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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

1.1.1 Visi FK UNAIR 

Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK UNAIR) yang bermartabat, 

kompetitif, unggul di tingkat nasional dan internasional berbasis riset dan teknologi 

terkini dalam menunjang proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat pada 

tahun 2020. 

 

1.1.2 Misi FK UNAIR 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi berbasis kompetensi global, 

untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berjiwa entrepreneur, yang 

menjunjung tinggi moral dan etik; 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dasar, terapan, dan kebijakan yang 

inovatif dan diakui secara nasional dan internasional untuk menunjang pendidikan, 

pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat; 

3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

humaniora dan seni kepada masyarakat yang berwawasan kesehatan nasional dan 

internasional; 

4. Mengembangkan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing 

di tingkat internasional. 

 

1.1.3 Tujuan FK UNAIR 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berjiwa entrepreneur yang 

diakui di tingkat nasional dan internasional; 

2. Menghasilkan riset berbasis iptek yang unggul di tingkat nasional dan 

internasional; 

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni yang berbasis riset, bersifat 

kolaboratif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat; 

4. Menghasilkan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada mutu yang 

berkelanjutan. 
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1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Prodi IKD Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
1.2.1. Visi Program Studi IKD Jenjang Magister FK UNAIR 
 

Visi Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar Jenjang Magister FK UNAIR adalah menjadikan 
Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar (IKD) Jenjang Magister FK UNAIR terkemuka di tingkat 
Nasional dan Internasional pada tahun 2025, terutama pemuka dalam bidang pendidikan dan 
penelitian, serta pemuka dalam pengabdian kepada masyarakat, yang unggul di bidang ilmunya, 
mandiri, inovatif, berdasarkan moral agama. 

 

1.2.2. Misi Program Studi IKD Jenjang Magister FK UNAIR: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik IKD berbasis teknologi pembelajaran modern, untuk 
menghasilkan lulusan yang unggul dan menjunjung tinggi moral dan etik.  

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan di bidang IKD yang inovatif dan diakui secara 
nasional dan internasonal untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada 
masyarakat.  

3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IKD kepada masyarakat yang berwawasan nasional 
dan internasional. 

4. Mengembangkan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing ditingkat 
internasional. 

 

1.2.3. Tujuan Pendidikan Prodi IKD, Jenjang Magister/S2 FK UNAIR  

1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berjiwa 
Pancasila dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi; 

2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan humaniora, dan  masalah yang dihadapi masyarakat 

3. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, 
pada program penelitian, pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang 
kesehatan atau kedokteran; 

4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, 
dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

 

1.3.   Profil Lulusan Program Studi 
Program Studi IKD Jenjang Magister FK UNAIR akan menghasilkan lulusan yang mempunyai 

peran dan ciri sebagai 1) Communicator, 2) Leader, 3)Decision Maker 4)Teacher, 5)Researcher, 6) 
Bermartabat, 7) Unggul, 8) Mandiri, dan 9) Inovatif. 
1) Communicator 

Lulusan Prodi IKD Jenjang Magistser FK UNAIR mampu menyampaikan pendapat, ide dan karya 
ilmiah di bidang kedokteran, baik di tingkat nasional maupun internasional serta mampu 
memberikan informasi kepada masyarakat 
 

2) Leader 
Lulusan Prodi IKD Jenjang Magister FK UNAIR mampu memimpin  dan memotivasi masyarakat dan 
menjadi pemuka dalam menyelesaikan permasalahan  masyarakat di bidang kedokteran 
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3) Decision maker 
Lulusan Prodi IKD Jenjang Magister FK UNAIR  mampu mengambil keputusan dalam 
menyelesaikan permasalahan IPTEK dalam bidang kedokteran  

4) Teacher 
Lulusan Prodi IKD Jenjang Magister FK UNAIR memiliki tanggung jawab untuk membantu 
pendidikan dan pelatihan generasi masa depan. Berpartisipasi sebagai guru tidak hanya 
menyampaikan pengetahuan kepada orang lain, tapi juga menawarkan kesempatan bagi praktisi 
untuk mendapatkan pengetahuan baru dan menyempurnakan keterampilan yang ada 

5) Researcher 
Lulusan Prodi IKD Jenjang Magister FK UNAIR mampu melakukan penelitian dengan metode ilmiah 
untuk pengembangan diri dan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, baik tingkat nasional 
maupun internasional. 

