pedoman Penulisan
Tesis bagi mahasiswa Program Pascasarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial, dan
Pedoman Penulisan Artikel Ilmiah di lingkungan STKS Bandung.
Pedoman ini disusun melalui proses perumusan dan pembahasan yang
mendalam yang dilakukan oleh Tim Penyusunan yang terdiri dari para Dosen di
lingkungan STKS Bandung. Disamping mendapatkan saran dan masukan dari
seluruh Dosen STKS Bandung, Tim Penyusun juga mendapatkan masukan dari
Para Narasumber tentang kaidah ilmiah penulisan Karya Ilmiah, baik yang
mengacu kepada standar nasional maupun standar internasional. Hal ini semakin
memperkaya ruang lingkup pembahasan didalam Pedoman Penulisan Karya
Ilmiah ini.
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Dengan tersusunnya Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini, kami
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Tim Penyusun, para Narasumber, dan seluruh Dosen STKS Bandung atas
kontribusi dan kerjasama sehingga tersusunnya buku pedoman ini. Semoga
Buku pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, serta
sumbangan pemikiran berbagai pihak senantiasa mendapatkan balasan pahala
yang setinggi-tingginya, Aamiin.
Bandung, Nopember 2017
Ketua Program Pendidikan Sarjana Terapan
Pekerjaan Sosial

Drs. Bambang Sugeng, MP.
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KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
NOMOR: 691/SK/03/2017
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH
PADA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG,
Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pendidikan di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung maka
dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Penulisan karya Ilmiah
b. Bahwa atas persetujuan Senat Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
bandung maka Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang telah
disempurnakan harus ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah
Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan TInggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001
tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial Bandung
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 51/HUK/2007 tentang Statuta
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:
ORPEG.14B-X-09/2011 tanggal 24 Oktobe 2011 tentang
Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

Memperhatikan

:

1. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi NOmor:
1026/D/Q/1989 tanggal 12 Mei 1989 tentang Ijin bagi Sekolah
Tinggi
Kesejahteraan Sosial
(STKS)
Bandung
untuk
Menyelenggarakan Pendidikan Program Diploma IV
2. Rekomendasi Pembukaan Program Studi Spesialis 1 (Sp1)
Pekerjaan Sosial dari Departemen Pendidikan Nasional Nomor:
1798/D2.2/2004, tanggal 5 OKtober 2004

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

:

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN
SOSIAL BANDUNG NOMOR: 691/SK/03/2017 TENTANG
PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH SEKOLAH TINGGI
KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG
Setelah ditetapkananya Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini, maka
segala peraturan yang selama ini berlaku harus mengacu dan mengikuti
aturan yang terdapat dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan
dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Bandung
Ditetapkan
di :: Bandung
Pada
Tanggal
8 Mei 2017
Pada Tanggal : 8 Maret 2017
Ketua,
Ketua,

DWI HERU SUKOCO
DWI HERU SUKOCO
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BAB I
PEDOMAN UMUM CARA PENULISAN KARYA ILMIAH

1.1 Format Penulisan
1.1.1 Kertas
Spesifikasi kertas yang digunakan untuk mencetak karya ilmiah sebagai
berikut:
Jenis
Warna
Berat
Ukuran

: HVS
: putih polos
: 80 gram
: A4 ( 21 cm X 29,7 cm)

1.1.2 Jenis Huruf dan Ukuran
Jenis huruf yang digunakan untuk menulis naskah karya ilmiah Times New
Roman ukuran 12 point. Ukuran huruf pada judul tabel, judul gambar, dan
beberapa bagian pada kulit muka (cover) berbeda dengan ukuran huruf yang
digunakan untuk menulis naskah.
1.1.3 Margin
Batas tepi kertas (margin) yang digunakan untuk memuat naskah, sebagai
berikut:
Batas atas : 4 cm
Batas kiri : 4 cm
Batas kanan : 3 cm
Batas bawah : 3 cm
1.1.4 Format Pengetikan dan Spasi
Pengetikan/pencetakan naskah karya ilmiah dilakukan pada satu sisi kertas
(tidak bolak-balik) dengan tinta warna hitam, diketik rata kiri dan kanan
(justify). Jarak antar baris dan antar paragraf dalam naskah dua spasi. Jarak
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antar baris dalam judul bab, sub-bab, judul tabel, judul gambar, dan abstrak
satu spasi.
Kata pertama pada setiap alinea baru, diketik masuk 1.27 cm (1 default tab).
Setiap bab dimulai pada halaman baru, nomor dan judul bab diketik dengan
huruf kapital diletakkan di tengah atas halaman secara simetris. Sub-bab
diketik di margin kiri halaman, dengan huruf besar untuk setiap awal kata
kecuali kata depan dan kata sambung.
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris, minimal 250
kata maksimal 300 kata, dimuat dalam satu halaman. Kata ABSTRAK ditulis
dengan huruf kapital dicetak tebal ukuran 12 point, diletakkan di tengah
halaman.
Halaman muka (cover) dicetak pada kulit keras (hard cover) warna biru tua,
memuat logo STKS, informasi tentang jenis karya ilmiah, judul, tujuan
penulisan, identitas penulis, nama institusi, dan tahun penulisan. Semua
huruf pada halaman muka dicetak dengan tinta warna kuning emas dengan
format, ukuran huruf, dan spasi seperti contoh pada lampiran.
Halaman judul sama dengan halaman muka, namun dicetak pada kertas HVS
dengan tinta warna hitam.
Punggung halaman muka karya ilmiah memuat informasi tentang judul,
nama penulis dan Nomor Registrasi Pokok mahasiswa, ditulis dengan tinta
warna kuning emas dengan huruf ukuran 10 point.
1.1.5 Penomoran Halaman
Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv,
dst.) dan angka Arab (1, 2, 3, 4, dst.). Penomoran halaman tidak diberi
imbuhan apa pun seperti tanda hubung, tanda petik, dll.
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Nomor halaman angka Romawi kecil digunakan untuk bagian awal karya
ilmiah yaitu halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan orisinalitas,
halaman persembahan (jika ada), daftar riwayat hidup, kata pengantar,
abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lainnya (jika ada).
Nomor halaman angka Romawi kecil ditulis di tengah, dengan jarak 2,5 cm
dari tepi bawah kertas. Halaman judul dan halaman pengesahan tidak
dituliskan nomor halamannya, tetapi tetap diperhitungkan, dengan demikian
halaman pernyataan orisinalitas dimulai dengan angka Romawi kecil iii, dan
seterusnya.
Nomor halaman angka Arab digunakan untuk bagian utama karya ilmiah dan
daftar pustaka. Nomor halaman ditulis di sudut kanan atas, 1,5 cm dari tepi
atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas. Khusus untuk halaman pertama
setiap bab, penomorannya diletakkan di tengah, 2,5 cm dari tepi bawah
kertas.
1.2 Cara Penulisan Tabel, Gambar, Lambang, Satuan, Singkatan
1.2.1 Tabel dan Gambar
Tabel dan gambar diletakkan 1,5 spasi di bawah teks, penulisan teks
setelahnya dilanjutkan dengan jarak yang sama yakni 1,5 spasi. Tabel dan
gambar harus diusahakan dimuat dalam satu halaman. Jika dipandang perlu,
maka huruf dalam tabel dan gambar dapat diperkecil atau menggunakan
kertas dengan ukuran lebih besar kemudian dilipat disesuaikan dengan
ukuran kertas naskah karya ilmiah. Jika terpaksa tabel dan gambar tidak
dapat dimuat dalam satu halaman, maka dapat diputus dan dilanjutkan pada
halaman berikutnya dengan menuliskan nomor dan judul tabel dengan
keterangan “sambungan” dalam tanda kurung. Jika tabel dan gambar ditulis
dalam posisi landscape, maka bagian atas tabel dan gambar adalah bagian
yang dijilid.
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Tabel gambar harus diberi nomor dan judul. Nomor tabel dan gambar dibuat
berdasarkan urutan bab dan penyajiannya pada bab tersebut. Judul tabel
ditulis di bagian kiri atas tabel, memuat informasi tentang isi tabel dan waktu
(bulan dan atau tahun) diperolehnya isi tabel. Judul gambar ditulis di bagian
kiri bawah gambar, memuat tentang isi/keterangan gambar.
Tabel dan gambar yang dikutip dari suatu pustaka atau mengacu pada
pustaka harus mencantumkan sumbernya. Keterangan sumber tabel
diletakkan di bawah tabel pada sisi kiri, sedangkan keterangan sumber
gambar diletakkan di bawah judul gambar. Penulisan kata “tabel dan
gambar” dalam naskah yang disertai dengan nomor tabel atau gambar, harus
diawali dengan huruf kapital (... Tabel 4.2 ...; ... Gambar 4.1 ...).
Contoh:
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Bawah Usia 20 Tahun di
Desa Muara Asem Kecamatan Belimbing
Kabupaten Kelapa Laut Tahun 2014
NO

UMUR

Jenis Kelamin
Pria

Wanita

F

1.

0–4

75

79

154

2.

5–9

86

93

179

3.

10 – 14

80

81

161

4.

15 – 19

73

68

141

314

321

635

Jumlah

Sumber: Buku Potensi Desa Muara Asem Tahun 2014
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Gambar 4.1 Usia Pernikahan (tahun) Masyarakat
Desa Muara Asem Kecamatan
Belimbing Kabupaten Kelapa
Sumber: Laporan Tahunan KUA Desa
Muara Asem
1.2.2 Lambang dan Satuan
Penulisan lambang atau simbol harus menggunakan fasilitas lambang atau
simbol yang ada pada perangkat lunak komputer. Untuk rumus matematika,
fisika, kimia, dll., diusahakan ditulis dalam satu baris. Bila hal ini tidak
memungkinkan maka harus diatur sedemikian rupa agar mudah dimengerti.
Semua lambang persamaan matematika fisika, kimia, dll., ditulis masuk 1.27
cm (1 default tab) dari kiri dan harus mempunyai nomor yang diletakkan di
sebelahnya, rata kanan terhadap batas kanan pengetikan.
Contoh:

(3.1)
Keterangan: 3 menunjukkan bahwa persamaan itu ditulis pada bab 3,
sedangkan 1 artinya persamaan itu adalah persamaan matematika pertama
yang ditulis pada bab tersebut.
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Satuan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah satuan yang
lazim dipakai dalam disiplin ilmu, misalnya: 36°C; 10 ppm; 55 detik; 121
km; dll.
1.2.3 Singkatan dan Penulisan Angka
1.2.3.1 Singkatan
Penulisan singkatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan
tanda titik pada setiap unsur singkatan itu.
Misalnya:
A.H. Nasution
M.Hum. magister humaniora
Sdr. Kol. Darmawati
2. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga
pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau
organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa
tanda titik.
Misalnya:
NKRI
PBB
KUHP
3. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri
ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
Misalnya:
PT
MAN
KTP
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4. Singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik.
Misalnya:
hlm.
dll.
yth.
5. Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam suratmenyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik.
Misalnya:
a.n.

atas nama

d.a.

dengan alamat

s.d.

sampai dengan

6. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata
uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya:
cm

sentimeter

kg

kilogram

Rp

rupiah

7. Singkatan nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan
huruf kapital tanpa tanda titik.
Misalnya:
LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LAN Lembaga Administrasi Negara
PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
8. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf
dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital.
Misalnya:
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kalteng Kalimantan Tengah
Suramadu Surabaya Madura
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9. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku
kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil.
Misalnya:
iptek

ilmu pengetahuan dan teknologi

puskesmas

pusat kesehatan masyarakat

rapim

rapat pimpinan

1.2.3.2 Penulisan Angka
Angka berfungsi sebagai lambang bilangan yang menyatakan jumlah atau
urutan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang
bilangan atau nomor.
Angka Arab : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Angka Romawi : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L (50), C (100), D
(500), M (1.000), V (5.000), M (1.000.000)
Ketentuan penulisan angka dilakukan sebagai berikut:
1. Penulisan angka Arab yang menyatakan jumlah ribuan, ditulis dengan
membubuhkan tanda titik (.) pada satuan ribuan, sedangkan untuk angka
yang menyatakan urutan, tidak dipisahkan dengan tanda titik (.).
Misalnya:
Perpustakaan STKS Bandung memiliki koleksi buku teks cetakan di
atas tahun 2015 sebanyak 2.015 judul buku.
2. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata
ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam
perincian.
Misalnya:
Koleksi perpustakaan itu lebih dari satu juta buku.
Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak
setuju, dan 5 orang abstain.
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3. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf.
Misalnya:
Lima puluh siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah.
Tiga pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta.
4. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu
atau dua kata, susunan kalimatnya diubah.
Misalnya:
Panitia mengundang 250 orang peserta.
Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno.
5. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan
huruf supaya lebih mudah dibaca.
Misalnya:
Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah.
Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya Rp10
triliun.
6. Angka dipakai untuk menyatakan (a) ukuran panjang, berat, luas, isi, dan
waktu serta (b) nilai uang.
Misalnya:
0,5 sentimeter
4 hektare
10 liter
2 tahun 6 bulan 5 hari
1 jam 20 menit
Rp5.000,00
US$3,50
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7. Angka dipakai untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen,
atau kamar.
Misalnya:
Jalan Tanah Abang I No. 15 atau Jalan Tanah Abang I/15
Hotel Mahameru, Kamar 169
Gedung Samudra, Lantai II, Ruang 201
8. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci.
Misalnya:
Bab X, Pasal 5, halaman 252
Surah Yasin: 9
Markus 16: 15—16
9. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut.
a.

Bilangan Utuh
Misalnya:

b.

dua belas

(12)

tiga puluh

(30)

lima ribu

(5.000)

Bilangan Pecahan
Misalnya:
setengah atau seperdua (1/2)
tiga dua-pertiga

(3 2/3)

satu permil

(1o/oo)

10. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut.
Misalnya:
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abad XX
abad ke-20
abad kedua puluh
Perang Dunia II
Perang Dunia Ke-2
Perang Dunia Kedua
11. Penulisan angka yang mendapat akhiran -an dilakukan dengan cara
berikut.
Misalnya:
lima lembar uang 1.000-an (lima lembar uang seribuan)
tahun 1950-an
uang 5.000-an

(tahun seribu sembilan ratus lima puluhan)
(uang lima ribuan)

12. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam
peraturan perundang-undangan, akta, dan kuitansi.
Misalnya:
Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran satu unit televisi.
13. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf
dilakukan seperti berikut.
Misalnya:
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Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500,50 (sembilan
ratus ribu lima ratus rupiah lima puluh sen).
Bukti pembelian barang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban.
14. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan
huruf.
Misalnya:
Kelapadua
Rajaampat
Simpanglima
1.3 Pengetikan Referensi
Penulisan karya ilmiah memerlukan referensi sebagai acuan yang mendasari
kerangka berpikir penulis untuk memahami topik dan permasalahan
tulisannya. Dari referensi, penulis dapat mengutip atau “meminjam
pendapat” para ahli yang ada dalam referensi untuk menunjang pendapat
penulis. Sebagai bukti tanggung jawab penulis, sumber kutipan harus
dicantumkan baik dalam teks maupun dalam daftar pustaka.
1.3.1 Prinsip Dasar Pengutipan
Prinsip-prinsip dasar dalam pengutipan ialah sebagai berikut:
1. Dalam kutipan tidak dibenarkan mencantumkan judul buku.
2. Nama jabatan dan gelar akademik tidak dicantumkan.
3. Kutipan tidak dibenarkan dicetak tebal atau dihitamkan.
4. Kutipan dalam bahasa asing atau bahasa daerah harus dicetak miring.
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5. Kutipan dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan baik di awal,
tengah, atau akhir teks.

1.3.1 Pengetikan Referensi dalam teks
Kutipan dari sebuah referensi dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu kutipan
tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung adalah
mengutip ide atau konsep orang lain dengan menggunakan bahasa/kalimat
sendiri, sedangkan kutipan langsung adalah mengutip ide atau konsep orang
lain sesuai dengan tulisan/kalimat aslinya.
1.3.1.1 Pengetikan Kutipan Tidak Langsung
Pengetikan kutipan tidak langsung dilakukan dengan cara-cara berikut:
1. Kutipan disatukan dengan teks;
2. Spasi kutipan sama dengan spasi teks;
3. Tidak memakai tanda petik dua;
4. Menggunakan ungkapan, misalnya: mengatakan bahwa, menyatakan
bahwa,

mengemukakan bahwa, berpendapat bahwa;

5. Mencantumkan nama akhir pengarang (marga), dan tahun diterbitkan
sumber kutipan.
Contoh:
 Jones (1998) menyatakan bahwa social development merupakan ...
 Pada tahun 1998, Jones berpendapat bahwa social development
merupakan ...
 Hasil studi terakhir menunjukkan bahwa social development merupakan...
(Jones, 1988).
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1.3.1.2 Pengetikan Kutipan Langsung
Kutipan langsung dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kutipan langsung pendek
kurang dari 40 kata atau 4 baris dan kutipan langsung panjang. Kutipan
langsung yang kurang atau sama dengan empat baris, cara penulisannya
sebagai berikut:
1. Kutipan ditulis langsung menyatu dengan teks;
2. Spasi kutipan sesuai dengan spasi teks;
3. Memakai tanda petik dua di awal dan di akhir kutipan;
4. Awal kutipan memakai huruf kapital;
5. Di awal atau akhir kutipan dicantumkan nama akhir pengarang (marga),
tahun terbit buku, dan halaman buku yang memuat teks yang dikutip;
Contoh:
Bleed adalah “rancangan yang dibuat dengan cara mengisi seluruh halaman
yang tersedia tanpa diberi batas garis tepi” (Santosa, 2002, hal. 17).
Kutipan langsung yang lebih dari empat baris, cara penulisannya sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.

Dipisahkan dari teks 2 spasi;
Spasi dalam kutipan 1 spasi;
Tidak memakai tanda petik dua;
Semua kutipan dimulai dari dari 1.27 cm (1 default tab) sebelah kiri
teks;
5. Awal kutipan memakai huruf kapital;
6. Di awal atau akhir kutipan dicantumkan nama akhir pengarang (marga),
tahun terbit buku, dan halaman buku yang memuat teks yang dikutip;
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Contoh:
Asumsi tentang peneliti dan subyek dalam paradigma alamiah:
Paradigma alamiah berasumsi bahwa fenomena bercirikan
interaktifitas. Walaupun usaha penjajagan dapat mengurangi
interaktifitas sampai ke minimum, sejumlah besar kemungkinan akan
tetap tersisa. Pendekatan yang baik memerlukan pengertian tentang
kemungkinan pengaruh terhadap interaktifitas, dan dengan demikian
perlu memperhitungkannya (Moleong, 2007, hal. 54).
1.3.2 Pengetikan Referensi dalam Daftar Pustaka
Daftar Pustaka adalah daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah,
berisikan kumpulan sumber informasi yang digunakan (dikutip) dalam
penulisan karya ilmiah. Informasi tentang sumber yang digunakan harus
ditulis secara benar, lengkap, dan konsisten dengan menggunakan
format/standar tertentu.
1.3.2.1 Ketentuan Umum Penulisan Daftar Pustaka
1. Sumber yang dikutip dalam teks, tabel dan/ atau gambar harus ditulis
lengkap dalam Daftar Pustaka.
2. Gelar kebangsawanan atau gelar akademik tidak perlu ditulis.
3. Jika tidak ada nama pengarang, judul karya dituliskan terlebih dahulu.
4. Daftar Pustaka ditulis dengan spasi 1.
5. Baris kedua tiap sumber ditulis dengan jarak 1 cm dari margin kiri baris
pertama
6. Daftar diurutkan berdasarkan abjad.
7. Penulisan penanggalan (tanggal, bulan dan tahun) menggunakan bahasa
Inggris dan berlaku untuk semua daftar referensi dari karya berbahasa
Indonesia, Inggris maupun bahasa asing lainnya.
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1.3.2.2 Ketentuan Khusus Penulisan Daftar Pustaka
1. Huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis menggunakan
huruf kapital (huruf besar).
2. Penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya adalah nama keluarga
(belakang), diikuti dengan inisial nama depan dan tengah (jika ada).
Contoh:
Nama: Heribertus Andi Mattalata
Nama: Anthony T. Boyle, Ph.D.
Nama: Arthur George Rust Jr.

Ditulis: Mattalata, H. A.
Ditulis: Boyle, A.T.
Ditulis: Rust, A. G., Jr.