6) Bermartabat  
Bermartabat berarti memiliki martabat, yaitu memiliki derajat kemanusiaan dan kedudukan yang 
terhormat, dalam hal ini lulusan Prodi Ilmu Kedokteran Dasar adalah seseorang yang memiliki dan 
menjaga kehormatannya sebagai manusia ciptaan Tuhan YME yang memiliki akal, kemampuan 
kodrat, dan hak serta kewajiban asasi. 

7) Unggul  
Unggul berarti utama atau baik, dalam hal ini lulusan Prodi IKD Jenjang Magister adalah seseorang 
yang memiliki sifat dan perilaku yang unggul dalam kehidupan diri sendiri dan bermasyarakat. 

8) Mandiri 
Mandiri berarti dalam keadaan tidak bergantung pada orang lain, dalam hal ini lulusan Prodi IKD 
Jenjang Magister adalah seseorang yang mampu mengandalkan diri sendiri dalam segala kondisi, 
baik dalam kondisi harus bekerja sendiri maupun ketika harus bekerja dalam tim. 

9) Inovatif 
Inovatif berarti mampu memperkenalkan sesuatu yang baru, dalam hal ini lulusan IKD Jenjang 
Magister adalah seseorang yang memiliki ide dan daya juang untuk menemukan solusi dalam 
permasalahan ilmu pengetahuan yang penting bagi masyarakat dengan memperkenalkan sesuatu 
yang baru. 

 
1.4.  Capaian Pembelajaran, Kompetensi atau Learning Outcome 

Capaian pembelajaran dari Prodi IKD Jenjang Magister mengacu pada Visi, Misi, Profil lulusan, dan 
tuntutan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang 
dikeluarkan oleh DIKTI. 

Setelah menyelesaikan pendidikan di Prodi IKD Jenjang Magister FK UNAIR, lulusan  diharapkan : 

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, tehnologi, dan memilih metode serta sasaran dalam menyampaikan 
pengetahuan, teknologi maupun ketrampilan mengaplikasikan tehnologi di bidang Ilmu Kedokteran Dasar 
melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji 

2.  Mampu mengidentifikasi, mengukur, menganalisis suatu determinan permasalahan (pada level molekuler, 
sel, jaringan, organ dan fungsi) dan menemukan kaidah-kaidah dan determinan baru dalam upaya 
pemecahan  masalah di bidang kedokteran sesuai minat studi masing-masing melalui pendekatan inter atau 
multidisipliner dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

3. Mampu mengelola riset yang berbasis kedokteran dasar dan pengembangan yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional 
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BAB 2 

PENYUSUNAN PROPOSAL TESIS  

 

Penyusunan materi untuk ujian Usulan Riset untuk Disertasi, disusun dengan 

menggunakan format sebagai berikut: 

2.1. Bagian Awal  

Bagian ini terdiri dari 8 komponen seperti tersebut di bawah ini: 

2.1.1. Halaman sampul luar 

Halaman ini memuat:  

1. Judul;  

2. Lambang Universitas Airlangga; 

3. Nama peserta program; 

4. Nama prodi: Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar Jenjang Magister Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga; 

5. Surabaya dan tahun Usulan Tesis diujikan 

6. Menggunakan kertas HVS 100 gram, warna kuning 

2.1.2. Halaman sampul dalam  

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi 

menggunakan kertas HVS 80 gram warna putih.  