3. Format penulisan (tanda baca, bentuk dan model penulisan, istilah serta
singkatan istilah, dan lain- lain) yang dipakai berlaku untuk semua daftar
referensi dari karya berbahasa Indonesia, Inggris, maupun bahasa asing
lainnya.
Contoh singkatan istilah dan artinya:
chap.
chapter
ed.
edition
2nd ed.
second edition
Rev. ed.
revised edition
Ed. (Eds.) editor (editors)
n.d.
no date
No.
number
p. (pp.)
page (pages)
Pt.
part
Vol.
volume (as in vol. 4)
vol.
volumes (as in 4 vols)
1.3.2.3 Format Dasar Penulisan Daftar Pustaka
1. Referensi Buku
Format baku:
Nama pengarang. (Tahun). Judul karya. Kota terbit/lokasi: Penerbit.
Contoh penulisan:
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Crenshaw, K., Gotanda, N., Peller, G. & Thomas, K. (1995). Critical race
theory:The key writings that formed the movement. New York:
New Press.
2. Publikasi yang diterbitkan secara berkala, dan dalam kurun waktu tertentu
(serial). Termasuk dalam golongan ini adalah surat kabar, majalah, jurnal,
newsletter, dan lain- lain.
Format baku:
Nama pengarang. (Tahun). Judul artikel. Nama Serial, vol.(no.), p/pp.
Contoh penulisan:
Kaihatu, T.S. (2006, March). Good corporate governance dan
penerapannya
di
Indonesia.
Jurnal
Manajemen
dan
Kewirausahaan, 8(1), 1-9.
3. Artikel atau bagian dari buku
Format baku:
Nama pengarang. (Tahun). Judul artikel (chapter). In A. Editor, B. Editor,
& C. Editor (Eds.). Judul karya (p/pp.). Kota terbit: Penerbit.
Contoh penulisan:
Eiser, S., Redpath, A., & Rogers, N. (1987). Outcomes of early parenting:
Knowns and unknowns. In A. P. Kern & L. S. Maze (Eds.),
Logical thinking in children (pp. 58-87). New York: Springer.
3. Serial online
Format baku:
Nama pengarang. (Tahun). Judul artikel. Nama Periodicals, vol (no.),
p/pp. Retrieved month day, year from source
Contoh penulisan:
Senior, B. (1997, September). Team roles and team performance: Is there
really a link? Journal of Occupational and Organizational
Psychology, 70, 241-258. Retrieved June 6, 2000, from ABI/
INFORM Global (Proquest) database.
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4. Dokumen online
Format baku:
Nama pengarang. (Tahun). Judul karya. Retrieved month day, year, from
source
Contoh penulisan:
Bank Indonesia. (2004). Suku bunga penjaminan. Retrieved June 14,
2007, from http://www.bi.go.id/web/id/ Indikator+ Moneter+ dan+
Perbankan/Suku+Bunga/default.aspx?pageid=2
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BAB II
PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN
2.1 Proposal Penelitian untuk skripsi
2.1.1 Proposal Penelitian Kuantitatif untuk Skripsi
Sistematika Proposal Skripsi Penelitian Kuantitatif
A. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.5 Sistematika Penulisan
B. KAJIAN KONSEPTUAL
2.1 Penelitian Terdahulu
2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian
C. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
3.2 Sumber Data
3.3 Definisi Operasional
3.4 Populasi dan Sampel
3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
3.6 Teknik Pengumpulan Data
3.7 Teknik Analisa Data
3.8 Jadwal Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian
D. DAFTAR PUSTAKA
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2.1.2 Proposal Penelitian Kualitatif untuk skripsi
Sistematika Proposal Skripsi Penelitian Kualitatif
A. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.5 Sistematika Penulisan
B. KAJIAN KONSEPTUAL
2.1 Penelitian Terdahulu
2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian
C. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
3.2 Penjelasan Istilah
3.3 Penjelasan Latar Penelitian
3.4 Sumber Data dan Cara Menentukan Sumber Data
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data
3.7 Teknik Analisa Data
3.8 Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian
D. DAFTAR PUSTAKA
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2.2 Proposal Penelitian untuk tesis
2.2.1 Proposal Penelitian Kuantitatif untuk tesis
I.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Hipotesis Penelitian
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
E. Sistematika Penulisan

II. KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
B. Dasar Teori (yang digunakan)
C. Kerangka Pikir Penelitian
III. METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
B. Definisi Operasional
C. Populasi dan Sampel
D. Alat Ukur Penelitian
E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
F. Teknik Pengumpulan Data
G. Teknik Analisis Data
H. Langkah langkah dan Jadwal Penelitian
IV. DAFTAR PUSTAKA
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2.2.2 Proposal Penelitian Kualitatif untuk tesis
Sistematika Proposal Tesis Penelitian Kualitatif
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Sistematika Penulisan
II. KAJIAN PUSTAKA
A. Prolog tentang gambaran Konseptual (teori) yang digunakan pada
saat praktikum
B. Kepustakaan yang Relevan
III. METODE PENELITIAN
A. Desain/Rancangan Penelitian
B. Penjelasan Istilah
C. Latar Penelitian
D. Jenis dan Sumber Data
E. Pemeriksaan Keabsahan Data
F. Teknik Pengumpulan Data
G. Analisis Data
IV. DAFTAR PUSTAKA
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BAB III
PENULISAN SKRIPSI

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib dikerjakan oleh setiap
mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial Sekolah
Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Mahasiswa menyusun skripsi
pada akhir kegiatan studinya dan proses penyusunan skripsi, didahului
dengan penulisan proposal skripsi. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah
yang didasarkan pada penelitian baik penelitian kuantitatif maupun
penelitian kualitatif. Oleh karena itu kegiatan ilmiah yang bisa dijadikan
sebagai skripsi disusun dengan menggunakan prosedur, acuan, dan
kebenaran yang berlaku pada dunia keilmuan. Skripsi harus memenuhi tiga
persyaratan utama, yaitu :
1. Isi kajian berada dalam lingkup pengetahuan keilmuan,
2. Langkah pengerjaannya menggunakan metode keilmuan,
3. Sosok tampilannya sesuai dan memenuhi persyaratan sebagai tulisan
ilmiah.
Tujuan penulisan skripsi adalah melatih mahasiswa agar memiliki
sikap mental ilmiah, secara mandiri mampu menerapkan kemampuan
bernalar keilmuan dalam merumuskan permasalahan penelitian atau
membuat rancangan, dan mencari pemecahan permasalahannya dengan
menyusun kesimpulan berdasar kajian secara kuantitatif dan kualitatif.
Selanjutnya mampu mengkomunikasikan hasil penelitian secara tertulis
dalam bentuk skripsi dan juga secara lisan dalam ujian skripsi.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tentang
tata cara dan format penulisan skripsi yang berlaku di STKS Bandung agar
ada kesamaan format penulisan skripsi pada semua mahasiswa di lingkungan
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STKS Bandung. Pada dasarnya pedoman ini akan mempermudah serta
memperlancar mahasiswa dalam menyusun skripsinya.
3.1 Bagian-bagian Skripsi
Pada Bab III ini dibahas tentang penulisan skripsi, diawali dengan
penjelasan bagian-bagiannya dilanjutkan dengan penjelasan detil. Bagianbagian skripsi ini adalah:
3.1.1 Bagian Awal Skripsi
Bagian ini terdiri atas:
1.1. Judul (Sampul luar dan dalam)
1.2. Lembar Persetujuan
1.3. Lembar Pengesahan
1.4. Lembar Persembahan
1.5. Lembar Pernyataan tidak melakukan plagiat
1.6. Abstrak
1.7. Kata Pengantar
1.8. Daftar Isi
1.9. Daftar Gambar
1.10. Daftar Tabel
1.11. Daftar Lampiran
1.12. Daftar Istilah Simbol dan Singkatan (bila ada)
3.1.2 Bagian Utama Skripsi
Skripsi harus menunjukkan adanya kebenaran ilmiah yang tampak
jelas pada tulisan. Kebenaran ilmiah tersebut harus dinyatakan dengan uraian
yang benar berdasarkan khasanah teori, khasanah empirik, dan analisis
keduanya terhadap permasalahan yang dikaji melalui penelitian yang
dilakukan. Oleh karena itu pada bagian utama ini harus memuat tentang:
argumentasi teoritik yang benar sahih dan relevan, dukungan fakta empirik
analisis kajian yang mempertautkan fakta empirik dari hasil penelitian dan
argumentasi teoritik terhadap permasalahan yang dibahas.
Dengan demikian, bagian utama skripsi terdiri atas :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Kajian Konseptual
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Bab III Metode Penelitian
Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab V. Usulan Program
Bab VI. Simpulan dan Saran
Bagian Utama Skripsi untuk Metode Penelitian Kuantitatif
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II KAJIAN KONSEPTUAL
2.1 Penelitian Terdahulu
2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
3.2 Sumber Data
3.3 Definisi Operasional
3.4 Populasi dan Sanpel
3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
3.6 Teknik Pengumpulan Data
3.7 Teknik Analisa Data
3.8 Jadwal Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian
4.2 Hasil Penelitian
- Karakteristik responden
- Subproblematik 1
- Subproblematik 2
- Subproblematik 3
- Subproblematik dst..
4.3 Pembahasan (ada uraian penyajian hasil pengolahan data
masalah)
Berisikan: - Analisa Hasil Penelitian
- Analisa Masalah,
- Analisa Kebutuhan,
- Analisa Sumber
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BAB V USULAN PROGRAM
5.1 Dasar Pemikiran
5.2 Nama Program
5.3 Tujuan
5.4 Sasaran
5.5 Pelaksana Program
5.6 Metode dan Teknik
5.7 Kegiatan yang Dilakukan
5.8 Langkah-langkah Pelaksanaan
5.9 Rencana Anggaran Biaya
5.10 Analisis Kelayakan
5.11 Indikator Keberhasilan
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan
6.2 Saran
Bagian Utama Skripsi untuk Metode Penelitian Kualitatif
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II KAJIAN KONSEPTUAL
2.1 Penelitian Terdahulu
2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
3.2 Penjelasan Istilah
3.3 Penjelasan Latar Penelitian
3.4 Sumber Daya dan Cara Menentukan Sumber Daya
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data
3.7 Teknik Analisa Data
3.8 Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian
4.2 Hasil Penelitian
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- Karakteristik Informan
- Fokus Penelitian 1
- Fokus Penelitian 2
- Fokus Penelitian 3
- Fokus Penelitian dst..
4.3 Pembahasan (ada uraian penyajian hasil pengolahan data
masalah)
Berisikan: - Analisa Hasil Penelitian
- Analisa Masalah,
- Analisa Kebutuhan,
- Analisa Sumber
BAB V USULAN PROGRAM
5.1 Dasar Pemikiran
5.2 Nama Program
5.3 Tujuan
5.4 Sasaran
5.5 Pelaksana Program
5.6 Metode dan Teknik
5.7 Kegiatan yang Dilakukan
5.8 Langkah-langkah Pelaksanaan
5.9 Rencana Anggaran Biaya
5.10 Analisis Kelayakan
5.11 Indikator Keberhasilan
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan
6.2 Saran
3.1.3 Bagian Akhir Skripsi
Bagian ini terdiri atas:
Daftar Pustaka
Riwayat Hidup
Lampiran-lampiran
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3.2 Penjelasan Bagian-bagian Skripsi
3.2.1 Bagian Awal Skripsi
3.2.1.1 Judul
Judul terdiri atas dua bagian, yaitu sampul luar dicetak pada kertas
karton (hard cover) dan sampul dalam dicetak pada kertas HVS putih. Pada
punggung sampul luar dicantumkan nama penulis, judul skripsi dan tahun
kelulusan. Sampul luar skripsi berwarna biru tua. Pada sampul dicetak: judul
skripsi, tulisan kata: SKRIPSI (huruf kapital), tulisan kalimat: Untuk
memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Terapan
Pekerjaan Sosial (S.Tr.Sos), lambang STKS Bandung (tidak boleh
disingkat), nama lengkap penulis (tanpa gelar), nomor registrasi pokok
mahasiswa, dan tahun penulisan.
Apabila judul Skripsi cukup panjang, sehingga tidak memungkinkan
untuk ditulis dalam satu baris maka penyusunan baris kesatu dan yang
mengikutinya harus berbentuk piramid terbalik dan ditulis dengan huruf
kapital. Dalam judul tidak dibenarkan ada pemenggalan kata, tidak
digarisbawahi, dan tidak diapit oleh tanda petik/kutip (kecuali apabila ada
kata

dalam

bahasa

menggambarkan

pola

asing)

Lay

terpusat

di

out

halaman judul

tengah

(centered),

(title)

harus

tidak

lazim

menggunakan lurus kiri/kanan (right/left justified). Apabila terdapat
spesifikasi judul (title) (biasanya menyatakan bentuk dan tempat studi) maka
ditulis dengan jenis huruf (font) kecil, penulisan huruf kapital hanya pada
awal setiap kalimat. Lay out halaman judul skripsi diketik satu spasi (contoh:
lihat lampiran).
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3.2.1.2. Lembar Persetujuan
Lembar persetujuan memuat persetujuan dari dosen pembimbing,
memuat judul skripsi, kata-kata “Disusun oleh:”, nama penulis, nomor
registrasi pokok mahasiswa penulis, kata-kata “skripsi ini telah disetujui oleh
dosen pembimbing pada tanggal…”, kata “Dosen Pembimbing”. Lembar
persetujuan harus dicetak pada halaman tersendiri.
3.2.1.3. Lembar Pengesahan (Approval page)
Lembar pengesahan memuat pengesahan dari dosen pembimbing
setelah skripsi diuji dan dinyatakan lulus. Memuat judul skripsi, kata-kata
“Disusun oleh:”, nama penulis, nomor registrasi pokok mahasiswa penulis,
kata-kata “Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus pada tanggal…”, kata
“Dosen Penguji”, kata “Diketahui”, “Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan
Sosial (STKS) Bandung dan Ketua Program Pendidikan Sarjana Terapan
Pekerjaan Sosial”.
3.2.1.4. Lembar Persembahan
Berisi

kalimat

persembahan,

misalnya

“Skripsi

ini

penulis

persembahkan untuk ........”.
3.2.1.5. Lembar Pernyataan tidak melakukan Plagiat
Lembar ini menyatakan bahwa penulisan penelitian adalah hasil karya
penulis sendiri, tidak diambil dari hasil karya orang lain. Isi dari lembar ini
adalah: pernyataan tidak melakukan plagiat, tempat, tanggal, dan tahun,
nama jelas penulis, ditandatangani di atas Materai 6000.
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3.2.1.6. Abstrak (Abstract)
Abstrak merupakan bagian dari skripsi dan ditulis dalam dua bahasa:
Indonesia

dan

Inggris,

memuat

tujuan,

metode

penelitian/kajian/

perencanaan/perancangan yang digunakan dan hasil yang diperoleh dari
penelitian, jumlah kata antara 250-300 dalam satu paragraf, diketik satu spasi
dan menggunakan jenis huruf Time New Roman 12 dengan linespace satu
spasi. Di akhir abstrak dituliskan kata kunci (keywords) sebanyak 3 (tiga)
kata.
Dalam menyusun abstrak, penulis berusaha memenuhi keinginan
pembaca untuk mengetahui dengan cepat garis besar pekerjaan yang telah
dilakukan penulis. Jika sesudah membaca bagian ini pembaca ingin
mengetahui perincian lain, maka akan membaca karya penulis selengkapnya.
Penyajian abstrak selalu informatif dan faktual.
Abstrak diketik dengan satu spasi, Judul kata “ABSTRAK” ditulis
dalam huruf kapital (huruf besar) dan diletakkan di tengah (centered). Nama
lengkap penulis diketik dengan huruf kapital, dua spasi di bawah judul dan
dimulai dari batas kiri, kemudian disusul dengan judul penelitian. Huruf
pertama setiap kata pada judul penelitian diketik dengan huruf kapital,
kecuali kata depan dan kata sambung. Judul dalam bahasa Inggris diketik
dengan huruf italic (cetak miring) di dalam tanda kurung. Selanjutnya nama
lengkap pembimbing ditulis tanpa gelar dengan huruf kapital (huruf besar).
Teks abstrak disusun seperti menyusun paragrap. Abstrak terletak pada
halaman tengah sampul, tidak diberi nomor halaman. (contoh lihat lampiran)
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3.2.1.7. Kata Pengantar (Prefase)
Pada bagian Kata Pengantar memuat ucapan terima kasih penulis
karena berhasil menyelesaikan skripsi dan kepada siapa saja ucapan terima
kasih tersebut disampaikan, harapan-harapan dan hal lain yang dianggap
perlu oleh penulis. Penyebutan nama-nama penerima ucapan terima kasih
yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi, dituliskan dengan kalimat
yang formal. Di dalam bagian ini tidak boleh ada kalimat persembahan,
misalnya “Skripsi ini penulis persembahkan untuk ….”.Jika diperlukan
bagian persembahan bisa dituliskan pada halaman tersendiri.
Kata pengantar (Prefase) diketik pada halaman baru. Perkataan KATA
PENGANTAR diketik terpusat di tengah (centered), seluruhnya diketik dengan
huruf kapital (huruf besar), tanpa garis bawah dan tanda titik atau koma. Di bawah
kata pengantar, sebelah kanan dicantumkan kota dan tahun skripsi tersebut
diterbitkan dengan jarak empat (single space). Di bawah kota dan tahun
penerbitan ditulis kata “Penulis atau Penyusun” bersifat opsional, boleh
ditiadakan. Halaman kata pengantar tidak dicetak pada halaman tersendiri,
dianggap halaman penuh, paling banyak 2 (dua) halaman. (contoh lihat lampiran)
Bagian ini boleh diakhiri dengan paragraf yang menyatakan bahwa
penulis berharap skripsi yang dibuatnya semoga bermanfaat bagi penulis
khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.
3.2.1.8. Daftar Isi (Table of Content)
Daftar isi (Table of Content) merupakan penyajian sistematika isi
skripsi secara rinci. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah pembaca
mencari judul atau subjudul isi yang ingin dibaca. Oleh karena itu judul atau
subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor
halamannya.
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Bagian ini berisi daftar seluruh isi skripsi. Heading teks yang dimasukkan
ke dalam daftar isi maksimal adalah level 3. Antara heading dengan nomor
halaman dipisahkan oleh titik-titik. Daftar isi harus ditik pada halaman tersendiri,
penulisan daftar isi mirip dengan penulisan sebuah outline karangan, perkataan
“DAFTAR ISI” seluruhnya ditik dengan huruf kapital, tanpa garis bawah, dan
tanpa tanda titik atau koma, ditik terpusat (centered). Perkataan “halaman” ditulis
tepat pada margin kanan, pada baris di bawah bagian preliminary, judul bab
(chapter), berikut bagian-bagiannya, topik dan sub topik, bahan acuan dan
lampiran. Halaman judul dan halaman pengesahan tidak perlu dicantumkan dalam
daftar isi. Nomor halaman dari masing-masing bagian ditulis pada margin kanan.
Penulisan nomor halaman untuk menunjukkan bagian preliminary
menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya), untuk konten (isi) dan
bahan acuan, serta lampiran menggunakan angka (numeric). Nomor halaman
ditulis pada tepi kanan atas (top right margin) kecuali halaman yang bertuliskan
judul bab ditulis di tengah-tengah bawah. (contoh lihat lampiran)
3.2.1.9. Daftar Gambar/Bagan (List of Figure)
Bagian ini berisi daftar seluruh gambar yang ditampilkan di dalam skripsi.
Antara heading dengan nomor halaman dipisahkan oleh titik-titik. Posisi nomor
halaman rata kanan. Daftar gambar/bagan (List of Figure) harus ditik pada
halaman tersendiri, perkataan “DAFTAR GAMBAR” seluruhnya ditik dengan
huruf kapital (huruf besar), tanpa garis bawah, dan tanda titik atau koma, ditik
terpusat di tengah (centered). Perkataan “Gambar” ditulis di sebelah kiri tepat
pada margin kiri dan perkataan “Halaman” ditulis di sebelah kanan tepat pada
margin kanan. Keduanya harus terletak pada satu garis dan ditik tiga single space
di bawah perkataan daftar bagan. Perkataan gambar/bagan dan halaman ditik
dengan huruf kecil kecuali huruf yang mengawali perkataan itu ditik dengan huruf
kapital (huruf besar).
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Format penulisan sebagai berikut:
Gambar 2.1 <Judul gambar><Pemisah><Nomor halaman>
Gambar 2.2 <Judul gambar><Pemisah><Nomor halaman>
...... dst.

3.2.1.10. Daftar Tabel (List of Table)
Bagian Daftar Tabel ini berisi daftar seluruh tabel yang tertulis di
dalam skripsi. Antara judul (heading) dengan nomor halaman dipisahkan
oleh titik-titik. Posisi nomor halaman rata kanan. Daftar tabel harus ditik
pada halaman tersendiri, perkataan “DAFTAR TABEL” seluruhnya ditik
dengan huruf kapital (huruf besar), tanpa garis bawah, dan tanpa tanda titik
atau koma, ditik terpusat (centered). Perkataan “Tabel” ditulis di sebelah kiri
tepat pada margin kiri, dan perkataan “Halaman” ditulis di sebelah kanan
tepat pada margin kanan. Keduanya harus terletak pada satu garis, dan titik
tiga single space di bawah perkataan daftar tabel. Perkataan tabel dan
halaman ditik dengan huruf kecil kecuali huruf yang mengawali perkataan
itu ditik dengan huruf kapital (huruf besar). (contoh lihat lampiran)
Format penulisan sebagai berikut:
Tabel 2.1 <Judul tabel><Pemisah><Nomor halaman>
Tabel 2.2 <Judul tabel><Pemisah><Nomor halaman>
...... dst.
3.2.1.11. Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat nomor dan judul semua lampiran yang
disajikan dalam naskah berikut nomor halamannya. Judul lampiran dalam
halaman daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran dalam naskah.
Format penulisan sebagai berikut :
Lampiran 1 <Judul lampiran><Pemisah><Nomor halaman>
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Lampiran 2 <Judul lampiran><Pemisah><Nomor halaman>
...... dst.

3.2.1.12. Daftar Istilah Simbol dan Singkatan (bila ada)
Daftar Istilah menjelaskan seluruh istilah (asing ataupun serapan yang
sudah dibakukan tetapi belum digunakan secara luas) yang perlu dijelaskan
saja. Contoh: Berkas: file Pemindai: scanner, alat yang digunakan untuk
mengkonversi gambar/teks tercetak menjadi data dijital. Daftar Simbol
memuat simbol yang digunakan dalam naskah.

Cara penyajiannya:
- Kolom pertama memuat simbol
- Kolom kedua memuat besaran dasar, keterangan simbol
- Kolom ketiga memuat satuan
- Simbol lambang konstanta dan satuan ditulis huruf tegak
Sedangkan simbol untuk variabel dan fungsi ditulis huruf miring.
Susunan besaran dasar disusun menurut abjad. Daftar singkatan memuat
singkatan-singkatan yang digunakan dalam penulisan skripsi.
3.2.2 Bagian Utama Skripsi Metode Kuantitatif
3.2.2.1. BAB I PENDAHULUAN
Bab I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, hipotesis (jika ada), tujuan penelitian, Manfaat Penelitian,
serta Sistematika Penulisan. Penulisan BAB I didahului dengan penulisan
Bab yang ditulis di bagian tengah terpusat (centered) dengan menggunakan
huruf kapital (huruf besar).
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Contoh :
BAB I PENDAHULUAN
Penulis dapat merujuk pada bahasan dari proposal yang telah disusun
sebelumnya, kecuali mengenai sistematika penulisan. Hal yang perlu
disesuaikan dalam bahasan bab tersebut terutama berkaitan dengan bahasa.
Misalnya penggunaan kata “akan” harus dihindari karena inti penjelasan bab
ini berisi tentang laporan yang telah dilakukan oleh peneliti. Isi pada Bab I
PENDAHULUAN adalah:
3.2.2.1.1. Latar belakang
Bagian ini berisi permasalahan mayor dari pembahasan skripsi, yaitu
dasar pemikiran atau alasan, sehingga sebuah topik dipilih untuk dibahas
dalam skripsi. Dalam latar belakang harus dijelaskan permasalahan minor
secara umum (yang menyangkut strategi analisis dan perancangan, tool yang
dibutuhkan dan realitas yang ada di lapangan yang harus menjadi
pertimbangan dalam analisis dan perancangan) yang diturunkan dari
permasalahan mayor dan nantinya akan menjadi rumusan masalah.
Permasalahan minor yang diangkat harus didasarkan pada referensi yang
jelas (jurnal, white paper, handbook, proceedings, dan sejenisnya). Untuk
menjembatani antara latar belakang dan tujuan penelitian maka pada bagian
akhir bagian ini sebaiknya dituliskan sebuah paragraf yang menyatakan
pengambilan topik skripsi didasarkan pada alasan yang telah dikemukakan,
misalnya "Berdasarkan kebutuhan akan……..
Penulisan latar belakang yang harus diperhatikan adalah adanya
kesinambungan informasi antara latar belakang dengan bagian-bagian lain
yang ditulis sesudahnya (tujuan, manfaat, perumusan masalah, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan).
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3.2.2.1.2.

Perumusan Masalah

Bagian ini berisi hal-hal yang ingin dikaji dalam penelitian skripsi ini,
sehingga pembahasan menjadi lebih fokus. Perumusan masalah bisa lebih
dari satu dan diformulasikan berdasarkan permasalahan-permasalahan minor
yang sudah dituliskan di bagian latar belakang.
Perumusan masalah dirumuskan berdasarkan penjelasan dalam latar
belakang dan merupakan pertanyaan pokok suatu penelitian yang
dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Perumusan masalah harus
berisi pokok-pokok permasalahan yang timbul untuk diselesaikan dalam
skripsi. Perumusan masalah yang dituliskan harus bersesuaian/berkorelasi
dengan kesimpulan yang akan diambil pada akhir penulisan skripsi.
3.2.2.1.3.

Tujuan Penelitian

Bagian ini berisi tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini. Tujuan
harus dalam pernyataan yang jelas dan tegas, tidak mengandung
kesimpangsiuran arti. Dalam menuliskan tujuan penelitian gunakan kata
kerja hasilnya dapat diukur atau dilihat, seperti memperoleh gambaran secara
empiris, melakukan analis (untuk penelitian kuantitatif), mengkaji, menggali
(untuk penelitian kualitatif). Lazimnya tujuan penelitian berisikan pernyataan
yang menjawab perumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan penelitian.
3.2.2.1.4.

Manfaat Penelitian

Bagian ini berisi hal-hal yang bisa diperoleh atau dimanfaatkan dari
hasil penelitian. Manfaat yang dituliskan harus merupakan sesuatu yang bisa
dirasakan penulis maupun pihak lain (pengguna aplikasi, pemerintah, dll.).
Hal-hal yang sudah semestinya sebagai konsekuensi logis dari penulisan
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skripsi ini tidak perlu dituliskan. Manfaat penelitian biasanya memuat
manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat Teoritis,
misalnya:”Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu praktik pekerjaan sosial
khususnya yang berkaitan dengan ………… ………....”.
Manfaat praktis, misalnya "Hasil penelitian ini secara praktis
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan
masalah yang berkaitan dengan ……… atau :” Hasil penelitian ini secara
praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau dasar pengambilan
keputusan untuk menentukan program/ kebijakan……...”.
3.2.2.1.5.

Sistematika Penulisan

Bagian ini berisi sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini
mulai Bab Pendahuluan sampai Bab Penutup. Setiap bab dijelaskan poinpoin apa yang akan dibahas. Poin-poin yang akan ditulis sampai dengan
heading level 2.
3.2.2.2. BAB II KAJIAN KONSEPTUAL
Bab II terdiri atas: penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan
penelitian. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti dengan tema, sasaran, atau seting yang sama dengan penelitian
yang dilakukan. Penelitian terdahulu gunanya untuk menunjukkan bahwa
penelitian yang diteliti original, unik, berbeda dengan penelitian terdahulu
yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu disarankan jumlahnya antara 3-5
penelitian.
Teori yang relevan berisi tentang temuan dan bahan penelitian
sebelumnya yang diperoleh dari berbagai referensi yang dijadikan dasar
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melakukan penelitian yang diusulkan dibahas. Dalam Bab II ini terdiri atas 2
(dua) bagian, yaitu Kajian Penelitian terdahulu dan Kajian teori/konsep yang
relevan dengan penelitian.
Pada kajian teori yang relevan dengan penelitian merupakan hal yang
relevan dengan subyek/topik/state of the art yang di teliti saja yang
diuraikan.

Kajian

konseptual

merupakan

rangkuman

singkat

yang

komprehensif tentang semua materi terkait yang terdapat di dalam berbagai
referensi. Bagian ini bisa merupakan tampilan diskusi atau debat antar
pustaka. Uraian yang ditulis diarahkan untuk menyusun kerangka
pendekatan atau konsep yang diterapkan dalam penelitian. Materi yang
disampaikan diusahakan referensi terbaru dan asli, minimal referensi 5 (lima)
tahun kebelakang pada saat pengerjaan skripsi. Cara penulisan kutipan teori
berdasarkan referensi adalah dengan menggunakan indeks yang ada pada
daftar pustaka dengan mencantumkan halaman yang dikutip. Misalnya,
"Struktur data yang digunakan berdasarkan ......[COV-65]". Dasar teori
tidak boleh dikutip dari skripsi yang lain (harus dikutip dari referensi
aslinya), kecuali hasil penelitiannya.
3.2.2.3. BAB III METODE PENELITIAN
Pada Bab III ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti. Penulisan Bab III pada halaman baru dan ditulis di tengah
(centered) sebagaimana penulisan pada BAB I atau BAB II.
Bagian ini berisi metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam
penelitian skripsi. Biasanya terdiri dari: studi literatur untuk dasar teori.
Penulisan Bab III yaitu tentang metode penelitian didahulukan oleh
penulisan judul bab III, pada dasarnya bab ini menjelaskan tentang langkah
dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menjawab
permasalahan penelitian. Ada 2 (dua) metode penelitian yang dapat
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digunakan dan penjelasan unsur-unsur dari masing-masing metode penelitian
yang digunakan harus taat pada kaidah-kaidah metode penelitian yang
digunakan.
3.2.2.3.1. Metode Penelitian
Dalam metode kuantitatif

harus dijelaskan Metode Penelitian itu

sendiri yang digunakan dalam penelitian dan alasan memilih metode
penelitian kuantitatif. Unsur-unsur Metode penelitian kuantitatif terdiri atas:
1. Desain Penelitian
2. Sumber Data
3. Definisi Operasional
4. Populasi dan Sampel
5. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
6. Teknik Pengumpulan data
7. Teknik Analisa Data
8. Jadwal Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian
Penjelasan dari unsur-unsur di atas sebagai berikut:
1. Disain Penelitian
Disain penelitian ini berisikan penjelasan secara ringkas tentang
rancangan penelitian dari salah satu disain dari metode kuantitatif yang
dipilih serta tujuannya. Dalam penjelasan disain penelitian ini tidak hanya
menguraikan pilihan tipe umum tujuan penelitian saja (seperti Eksplorasi
atau Eksplanatori), tetapi harus menjelaskan pilihan akan salah satu disain
(seperti Survey Deskriptif, korelasi, Quasi Eksperimen (Eksperimen
Semu), Eksperimen). Penjelasan disain penelitian tersebut disajikan
dengan bagan dan dijelaskan. Penjelasan bagan tersebut disertai dengan
penjelasan kesesuaian antara pilihan rancangan penelitian dengan tujuan
penelitian, serta penjelasan aplikasi bagaimana metode/ rancangan
penelitian tersebut akan dilaksanakan untuk mencari jawaban terhadap
masalah penelitian yang diajukan.
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2. Sumber Data
Sumber data, berisikan tentang penjelasan sasaran penelitian.
Sumber data juga dari mana data dan informasi tentang penelitian
diperoleh. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber data primer
dan sumber data skunder.
Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung
dari responden yang diperoleh melalui angket atau wawancara, atau
observasi.
Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui
studi dokumentasi.
3. Definisi Operasional
Definisi Operasional memberi batasan tentang apa yang diamati
dan

diukur,

serta

prosedur

pengukuran

yang

dilakukan

untuk

mendapatkan informasi tentang kategorisasi variabel dan/atau sub-sub
variabel penelitian. Dalam definisi operasional berisikan tentang
pengertian dari konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian yang digunakan secara operasional dan dapat diukur. Definisi
Operasional berdasarkan pada judul penelitian.

Contoh Definisi Operasional:
Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk
dalam kandungan.
Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah klien Panti Sosial
“A” yang berusia 7 sampai dengan 14 tahun dan tinggal di Panti
Sosial minimal 6 bulan.
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4. Populasi dan Sampel
Populasi dan Sampel berisi penjelasan tentang keseluruhan sasaran
penelitian yang ditentukan berdasarkan karakteristik yang ditentukan oleh
peneliti. Dalam menentukan populasi identifikasi terlebih dahulu siapa
saja yang akan dijadikan sebagai sasaran penelitian dan yang akan
menjadi batasan berlakunya generalisasi hasil penelitian atau yang disebut
populasi penelitian, sehingga dapat diketahui unit analisisnya secara jelas.
Selanjutnya perlu dikemukakan ciri-ciri dari populasi yang
menjelaskan kecenderungan homogenitas atau heterogenitas terutama
pada karakteristik yang dianggap berpengaruh kuat atau sangat relevan
dengan variabel penelitian. Penjelasan karakteristik ini diperlukan untuk
mengarahkan

ketepatan

pemilihan

“teknik

sampling”,

sehingga

menghasilkan sampel yang representatif.
Apabila populasi penelitian masih terlalu besar jumlahnya atau
karena sulit dijangkau maka peneliti dapat menggunakan perwakilan
populasi yang disebut sampel. Dalam penentuan sampel ada beberapa
faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:
1.

Homogenitas populasi

2.

Tingkat presisi, yaitu ketelitian, kecermatan, dan ketepatan

3.

Teknik penarikan sampel yang digunakan

4.

Waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia.
Pertimbangan hal tersebut mengarahkan pada pilihan pendekatan

statistik dan non statistik dalam menerapkan ukuran sampel. Pendekatan
statistik menitikberatkan pada target sampel optimum untuk mencapai
tingkat ketelitian yang diharapkan dan disesuaikan dengan karakteristik
homogenitas atau heterogenitas populasinya. Ada beberapa rumus
statistik yang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik populasi atau
teknik sampling yang akan digunakan. Sedangkan pada pendekatan non
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statistik lebih menitikberatkan pada kemampuan peneliti. Oleh karena itu
beberapa ahli menyarankan jika menggunakan pendekatan tersebut
hendaknya jumlah sampel tidak kurang dari batas minimal. Hal ini untuk
kepentingan analisis statistik. (Misalnya Bailey menyarankan minimal 30
responden).
Selanjutnya pilih teknik sampling yang paling tepat dan paling
mungkin dilakukan untuk menghasilkan sampel yang diharapkan
representatif (mewakili ciri-ciri populasi). Jelaskan alasan pemilihan
teknik tersebut dan prosedur penarikan sampel yang akan dilakukan
dengan menggunakan teknik yang dipilih tersebut.
5. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
Alat ukur atau instrumen penelitian yang akan digunakan dalam
penelitian, terlebih dahulu harus diuji validitasnya (keterhandalannya) dan
reliabilitasnya

(keajegannya)

sebelum

digunakan.

Validitas

(keterhandalan) alat ukur penelitian berhubungan dengan persoalan
apakah alat ukur yang akan digunakan benar-benar dapat mengukur
variabel yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas alat ukur penelitian
adalah mempersoalkan apakah hasil pengukuran tersebut ajeg. Artinya
dapat memberikan hasil yang tetap selama variabel yang diukur tidak
berubah.
Sehubungan dengan hal tersebut peneliti perlu menjelaskan
bagaimana menguji validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan
dalam penelitian. Misalnya menguji validitas dilakukan pengujian
validitas isi (content validity) atau muka (face validity). Demikian juga
dengan pengujian reliabilitas alat ukur penelitian, bisa menggunakan
rumus Cronbach Alpha.
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6. Teknik Pengumpulan data
Pada teknik pengumpulan data dijelaskan teknik apa yang
digunakan dalam penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data
disesuaikan dengan data dan informasi yang diinginkan oleh peneliti.
Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan misalnya angket,
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan sebagainya. Jelaskan
bagaimana teknik tersebut akan dilaksanakan dalam mengumpulkan data
berkenaan dengan variabel atau masalah penelitian, mengapa teknik
tersebut dipilih, dan bagaimana keterbatasannya, serta upaya apa yang
akan dilakukan untuk memperkecil keterbatasan tersebut.
7. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data menjelaskan teknik yang digunakan untuk
melakukan analisis data yang telah terkumpul dari lapangan (proses
penelitian). Dalam hal ini penulis dapat menggunakan teknik analisa data
kuantitatif, teknik analisa data kualitatif atau teknik analisa data
kuantitatif

dan

kualitatif.

Dalam

pengolahan

data

kuantitatif

menggunakan alat bantu statistik deskriptif atau statistik inferensial,
sesuai dengan masalah yang diteliti, jenis data, dan tujuan penelitian.
8. Jadwal Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian
Pada bagian ini jadwal dan langkah-langkah penelitian yang
dilakukan secara rinci. Langkah penelitian secara umum mencakup
kegiatan: Literatur review, penjajagan, penyusunan proposal penelitian,
penyusunan instrumen penelitian, uji coba instrumen dan perbaikannya,
pengurusan ijin penelitian, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan
data dan analisa data, serta penyusunan laporan penelitian dan publikasi.
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Adapun pada jadwal penelitian ini untuk setiap langkahnya dianjurkan
ditampilkan dalam matriks time schedule.
3.2.2.4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.2.2.4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Penulisan
Bab IV sama halnya dengan penulisan pada BAB I, BAB II, BAB III. Hasil
penelitian selayaknya disajikan secara runtut sesuai dengan perumusan
masalah atau tujuan penelitian. Untuk memperjelas dan mempersingkat
uraian analisa penulis disajikan dalam tabel, grafik, diagram atau gambar dan
lain sebagainya.
Data yang terlalu akstensif perlu dibuat ikhtisarnya dan diulas dengan
kata-kata (prolog). Data yang terlalu rumit akan menurunkan keterbatasan
laporan penelitian. Oleh karena itu sebaiknya ditulis pada lampiran. Nomor
tabel dan grafik atau nomor gambar harus disebut dalam teks dan diletakkan
tidak jauh dari teks yang bersangkutan.
Dalam pembahasan hasil penelitian tidak hanya sekedar menarasikan
hasil penelitian, akan tetapi harus mengupas dan mengkaji hasil penelitian
dan dikaitkan dengan masalah penelitian dan teori yang digunakan dalam
penelitian. Sewaktu mengumpulkan data, mengolah data, dan menyusunnya
dalam tabel dengan sendirinya didapat sejumlah gagasan yang perlu
dikembangkan dalam pembahasan. Pengembangan gagasan ini disebut
“argumen”, dengan demikian maka pembahasan merupakan kumpulan
argumen mengenai relevansi, manfaat, dan kemungkinan atau keterbatasan
penelitian, serta hasil penelitian dengan mempertimbangkan hasil penelitian
sebagai berikut:
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1. Hasil Penelitian
Pada hasil penelitian ini berisikan tentang uraian, deskripsi data
yang diperoleh dari sumber data dengan menggunakan tabulasi data,
diagram, atau grafik kemudian data tersebut dianalisis. Analisis data disini
hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang relevan dengan penelitian,
bukannya mengeluarkan angka dari dalam tabel. Diagram atau grafik ke
luar tabel, diagram atau grafik.
2. Identifikasi Sumber
Pada identifikasi sumber berisikan tentang penjelasan sistem
sumber yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan yang dapat
digunakan dalam penyusunan program pemecahan masalah yang
dituliskan pada rekomendasi. Identifikasi sumber terdiri atas: Sumber
Formal (apabila ada), Sumber Informal, dan Sumber Kemasyarakatan.
3. Analisis Masalah
Pada

analisis

masalah

mendeskripsikan

hasil

penelitian,

menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai variabel atau aspekaspek yang diteliti berdasarkan teori yang digunakan dalam kajian
konseptual, serta mengusulkan apa yang harus dilakukan sehubungan
temuan yang diperoleh dari data penelitian. Apa yang diusulkan dari
analisis masalah tersebut dituangkan pada BAB V berupa program yang
ditawarkan guna pemecahan masalah temuan dari hasil penelitian.
3.2.2.5. BAB V USULAN PROGRAM
Bab V, berisikan usulan program pemecahan masalah atau program
pemecahan masalah yang ditawarkan oleh penulis. Pada usulan program ini
dituliskan unsur-unsur yang terdapat dalam program, yaitu memuat tentang:
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1. Dasar Pemikiran
Berisikan tentang penjelasan alasan yang mendasar pemilihan suatu
program pemecahan masalah yang ditawarkan atau diusulkan berdasarkan
pada temuan dari analisis masalah. Dasar pemikiran penulisannya atau
penyajiannya sebaiknya pointer dan antara poin dengan poin yang lainya
berkaitan, serta ada benang merahnya, sehingga dasar pemikiran yang
dituliskan merupakan dasar kenapa program pemecahan masalah yang
diusulkan. Dengan demikian program yang ditawarkan

berdasar dan

dapat dilaksanakan.
2. Nama Program
Pada bagian ini, penulis harus menuliskan nama program yang
diusulkan atau ditawarkan. Penulisan Nama program sebaiknya
memenuhi cara penulisan program, antara lain:
2.1. Mencerminkan fokus masalah yang akan dikaji.
Misalnya: Penguatan keluarga
2.2. Berkaitan dengan substansi masalah yang akan dikaji.
Misalnya: adanya kelonggaran dalam fungsi keluarga.
2.3. Menunjukkan adanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Idealnya program adalah rancangan dari peneliti (penulis) sendiri
secara original hasil pemilkiran penulis

berdasarkan pada hasil dari

temuan penelitian. Adapun program yang diusulkan bisa dari program
yang sudah ada kemudian dimodifikasi dengan tingkat yang berbeda, atau
bisa dari program yang belum ada sama sekali merupakan program
original dari peneliti atau program yang telah dilaksanakan oleh negara
lain dan ingin diterapkan oleh penulis sesuai dengan kondisi dan situasi di
lokasi penelitian (Negara Indonesia).
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3. Tujuan Program
Perumusan tujuan program pemecahan yang diusulkan atau
ditawarkan hendaknya dalam bentuk Objektif, dimana tujuan tersebut
dapat diaplikasikan, terukur dan berupa target. Perumusan tujuan program
harus berisikan tentang:
3.1. Perubahan yang dinginkan
3.2. Perubahan tersebut harus sesuai dengan kemampuan pelaksana atau
dapat dicapai
3.3. Perubahan tersebut dapat diamati (diukur).
Contoh:
Tujuan umum program adalah meningkatnya kemampuan keluarga
miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus program ini antara lain agar keluarga miskin
mampu memenuhi:
1. kebutuhan makan sehari-hari keluarga
2. kebutuhan akan pendidikan anak-anak
3. pelayanan kesehatan atau pengobatan keluarga dan anggota keluarga.
4. Sasaran Program
Berisikan tentang penjelasan subjek yang menjadi sasaran atau
target dari program yang diusulkan atau ditawarkan. Sasaran program
tersebut yang subjek dalam penelitian, misalnya: keluarga, Masyarakat,
pengurus lembaga dan masyarakat).
5. Pelaksana Program
Pelaksanaan program menjelaskan pihak-pihak (siapa-siapa) saja
yang terlibat dalam pelaksanaan program yang diusulkan atau ditawarkan.
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Pelaksana program yang dimaksud misalnya: Dinas Sosial, Pekerja
Sosial, Camat, Kepala Desa/Kelurahan dan lain-lain.
6. Metode dan Teknik
Pemilihan metode dan teknik dalam usulan program harus sesuai
dengan tujuan program. Peneliti (penulis) harus menguraikan metode
dan teknik secara lengkap. Hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap
metode memliki teknik-teknik tersendiri. Penulisan pada metode dan
teknik tidak menggunakan bahasa teoritis saja melainkan uraian
penjelasan dari operasional metode dan teknik dalam pelaksanaan
program. Uraian metode dan teknik harus diaplikasikan pada kegiatan
yang akan dilaksanakan.
7. Kegiatan yang dilakukan
Berisikan penjelasan tentang kegiatan–kegiatan program yang
diusulkan atau ditawarkan beserta dengan penjelasan secara rinci
rancangan biaya untuk setiap kegiatan agar program yang diusulkan atau
ditawarkan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat
anggaran.
8. Rencana Anggaran Biaya
Rincian biaya pada setiap kegiatan harus direncanakan agar
program dapat dilaksanakan sesuai tujuan. Rincian anggaran biaya sesuai
dengan banyaknya kegiatan pelaksanaan program dan mencakup besaran
dananya maupun sumber dananya. Penyajian penganggaran ini disarankan
menggunakan tabel atau matrik.
9. Langkah-langkah Pelaksanaan
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan
program pemecahan masalah dapat dibagi dalam tahap kegiatan. Tahapan
program tersebut seyogyanya dimulai dari tahap persiapan, Tahap
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pelaksanaan, Evaluasi, sampai tahap Pengakhiran. Dalam setiap tahap
tersebut dijelaskan secara rinci langkah-langkah pelaksanaan yang perlu
dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program
pemecahan masalah.
10. Analisis Kelayakan Program
Kelayakan program berisikan penjelasan tentang bagaimana
program yang diusulkan atau ditawarkan memenuhi syarat untuk
dilakukan (aplicable). Kelayakan program ini juga merupakan cara
peneliti (penulis) meyakinkan bahwa program yang diusulkan atau
ditawarkan merupakan program yang layak untuk

dilaksanakan. Uji

kelayakan program dapat menggunakan dengan teknik SWOT (Strengths,
Weakness, Opportunities, dan Threats), Cost-Benefit Analysis dan
sebagainya.
11. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dirumuskan berdasarkan tujuan program,
indikator keberhasilan dapat ditetapkan melalui jangka waktu tercapainya
tujuan, peningkatan kondisi yang ingin dicapai dan lainnya. Misalnya:
1. Meningkatnya fungsi keluarga dalam pengasuhan anak;
2. Meningkatnya kemampuan membaca anak asuh dalam waktu
satu bulan;
3. Meningkatnya penghasilan kelompok nelayan dari Rp 20.000
perhari menjadi Rp 30.000 perhari
4. Berkurangnya kecemasan pada remaja dalam menghadapi ujian
3.2.2.6. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
Pada Bab VI berisikan tentang simpulan dan saran. Penulisan
kesimpulan dan saran sama halnya sebagaimana penulisan BAB I, BAB II,
BAB III, BAB IV, dan BAB V yaitu didahului dengan penulisan sub bab
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dan diletakan terpusat (centered). Bab VI ini terdiri dari 2 (dua) yaitu
simpulan dan saran, dituliskan:
1. Simpulan
Simpulan berisikan sesuai dengan perumusan masalah atau tujuan
penelitian, simpulan merupakan jawaban terhadap tujuan penelitian. Poin
dari simpulan dikemukakan sebanyak minimal sejumlah perumusan
masalah atau tujuan penelitian. Jika dalam simpulan masih ada tujuan
yang belum tercapai atau belum optimal dan memerlukan penyelesaian.
Hal inilah yang menjadi implikasi untuk saran.
2. Saran
Saran yang dimasukkan dalam skripsi ini dapat merupakan
implikasi dari simpulan atau juga dari temuan yang harus ditindaklanjuti
baik untuk pemecahan masalah dari penelitian atau saran untuk penelitian
lanjutan. Untuk itu saran terdiri atas dua bagian, yaitu Saran Guna
Laksana dan saran Untuk Penelitian Lanjutan.
Contoh:
6.1 Saran
6.1.1 Saran Guna Laksana
6.1.2 Saran Penelitan Lanjutan.
3.2.2 Bagian Utama Skripsi Metode Kualitatif
3.2.2.1. BAB I PENDAHULUAN
Bab I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, hipotesis (jika ada), tujuan penelitian, Manfaat Penelitian,
serta Sistematika Penulisan. Penulisan BAB I didahului dengan penulisan
Bab yang ditulis di bagian tengah terpusat (centered) dengan menggunakan
huruf kapital (huruf besar).
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Contoh :
BAB I PENDAHULUAN
Penulis dapat merujuk pada bahasan dari proposal yang telah disusun
sebelumnya, kecuali mengenai sistematika penulisan. Hal yang perlu
disesuaikan dalam bahasan bab tersebut terutama berkaitan dengan bahasa.
Misalnya penggunaan kata “akan” harus dihindari karena inti penjelasan bab
ini berisi tentang laporan yang telah dilakukan oleh peneliti. Isi pada Bab I
PENDAHULUAN adalah:
3.2.2.1.6. Latar belakang
Bagian ini berisi permasalahan mayor dari pembahasan skripsi, yaitu
dasar pemikiran atau alasan, sehingga sebuah topik dipilih untuk dibahas
dalam skripsi. Dalam latar belakang harus dijelaskan permasalahan minor
secara umum (yang menyangkut strategi analisis dan perancangan, tool yang
dibutuhkan dan realitas yang ada di lapangan yang harus menjadi
pertimbangan dalam analisis dan perancangan) yang diturunkan dari
permasalahan mayor dan nantinya akan menjadi rumusan masalah.
Permasalahan minor yang diangkat harus didasarkan pada referensi yang
jelas (jurnal, white paper, handbook, proceedings, dan sejenisnya). Untuk
menjembatani antara latar belakang dan tujuan penelitian maka pada bagian
akhir bagian ini sebaiknya dituliskan sebuah paragraf yang menyatakan
pengambilan topik skripsi didasarkan pada alasan yang telah dikemukakan,
misalnya "Berdasarkan kebutuhan akan……..
Penulisan latar belakang yang harus diperhatikan adalah adanya
kesinambungan informasi antara latar belakang dengan bagian-bagian lain
yang ditulis sesudahnya (tujuan, manfaat, perumusan masalah, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan).
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3.2.2.1.7.