2.1.3. Halaman pengesahan 

Halaman ini memuat informasi judul penelitian, nama lengkap dan tanda tangan 

Pembimbing Utama  dan Pembimbing Pendamping dan Koordinator program studi. 

2.1.4. Halaman penetapan panitia penguji  

Halaman ini memuat tanggal, bulan, tahun pelaksanaan, nama ketua dan anggota 

penguji Usulan Riset untuk Tesis.  

2.1.5. Halaman daftar isi  

Daftar ini memuat semua bagian dalam usulan penelitan tesis, termasuk urutan 

Bab, Sub Bab dan Anak Sub Bab dengan nomor halaman. 

2.1.6. Halaman daftar tabel  

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman. Nama 

table ditulis di atas table. 

2.1.7. Halaman daftar gambar  
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Halaman gambar memuat nomor urut gambar, judul gambar dan nomor 

halaman. Nama gambar diketik di bawah gambar 

 

2.1.8. Halaman daftar lampiran  

Daftar lampiran memuat nomor urut lampiran, judul lampiran dan nomor 

halaman. Nama lampiran ditulis di atas lampiran. 

 

2.2. Bagian Inti  

BAB 1  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Latar belakang berisi uraian tentang hal yang menjadi masalah penelitian yang 

terkait dengan judul dan argumentasi masalah itu penting serta perlu diteliti. Masalah 

tersebut harus didukung oleh referensi yang berisi data atau konsep yang sudah ada  

serta fakta empiris (fenomena) yang terjadi di lapangan, sehingga jelas, memang ada 

masalah yang perlu diteliti. Juga ditunjukkan letak masalah yang akan diteliti dalam 

konteks teori dengan permasalahan yang lebih luas, dan peranan penelitian tersebut 

dengan pemecahan permasalahan, baik masalah keilmuan maupun masalah penerapan.  

Secara sistimatis berisi empat komponen penting. pertama menguraikan fakta dan 

problematik sampai ditemukan masalah penelitian; kedua berisi uraian yang 

menyatakan tentang urgensi masalah sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut; ketiga 

berisi uraian begaimana masalah bisa dipecahkan melalui penelitian tersebut, 

kronologis masalah dan keempat berisi uraian tentang konsep solusi. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah atau research question adalah pertanyaan secara konkrit 

masalah yang ada, dalam bentuk pertanyaan penelitian yang dilandasi oleh pemikiran 

teoritis dan bertumpu pada referensi yang sudah ada.. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Bagian ini mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian. 

Tujuan penelitian harus jelas dapat diamati dan atau diukur. Tujuan terbagi menjadi 

Tujuan umum yang memuat sasaran penelitian secara umum dan Tujuan khusus yang 

menyangkut berbagai parameter yang perlu dibuktikan dalam penelitian. 

1.4 Manfaat Penelitian  
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Bagian ini berisi uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan 

penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan  

oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

(IPTEKS) serta manfaat untuk program/institusi/ pembangunan/ masyarakat. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar yang 

relevan, fakta, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang 

memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilakukan. Sebagian besar tinjauan pustaka, berasal dari bahan pustaka 

yang ada, yang merupakan fakta teori yang menjadi landasan untuk menuju sasaran 

penelitian. Bahan pustaka diambil dari sumber primer tulisan asli pada jurnal, ataupun 

sebagian kecil buku teks. Tulisan yang terlalu jauh dari aspek penelitian, sebaiknya 

dihindari, karena hanya akan memperbanyak halaman buku, namun manfaatnya 

berkurang. 