Perumusan Masalah

Bagian ini berisi hal-hal yang ingin dikaji dalam penelitian skripsi ini,
sehingga pembahasan menjadi lebih fokus. Perumusan masalah bisa lebih
dari satu dan diformulasikan berdasarkan permasalahan-permasalahan minor
yang sudah dituliskan di bagian latar belakang.
Perumusan masalah dirumuskan berdasarkan penjelasan dalam latar
belakang dan merupakan pertanyaan pokok suatu penelitian yang
dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Perumusan masalah harus
berisi pokok-pokok permasalahan yang timbul untuk diselesaikan dalam
skripsi. Perumusan masalah yang dituliskan harus bersesuaian/berkorelasi
dengan kesimpulan yang akan diambil pada akhir penulisan skripsi.
3.2.2.1.8.

Tujuan Penelitian

Bagian ini berisi tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini. Tujuan
harus dalam pernyataan yang jelas dan tegas, tidak mengandung
kesimpangsiuran arti. Dalam menuliskan tujuan penelitian gunakan kata
kerja hasilnya dapat diukur atau dilihat, seperti memperoleh gambaran secara
empiris, melakukan analis (untuk penelitian kuantitatif), mengkaji, menggali
(untuk penelitian kualitatif). Lazimnya tujuan penelitian berisikan pernyataan
yang menjawab perumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan penelitian.
3.2.2.1.9.

Manfaat Penelitian

Bagian ini berisi hal-hal yang bisa diperoleh atau dimanfaatkan dari
hasil penelitian. Manfaat yang dituliskan harus merupakan sesuatu yang bisa
dirasakan penulis maupun pihak lain (pengguna aplikasi, pemerintah, dll.).
Hal-hal yang sudah semestinya sebagai konsekuensi logis dari penulisan
skripsi ini tidak perlu dituliskan. Manfaat penelitian biasanya memuat
manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat Teoritis,
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misalnya:”Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu praktik pekerjaan sosial
khususnya yang berkaitan dengan ………… ………....”.
Manfaat praktis, misalnya "Hasil penelitian ini secara praktis
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan
masalah yang berkaitan dengan ……… atau :” Hasil penelitian ini secara
praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau dasar pengambilan
keputusan untuk menentukan program/ kebijakan……...”.
3.2.2.1.10. Sistematika Penulisan
Bagian ini berisi sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini
mulai Bab Pendahuluan sampai Bab Penutup. Setiap bab dijelaskan poinpoin apa yang akan dibahas. Poin-poin yang akan ditulis sampai dengan
heading level 2.
3.2.2.2. BAB II KAJIAN KONSEPTUAL
Bab II terdiri atas: penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan
penelitian. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti dengan tema, sasaran, atau seting yang sama dengan penelitian
yang dilakukan. Penelitian terdahulu gunanya untuk menunjukkan bahwa
penelitian yang diteliti original, unik, berbeda dengan penelitian terdahulu
yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu disarankan jumlahnya antara 3-5
penelitian.
Teori yang relevan berisi tentang temuan dan bahan penelitian
sebelumnya yang diperoleh dari berbagai referensi yang dijadikan dasar
melakukan penelitian yang diusulkan dibahas. Dalam Bab II ini terdiri atas 2
(dua) bagian, yaitu Kajian Penelitian terdahulu dan Kajian teori/konsep yang
relevan dengan penelitian.
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Pada kajian teori yang relevan dengan penelitian merupakan hal yang
relevan dengan subyek/topik/state of the art yang di teliti saja yang
diuraikan.

Kajian

konseptual

merupakan

rangkuman

singkat

yang

komprehensif tentang semua materi terkait yang terdapat di dalam berbagai
referensi. Bagian ini bisa merupakan tampilan diskusi atau debat antar
pustaka. Uraian yang ditulis diarahkan untuk menyusun kerangka
pendekatan atau konsep yang diterapkan dalam penelitian. Materi yang
disampaikan diusahakan referensi terbaru dan asli, minimal referensi 5 (lima)
tahun kebelakang pada saat pengerjaan skripsi. Cara penulisan kutipan teori
berdasarkan referensi adalah dengan menggunakan indeks yang ada pada
daftar pustaka dengan mencantumkan halaman yang dikutip. Misalnya,
"Struktur data yang digunakan berdasarkan ......[COV-65]". Dasar teori
tidak boleh dikutip dari skripsi yang lain (harus dikutip dari referensi
aslinya), kecuali hasil penelitiannya.
3.2.2.7. BAB III METODE PENELITIAN
Pada Bab III ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti. Penulisan Bab III pada halaman baru dan ditulis di tengah
(centered) sebagaimana penulisan pada BAB I atau BAB II.
Bagian ini berisi metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam
penelitian skripsi. Biasanya terdiri dari: studi literatur untuk dasar teori.
Penulisan Bab III yaitu tentang metode penelitian didahulukan oleh
penulisan judul bab III, pada dasarnya bab ini menjelaskan tentang langkah
dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menjawab
permasalahan penelitian. Ada 2 (dua) metode penelitian yang dapat
digunakan dan penjelasan unsur-unsur dari masing-masing metode penelitian
yang digunakan harus taat pada kaidah-kaidah metode penelitian yang
digunakan.
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3.2.2.3.2 Metode Penelitian
Metode penelitian kualitatif harus dijelaskan terlebih dahulu
penggunaan metode penelitian atau pendekatan kualitatif yang digunakan,
serta prosedur yang dilakukan dalam penelitian. Secara umum unsur-unsur
metode penelitian kualitatif terdiri atas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desain Penelitian
Penjelasan Istilah
Penjelasan Latar Penelitian
Sumber Data dan Cara Menentukan Sumber Data
Teknik Pengumpulan Data
Pemeriksaan Keabsahan Data
Teknik Analisa Data
Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian.

Penjelasan dari unsur-unsur di atas sebagai berikut:
1. Desain Penelitian
Desain penelitian kualitatif ini memuat tentang penjelasan desain
yang digunakan dalam penelitian (penelitian kualitatif) digunakan penulis
dalam

penelitiannya.

Misalnya

dalam

penelitian

kualitatif

ini

menggunakan desain studi kasus, multi kasus dan lain-lain. Atau action
research (penelitian tindakan).
2. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah di dalam metode kualitatif mirip dengan definisi
operasional dalam metode penelitian kuantitatif. Oleh karena didalam
penelitian kualitatif tidak ada definisi operasional maka dibuat penjelasan
istilah. Hal ini untuk menghindari penafsiran terhadap istilah-istilah yang
digunakan di dalam penelitian kualitatif yang dilakukan. Penjelasan istilah
menjelaskan istilah berdasarkan pada konsep yang digunakan dalam
penelitian dan menyusunnya berdasarkan pada judul penelitian. Tentu saja
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penjelasan istilah bermakna pada operasi kegiatan penelitian yang
dilakukan bukan berdasarkan pada definisi konseptual atau teori.
3. Penjelasan Latar Penelitian
Dalam penelitian kualitatif latar penelitian yaitu lokasi dimana
penelitian itu dilakukan menjadi penting adanya. Oleh karena itu
penentuan lokasi penelitian harus ada dasarnya mengapa dipilih atau
penelitian dilakukan di lokasi tersebut. Dalam penjelasan latar penelitian
ini penulis harus menguraikan alasan pemilihan latar, ada kekhasan apa
sehingga penelitian tersebut dilakukan di lokasi tersebut, dan lain
sebagainya. Alasan harus mendasar tidak boleh hanya karena lokasi
mudah dijangkau.
4. Sumber Data dan Cara Menentukan Sumber Data
Sumber data menjelaskan dari mana data atau informasi diperoleh.
Sumber data juga menjelaskan data yang diperoleh tersebut melalui teknik
pengumpulan data apa. Penjelasan sumber data pada pelaksanaan
penelitian juga mungkin sangat berbeda dengan penjelasan sumber data
yang termuat di dalam rancangan atau proposal penelitian. Kemungkinan
saja banyak situasi khusus yang ada di lokasi penelitian yang terjadi saat
penelitian yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Penjelasan sumber
data menjadi dasar penilaian apakah data yang diperoleh pada penelitian
tersebut cukup terpercaya, lengkap, dan akurat karena diperoleh dari
berbagai sumber yang benar-benar relevan dengan cara yang tepat atau
yang paling memungkinkan.
Sumber data yang dapat digunakan adalah sumber data primer dan
sumber data skunder.
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1. Sumber data primer adalah sumber data langsung dari subjek yang
diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) atau
wawancara berstruktur, atau observasi partisipasi
2. Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh melalui studi
dokumentasi.
Pada sumber data ini juga menjelaskan siapa yang menjadi sumber
pemberi informasi dalam penelitian (subjek) penelitian, bagaimana subjek
tersebut ditentukan atau dipilih. Subjek dipilih berdasarkan karakteristik
tertentu sesuai dengan masalah penelitian, yaitu pemilihan secara
bertujuan maka dalam hal ini menggunakan purposive. Apabila sumber
data tidak dapat diketahui karakteristiknya dan data tidak dapat diketahui
dengan pasti jumlah dan keberadaannya maka menggunakan snow ball.
5. Teknik Pengumpulan Data
Penjelasan teknik pengumpulan data adalah mengenai teknik apa
yang telah digunakan dalam pengumpulan data penelitian di lapangan,
kekhususan data apa saja yang dikumpulkan dari setiap teknik yang
digunakan tersebut, dan bagaimana teknik tersebut dilaksanakan, alat
bantu apa atau instrument /perlengkapan apa yang digunakan dalam
pengumpulan data, mengapa teknik tersebut

dipilih, bagaimana

keterbatasan dari teknik tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan
untuk memperkecil keterbatasan tersebut. Penjelasan dari setiap teknik
yang digunakan harus menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan oleh
peneliti atau kalimat penjelasan harus dioperasikan pada kegiatan
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan data apa yang ingin
diperoleh dari setiap teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif antara lain: wawancara
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mendalam

(indepth-interview),

observasi

partisipasi

(participation

observation), studi observasi, dan Focus Group Discussion (FGD).
6. Pemeriksaan Keabsahan Data
Bagian ini menjelaskan upaya apa yang dilakukan peneliti untuk
menghasilkan data yang terpercaya atau absah, yang dapat memenuhi:
credibility, transferability, dependability, confirmability. Penjelasan ini
harus menunjukkan teknik yang digunakan dan bagaimana teknik tersebut
dilaksanakan pada konteks penelitian yang dilakukan peneliti.
Data

dan

informasi

yang terkumpul

diuji

atau diperiksa

keabsahannya dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang didasarkan
pada sejumlah kriteria. Pemeriksaan keabsahan data yang dapat
digunakan dalam penelitian adalah derajat kepercayaan (credibility),
keteralihan

(transferability),

kebergantungan

(dependability),

dan

kepastian (confirmability). Adapun teknik pemeriksaan data yang
dilakukan

antara

lain:

perpanjangan

keikutsertaaan,

ketekunan

pengamatan, triangulasi, kecukupan referensi, uraian rinci, dan auditing.
7. Teknik Analisa Data
Bagian ini menjelaskan cara atau teknik yang dilakukan oleh
peneliti dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh guna
merumuskan kesimpulan hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan
dalam penelitian kualitatif adalah ‘teknik analisa kualitatif”. Penjelasan
ini dapat memuat penjelasan teknik analisis data yang ada pada rancangan
atau proposal penelitian, hanya saja disesuaikan dengan apa yang
sebenarnya telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Penjelasan
teknik analisis data dapat menjadi dasar pembaca skripsi untuk
menelusuri dan menilai apakah proses penelitian cukup meyakinkan
untuk menerima Rumusan hasil penelitian.
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8. Proses dan Jadwal Penelitian
Pada bagian ini menjelaskan proses penelitian dilakukan secara rinci
dan proses penelitian ini dapat memuat tentang kegiatan: mulai dari
Literatur review, penjajagan, penyusunan proposal penelitian, penyusunan
instrumen

penelitian,

merancang

pemeriksaan

keabsahan

data,

pengurusan ijin penelitian, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan
data dan analisa data, sampai pada penyusunan laporan penelitian dan
publikasi. Adapun jadwal penelitian ini untuk setiap langkahnya
sebaiknya dinarasikan/ dideskripsikan tidak ditampilkan dalam matriks
time schedule, karena penelitian kualitatif bersifat “sirkuler”.
Contoh:
Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, mulai dari bulan April 2016 sampai
dengan bulan Juli 2016, dan penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap,
yaitu :
Tahap I

: Tahap Persiapan mencakup kegiatan: Penjajagan lokasi
penelitian, Penyusunan proposal penelitian, seminar
proposal dan menyusun instrumen penelitian.
Tahap II : Tahap Pelaksanaan mencakup kegiatan: pelaksanaan
penelitian, menyusun transkrip dan hasil penelitian,
membuat laporan penelitian.
Tahap III : Tahap Akhir mencakup kegiatan Ujian /Sidang Skripsi
dan mempublikasikan hasil penelitian melalui jurnal
hasil penelitian.
3.2.2.8. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.2.2.4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam penelitian kualitatif ada kekhasan bahwa teknik analisis data
selain ada unsur “etik” (analisa dari peneliti atas data yang diperoleh dari
hasil penelitian) juga ada unsur “emik” (perkataan dari sumber data yang
memberikan informasi/informan). “Emik” dituliskan menggunakan bahasa
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dari sumber data, jika sumber data memakai bahasa sunda maka ditulis apa
adanya memakai bahasa sunda, jika menggunakan bahasa jawa maka
dituliskan memakai bahasa jawa, dan seterusnya. Cara penulisan “emik”
adalah sama dengan citatan, satu spasi atau ditik satu …., ada juga yang
diberi kotak. Setelah penulisan “emik” selesai selanjutnya setelah titik
dituliskan di dalam kurung buka kata-kata “emik” dalam Ejaan Bahasa
Indonesia (EBI).
1. Hasil Penelitian
Isi (subtansi) Bab IV penelitian kualitatif sama halnya dengan
penelitian kuantitatif, yaitu menjelaskan tentang rumusan masalah atau fokus
masalah yang dideskripsikan. Deskripsi hasil penelitian menyajikan dan
menguraikan data atau informasi sebagai jawaban atas rumusan masalah atau
fokus masalah tersebut. Data atau informasi yang diperoleh dari lapangan
setelah dirangkum, difokuskan pada tema-tema yang sesuai dengan topik
penelitian, kemudian disajikan sedemikian rupa dengan deskripsi atau
gambaran atas jawaban terhadap masalah penelitian secara jelas.
Deskripsi hasil penelitian dinarasikan kemudian diorganisasikan
secara sistematik berdasarkan tema-tema penelitian yang sesuai dengan
susunan dan jumlah yang ada pada fokus masalah atau aspek-aspek dari
variabel yang diteliti. Penyajian data dalam deskripsi hasil penelitian
dapat menggunakan uraian atau ilustrasi naratif disertai dengan bentukbentuk penyajian yang dapat memperjelas atau mempersingkat paparan,
seperti foto, gambar, tabel, bagan, dan bentuk penyajian lainnya. Foto
atau gambar dapat di-insert dalam narasi hasil penelitian.

Dalam

penelitian kualitatif foto, gambar, atau bagan adalah data penelitian. Oleh
karena itu sangat diharuskan penyajian akan foto, gambar atau bagan
tersebut.
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2. Pembahasan
Pada pembahasan hasil penelitian menguraikan secara kritis dan
logis atau rasional hubungan antara aspek-aspek dari variabel yang diteliti
dan dari hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini menggambarkan
dua hal, yaitu: Pertama mengkaitkan hasil penelitian dengan kajian
teoritis/konseptual dan topik-topik aktual (hal-hal yang sedang hangat),
Kedua: mencocokkan deduksi kajian teori/konseptual dengan induksi dari
hasil penelitian atau pada induksi hasil penelitian orang lain yang relevan
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Apakah hasil penelitian
cocok (paralel atau analog) ataukah bertentangan (kontradiktif) dengan
teori, konsep, atau dengan penelitian orang lain. Selanjutnya dianalisis.
Apabila bertentangan (kontradiktif) maka perlu dicari hal-hal apa yang
menunjukkan kejelasan perbedaan atau pertentangannya dan apa
kemungkinan penyebabnya. Dengan demikian pembahasan akan memuat
interpretasi terhadap data yang diperoleh dan dihubungkan dengan
teori/konsep penelitian atau hasil penelitian sebelumnya.
Selain itu pembahasan juga diarahkan untuk menganalisis masalahmasalah atau temuan-temuan penting yang harus diatasi atau hubungan
kebutuhan pengembangan program alternatif serta potensi dan sumber
daya yang terdapat di lapangan dan dapat digunakan dalam penyusunan
program alternatif. Didalam pembahasan juga dijelaskan selain analisis
masalah atau temuan juga diselesaikan analisis kebutuhan dan analisis
sistem sumber yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah atau
temuan-temuan yang dimaksudkan tadi.
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3.2.2.9. BAB V USULAN PROGRAM
Bab V, berisikan usulan program pemecahan masalah atau program
pemecahan masalah yang ditawarkan oleh penulis. Pada usulan program ini
dituliskan unsur-unsur yang terdapat dalam program, yaitu memuat tentang:
1. Dasar Pemikiran
Berisikan tentang penjelasan alasan yang mendasar pemilihan suatu
program pemecahan masalah yang ditawarkan atau diusulkan berdasarkan
pada temuan dari analisis masalah. Dasar pemikiran penulisannya atau
penyajiannya sebaiknya pointer dan antara poin dengan poin yang lainnya
berkaitan, serta ada benang merahnya, sehingga dasar pemikiran yang
dituliskan merupakan dasar kenapa program pemecahan masalah yang
diusulkan. Dengan demikian program yang ditawarkan

berdasar dan

dapat dilaksanakan.
2. Nama Program
Pada bagian ini, penulis harus menuliskan nama program yang
diusulkan atau ditawarkan. Penulisan Nama program sebaiknya
memenuhi cara penulisan program, antara lain:
2.1. Mencerminkan fokus masalah yang akan dikaji.
Misalnya: Penguatan keluarga
2.2. Berkaitan dengan substansi masalah yang akan dikaji.
Misalnya: adanya kelonggaran dalam fungsi keluarga.
2.3. Menunjukkan adanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Idealnya program adalah rancangan dari peneliti (penulis) sendiri
secara original hasil pemilkiran penulis berdasarkan pada hasil dari
temuan penelitian. Adapun program yang diusulkan bisa dari program
yang sudah ada kemudian dimodifikasi dengan tingkat yang berbeda, atau
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bisa dari program yang belum ada sama sekali merupakan program
original dari peneliti atau program yang telah dilaksanakan oleh Negara
lain dan ingin diterapkan oleh penulis sesuai dengan kondisi dan situasi di
lokasi penelitian (Negara Indonesia).
3. Tujuan Program
Perumusan tujuan program pemecahan yang diusulkan atau
ditawarkan hendaknya dalam bentuk Objektif, dimana tujuan tersebut
dapat diaplikasikan, terukur dan berupa target. Perumusan tujuan program
harus berisikan tentang:
3.4. Perubahan yang dinginkan
3.5. Perubahan tersebut harus sesuai dengan kemampuan pelaksana atau
dapat dicapai
3.6. Perubahan tersebut dapat diamati (diukur).
Contoh:
Tujuan umum program adalah meningkatnya kemampuan keluarga
miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus program ini antara lain agar keluarga miskin
mampu memenuhi:
1. kebutuhan makan sehari-hari keluarga
2. kebutuhan akan pendidikan anak-anak
3. pelayanan kesehatan atau pengobatan keluarga dan anggota keluarga.
4. Sasaran Program
Berisikan tentang penjelasan subjek yang menjadi sasaran atau
target dari program yang diusulkan atau ditawarkan. Sasaran program
tersebut yang subjek dalam penelitian, misalnya: keluarga, Masyarakat,
pengurus lembaga dan masyarakat).
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12. Pelaksana Program
Pelaksanaan program menjelaskan pihak-pihak (siapa-siapa) saja yang
terlibat dalam pelaksanaan program yang diusulkan atau ditawarkan.
Pelaksana program yang dimaksud misalnya: Dinas Sosial, Pekerja
Sosial, Camat, Kepala Desa/Kelurahan dan lain-lain.
13. Metode dan Teknik
Pemilihan metode dan teknik dalam usulan program harus sesuai
dengan tujuan program. Peneliti (penulis) harus menguraikan metode
dan teknik secara lengkap. Hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap
metode memliki teknik-teknik tersendiri. Penulisan pada metode dan
teknik tidak menggunakan bahasa teoritis saja melainkan uraian
penjelasan dari operasional metode dan teknik dalam pelaksanaan
program. Uraian metode dan teknik harus diaplikasikan pada kegiatan
yang akan dilaksanakan.
14. Kegiatan yang dilakukan
Berisikan penjelasan tentang kegiatan–kegiatan program yang
diusulkan atau ditawarkan beserta dengan penjelasan secara rinci
rancangan biaya untuk setiap kegiatan agar program yang diusulkan atau
ditawarkan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat
anggaran.
15. Rencana Anggaran Biaya
Rincian biaya pada setiap kegiatan harus direncanakan agar
program dapat dilaksanakan sesuai tujuan. Rincian anggara biaya sesuai
dengan banyaknya kegiatan pelaksanaan program dan mencakup besaran
dananya maupun sumber dananya. Penyajian penganggaran ini disarankan
menggunakan tabel atau matrik.
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16. Langkah-langkah Pelaksanaan
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan
program pemecahan masalah dapat dibagi dalam tahap kegiatan. Tahapan
program tersebut seyogyanya dimulai dari tahap persiapan, Tahap
pelaksanaan, Evaluasi, sampai tahap Pengakhiran. Dalam setiap tahap
tersebut dijelaskan secara rinci langkah-langkah pelaksanaan yang perlu
dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program
pemecahan masalah.
17. Analisis Kelayakan Program
Kelayakan program berisikan penjelasan tentang bagaimana
program yang diusulkan atau ditawarkan memenuhi syarat untuk
dilakukan (aplicable). Kelayakan program ini juga merupakan cara
peneliti (penulis) meyakinkan bahwa program yang diusulkan atau
ditawarkan merupakan program yang layak untuk

dilaksanakan. Uji

kelayakan program dapat menggunakan dengan teknik SWOT (Strengths,
Weakness, Opportunities, dan Threats), Cost-Benefit Analysis dan
sebagainya.
18. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dirumuskan berdasarkan tujuan program,
indikator keberhasilan dapat ditetapkan melalui jangka waktu tercapainya
tujuan, peningkatan kondisi yang ingin dicapai dan lainnya. Misalnya:
1. Meningkatnya fungsi keluarga dalam pengasuhan anak;
2. Meningkatnya kemampuan membaca anak asuh dalam waktu
satu bulan;
3. Meningkatnya penghasilan kelompok nelayan dari Rp 20.000
perhari menjadi Rp 30.000 perhari
4. Berkurangnya kecemasan pada remaja dalam menghadapi ujian
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3.2.2.10. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
Pada Bab VI berisikan tentang simpulan dan saran. Penulisan
kesimpulan dan saran sama halnya sebagaimana penulisan BAB I, BAB II,
BAB III, BAB IV, dan BAB V yaitu didahului dengan penulisan sub bab
dan diletakan terpusat (centered). Bab VI ini terdiri dari 2 (dua) yaitu
simpulan dan saran, dituliskan:
1. Simpulan
Simpulan berisikan sesuai dengan perumusan masalah atau tujuan
penelitian, simpulan merupakan jawaban terhadap tujuan penelitian. poin
dari simpulan dikemukakan sebanyak minimal sejumlah perumusan
masalah atau tujuan penelitian. Jika dalam smipulan masih ada tujuan
yang belum tercapai atau belum optimal dan memerlukan penyelesaian.
Hal inilah yang menjadi implikasi untuk saran.
2. Saran
Saran yang dimasukkan dalam skripsi ini dapat merupakan
implikasi dari simpulan atau juga dari temuan yang harus ditindaklanjuti
baik untuk pemecahan masalah dari penelitian atau saran untuk penelitian
lanjutan. Untuk itu saran terdiri atas dua bagian, yaitu Saran Guna
Laksana dan saran Untuk Penelitian Lanjutan.
Contoh:
6.1 Saran
6.1.1 Saran Guna Laksana
6.1.2 Saran Penelitan Lanjutan.
3.2.3 Bagian Akhir Skripsi
Bagian akhir skripsi terdiri atas:
1. Daftar Pustaka
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Lampiran
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3.2.3.1. Daftar Pustaka
Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua isi referensi
seperti buku Jurnal/papers, artikel, hand outs, laboratory manuals, dan karya
ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan Proposal Skripsi. Semua
referensi yang tertulis dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam skripsi.
Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir/keluarga
penulis pertama dan tahun penerbitan (yang terbaru ditulis lebih dahulu).
Apabila penulis yang sama mempunyai beberapa artikel/papers yang dirujuk,
maka urutan artikelnya berdasarkan tahun publikasinya. Apabila pada tahun
yang sama, paper dari penulis yang sama diterbitkan lebih dari satu artikel,
maka di belakang tahun dituliskan huruf kecil a, b,..., dan seterusnya. Perlu
dicatat bahwa minimal 30% dari total pustaka di dalam kajian pustaka adalah
berasal dari artikel jurnal.
Penulisan daftar pustaka dalam skripsi akan dijelaskan lebih lanjut
pada cara penulisan daftar pustaka.
3.2.3.2 Daftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat Hidup merupakan bagian akhir Skripsi, letaknya pada
halaman setelah Daftar Pustaka. Daftar Riwayat Hidup berisi riwayat Peneliti
meliputi riwayat singkat keluarga dan riwayat pendidikan formal. Riwayat
keluarga yang ditulis adalah nama orang tua, kedudukan peneliti dalam
anggota keluarga, nama peneliti, domisili dan tempat tanggal lahir. Pada
sebelah kiri tulisan riwayat keluarga peneliti, dicantumkan pas photo
berwarna terbaru peneliti ukuran 4 x 6.
Riwayat peneliti selanjutnya adalah riwayat pendidikan formal mulai
dari SD, SMP, SMA, sampai dengan melanjutkan pendidikan di STKS
Bandung. Terakhir disampaikan secara ringkat kegiatan ekstra kurikuler
peneliti baik didalam maupun diluar kampus STKS Bandung. Contoh daftar
riwayat hidup dapat dilihat pada lampiran 8.
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3.2.3.3 Lampiran
Lampiran merupakan bagian akhir Skipsi, letaknya lampiran adalah
pada halaman setelah Daftar Riwayat Hidup dan penulisannya diawali
dengan Lampiran nomor berapa sebelah kiri, ditulis memakai huruf kapital
dan ditebalkan. Kemudian halaman judul Lampiran ditulis di sebelah kanan
kertas.
Dalam lampiran ini, hal-hal yang dimuat adalah yang memiliki
keterkaitan dengan proses penelitian dan dipandang cukup penting, sehingga
dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses dan fokus
penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut lampiran memuat antara lain:
Instrumen penelitian seperti Pedoman wawancara (interview guide) ,
pedoman observasi, pedoman studi dokumentasi, dan Skenario Focus Group
Discussion (FGD), Surat ijin Penelitian (Surat ijin dari STKS, dari Linmas,
dan surat ijin dari tempat/lokasi penelitian), hasil pengolahan data (seperti
tabel-tabel) atau transkrip hasil penelitian, foto atau gambar, peta lokasi
penelitian, atau dokumen penting lainnya sebagai bukti telah dilakukan
penelitian, skema organisasi, peraturan-peraturan/ kebijakan-kebijakan,
rencana kerja, kutipan panjang dan lain sebagainya.
Adapun yang harus diperhatikan dalam kelengkapan lampiran adalah:
1.

Hanya memuat hal-hal yang terkait dengan proses penelitian

2.

Tidak memasukkan informasi penting dalam lampiran sebagai bagian
dari inti tulisan Skripsi

3.

Jika lampiran lebih dari satu, maka lampiran harus diberi nomor

4.

Setiap lampiran diberi judul. (contoh lihat dalam lampiran).
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LAMPIRAN

Halaman 69

Lampiran 1: Contoh Lay Out Halaman Judul

PENYESUAIAN DIRI PENYANDANG DISABILITAS
NETRA TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL DI PANTI
SOSIAL BINA NETRA (PSBN) “WYATA GUNA”
BANDUNG
Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar sarjana terapan
Pekerjaan Sosial (S.Tr. Sos)

Bella Pangestu
10.04.217

SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2017
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Lampiran 2: Contoh ABSTRACT

ABSTRACT
BELLA PANGESTU, 10.04.217. The Self-Adaptation of People With
Visual Disabilities to Social Environment at Bandung Wyata
Guna Social Institution of People With Visual Disabilities
Development (PSBN)
Self-adaptation refers to the appropriateness of indivual behaviour in
order to create harmonious relationship between himself and the
environment. This research is aimed to gain the empirical description about
the self-adjustment of people with visual disabilities to social environment at
Wyata Guna PSBN, in detail covering: 1) respondent’s characteristic, 2)
respondent’s self-adjustment toward friends, 3) respondent’s self-adjustment
to social workers 4) respondent’s self-adjustment to carer, 5) respondent’s
self-adjustment to employee, 6) respondent’s self-adjustment to activities
and 7) respondent’s hopes to Wyata Guna PSBN.
The method used in this research is quantitative with descriptive
survey. Sampling in this research is census. Data collection technique uses:
1) questionnaire, 2) obervation, and 3) documentation study. As for the
measuring instrument validity test uses face validity. Furthermore, the result
is analysed through quantitative and qualitative analysis.
The result showed that respondents can adapt to social environment,
especially self-adjustment to carer, social workers, employee and activities at
Wyata Guna PSBN. But respondents have not been able to adjust to friends
because lack of communication causing insensitivity and distrust. The
proposed programme is Capacity Building for people with visual disabilities
through Sensitivity Group at Bandung Wyata Guna Social Institution.

Keywords: Self-Adaptation, People with visual disabilities, Social
Environment
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Lampiran 3: Contoh Abstrak

ABSTRAK
BELLA

PANGERTU, 10.04.217. Penyesuaian Diri Penyandang
Disabilitas Netra Terhadap Lingkungan Sosial Di Panti
Sosial Bina Netra (PSBN) “Wyata Guna” Bandung

Penyesuaian diri merujuk pada kesesuaian perilaku individu agar
terjalin hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang
: 1) karakteristik responden, 2) penyesuaian diri responden terhadap teman,
3) penyesuaian diri responden terhadap pekerja sosial, 4) penyesuaian diri
responden terhadap pengasuh, 5) penyesuaian diri responden terhadap
pegawai, 5) penyesuaian diri responden terhadap kegiatan, dan 7) harapan
responden terhadap PSBN “Wyata Guna”.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan
survei deskriptif. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah
sensus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) kuesioner, 2)
observasi, dan 3) studi dokumentasi. Adapun uji validitas alat ukur
menggunakan validitas muka (face validity). Selanjutnya hasil penelitian
dianalisis menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dapat menyesuaikan
diri terhadap lingkungannya sosial, terutama penyesuaian diri terhadap
pengasuh, pekerja sosial, pegawai, dan kegiatan yang ada di PSBN “Wyata
Guna”. Namun demikian responden belum dapat menyesuaikan diri dengan
teman dikarenakan kurangnya komunikasi yang terjalin sehingga
menimbulkan ketidakpekaan dan ketidakpercayaan. Program yang diusulkan
yaitu “Capacity Building Penyandang Disabilitas Netra melalui Sensitivity
Group di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna” Bandung”.
Kata Kunci: Penyesuaian Diri, Disabilitas Netra, Lingkungan Sosial
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Lampiran 4: Lembar Persembahan

Rasulullah SWA, telah Bersabda:
Barang Siapa mengambil jalan untuk
Mencari ilmu Pengetahuan, Allah
Membimbingnya ke jalan yang menuju
Surga.

Kupersembahkan untuk Yang Tercinta:
Ayah, Ibu , Kakak, dan Adik-adikku
Yangmendoakan keberhasilan penulis
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Lampiran 5: Contoh Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul
Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Netra terhadap Lingkungan Sosial
di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) “Wyata Guna” adalah karya saya sendiri.
Karya ini belum dipublikasikan dalam bentuk apapun kepada perguruan
tinggi atau lembaga lain manapun. Sumber informasi yang berasal atau
dikutip secara langsung maupun tidak langsung dari penulis lain dalam karya
yang dipublikasikan maupun tidak, telah disebutkan dalam teks dan
dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir karya ini.
Bandung, 14 Juli 2017
Materai
Bella Pangestu
10.04.217
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Lampiran 6: Contoh Halaman Persetujuan

PENYESUAIAN DIRI PENYANDANG DISABILITAS
NETRA TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL DI PANTI
SOSIAL BINA NETRA (PSBN) “WYATA GUNA”
BANDUNG
Disusun oleh:
Bella Pangestu
10.04.217
Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing
pada tanggal, bulan, tahun

……………………………………
(Nama Pembimbing)

.............................................
(Nama Pembimbing)
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Lampiran 7: Contoh Halaman Pengesahan

PENYESUAIAN DIRI PENYANDANG DISABILITAS
NETRA TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL DI PANTI
SOSIAL BINA NETRA (PSBN) “WYATA GUNA”
BANDUNG
Disusun oleh:
Bella Pangestu
10.04.217
Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus
pada tanggal, bulan, tahun

……………………………………
(Nama Pembimbing)

.............................................
(Nama Pembimbing)

Diketahui
Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan
Sosial Bandung

NIP.........................................
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Ketua Program Pendidikan
Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial
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Lampiran 8: Contoh Riwayat Hidup
RIWAYAT HIDUP
Penulis

bernama

lengkap

BELLA

PANGESTU, anak pertama dari tiga bersaudara
Photo

pasangan Rustam Effendi dan Lina Pujiastuti.
Lahir di Pringsewu pada tanggal 24 Desember
1991, berdomisili sampai sekarang di Pekon

Tanjunganom, Kecamatan Kotaagung Timur,
Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas penulis
Tanggamus, Lampung.
tamatkan di Tanggamus, berjenjang dari Sekolah Dasar Negeri 1
Tanjunganom (2004), Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pringsewu
(2007) dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotaagung (2010). Penulis
melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi sebagai mahasiswa Program
Pendidikan

Sarjana

Terapan

Pekerjaan

Sosial

di

Sekolah

Tinggi

Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung pada tahun 2010.
Semasa dibangku SMA penulis aktif dalam ekstrakulikuler paduan
suara dan ROHIS (Rohani Islam). Di STKS penulis aktif dalam berbagai
UKM sebagai anggota Keluarga Mahasiswa Muslim (KMM), dan Paduan
Suara Mahasiswa (PSM). Demikian riwayat hidup penulis secara singkat,
semoga dengan hal ini para pembaca akan lebih mengenal penulis.
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya
dengan

berkat,

rahmat

dan

keridhoan-Nya,

maka

Penulis

dapat

menyelesaiakan Karya Ilmiah Akhir yang berjudul “Penyesuaian Diri
Penyandang Disabilitas Netra terhadap Lingkungan Sosial di Panti Sosial
Bina Netra (PSBN) “Wyata Guna” Bandung” dengan baik. Karya Ilmiah ini
disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Terapan Pekerjaan Sosial (S.Tr. Sos) Bidang Pekerjaan Sosial.
Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari
berbagai pihak maka tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini. Pada kesempatan
ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan sebesarbesarnya kepada:
1.

Dr. Dwi Heru Sukoco, M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

2.

Drs. Bambang Sugeng, MP., selaku Ketua Program Pendidikan Sarjana
Terapan Pekerjaan Sosial STKS Bandung

3.

DR. R. Enkeu Agiati, M.Si, dan Dra. Enung Huripah, M.Pd selaku
Dosen Pembimbing yang sabar dan tekun mengarahkan penulis dalam
menyelesaikan penulisan Skripsi tepat pada waktunya.

4.

Keluargaku ayahanda Rustam Effendi, ibunda Lina Puji Astuti, beserta
kedua adik yang selalu jadi kebanggaan Fiqih Annur Pinanggih dan
Titis Ramadhany, terimakasih atas doa yang selalu tercurah, kasih
sayang, serta pengorbanan baik moril maupun materi yang selalu
diberikan kepada penulis.

5.

Seluruh dosen STKS Bandung yang telah membimbing dan
memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.
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6.

Seluruh staf dan pegawai STKS Bandung yang telah memberikan
pelayanan bagi peneliti selama berada di bangku kuliah.

7.

Dra. Neneng Heryani, M.Pd selaku Kepala PSBN “Wyata Guna”
Bandung yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk
melaksanakan penelitian.

8.

Dra. Wagiyem S.Sos, M.Pd dan Sri Handayani, AKS serta pekerja
sosial di PSBN “Wyata Guna” Bandung.

9.

Seluruh pejabat struktural dan fungsional PSBN “Wyata Guna”
Bandung yang telah memberikan bantuan kepada penulis saat
pelaksanaan penelitian.

10.

Seluruh

responden penelitian,

khususnya

asrama

Camar

dan

Flamboyan yang telah memberikan bantuan serta turut berpartisipasi
dalam penelitian.
11.

Seluruh pekerja sosial dan staf PSBL “Phala Martha” Sukabumi,
khususnya kepada Ibu Lilit Maskuroh.MM, kak Aditya Sulaksono,
Bapak Umar, Bapak Deri, Ibu Sapariah, Bapak Robert, Bapak Toni
yang telah memberikan pengalaman yang berharga selama praktikum
II Pekerjaan sosial berbasis insitusi.

12.

Seluruh teman-teman se-angkatan 2010, Special thanks for my beloved
friens: Rizki, Nofi, Zaki, Yuyun, Hilda, Aulia, Hamdi, Kak Yoel, Dini,
Anggi, terimakasih atas kebersamaan dan bantuannya.

13.

Teman – teman satu bimbingan penulisan Skripsi Yulia, Riska, Erni,
Sonia, Fetty, Ummu, Heril, Wahid, Bang Toni, Pak Dindin, Bang Icun,
Ayu, terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

14.

Seluruh Teman-teman praktikum I (Rizki, Hilda, Dini, Chibi, Andra,
Bregas, Ipank, Fhate, Satrio, Novi, Irhas), praktikum II (Yuyun, Putri,
Farida, Ludgardis, Dyan, Liana, Evan, Galih, Nanda, Chywank, Indra,
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Firman, dan praktikum III (Rizki, Hilda, Putri, Evan, Bayu, Azrul),
terimakasih atas semangat, kebersamaan dan bantun yang diberikan
kepada penulis.
15.

Semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu.
Akhirnya, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi para pembacanya dalam upaya peningkatan kemampuan
penyesuaian diri penyandang disabilitas netra serta pengetahuan di bidang
Pekerjaan Sosial.

Bandung,

Penulis
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BAB IV
PENULISAN TESIS
Penulisan tesis bagi mahasiswa program pendidikan Pascasarjana Spesialis 1
mencakup tiga bagian, yaitu bagian awal (bagian pembuka), bagian inti
(tubuh tulisan/teks) dan bagian akhir.
4.1 Bagian Awal atau Bagian Pembuka
4.1.1 Bagian awal atau pembuka terdiri dari:


Halaman sampul



Lembar atau halaman yang memuat Logo STKS yang dicetak timbul



Halaman Judul



Halaman Persembahan



Halaman Pernyataan Orisinalitas



Halaman Persetujuan Pembimbing



Halaman Pengesahan Tesis



Halaman Daftar Tim Penguji



Halaman Atribut Tesis



Abstrak



Abstract



Kata Pengantar



Daftar Isi



Daftar Tabel



Daftar Bagan



Daftar Gambar



Daftar Grafik



Daftar Foto



Daftar Lampiran
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Unsur lain yang kemungkinan digunakan adalah daftar singkatan dan daftar
istilah atau glosari. Nomor halaman mulai dihitung dari halaman pernyataan
atau abstrak dan halaman diberi nomor i. Halaman selanjutnya diberi nomor
ii, iii, dan seterusnya. Nomor halaman dengan angka arab pada halaman yang
memuat judul bab, dimunculkan di bagan bawah. Halaman penyekat (flyleaf)
mulai digunakan setelah lembar atribut tesis dan selanjutnya di antara bab.
4.1.2 Halaman Sampul
Warna sampul tesis adalah biru (omega 11). Kertas yang digunakan kertas
jenis Linen dengan ukuran A4 (80 gr) dengan jilid hardcover. Sampul logo
STKS memuat nama program studi (Program Pendidikan Pascasarjana
Spesialis 1 Pekerjaan Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial), tulisan
Tesis, judul tesis, nama lengkap penulis dan nomor registrasi pokok
mahasiswa, tulisan diajukan untuk mencapai Gelar Magister Pekerjaan
Sosial Spesialis – Program Pendidikan Pascasarjana Spesialis – 1 (Sp1) dan
diakhiri dengan tulisan Bandung, bulan, tahun lulus. Penempatan tulisan
diupayakan simetris dengan jarak antar baris, satu spasi dan upayakan agar
judul tidak melebihi tiga baris.
4.1.3 Halaman Judul
Halaman ini memuat hal yang sama dengan halaman sampul.
4.1.4 Judul
Judul tesis harus menarik, positif, singkat, spesifik, tetapi jelas dalam
menggambarkan penelitian atau kegiatan yang dikerjakan. Judul sebaiknya
tidak lebih dari 12 kata (tidak termasuk kata sambung, kata depan dan lokasi
penelitian) yang mengandung beberapa kata kunci. Dalam judul hindari katakata klise, seperti studi, penelaahan, pengaruh, dan kata kerja pada awal
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judul. Judul (topik) yang menggunakan kata-kata seperti itu masih dapat
diterima dalam usulan penelitian. Hindari singkatan yang tidak perlu. Sesuai
dengan metode penelitian yang dipilih dan hasil penelitian, mahasiswa
diperkenankan untuk memodifikasi/mengubah beberapa judul/sub judul
dengan konsultasi pada pembimbing.
Rumusan judul harus menggambarkan variabel yang akan diteliti, subjek
penelitian, lokasi penelitian, serta metode penelitian yang akan digunakan.
contoh judul kuantitatif:
Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai terhadap
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan di ....
Contoh judul kualitatif:
Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan melalui
Program Bantuan Langsung Tunai di .....
Pada umumnya, judul cenderung bersifat indikatif. Artinya, merujuk pada
pokok bahasan dan bukan pada kesimpulan. Walaupun demikian, kadangkala
judul dapat juga informatif, berupa ringkasan kesimpulan dalam beberapa
kata. Bila sukar meringkasnya, pertimbangkan penggunaan sub judul.