  

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual diabstraksi, diekstrapolasi dan disintesis dari berbagai teori 

dan pemikiran ilmiah yang mencerminkan paradigma sekaligus tuntutan untuk 

memcahkan masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. Kerangka konseptual 

penelitian dapat berbentuk bagan, model matematik atau persamaan fungsional yang 

dilengkapi uraian kualitatif. Kerangka konseptual disusun dari berbagai konsep yang 

sudah baku yang diambil dari bahan rujukan yang sahih. Beberapa konsep yang sudah 

ada disatupadukan, ditambah konsep hipotesis, akan menjadi satu kesatuan kerangka 

konsep utuh sesuai arah penelitian. Kerangka konsep merupakan hasil proses induksi 

dan deduksi dari berbagai fakta yang ada. 

3.2 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari hasil penelitian, dan merupakan 

hasil pemikiran yang telah dijelaskan dalam kerangka konsep penelitian.  

 

BAB 4 METODE PENELITIAN  

Format Metode Penelitian adalah sebagai berikut: 
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1) Jenis/rancangan penelitian yang digunakan; 

2) Populasi, besar sampel dan teknik pengambilan sampel; 

3) Variabel penelitian meliputi klasifikasi variabel dan definisi operasional  variabel; 

4) Alur atau tahapan penelitian. 

5) Bahan penelitian terutama untuk penelitian percobaan. Berisi uraian mengenai 

macam, spesifikasi bahan penelitian yang digunakan.  

6) Instrumen penelitian. Bagian ini berisi uraian tentang macam spesifikasi instrumen 

yang digunakan dalam pengumpulan data. Perlu disertai uraian tentang reliabilitas 

dan validitasnya serta pembenaran atau alasan menggunakan instrument tersebut; 

7) Lokasi dan waktu penelitian; 

8) Prosedur pengambilan dan pengumpulan data. Memuat tentang cara dan prosedur 

pengumpulan data secara rinci. Data yang pengukurannya bersifat subyektif, perlu 

dilakukan oleh 2-3 orang pengamat, termasuk peneliti; 

9) Cara pengelolahan dan analisis data. Bagian ini berisi uraian tentang cara yang 

digunakan dalam pengolahan dan analisis data disertai pembenaran atau alasan 

penggunaan cara analisis tersebut, termasuk penggunaan statistik. 

 

2.3. BAGIAN AKHIR  

Bagian akhir Usulan Penelitian meliputi: 

1. Daftar Pustaka (lihat cara penulisan kepustakaan); 

2. Lampiran, meliputi: Uraian jadwal kegiatan; Information for consent and 

Informed Consent jika penelitian dengan obyek manusia. 

Catatan: 

Nomor halaman bagian akhir merupakan lanjutan nomor halaman bagian inti 
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BAB 3 

PENYUSUNAN TESIS 

 

3.1. Bagian Awal  

Secara berurutan bagian awal terdiri dari 13 komponen seperti tersebut dibawah ini: 

3.1.1. Halaman sampul luar 

Halaman ini memuat berturut-turut, judul, lambang Universitas Airlangga, 

nama peserta program magister, nama Prodi: Program Studi ilmu Kedokteran 

Dasar Jenjang Magister Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan 

tahun diujikan. Halaman ini menggunakan kertas buffalo atau linen warna 

kuning. 

3.1.2. Halaman sampul dalam  

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman sampul depan, 

tetapi menggunakan kertas HVS A4 warna putih 80 gram. 

3.1.3. Halaman awal tesis 

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman sampul depan, 

tetapi menggunakan kertas HVS A4 warna putih 80 gram dan tidak ada logo 

Universitas Airlangga. 

3.1.4. Halaman prasyarat gelar  

Halaman ini memuat: judul tesis, kalimat ”Untuk memperoleh gelar 

magister dalam program studi Ilmu Kedokteran Dasar Jenjang Magister Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga, tanggal bulan, tahun tesis diujikan,nama dan 

nomor induk mahasiswa”. 

3.1.5. Halaman pengesahan 

Halaman ini memuat judul penelitian, nama lengkap dan tanda tangan 

Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dan Koordinator Program 

Studi. 

3.1.6. Halaman penetapan panitia penguji  

Halaman ini memuat tanggal, bulan, tahun pelaksanaan,, nama KPS dan 

anggota penguji tesis. 