Contoh:
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan
Dan Program Bantuan Langsung Tunai
(Studi Pengaruh Metode dan Pendekatan Program Bantuan
Langsung Tunai terhadap Kemandirian Masyarakat)
Menjadi:
Kemandirian Masyarakat: Pengaruh Metode dan Pendekatan
Program Bantuan Langsung Tunai
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4.1.5 Halaman Persembahan
Buatlah ungkapan dengan kalimat sederhana, tidak lebih dari satu kalimat,
tanpa hiasan gambar atau foto. Halaman ini sebenarnya tidak diwajibkan.
4.1.6. Halaman Pernyataan Orisinalitas
Halaman atau lembar pernyataan orisinalitas untuk menegaskan bahwa karya
tugas akhir mahasiswa terbebas dari tindakan plagiarisme. Dengan kata lain
tesis tersebut merupakan hasil karya mahasiswa atau peneliti dan bukan hasil
menjiplak dari karya orang lain (plagiarism). Halaman ini juga menegaskan
bahwa semua sumber yang digunakan mahasiswa atau peneliti dalam tesis
telah dirujuk dan dituliskan dengan benar.
4.1.7. Halaman atau Lembar Pengesahan
Halaman ini memuat judul, nama mahasiswa, nomor registrasi pokok
mahasiswa, nama program studi, nama dan gelar pembimbing (hanya gelar
akademik yang ditulis menyertai nama), serta tanda tangan para
pembimbing, nama dan tanda tangan ketua program studi serta nama dan
tanda tangan Ketua STKS (lihat contoh).
4.1.8. Halaman Atribut Tesis
Halaman ini menjelaskan tentang berapa halaman tesis dan seluruh sumber
bacaan yang digunakan (lihat contoh).
4.1.9. Abstrak
Abstrak merupakan bagian dari tesis dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggeris. Abstrak adalah ulasan singkat tentang mengapa penelitian
dilakukan, bagaimana penelitian dilaksanakan, hasil penelitian, kesimpulan
utama hasil penelitian dan rekomendasi ringkas. Abstrak tersusun dalam
beberapa paragraf dan panjangnya tidak lebih dari satu halaman (250-300
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kata) serta diketik dengan spasi satu. Pada bagian ini diharapkan tidak
menggunakan singkatan kecuali akan disebutkan lebih dari satu kali.
Contohnya: Bantuan Langsung Tunai pada awal teks ditulis lengkap. Akan
tetapi, bila istilah Bantuan Langsung Tunai masih diperlukan dalam teks
abstrak, tulislah dulu secara lengkap kemudian ditulis singkatannya,
misalnya BLT. Bila terjadi pengulangan, maka selanjutnya gunakanlah
singkatannya. Penyajian abstrak selalu informatif dan faktual dengan
memfokuskan pada temuan.
Kata abstrak ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah. Nama
lengkap penulis diketik dengan huruf kapital dua spasi di bawah judul dan
dimulai dari batas kiri, kemudian disusul judul penelitian. Huruf pertama
setiap kata pada judul diketik dengan huruf kapital kecuali kata depan dan
kata sambung. Judul dalam bahasa Inggeris diketik dengan huruf miring
(italic) di dalam tanda kurung. Selanjutnya, “Dibimbing oleh…” (nama
lengkap pembimbing tanpa gelar yang ditulis dengan huruf kapital di awal
kata. Teks abstrak disusun seperti menyusun paragraf. Abstrak dalam Bahasa
Inggeris ditempatkan setelah halaman abstrak dalam Bahasa Indonesia.
4.1.10. Kata Pengantar
Kata pengantar memuat informasi tentang kapan dan berapa lama penelitian
dilakukan, lokasi dan sumber dana penelitian bila biaya penelitian bukan
berasal dari dana sendiri. Penelitian kemungkinan juga melibatkan pihak
lain, oleh karena itu kata pengantar menjadi media untuk menyatakan
terimakasih atas bantuan teknis dan saran profesional yang peneliti terima.
Kata pengantar sebaiknya tidak melebihi dari dua halaman.
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4.1.11. Daftar Isi
Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman yang memuat
abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar,
daftar foto, daftar lampiran, judul bab dan sub bab, daftar pustaka serta
lampiran. Bab maupun Sub bab diberi nomor dengan angka Arab. Judul
daftar isi diketik dengan huruf kapital dan ditempatkan di tengah, dua spasi
di bawah nomor halaman. Kata halaman dimaksudkan untuk menunjukkan
nomor halaman daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran serta setiap bab
atau sub-bab diketik di pinggir halaman kanan yang berakhir pada batas
pinggir kanan, dua spasi di bawah kata daftar isi. Susunan daftar isi ditulis
dua spasi di bawahnya.
Bila daftar isi memerlukan lebih dari satu halaman, maka pengetikan
diteruskan pada halaman berikutnya. Pengetikan antar bab dan antar sub bab
diantarai oleh dua spasi, sedangkan antar anak bab satu spasi. Judul bab
diketik dengan huruf kapital semua, tetapi untuk judul sub bab hanya huruf
pertama setiap kata yang diketik dengan huruf kapital, kecuali kata depan
dan kata sambung.
4.1.12. Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lainnya
Daftar tabel dan daftar gambar tidak selalu diperlukan kecuali bila lebih dari
dua tabel dan dua gambar dipakai dalam menyusun karya tulis. Daftar tabel
dan daftar gambar diketik dalam halaman tersendiri dengan format seperti
daftar isi. Kata “Halaman” diketik di sebelah kanan, berakhir pada batas tepi
kanan. Nomor diketik tepat pada permulaan batas tepi kiri, dua spasi di
bawah “Daftar Tabel” atau “Daftar Gambar”. Judul tabel atau gambar dalam
daftar tersebut harus sama dengan judul tabel atau judul gambar dalam teks.
Keterangan gambar tidak perlu ditulis dalam daftar gambar. Judul tabel,
bagan, foto, dan judul gambar diawali dengan huruf kapital, lalu nomor
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halaman ditulis sesuai dengan yang dijumpai dalam teks. Di dalam teks,
judul yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi satu.
Antara judul tabel dan tabel diberi jarak dua spasi.
4.1.13. Daftar Lampiran
Sama seperti daftar tabel dan gambar, lampiran tidak perlu dibuat daftarnya
bila hanya ada satu dalam karya tulis peneliti. Tata cara pengetikannya sama
dengan daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar dan daftar lainnya.
4.2. Bagian Inti
4.2.1. Tubuh Tulisan
Tubuh tulisan (body of text) terdiri atas 1) Pendahuluan, 2) Tinjauan Pustaka,
3) Metode Penelitian, 4) Hasil dan Pembahasan Penelitian, 5) Implikasi Hasil
Penelitian dan 6) Penutup. Bila hasil penelitian sangat kaya dan banyak halhal yang perlu ditulis secara lebih rinci, maka dimungkinkan untuk
menambah bab dan memberikan judul bab sesuai dengan isi tulisan. Setiap
bab dimulai pada halaman baru. Judul setiap bab diketik dengan huruf
kapital dan ditempatkan di tengah-tengah kertas dua spasi di bawah nomor
halaman. Batasi dua spasi atau tiga tingkat dalam bab dan usahakan merata
sehingga tidak ada sub bab yang menempati terlalu banyak halaman,
sementara sub bab lain terlalu pendek.
4.2.2. Pendahuluan
Dalam tubuh tulisan, bab pendahuluan diuraikan dalam Bab I. Bab
Pendahuluan memuat latar belakang yang dengan singkat mengulas alasan
mengapa penelitian dilakukan, rumusan masalah, asumsi-asumsi, hipotesis
(jika ada), tujuan dan manfaat penelitian. Hal penting yang perlu
diperhatikan bahwa penulisan Tesis bagi mahasiswa program studi
Spesialis1 STKS adalah bahwa tesis merupakan kelanjutan dari praktikum.
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Oleh karena itu, dalam pendahuluan perlu dicantumkan beberapa poin
penting dari hasil praktikum yang ditindaklanjuti dalam penulisan tesis.
Peneliti perlu memberikan penjelasan secara signifikan tentang alasan
memilih kasus/kondisi tertentu dari hasil praktikum. Bab ini seyogyanya
membimbing pembaca secara halus, tetapi melalui pemikiran logis yang
berakhir dengan pernyataan mengenai apa yang akan diteliti dan apa yang
diharapkan dari penelitian tersebut. Peneliti juga perlu menuliskan bahwa
apa yang diteliti benar-benar memberikan manfaat bagi subjek atau sasaran
penelitian dan pengembangan praktek pekerjaan sosial di Indonesia.
Tujuan penelitian berisi pernyataan singkat mengenai apa yang ingin dicapai
dari hasil penelitian. Dalam menuliskan tujuan, gunakan kata kerja yang
hasilnya dapat diukur (measurable) atau dapat dilihat (observable), seperti
menganalisis, menguraikan, menjelaskan, menguji, membuktikan, atau
menerapkan suatu gejala, konsep, atau dugaan, atau bahkan membuat suatu
prototipe. Dengan demikian, kata ‘mengetahui’ tidak layak dituliskan untuk
tujuan

penelitian,

terutama

bagi

mahasiswa

pascasarjana.

Bagian

pendahuluan diakhiri dengan “batasan”, yaitu ruang lingkup penelitian dan
keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian mencakup hal-hal yang
berada di luar kewenangan dan kemampuan peneliti yang muncul dalam
penelitian.
4.2.3. Kajian Pustaka
Kajian pustaka menjelaskan tentang kedudukan teori dalam penelitian.
Pilihan pendekatan akan menentukan bagaimana menuangkan teori dalam
penjelasannya. Dalam penelitian kuantitatif, teori-teori yang diuraikan dalam
bab ini seyogyanya berkaitan dengan konsep, konstrak dan variabel yang
akan diteliti. Variabel yang akan diteliti tercantum dalam kalimat judul
penelitian. Teori-teori yang dijelaskan dalam bab ini menjadi dasar bagi
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peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, tujuan, asumsi dasar, dan
hipotesis penelitian. Bab ini berakhir dengan merumuskan kerangka pikir
penelitian dalam bentuk skema atau bagan. Hal penting lain yang perlu
dikemukakan dalam bab ini adalah review hasil penelitian yang sudah
dilakukan oleh peneliti lain, yang senada atau mungkin sama dari aspek
variabel, sasaran, dan lokasi penelitian, tetapi berbeda dalam aspek-aspek
tertentu yang disebutkan dengan penelitian yang akan dilakukan.
Dalam penelitian kualitatif, penjelasan teori yang diungkapkan dalam bab
dua, lebih menggambarkan tentang sejauh mana peneliti memahami situasi
sosial yang sedang ditelitinya. Selanjutnya teori ini digunakan sebagai pisau
analisis dalam pembahasan temuan hasil penelitian.
Kontinuitas dan keterkaitan teori-teori yang digunakan pada saat praktikum
dengan penelitian yang dilakukan juga perlu mendapatkan penjelasan yang
memadai dalam bab ini.
4.2.4. Metode Penelitian
Metode penelitian dijelaskan dalam Bab III, yang memuat tentang
pendekatan, metode, dan desain atau rancangan penelitian, Pendekatan
penelitian terdiri atas penelitian kuantitatif atau kualitatif. Pemilihan
pendekatan penelitian akan menentukan pada aspek-aspek metode lainnya,
seperti penentuan desain atau rancangan penelitian, variabel atau definisi
operasional (aspek-aspek, indikator, parameter dari variabel yang akan
diteliti), instrumentasi (alat ukur, teknik pengumpulan data dan teknik
analisis data), dan prosedur atau langkah-langkah penelitian.
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4.2.5. Desain atau rancangan penelitian
Desain atau rancangan penelitian ini berisi tentang pilihan terhadap tipe
penelitian (eksplorasi, deskriptif, atau eksplanasi). Penelitian pada jenjang
pascasarjana, diwajibkan untuk menggunakan tipe eksplanasi.
Peneliti harus menentukan dan menguraikan dengan jelas desain penelitian
mana yang dipilih. Peneliti juga harus menjelaskan alasan mengapa memilih
desain penelitian tertentu. Desain penelitian yang dipilih disesuaikan dengan
pilihan paradigmanya, apakah menggunakan paradigma positivisme, post
positivime, teori kritikal, atau konstruktivisme.

4.2.6. Definisi Operasional/Penjelasan Istilah
Dalam

pendekatan

kuantitatif,

peneliti

harus

merumuskan

definisi

operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti. Definisi operasional
bukan definisi konseptual atau teoritik. Definisi operasional menjelaskan
bagaimana konsep yang abstrak dirumuskan menjadi konkrit sehingga dapat
diukur dan diamati. Beberapa peneliti menyebutnya dengan asesmen
variabel, yaitu mengurai variabel ke dalam indikator dan parameter.
Misalnya: “Coping adalah skor yang diperoleh responden atas jawaban
terhadap pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan aspek-aspek kemampuan
memecahkan masalah dan mengendalikan emosi, yaitu……….(sebutkan
indikatornya)”. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti tidak perlu membuat
definisi operasional, tetapi menjelaskan pengertian istilah-istilah penting atau
yang menjadi fokus dalam penelitian.
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4.2.7. Populasi dan Sampel/Sumber Data
Populasi adalah jumlah keseluruhan individu yang menjadi sasaran
penelitian sesuai dengan karakteristik individu yang telah ditetapkan oleh
peneliti. Populasi adalah wilayah kemana generalisasi akan ditujukan
berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel yang diambil dari populasi
tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan karakteristik individu
sasaran penelitian terlebih dahulu, sebelum menetapkan populasinya. Sampel
adalah bagian dari populasi sasaran penelitian, yang penarikannya
menggunakan teknik-teknik penarikan tertentu, apakah secara acak (random
sampling) atau tidak acak (non random sampling). Teknik penarikan sampel
secara acak memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
Pada penelitian kualitatif, istilah yang digunakan sumber data. Peneliti harus
menjelaskan jenis data yang ingin diperoleh atau menentukan variasi kasus
yang akan diteliti untuk dapat menentukan sumber data. Berdasarkan jenis
data dan variasi kasus tersebut, selanjutnya peneliti menentukan sumber data
yang dapat menjelaskan data yang dibutuhkan atau mewakili setiap kasus
yang ditemukan.
4.2.8. Instrumentasi/Alat Ukur/Pedoman Pengumpulan Data
Pada pendekatan kuantitatif, peneliti harus menjelaskan instrumen atau alat
ukur yang akan digunakan dalam mengumpulkan data. Alat ukur ada yang
sudah baku dan ada yang harus dibuat khusus oleh peneliti. Beberapa
variabel seperti stres, depresi, kecemasan, perilaku sosial, kecerdasan (IQ)
sudah memiliki alat ukur yang baku. Alat ukur yang disusun oleh peneliti
harus diujicobakan terlebih dahulu karena alat ukur harus valid dan reliabel.
Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti
sendiri. Namun demikian, kemungkinan diperlukan juga alat lain untuk
membantu kelancaran pengumpulan data, seperti skenario lapangan,
Halaman 101

penggunaan kamera, alat perekam, dan lain-lain. Pada bab ini peneliti harus
menjelaskan alat ukur apa yang digunakan dalam penelitiannya, atau alat
bantu apa saja yang digunakan dalam pengumpulan datanya.
4.2.9. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur/Pemeriksaan Keabsahan
Data
Instrumen atau alat ukur yang digunakan harus valid dan reliabel. Validitas
alat ukur artinya alat ukur tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya
diukur. Reliabilitas alat ukur adalah tingkat kehandalan alat ukur, artinya
digunakan oleh siapa pun alat ukur tersebut memberikan hasil yang sama.
Oleh karena itu, sebelum instrumen atau alat ukur digunakan untuk
pengumpulan data perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Pada bagian ini
peneliti menjelaskan teknik, alasan dan langkah-langkah dalam melakukan
uji validitas dan uji reliabilitas alat ukur. Peneliti yang menggunakan
pendekatan kualitatif menjelaskan cara yang dilakukan dalam memeriksa
data atau hasil

penelitian sehingga

dapat

diyakini

keabsahannya.

Pemeriksaan keabsahan data harus mencakup uji kredibilitas data,
keteralihan (transferability), audit proses penelitian (dependability), serta
audit hasil penelitian (confirmability).
4.2.10. Teknik Pengumpulan Data
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang data apa yang akan
dikumpulkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Teknik pengumpulan
data yang sering digunakan diantaranya angket (quesionaire), wawancara
(terstruktur atau tidak terstruktur), pengamatan (partisipatif atau non
partisipatif), studi dokumentasi, 24 hour recall, diskusi kelompok terfokus,
dan lain lain. Peneliti juga perlu menjelaskan teknik pengumpulan data yang
dipilih, akan digunakan untuk mengumpulkan data apa dan bagaimana cara
menggunakannya.
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4.2.11. Analisis Data
Pada bagian ini peneliti menjelaskan bagaimana data yang sudah terkumpul
akan diolah dan dianalisis. Dengan kata lain, teknik analisis data apa yang
akan digunakan. Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif akan
mengolah data dengan teknik analisis statistika, baik statistik deskriptif
maupun statistik inferensial. Peneliti yang menggunakan pendekatan
kualitatif memiliki teknik-teknik analisis tersendiri. Pada saat ini, sudah
banyak dikembangkan software khusus untuk mengolah data bagi kedua
pendekatan tersebut.

4.2.12. Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Hasil penelitian berisi deskripsi hasil pengolahan data, yang pada hakekatnya
merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian (problematik)
dan/atau terhadap hipotesis yang diajukan dalam pendekatan kuantitatif, atau
terhadap fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif. Deskripsi hasil
penelitian dengan pendekatan kuantitatif hendaknya disusun secara
sistematis

berdasarkan

tema/topik

yang

sesuai

dengan

susunan

problematik/hipotesis atau aspek-aspek variabel yang diteliti. Deskripsi hasil
penelitian dapat juga dilengkapi dengan tabel, ilustrasi gambar, grafik, foto,
dan bentuk-bentuk penyajian lainnya. Dalam penyajian tabel, diagram,
grafik, ilustrasi gambar, foto, dan lain-lain harus memperhatikan tata cara
penulisannya, misalnya nomor tabel dan nomor gambar harus ada sebagai
identitas tabel dan gambar tersebut. Nomor tersebut memudahkan apabila
dalam uraian memerlukan rujukan terhadap tabel, gambar dan lain-lain. Data
lapangan utama disajikan dan diulas dengan kalimat narasi yang singkat,
jelas, dan logis pada bagian ini, sedangkan data pendukung sebaiknya
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ditempatkan pada lampiran. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh
dikategorikan/ dikelompokkan, untuk memperoleh tema-tema tertentu, serta
disajikan sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran jawaban terhadap
masalah penelitian secara jelas dan utuh. Hal yang sangat penting dalam
penelitian kualitatif adalah perlunya penggambaran secara sistematis tentang
proses yang dilakukan dalam pengembangan model ataupun evaluasi
termasuk refleksi peneliti terhadap setiap proses.
Pembahasan Hasil Penelitian
Pada bagian ini, peneliti membahas dan menganalisis tentang 1) jawaban
tehadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terangkum dalam perumusan
masalah penelitian, 2) ketercapaian tujuan penelitian, dan 3) jawaban
empirik terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Selain itu,
peneliti juga menguraikan, menganalisis dan menginterpretasikan secara
kritis dan rasional hubungan antara hasil penelitian (factual-empiric) dengan
teori-teori yang berkaitan serta dengan hasil penelitian relevan yang sudah
pernah dilakukan oleh peneliti lain. Pada bagian ini, peneliti juga melakukan
penilaian terhadap model kerangka pikir yang sudah disusunnya dalam
rencana penelitian dibandingkan dengan hasil penelitian. Apakah hasil
penelitian mendukung kerangka pikir atau hasil penelitian tidak mendukung
sehingga memerlukan perubahan dalam kerangka pikir. Berdasarkan hal
tersebut peneliti dapat mengembangkan sebuah model intervensi bagi
permasalahan yang diteliti. Dalam pembahasan, kemampuan analisis peneliti
sebagai calon pekerja sosial spesialis sangat diperlukan. Pada saat
mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data (kuantitatif) atau memilih
satuan analisis dan mengkategorikan data (kualitatif), peneliti telah memiliki
sejumlah

gagasan

yang

dapat

dikembangkan

dalam

pembahasan.

Pengembangan gagasan ini disebut “argumen”. Kemudian peneliti dapat
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melakukan

komparasi

dengan

hasil

penelitian

terdahulu

dan

mengembangkan pertimbangan teoritis. Selanjutnya peneliti juga dapat
menilai keterbatasan penelitian yang ada secara jujur. Dengan demikian,
pembahasan menjadi kumpulan argumen berkenaan dengan relevansi,
manfaat dan kemungkinan keterbatasan penelitian.
Setiap argumen dikembangkan dalam sebuah paragraf (alinea). Teknik untuk
mengembangkan argumen sama dengan menyusun paragraf yang baik. Oleh
sebab itu, perlu dipikirkan untuk memilah-milah seluruh pembahasan
menjadi beberapa pikiran pokok. Setiap paragraf dalam pengembangan
hendaknya argumen memuat tiga hal penting, yaitu kalimat topik,
pengembangan penalaran dan kesimpulan atau ringkasan bilamana paragraf
berikutnya akan menampilkan gagasan berbeda. Pembahasan merupakan
tempat peneliti mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas,
tetapi logis dan singkat. Pendapat orang lain yang telah diringkas dalam
pendahuluan atau dalam tinjauan pustaka tidak perlu diulang, tetapi diacu
seperlunya.

4.2.13. Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi hasil penelitian merupakan konsekuensi lebih lanjut dari temuantemuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Temuan-temuan tersebut
memberikan kontribusi bagi penguatan, perbaikan atau pengembangan
model-model praktik dan juga teori-teori pekerjaan sosial. Hal tersebut
sesuai dengan fokus penelitian tesis bagi mahasiswa Sp1, yang diarahkan
pada pengembangan model pelayanan dan teknologi pelayanan pekerjaan
sosial serta evaluasi terhadap kebijakan, program, dan proses pelayanan
sosial. Hasil temuan perlu dipaparkan untuk dapat menilai kontribusinya
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pada praktek pekerjaan sosial, termasuk segi lain yang memerlukan
pengkajian atau penelitian lebih lanjut.
Implikasi hasil penelitian memuat model, program, kebijakan atau teknologi
yang diperbaiki atau dikembangkan, dasar pemikirannya, asumsi-asumsi
yang

mendasarinya,

konseptualisasi

model,

implementasi,

dan

keterbatasannya. Konseptualisasi model berisi komponen-komponen model,
seperti nama model, tujuan, sasaran, pelaksana, peran-peran, langkahlangkah kegiatan, strategi dan taktik/teknik, analisis kelayakan, sistem
evaluasi, dan indikator keberhasilan sertaaspek-aspek lain yang diperlukan.
Di bagian akhir model ini perlu disampaikan ilustrasi model secara skematik
(bagan). Kemudian hal penting lainnya adalah petunjuk bagaimana cara
model tersebut dapat dioperasikan, sehingga memberikan pemahaman dan
kemudahan bagi orang lain dalam mengaplikasikan model tersebut.

4.2.14 Penutup
Simpulan
Simpulan memuat ringkasan hasil penelitian dan jawaban terhadap tujuan
penelitian atau hipotesis. Rinciannya disusun sesuai dengan susunan aspekaspek dari variabel yang diteliti. Peneliti merumuskan kesimpulan dalam tiga
bagian, yaitu dalam pembahasan, simpulan dan abstrak. Dalam bagian ini
perlu dibedakan antara dugaan, temuan dan kesimpulan. Berbeda dengan
abstrak yang berupa paragraf dengan rangkaian kalimat yang terkesan
terpotong-potong. Simpulan dapat memuat uraian yang lebih luas tetapi
mudah dibaca dan dipahami. Peneliti harus kritis dalam menarik kesimpulan
untuk menghindarkan kesalahan interpretasi atau perbedaan penafsiran.
Simpulan dirumuskan dalam kalimat yang singkat, padat dan efektif. Di
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dalam simpulan tidak dibenarkan ada diskusi atau pembahasan, apalagi
dengan memaparkan tinjauan pustaka.
Saran
Saran yang dikemukakan seyogyanya berasal dari hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Saran tidak mengulang apa yang
telah dijelaskan dalam implikasi hasil penelitian. Saran berkenaan dengan
aspek-aspek khusus yang belum tertulis dalam bagian tersebut tetapi sangat
diperlukan dalam penyempurnaan model/program yang dikembangkan oleh
peneliti, termasuk usulan atau pemikiran tentang penelitian selanjutnya.
Saran sebaiknya ditulis lengkap dengan penjelasan mengapa saran tersebut
penting, kepada siapa saran ditujukan dan bagaimana langkah-langkahnya.
Bila ada saran untuk penelitian lanjutan, peneliti perlu mengemukakan
keterbatasan yang telah dilakukan serta hal-hal yang belum terjangkau oleh
penelitian yang telah dilakukan dan perlu penyempurnaan.
4.3. Bagian Akhir
Bagian akhir tesis ini terdiri atas Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran
4.3.1. Daftar Pustaka
Daftar pustaka memuat semua pustaka atau literatur (buku, jurnal, dll) yang
menjadi sumber rujukan atau referensi dalam tubuh tulisan. Semua kutipan
pendapat yang berasal dari berbagai sumber rujukan tersebut harus tercantum
di dalam daftar pustaka. Pencantuman kepustakaan selain merupakan bentuk
penghargaan dan pengakuan terhadap karya atau pendapat orang lain, juga
sebagai etika profesional dalam penulisan karya ilmiah. Pencantuman
pendapat orang lain tanpa merujuk sumbernya merupakan plagiarism.
Skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian termasuk pustaka, namun tata
cara penulisannya dipisahkan dari kelompok buku teks. Penulisan rujukan di
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dalam daftar pustaka dikelompokkan berdasarkan jenis sumber rujukannya,
seperti kelompok buku teks, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi,
hasil mengunduh dari internet, dan lain-lain. Tata cara penulisan daftar
pustaka diatur dalam bagian tersendiri.
4.3.2. Lampiran
Lampiran didahului oleh satu halaman yang bertuliskan Lampiran dan Juduljudul dokumen yang dilampirkan. Nomor halaman tidak perlu dicantumkan,
tetapi diperhitungkan dalam penomoran (jika lampiran tersebut berupa
dokumen). Lampiran merupakan tempat untuk menyajikan keterangan
tambahan yang diperlukan. Lampiran dapat memuat surat ijin penelitian,
inform consent, instrumen atau alat ukur penelitian, data mentah, output hasil
analisis statistika, proses perhitungan validitas dan reliabilitas, peta lokasi
penelitian, foto-foto yang mendukung penelitian, bahan/materi eksperimen,
skenario percobaan, dan lain sebagainya. Riwayat hidup peneliti juga dapat
disajikan dalam lampiran, terutama berkaitan dengan pendidikan formal
sejak

sarjana,

pengalaman kerja,

publikasi

karya

ilmiah

peneliti,

penghargaan akademik, beasiswa, keanggotaan dalam organisasi profesi.
Riwayat hidup dalam hal ini berkaitan dengan kehidupan profesional dan
bukan personal.
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FORMAT PENULISAN TESIS KUANTITATIF
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA SP1
PEKERJAAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG
Laporan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif disajikan
secara lugas, objektif dan apa adanya. Isi pokok laporan penelitian adalah
apa yang diteliti, bagaimana cara melakukannya, apa hasilnya, bagaimana
implikasi serta kesimpulannya. Secara keseluruhan laporan penelitian
kuantitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
Bagian Awal:
 Halaman Sampul
 Logo STKS (dicetak timbul)
 Halaman Kosong
 Halaman Judul
 Halaman Persembahan (jika diperlukan)
 Halaman Pernyataan Orisinalitas
 Halaman Persetujuan Pembimbing
 Halaman Pengesahan Tesis
 Halaman Daftar Tim Penguji
 Halaman Atribut Tesis
 Abstrak
 Abstract
 Kata Pengantar
 Daftar Isi
 Daftar Tabel
 Daftar Bagan
 Daftar Gambar (jika ada)
 Daftar Foto (jika ada)
 Daftar Lampiran
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Bagian Inti:
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Hipotesis Penelitian
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
E. Sistematika Penulisan
BAB II

KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
B. Dasar Teori (yang digunakan)
C. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
B. Definisi Operasional
C. Populasi dan Sampel
D. Alat Ukur Penelitian
E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
F. Teknik Pengumpulan Data
G. Teknik Analisis Data
H. Langkah langkah dan Jadwal Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan
1. Penilaian terhadap temuan berdasarkan
terdahulu dan teori
2. Keterbatasan penelitian

BAB V

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN
A. Implikasi Teoritis
B. Implikasi Praktis

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
B. Saran

Bagian Akhir:
 Daftar Pustaka
 Lampiran-lampiran
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FORMAT PENULISAN TESIS KUALITATIF
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA SP1
PEKERJAAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG
Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala atau
fenomena secara menyeluruh dan kontekstual tentang topic-topik yang
diteliti. Secara keseluruhan laporan penelitian kualitatif dapat dibagi ke
dalam tiga bagisn sebagai beikut:
Bagian Awal:
 Halaman Sampul
 Logo STKS (dicetak timbul)
 Halaman Kosong
 Halaman Judul
 Halaman Persembahan (jika diperlukan)
 Halaman Pernyataan Orisinalitas
 Halaman Persetujuan Pembimbing
 Halaman Pengesahan Tesis
 Halaman Daftar Tim Penguji
 Halaman Atribut Tesis
 Abstrak
 Abstact
 Kata Pengantar
 Daftar Isi
 Daftar Tabel
 Daftar Bagan
 Daftar Gambar (jika ada)
 Daftar Foto (jika ada)
 Daftar Lampiran

Halaman 111

Bagian Inti:
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Sistematika Penulisan
BAB II

KAJIAN PUSTAKA
A. Prolog tentang gambaran Konseptual (teori) yang
digunakan pada saat praktikum
B. Kepustakaan yang Relevan

BAB III

METODE PENELITIAN
A. Desain/Rancangan Penelitian
B. Penjelasan Istilah
C. Latar Penelitian
D. Jenis dan Sumber Data
E. Pemeriksaan Keabsahan Data
F. Teknik Pengumpulan Data
G. Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan

BAB V

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN
A. Implikasi Teoritis
B. Implikasi Praktis

BAB VI

PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

Bagian Akhir:
 Daftar Pustaka
 Lampiran-lampiran
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BAB V
PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Pedoman penulisan artikel ilmiah ini tidak memuat yang benar atau
salah, tetapi memuat standar yang umum berlaku, sehingga naskah publikasi
yang ditulis berkualitas serta dapat disampaikan secara konsisten, jelas,
komunikatif, serta efektif. Pedoman ini secara umum memuat standar
penulisan

artikel

sesuai

dengan

manual

publikasi

dari

American

Psychological Association (2010) yang telah mengacu pada Journal Article
Reporting Standards dan lazim digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dan
perilaku, termasuk pekerjaan sosial. Gaya American Psychological
Association (APA) yang menjadi acuan pedoman ini adalah versi terkini,
yakni versi keenam. Oleh karena itu, jika APA mengalami perkembangan,
pedoman ini dapat disesuaikan dengan perkembangan terbaru. Selain itu,
pedoman ini juga didasarkan pada kriteria penulisan artikel seperti yang
dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Dikti Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Dengan

mengacu

pedoman ini maka artikel sebaiknya merupakan tulisan yang didasarkan pada
hasil penelitian ilmiah (antara lain survei, studi kasus, percobaan/
eksperimen, analisis arsip, dan pendekatan sejarah)atau hasil kajian teoritis
yang ditujukan untuk memajukan teori yang ada atau mengadaptasi teori
pada suatu keadaan setempat dan/atau hasil penelaahan teori dengan tujuan
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mengulas dan menyintesis teori-teori yang ada. Demikian pula artikel
mencerminkan

cakupan keilmuan spesifik pekerjaan sosial, kepioniran

ilmiah/orisinalitas karya, makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, dampak
ilmiah, jumlah sumber pustaka primer lebih banyak dibandingkan jumlah
sumber lainnya, derajat kemutakhiran bahan yang diacu dengan melihat
proporsi terbitan 10 tahun terakhir, ketajaman analisis dan sintesis yang
dilakukan secara kritis, penarikan simpulan dan pencetusan teori baru yang
dituangkan secara akurat dengan berpedoman pada kaidah ilmiah di dalam
setiap artikelnya.

5.1 Persyaratan Naskah
Naskah artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal harus asli
karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan di jurnal atau media
manapun. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggeris
dengan menggunakan tata bahasa yang benar dan baku sesuai dengan
ketentuan tata bahasa yang digunakan, serta memperhatikan etika penulisan
karya ilmiah.
Naskah artikel dapat merupakan laporan penelitian empirik, kajian
literatur, artikel teoritikal, atau artikel metodologikal. Meskipun demikian,
pedoman ini hanya mengatur artikel penelitian empirik agar laporan-laporan
penelitian di lingkungan STKS dapat dipublikasikan melalui jurnal.
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Naskah ditulis dalam kertas berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan
batas-batas kiri, atas, kanan, dan bawah satu inci. Jarak antar baris dua spasi
(kecuali dalam tabel dan gambar dapat disesuaikan dengan kebutuhan
penyampaian informasi secara efektif). Setiap halaman diberi running head
yang diringkas dari judul artikel. Semua huruf dalam running head ditulis
dengan huruf kapital.
5.2 Sistematika dan Isi Naskah
Sistematika artikel penelitian empirik mencakup susunan unsur-unsur:
judul, nama penulis dan afiliasi lembaga, catatan penulis, abstrak, kata kunci,
pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, simpulan, dan referensi.
Meskipun simpulan dalam susunan unsur-unsur artikel APA (2010) dimuat
dalam pembahasan, simpulan dalam pedoman ini menjadi judul tersendiri
setelah pembahasan. Ketetapan ini dibuat dengan mempertimbangkan
standar penilaian isi dari terbitan berkala ilmiah di Indonesia yang memuat
penyimpulan sebagai kriteria tersendiri.
5.2.1 Judul
Judul artikel penelitian empirik yang baik memenuhi kriteria berikut:


Memuat pernyataan yang menjelaskan tentang isu yang sesuai dengan
topik tulisan dan meringkas ide utama isi naskah.



Memuat variabel-variabel, subjek, dan batasan lokasi penelitian.
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Pernyataan judul memberi penjelasan secara utuh yang mudah dipahami.
Tidak memuat singkatan atau akronim.



Mudah diringkas untuk membuat running head.



Ringkas, disarankan tidak lebih dari 12 kata. Kata-kata hasil penelitian
atau yang berkenaan dengan metode tidak lazim digunakan dalam judul.

Judul ditulis di halaman pertama artikel, ditebalkan, ditik di tengah-tengah
antara batas kiri dan batas kanan, ditengah-tengah dari setengah halaman
bagian atas. Awal setiap kata dari pernyataan judul, kecuali kata tugas
(seperti kata depan, kata sambung), ditik dengan huruf kapital. Penulisan
judul tidak diakhiri tanda baca titik.
5.2.2 Nama Penulis dan Afiliasi Lembaga
Setiap naskah artikel harus disertai dengan informasi nama penulis dan
lembaga afiliasi penulis. Setiap penulis hendaknya menggunakan format
penulisan nama yang sama untuk setiap karya tulisnya. Penulisan nama tidak
disertai gelar, termasuk gelar akademik seperti Drs., Dra., M. Si., Ph. D., Dr.,
Prof. Secara umum penulisan nama mengikuti format nama pertama, inisial
nama tengah, kemudian nama akhir. Nama ditulis di tengah-tengah batas kiri
dan kanan, di bawah judul artikel.
Afiliasi lembaga menunjukkan lembaga tempat kerja penulis saat
melakukan penelitian atau yang memberi dukungan terhadap penelitian.
Afiliasi lembaga untuk setiap penulis tidak boleh lebih dari dua. Jika penulis
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tidak memiliki lembaga afiliasi, tulis

kota dan negara di mana penulis

menjadi warganya.
Afiliasi lembaga ditulis di satu baris di bawah nama penulis, ditengahtengah batas kiri dan kanan. Jika ada dua orang penulis dengan afiliasi
lembaga yang sama, kedua nama penulis ditulis dalam satu baris,
dihubungkan dengan kata dan, kemudian afiliasi ditulis di baris berikutnya
seperti terlihat dalam contoh berikut:
Susilawati dan Epi
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
Jika ada tiga orang penulis dengan afiliasi lembaga yang sama, ketiga nama
penulis ditulis dalam satu baris. Antara nama pertama dengan kedua
dihubungkan dengan koma, kemudian antara nama kedua dengan ketiga
dihubungkan dengan koma yang diikuti dengan kata dan. Afiliasi penulispenulis tersebut ditulis di baris berikutnya. Jika afiliasi lembaga dari masingmasing penulis berbeda, afiliasi lembaga ditulis di bawah setiap nama
penulis seperti contoh berikut:
Susilawati, Nelson, dan Epi
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia
Zulkarnain A. Hatta
Universiti Sains Malaysia
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5.2.3 Catatan tentang Penulis
Catatan penulis ditulis di halaman judul, setelah afiliasi lembaga. Label
catatan penulis yang menjadi judul bagian ini ditulis tebal di tengah-tengah
antara batas kiri dan batas kanan. Huruf awal setiap kata dalam judul tersebut
ditulis dengan huruf kapital.
Catatan penulis lazimnya memuat afiliasi bagian lembaga secara
lengkap, perubahan afiliasi (jika ada), pengakuan dukungan finansial atau
bantuan atau situasi khusus (seperti pengakuan bahwa naskah ini didasarkan
pada data yang telah digunakan sebelumnya pada disertasi doktoral), dan
alamat kontak. Setiap informasi tersebut ditulis dalam paragraf yang terpisah
dan setiap awal paragraf ditulis menjorok seperti terlihat dalam contoh yang
ditulis dalam bahasa Inggeris sebagai berikut:
Jane Doe, Department of Psychology, University of Illinois at
Urbana-Champaign;

John

Smith,

Department

of

Educational

Psychology,University of Chicago.
This research was supported in part by grants from the National
Institute on Aging and from the John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation .
Correspondence concerning this article should be addressed to Jane
Doe, Department of Psychology, University of Illinois, Champaign, IL
61820.E-mail: jdoe@uiuc.edu.
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5.2.4 Abstrak
Abstrak adalah ringkasan yang merangkum isi artikel secara
menyeluruh. Abstrak artikel penelitian empirik memberi informasi cepat
tentang masalah yang diteliti, informasi penting mengenai metode yang
digunakan (tipe desain penelitian, partisipan, alat yang digunakan atau
pengukuran, dan pengumpulan data), temuan yang mendasar, simpulan dan
implikasinya.
Abstrak yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut:


Akurat,

merefleksikan tujuan dan isi naskah artikel, tidak memuat

informasi lain di luar isi naskah.


Tidak bersifat menilai tetapi melaporkan. Tidak mengomentari isi
naskah.



Menggunakan bahasa yang jelas, mudah dimengerti, saling berkaitan
secara logis, dan lebih banyak menggunakan kalimat aktif.



Ringkas, setiap kalimat yang disusun memberi informasi secara
maksimal.
Abstrak ditulis di halaman baru (halaman kedua). Judul abstrak ditulis

di atas, di tengah-tengah antara batas kiri dan kanan. Judul tersebut ditulis
tebal, huruf awal judul ini ditulis dengan huruf kapital. Isi abstrak dimuat
dalam satu paragraf, tetapi awal paragraf tersebut ditulis tidak menjorok.
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Jumlah kata yang digunakan dalam abstrak dibatasi, biasanya berkisar antara
250 hingga 300 kata.
Kata-kata kunci dari abstrak yang mencerminkan konsep penting
dalam artikel dituliskan pada baris baru setelah abstrak, menjorok seperti
paragraf baru. Sebelum mengurutkan kata-kata tersebut, tulis kata-kata kunci
dengan huruf miring dan awal kata tersebut ditulis dengan huruf kapital.
Peniulisan kata tersebut diakhiri dengan tanda baca titik dua. Setiap kata
kunci diurutkan, dipisahkan dengan koma, ditulis dengan hurup tegak, dan
tidak diakhiri dengan titik. Penulisan kata-kata kunci seperti contoh berikut:
Keywords: Narcissism, Self-esteem, Delinquency
5.2.5 Pendahuluan
Pendahuluan dalam naskah artikel penelitian empirik memuat
penjelasan ringkas tentang argumentasi betapa pentingnya fonomena yang
menjadi fokus penelitian mendapat perhatian dan pentingnya penelitian
dilakukan agar fenomena tersebut dapat lebih dipahami atau dikendalikan.
Argumentasi tersebut menjelaskan kebutuhan akan pengetahuan baru yang
mengatasi kekurangan pengetahuan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya
atau penjelasan teoritik yang ada sehingga mendasari tujuan penetian
maupun pengajuan hipotesis. Argumentasi tersebut juga menjelaskan
implikasi penelitian bagi pengembangan praktik pemecahan masalah
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maupun pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan fenomena yang
diteliti.
Ada beberapa pertanyaan yang harus diperhatikan dalam menulis
pendahuluan, yaitu:
 Mengapa masalah yang diteliti tersebut penting?
 Bagaimana

penelitian

tersebut

berhunbungan

dengan

penelitian

sebelumnya dalam bidang tersebut? Jika ada aspek-aspek yang telah
dilaporkan dalam penelitian sebelumnya, bagaimana laporan penelitian ini
berbeda dan atau dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya?
 Apa tujuan penelitian? Hipotesis primer dan sekunder apa yang diajukan
dan bagaimana hubungannya dengan teori yang ada?
 Bagaimana

hipotesis

penelitian

berhubungan

dengan

rancangan

penelitiannya?
 Apa implikasi praktis dan teoritik dari penelitian ini?
Pendahuluan yang baik menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara
ringkas, hanya dalam beberapa halaman sehingga pembaca mudah
memahami apa yang diteliti dan mengapa diteliti.
Pendahuluan ditik di halaman baru (di halaman ketiga).

Judul

pendahuluan ditik di atas, di tengah-tengah antara batas kiri dan kanan. Judul
tersebut ditulis tebal dan huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Lihat
ketentuan penulisan judul tingkat ke-1 pada bagian 5.3.2.
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5.2.6 Metode
Bagian ini ditik langsung melanjutkan bagian pendahuluan, tidak perlu
dimulai di halaman baru. Judul metode ditik di tengah-tengah antara batas
kiri dan kanan barisnya. Kata metode yang menjadi judul bagian ini ditulis
tebal dan huruf awalnya ditik dengan huruf kapital.
Bagian metode berisi penjelaskan secara ringkas tetapi mengurai cukup
lengkap mengenai bagaimana penelitian dilakukan, termasuk bagaimana
veriabel-variabel penelitian didefinisikan.

Penjelasan yang lengkap

mengenai metode yang digunakan memberi kesempatan kepada pembaca
untuk menilai kelayakan dari penelitian tersebut dan keabsahan atau
reliabilitas dan validitas hasilnya, serta memungkinkan penelitian tersebut
direplikasi. Jika naskah artikel merupakan pembaharuan dari metode dan
penelitian sebelumnya yang sudah dipublikasikan, penulis harus memberi
pengantar ringkas tentang hal tersebut dan menginformasikan sumbernya.
Penjelasan metode penelitian biasanya dibagi ke dalam subbagian atau
subjudul: tipe penelitian, subjek atau partisipan penelitian, pengukuran atau
pengumpulan dan analisis data, dan prosedur atau langkah-langkah
penelitian. Jika rancangan tersebut kompleks, maka dapat dibagi ke dalam
beberapa subjudul sehingga menjamin bahwa pembaca mudah mendapatkan
informasi spesifik. Muatan deskripsi metode penelitian secara lebih spesifik
akan berhubungan dengan pendekatan dan tipe penelitian yang digunakan.
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Penjelasan tipe penelitian menguraikan apakah penelitian yang
dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif/naturalistik atau kuantitatif,
metode penelitian apa yang digunakan (apakah eksperimen, atau survey, atau
etnografi, atau metode lainnya), dan apa argumentasinya. Argumentasi harus
sesuai dengan tujuan penelitian dan tipe pertanyaan penelitian.
Subjek atau partisipan penelitian perlu dijelaskan untuk memastikan
batasan penelitian atau batasan generalisasi hasil penelitian. Dasar penetapan
subjek penelitian dan karakteristik demografi dari subjek penelitian (seperti
umur, jenis kelamin, ras, atau lainnya), yang dianggap penting terkait dengan
penjelasan variabel penelitian, perlu dijelaskan dalam bagian ini.
Penjelasan subjek atau partisipan penelitian dalam artikel penelitian
yang menggunakan pendekatan kuantitatif berkenaan dengan jumlah dan
karakteristik populasi penelitian, jumlah sampel dan karakteristik sampel,
serta prosedur penarikan sampel tersebut. Informasi karakteristik popolasi
penting untuk menunjukkan tingkat homogenitas atau heterogenitas populasi
sehingga menyediakan informasi yang mendasari penentuan sampel.
Penjelasan jumlah dan karakteristik sampel penelitian dikaitkan dengan
pertimbangan tingkat presisi atau tingkat kepercayaan terhadap hasil
penelitian tersebut. Pertimbangan tingkat presisi sangat penting ketika
analisis statistika inferensial digunakan untuk menarik generalisasi dari
sampel ke populasi atau untuk menguji hipotesis.
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Penjelasan subjek atau partisipan penelitian dalam artikel penelitian
yang menggunakan pendekatan kualititatif berkenaan dengan karakteristik
subjek yang diteliti, karakteristik informan yang memberikan informasi
tentang subjek yang diteliti tersebut, serta argumentasi dan prosedur
penetapannya. Penjelasan karkteristik subjek yang diteliti, argumentasi dan
prosedur penetapannya; serta karakteristik informan, argumentasi dan
prosedur penetapannya; akan memperjelas batasan penelitian dalam artikel
tersebut.
Penjelasan pengukuran sangat penting dalam artikel penelitian yang
dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Istilah pengukuran biasanya
digunakan dalam penelitian kuantitatif

karena sering dikaitkan dengan

penggunaan angka-angka dalam menilai dan mengklasifikasikan subjek
berkenaan dengan variabel yang diteliti. Penjelasan bagian ini mencakup:
definisi varibel-variabel penelitian, instrumen pengumpulan data yang
dilengkapi dengan informasi validitas dan reliabilitas instrumen tersebut,
teknik pengumpulan data, teknik untuk meningkatkan kualitas hasil
pengukuran, serta teknik analisis data. Analisis statistika yang digunakan
dijelaskan dalam subbagian analisis data. Penjelasan semua hal tersebut perlu
dilengkapi dengan argumentasinya.
Istilah pengukuran tidak lazim digunakan dalam penelitian yang
menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam artikel penelitian yang
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menggunakan pendekatan kualitatif biasanya digunakan istilah pengumpulan
data dan analisis data. Penjelasan ini diawali dengan definisi variabelvariabel penelitian atau istilah-istilah yang berkenaan dengan fokus
penelitian. Bagian ini selanjutnya memuat penjelasan tentang teknik
pengumpulan data yang digunakan dan argumentasinya, teknik analisis data
yang digunakan, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan serta
argumentasinya.
Prosedur atau langkah-langkah penelitian, termasuk alokasi waktu
yang digunakan perlu dijelaskan sehingga memberikan gambaran kegiatan
secara menyeluruh. Ketika artikel melaporkan tipe penelitian eksperimen,
perlu ada penjelasan apakah penelitian tersebut menggunakan kelompok
kontrol. Ketika ada kelompok kontrol, perlu dijelaskan bagaimana prosedur
penetapan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, apakah secara acak
(random assignment) atau dengan prosedur lain. Prosedur bagaimana
perlakuan dilakukan dan kapan dan durasi perlakuan, setting situasi saat
perlakuan, dan kapan pengukuran dilakukan juga perlu dijelaskan. Begitu
juga ketika artikel melaporkan tipe penelitian tindakan partisipatif, perlu ada
penjelasan mengenai bagaimana tindakan dirancang dan dilaksanakan.
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5.2.7 Hasil Penelitian
Bagian ini ditik langsung melanjutkan bagian sebelumnya, tidak perlu
dimulai di halaman baru. Label hasil penelitian yang menjadi judul bagian
ini ditebalkan, ditik di tengah-tengah antara batas kiri dan kanan barisnya.
Huruf awal setiap kata judul tersebut ditik dengan huruf kapital.
Dalam hasil penelitian disajikan rangkuman data yang telah
dikumpulkan dan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan
pembuktian hipotesis penelitian. Oleh karena itu, penyajian hasil
diorganisasikan dengan menggunakan subjudul-subjudul yang sesuai dengan
pertanyaan dan hipotesis penelitian. Semua temuan di lapangan dilaporkan,
tidak terkecuali hasil negatif atau yang tidak sesuai dengan dugaan (seperti
tidak ada pengaruh atau pengaruhnya kecil, padahal hasil analisis teori
diduga akan berpengaruh besar). Hasil penelitian hanya menguraikan fakta
yang ditemukan, tidak disertai dengan penilaian atau komentar peneliti.
Hasil penelitian kuantitatif maupun kualitatif harus akurat, tidak bias,
lengkap, bermakna, dan jelas. Berbagai metode penyajian data (seperti:
uraian naratif, tabel, atau gambar, termasuk grafik, chart, dan peta) dapat
digunakan sesuai dengan keperluan efektivitas dan efisiensi penyajian data.
Cara penyajian data dengan menggunakan tabel atau gambar akan dibahas
tersendiri.
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Hasil penelitian kuantitatif lazimnya memuat hasil analisis statistik
yang dikembangkan dengan deskripsi sehingga lebih lengkap membangun
makna temuan. Misalnya, ketika hasil penelitian tentang ikatan sosial remaja
putus sekolah dengan kelompok sebaya negatif menunjukkan bahwa pada
sampel ada 9.68% yang memiliki ikatan yang sangat kuat, 33.87% kuat,
36.45% sedang, dan 20% rendah; perlu dideskripsikan bagaimana
karakteristik dari setiap klasifikasi tersebut. Deskripsi tersebut dibuat dengan
mengacu pada pola jawaban responden terhadap instrumen penelitiannya. Di
samping itu, hasil penelitian tersebut perlu dilengkapi dengan penghitungan
statistik estimasi/perkiraan untuk menarik generalisasi ke tingkat populasi.
Nilai hasil pengujian statistik inferensial (seperti hasil pengujian
perbedaan, pengaruh, korelasi yang signifikan atau tidak signifikan) serta
hasil perhitungan besarnya pengaruh atau koefisien korelasi, perlu dilengkapi
dengan

tingkat

kepercayaan

atau

disebut

juga

taraf

signifikansi,

kemungkinan kekeliruan (yang dilambangkan dengan α) atau nilai p-value,
dan derajat bebas (db). Hasil perhitungan statistik estimasi perlu dilengkapi
dengan kemungkinan kesalahan, sementara rata-rata perlu dilengkapi dengan
standar deviasi. Contoh penyajian hasil statistik dalam narasi adalah sebagai
berikut:
… Hasil pengujian menunjukkan bahwa keterampilan sosial remaja
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kenakalan.
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Besarnya pengaruh tersebut adalah 47.50 %(t = -7.374;PYX = -0.689;
(PYX)2 = 0.475; p-value < 0.001;db = 60). Dengan demikian, semakin

tinggi keterampilan sosial yang dimiliki remaja berpengaruh terhadap
semakin rendah tingkat kenakalan mereka. …
Ketika menggunakan eksperimen, hasil penelitian bukan hanya
menunjukkan pengaruh perlakuan/intervensi yang diuji. Sebelum penjelasan
tentang pengaruh intervensi perlu ada pemaparan hasil pengamatan selama
intervensi diberikan, alur perkembangan keikutsertaan kelompok eksperimen
dan kelompok kontrol, masalah-masalah yang mengancam validitas (seperti
kehilangan data pada kelompok kontrol maupun ekperimen) dan cara
mengatasinya.
Hasil penelitian kualitatif lazimnya mengurai secara rinci dan detil
jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diorganisasikan berdasarkan
tema-tema dan subtema-subtema yang ditemukan dari data yang terkumpul.
Misalnya ketika menggambarkan tipe-tipe kekerasan seksual yang dialami
oleh anak jalanan, dikembangkan subtema tipe-tipe kekerasan seksual yang
dialami anak dalam lingkungan yang beragam (keluarga, jalanan, dan
lingkungan lainnya). Karakteristik situasi lingkungan dan kekhasan kejadiankejadian tipe-tipe kekerasan, maupun kesamaan pola kejadian yang
ditemukan dideskripsikan. Tema-tema dan subtema-subtema temuan
dikembangkan sesuai dengan kompleksitas isi dari data yang diperoleh.
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5.2.8 Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian merupakan evaluasi dan interpretasi
terhadap hasil penelitian. Pembahasan diawali dengan penjelasan tentang
kesamaan atau perbedaan temuan penelitian dengan temuan penelitian
terdahulu dan kekuatan temuan penelitian yang diperoleh. Dalam
pembahasan juga perlu diuraikan alasan-alasan temuan positif maupun
negatif yang dikaitkan dengan analisis teori dan praktik, serta tingkat
generalisasi atau keteralihan hasil penelitiannya. Uraikan pentingnya temuan
dalam menghadapi besarnya permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
Identifikasi gap teori dan praktik dalam penjelasan dan pengendalian
permasalahan yang dikaji, prediksi perkembangan permasalahan di masa
datang,dan

kebutuhan

pengembangan

teori

maupun

praktik

untuk

mengantisipasinya.
Dalam pembahasan perlu diuraikan konsekuensi atau implikasi
penelitian bagi pengembangan teori atau ilmu pengetahuan dan praktik.
Dalam implikasi tersebut dimuat uraian rinci kontribusi penelitian dalam
mewujudkan manfaat teoritik maupun praktik (termasuk manfaat bagi
pengembangan kebijakan atau model pemecahan masalah yang ditawarkan).
Keterbatasan penelitian merupakan hal penting lain yang perlu dimuat
dalam pembahasan. Keterbatasan tersebut dapat berkaitan dengan ancamanancaman terhadap validitas internal, masalah-masalah pengukuran, tumpangHalaman 129

tindih kajian, pengaruh ukuran subjek/sampel yang diteliti, keterbatasan
dalam melakukan generalisasi (atau berhubungan dengan validitas eksternal),
atau temuan masalah/tema baru yang belum dijawab dalam penelitian
sehingga perlu dikaji di masa datang. Uraian keterbatasan ini menjadi dasar
untuk merekomendasikan tema atau strategi-strategi penelitian dalam
konteks yang terkait di masa datang.
Pembahasan ditik langsung melanjutkan bagian sebelumnya, tidak
perlu dimulai di halaman baru. Label pembahasan (sebagai judul bagian ini)
ditebalkan, ditik di tengah-tengah antara batas kiri dan kanan barisnya. Huruf
awal judul tersebut ditik dengan huruf kapital.
5.2.9 Simpulan
Dalam manual publikasi APA (2010) simpulan tidak dimunculkan
menjadi bagian tersendiri, tetapi dimuat dalam pembahasan. Meskipun
demikian, banyak artikel dalam terbitan berkala ilmiah yang memunculkan
simpulan secara tersendiri karena dianggap penting dan dianggap dapat
menunjukkan hasil dan implikasi penelitian secara cepat. Dalam Pedoman
Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
49/DIKTI/Kep/2011) dimuat bahwa penyimpulan merupakan bagian yang
dinilai dari substansi isi artikel-artikel terbitan berkala ilmiah.
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Simpulan merupakan bentuk ringkas dari hasil penelitian dalam
menjawab

pertanyaan-pertanyaan

penelitian

dan

pembahasan

hasil

penelitian. Oleh karena itu, simpulan lazimnya berisi pernyataan-pernyataan
ringkas yang menggambarkan atau menjelaskan isu penelitian sesuai dengan
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, keluasan generalisasi, prediksi
perkembangan isunya, implikasi dan rekomendasi bagi pengembangan
praktik maupun teori, serta kebutuhan penelitian di masa datang. Seperti
bagian lain, bagian ini ditik langsung melanjutkan bagian sebelumnya.
5.2.10 Referensi
Dalam referensi dimuat pustaka-pustaka yang dikutif dalam artikel.
Referensi berbeda dengan daftar pustaka. Daftar pustaka lebih luas,
mencakup juga pustaka yang dibaca sebagai bahan untuk menyiapkan
tulisan, meskipun tidak dikutif. Artikel yang baik menggunakan referensi
yang relevan, tepat, terkini, dan mengutamakan sumber primer. Semua
referensi yang digunakan harus lengkap dimuat dalam bagian ini.
Referensi dimulai di halaman baru. Kata referensi sebagai label judul
bagian ini ditebalkan, ditik di tengah-tengah antara batas kiri dan kanan
barisnya. Huruf awal judul tersebut ditik dengan huruf kapital. Setiap
referensi yang didaftar ditik mulai dari batas kiri. Jika penulisannya lebih
dari satu baris, baris kedua ditik menjorok. Cara pengetikan referensi lebih
lanjut dapat dilihat dalam bagian teknik penulisan.
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5.3. Teknik Penulisan
5.3.1 Panjang Naskah
Panjang naskah harus disesuaikan dengan kepentingan menyampaikan
ide utama secara efektif. Rata-rata jumlah halaman artikel-artikel dalam
jurnal-jurnal berbeda-beda. Beberapa jurnal memuat kekentuan jumlah
minimal dan maksimal halaman artikel agar lebih komunikatif dan jumlah
halaman keseluruhan jurnal dari setiap terbitannya lebih konsisten.
Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Direktur Jenderal Dikti Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, memuat
ketentuan bahwa jumlah halaman dalam setiap jilid harus konsisten dan
paling sedikit 100 halaman. Jumlah halaman setiap artikel dalam jurnal
ilmiah berkisar antara 15 hingga 20 halaman.
5.3.2 Pengorganisasian Naskah dengan Judul-Judul
Pengorganisasian ide sangat penting dalam menyusun naskah yang
sistematis, jelas, dan logis. Pengorganisasian naskah dapat dilakukan dengan
menggunakan

judul-judul

dan

anak-anak

judul

sesuai

dengan

pengelompokkan tema-tema ide yang disampaikan.
Hirarki tema yang menunjukkan bahwa tema besar tertentu dapat
memuat sub-sub tema dapat diberi judul secara bertingkat pula. Penulisan
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tingkatan judul harus konsisten dan penjelasan isi suatu judul harus sesuai
dengan tema judulnya sehingga naskah sistematis dan mudah dipahami.
Pedoman publikasi dari APA versi keenam (American Psychological
Association, 2010) memuat cara penulisan tingkatan judul yang sederhana
dengan mengatur penulisan dan tata letak tanpa penggunaan nomor seri
sehingga kalau ada perbaikan akan mudah disesuaikan. Format penulisan
setiap tingkatan judul dapat dilihat pada tabel 1, sementara tata letaknya
dapat dilihat pada gambar 1.

Tabel.1
Format Penulisan Lima Tingkatan Judul
Tingkatan Judul

Format

Ke-1

Di tengah-tengah, Ditebalkan, Setiap Huruf Awal
Kata Penting Ditulis dengan Huruf Kapital

Ke-2

Di margin kiri, Ditebalkan, Setiap Huruf Awal Kata
Penting Ditulis dengan Huruf Kapital

Ke-3

Menjorok, ditebalkan, huruf awal kalimat ditulis
dengan huruf kapital,diakhiri dengan titik.

Ke-4

Menjorok, ditebalkan, miring, huruf awal kalimat
ditulisdengan huruf kapital, diakhiri dengan titik.

Ke-5

Menjorok, ditulis miring, huruf awal kalmiat ditulis
dengan huruf kapital, diakhiri dengan titik.
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Judul Tingkat Ke-1
Teks pengantar aaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa
aaaa aaaaa aaaaa
Aaaaaaaaaaa aaaaa aaaaa. Dan seterusnya …
Judul Tingkat Ke-2
Teks aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa aaaaa aaaa.
Aaaaaaaa.Aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaa
aaaa aaaaaa. Aaa.aaaa aaaa aaa aaaaa aaaa aaaaaa. …
Judul tingkat ke-3. Teks aaaaaa aaaa aaaa aaaa aaaa
aaaa aaaa aaaaa.
Aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaa.Aa
aaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaa. Aaa aaaaaaaa aaaaa
aaaaa.…
Judul tingkat ke-4. Teks aaaaaa aaaa aaaa aaaa aaa.
Aaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa
aaaaa.Aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaa. …
Judul tingkatke-5. Teks aaaaaa aaaa aaaa aaaa aaaa.
Aaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaaa. Aaaa aaaa aaaaa.
Aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa.Aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa
aaaaaa. Aaaaaaa aaaaaa …

Gambar1. Tata letak lima tingkatan judul
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Masing-masing sesi (seperti pendahuluan, metode, dan lainnya)
dimulai dengan tingkat judul yang paling tinggi. Jumlah tingkat judul yang
diperlukan dalam suatu artikel akan tergantung pada panjang naskah dan
kompleksitas isinya. Misalnya untuk sesi pendahuluan mungkin hanya
diperlukan satu tingkat judul, sementara untuk hasil penelitian mungkin
diperlukan hingga tiga tingkat atau bahkan lebih.
Jika untuk suatu sesi dibutuhkan satu tingkat, maka yang digunakan
judul tingkat ke-1. Jika untuk suatu sesi dibutuhkan dua tingkat judul, maka
yang digunakan judul tingkat ke-1 dan tingkat ke-2. Jika dibutuhkan tiga
tingkatan, maka yang digunakan judul tingkat ke-1, tingkat ke-2, dan tingkat
ke-3. Jumlah subjudul dari suatu judul induk paling sedikit dua atau boleh
lebih tergantung pada panjang dan kompleksitas naskahnya.
Penyusunan
disampaikan

juga

paragraf-paragraf
menjadi

cara

berdasarkan
penting

dalam

tema-tema

yang

mengorganisasikan

penyampaian ide-ide. Setiap paragraf menyampaikan satu tema. Ketika tema
tertentu memerlukan penjelasan yang panjang, tema tersebut dapat disajikan
kedalam beberapa paragraf berdasarkan rincian subtema-subtemanya. Dalam
satu paragraf akan terdiri dari beberapa kalimat, satu kalimat yang berisi
pokok pikiran/tema/ subtema dan kalimat lain yang menjelaskannya. Oleh
karena itu, satu paragraf paling sedikit berisi dua kalimat. Penulis harus
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memperhatikan kesinambungan hubungan antar paragraf-paragraf

agar

tulisannya sistematis.
5.3.3 Seritasi
Penulisan seri kalimat, seperti ketika menulis langkah-langkah dalam
suatu prosedur, dapat menggunakan angka arab yang diikuti dengan titik.
Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, kemudian kalimatnya diakhiri
dengan titik. Contoh penggunaan angka arab dalam seritasi dapat dilihat
pada pernyataan berikut:
Gerald and Gerald (2008) menunjukkan enam ciri penting
penghargaan diri yang tinggi, meliputi:
1. Memiliki kemampuan yang besar untuk bersifat kreatif.
2. Cenderung memiliki peranan aktif dalam kelompok sosial.
3. Tidak dibebani

oleh keraguan, ketakutan, dan perasaan

bertentangan.
4. Lebih mampu bertindak secara langsung dan realistik terhadap
tujuan peribadi.
5. Merasa lebih mudah menerima perbedaan tingkat kompetensi
dengan orang lain, baik dalam bidang akademik, persahabatan,
maupun fisik.
6. Cenderung tidak khawatir dengan perbedaan fisik, dapat
menerima perbedaan, dan bersikap positif.
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Penggunaan angka arab dapat menimbulkan kesan posisi tingkatan
yang menunjukkan kronologi, urutan penting, atau prioritas. Jika ingin
menghindari kesan tingkatan, seri dapat diuraikan dengan bullet seperti
contoh berikut.
Gerald and Gerald (2008) menunjukkan enam ciri penting
penghargaan diri yang tinggi, meliputi:


Memiliki kemampuan yang besar untuk bersifat kreatif.



Cenderung memiliki peranan aktif dalam kelompok sosial.



Tidak dibebani

oleh keraguan, ketakutan, dan perasaan

bertentangan.


Lebih mampu bertindak secara langsung dan realistik terhadap
tujuan peribadi.



Merasa lebih mudah menerima perbedaan tingkat kompetensi
dengan orang lain, baik dalam bidang akademik, persahabatan,
maupun fisik.



Cenderung tidak khawatir dengan perbedaan fisik, dapat
menerima perbedaan, dan bersikap positif.
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Identifikasi elemen dalam kalimat dengan pernyataan yang lebih
pendek lazimnya tidak dirinci dalam baris yang berbeda tetapi mengikuti alur
baris dari rangkaian kalimatnya. Seri elemen tersebut dapat menggunakan
urutan huruf dalam kurung seperti contoh berikut:
Goldstein, Gershaw, dan Sprafkin (1985) menyatakan bahwa
pengukuran keterampilan sosial dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu
(a) pengukuran oleh diri yang diteliti, (b) pengukuran oleh orang lain,
dan (c) pengukuran oleh peneliti dengan mengamati perilaku dalam
berbagai-bagai situasi.
Koma digunakan untuk memisahkan tiga atau lebih elemen dalam suatu
kalimat yang dalam elemennya tidak terdapat koma seperti dapat dilihat pada
contoh di atas. Jika dalam elemen terdapat koma, maka pemisahan elemen
menggunakan titik-koma (;) seperti contoh berikut:
Hasil penelitian mengelompokkan responden ke dalam empat tingkat
keterampilan sosial: (a) rendah, mereka yang mendapat skor antara 92
hingga 132; (b)sedang, mereka yang mendapat skor 133 hingga 173;
(c) tinggi, mereka yang mendapat skor 174 hingga 214; dan (d) sangat
tinggi, mereka yang mendapat skor lebih dari 214.
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5.3.4 Kesinambungan Alur Presentasi Gagasan-Gagasan
Pernyataan-pernyataan dalam mempresentasikan gagasan-gagasan
mulai dari awal hingga akhir tulisan artikel harus berkesinambungan. Antar
ide-ide, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf harus berhubungan.
Gunakan tanda baca secara tepat dan kata-kata atau prasa, atau
pernyataan penghubung antara satu tema dengan tema lain untuk membantu
memelihara alur pikir yang sistematis dalam tulisan, terlebih ketika isi
gagasan-gagasan yang disampaikan bersifat kompleks. Hindari penggunaan
kalimat-kalimat yang terlalu panjang dan diulang. Gunakan istilah-istilah
secara konsisten agar tidak membingungkan pembaca.
Setiap tema harus dijelaskan secara memadai, jangan terlalu dini diakhiri.
Tata dengan baik perpindahan dari tema yang satu ke tema yang lain
sehingga membangun alur pikir yang sistematis dan mudah dipahami
pembaca. Alur yang baik menunjukkan perpindahan tema secara halus,
bertahap, tidak menunjukkan lompatan-lompatan ide yang menyulitkan
pembaca dalam memahami kesinambungan dari hal-hal yang disampaikan.
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5.3.5 Kehalusan Ekspresi Penulisan

Dalam penulisan ilmiah, seharusnya alur pikirnya mengalir dari satu
tema ke tema lainnya, sehingga memudahkan pembaca memahami ide-ide
yang disampaikan. Penggunaan kata-kata yang menunjukkan waktu sangat
penting dilakukan secara konsisten, antara waktu yang lalu, waktu sekarang
atau waktu yang akan datang. Materi yang dikomunikasikan kepada pembaca
jangan loncat-loncat, melainkan tersusun berurutan dengan peralihan yang
halus, sehingga makna tulisan dapat terkomunikasikan secara logis dan jelas.
5.3.6 Ekonomis
Jumlah halaman artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
terbatas. Oleh karena itu, gunakan kata-kata, prasa-prasa, kalimat-kalimat
yang ringkas dan penuh bermakna dalam mengekspresikan gagasan. Hindari
penggunaan jargon, basa-basi, kata atau kalimat yang tidak relevan,
pengulangan, kalimat pasif yang berlebihan, dan penjelasan yang terlalu
detil. Terminologi teknis dalam artikel sebaiknya dapat dipahami oleh
berbagai disiplin profesi.
5.3.7 Ketepatan dan kejelasan
Setiap kata, prasa, kalimat, dan isi gagasan yang disampaikan harus
tepat, jelas fungsinya, bermakna, dan berhubungan dengan topik tulisan.
Penulis harus cermat dalam membuat kalimat sehingga tidak menimbulkan
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makna ganda atau rancu. Pernyataan-pernyataan yang dibuat dan hubungan
di antara pernyataan-pernyataan tersebut harus masuk akal atau logis. Data
yang disampaikan dalam artikel harus benar, berasal dari sumber yang
terpercaya sehingga dapat dibuktikan kebenarannya.
5.3.8 Bahasa
Bahasa yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah bahasa yang
lazim digunakan dalam karya ilmiah, yakni bahasa sederhana, lugas dan
formal. Bahasa formal artinya menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat
baku, istilah-istilah yang lazim sesuai dengan bidang keilmuan, serta
menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan aturan tata bahasa yang
digunakan.
5.3.9 Strategi Pengembangan Gaya Menulis
Ada tiga cara untuk mencapai penulisan artikel yang mampu
mengkomunikasikan gagasan-gagasan secara efektif dan profesional, yakni:
(a) menulis berdasarkan outline; (b) menyelesaikan dan menyisihkan draft
pertama, kemudian membaca ulang dan memperbaiki; (c) menggunakan
kolega untuk menelaah dan mengkritik draft tulisan. Outline berisi ide-ide
utama yang sudah dikelompokkan dan ditata urutannya untuk menjaga agar
alur pikir dalam menulis sistematis dan logis. Draft tulisan perlu dibaca
ulang bukan sekedar untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan, tetapi
juga untuk memastikan bahwa tulisan mudah dipahami pembaca. Penelaahan
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dan kritik dari kolega yang pernah mempublikasikan artikelnya dalam jurnal
ilmiah, lebih baik bila dua orang kolega, akan membantu menghasilkan
tulisan yang baik.
5.3.10 Pengurangan Bias
Penulis artikel harus berusaha meminimalkan bias atau penyimpanganpenyimpangan hasil penelitian yang disampaikan dari keadaan yang
sebenarnya. Penyimpangan tersebut antara lain dapat terjadi karena:


Kesalahan dalam prosedur penarikan sampel.



Kesalahan pengukuran baik yang bersumber dari instrumen maupun
kemampuan peneliti, termasuk label/praasumsi terhadap subjek yang
diteliti (seperti label yang berhubungan dengan gender, ras, etnis,
disabilitas).



Perubahan pada subjek yang diteliti karena mengetahui sedang diteliti



Kelompok kontrol bekerja keras untuk mengkonpensasi tindakan atau
mendapat luberan dampak intervensi,



Beberapa subjek yang diteliti menghilang padahal pengambilan data
belum selesai.
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