3.1.7. Halaman ucapan terima kasih  

Halaman ini memuat pernyataan terima kasih peserta program magister 

kepada mereka yang telah membantu dalam melakukan penelitian dan dalam 
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penyusunan naskah, bantuan keuangan dan pihak tertentu yang dianggap penting 

dan berperan dalam penyelesaian tesis atau disertasi. 

 

3.1.8. Halaman ringkasan 

Ringkasan merupakan uraian singkat mulai dari Pendahuluan sampai 

dengan Kesimpulan dan Saran yang ditulis dalam bahasa Indonesia.  

3.1.9. Halaman summary 

Ringkasan merupakan uraian singkat mulai dari Pendahuluan sampai 

dengan Kesimpulan dan Saran yang ditulis dalam bahasa Inggris. 

3.1.10. Halaman abstract  

Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris yang berisi latar belakang masalah, 

tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan yang disertai kata kunci 

(Keywords) pada akhir halaman, yang terdiri dari Subyek, Intervensi, dan Hasil. 

Jumlah kata dalam abstrak paling sedikit 200 dan paling banyak 250 kata.  

3.1.11. Halaman daftar isi 

Daftar ini memuat semua bagian dalam tesis, termasuk urutan Bab, Sub 

Bab dan Anak Sub Bab dengan nomor halaman. 

3.1.12. Halaman daftar tabel  

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman. 

3.1.13. Halaman daftar gambar  

Halaman gambar memuat nomor urut gambar, judul gambar dan nomor 

halaman. 

3.1.14. Halaman daftar lampiran  

Daftar lampiran memuat nomor urut lampiran, judul lampiran dan nomor 

halaman. 

3.1.15. Daftar arti lambang, singkatan dan istilah  

Daftar ini memuat arti lambang, singkatan dan istilah yang digunakan 

dalam disertasi. 

 

3.2. Bagian Inti  

BAB 1 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  
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Latar belakang berisi uraian tentang hal yang menjadi masalah penelitian yang 

terkait dengan judul dan uraian bahwa masalah itu penting serta perlu diteliti. Masalah 

tersebut harus didukung oleh fakta empiris (fenomena) sehingga jelas, memang ada 

masalah yang perlu diteliti. Juga ditunjukkan letak masalah yang akan diteliti dalam 

konteks teori dengan permasalahan yang lebih luas, dan peranan penelitian tersebut 

dengan pemecahan permasalahan yang lebih yang lebih luas.  

Secara sistimatis berisi empat alinea penting. Alinea pertama menguraikan fakta 

dan konsep sampai ditemukan masalah, alinea kedua berisi uraian yang menyatakan 

tentang urgensi masalah, alinea ketiga berisi uraian kronologis masalah dan alinea 

keempat berisi uraian tentang konsep yang diprediksi menjadi instrument untuk 

memecahkan masalah yang ada.. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah atau research question adalah pertanyaan secara konkrit 

masalah yang ada, dalam bentuk pertanyaan penelitian yang dilandasi oleh pemikiran 

teoritis yang berasal dari rujukan yang sahih yang kebenarannya membutuhkan 

pembuktian. 

1.3 Tujuan  

Bagian ini mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian. 

Tujuan penelitian harus jelas dan tegas. 

1.3.1 Tujuan umum  

Tujuan umum merupakan konsep umum yang menjadi tujuan penelitian yang 

ingin dicapai melalui penelitian. 

1.3.2 Tujuan khusus  

Tujuan khusus merupakan penjabaran atau pertahapan tujuan umum, sifatnya 

lebih operasional dan spesifik, serta berisi parameter atau variable penelitian yang bisa 

diukur. Bila semua tujuan khusus tercapai maka tujuan umum penelitian juga terpenuhi. 

1.4 Manfaat  

Bagian ini berisi uraian tentang manfaat temuan penelitian tersebut bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni (IPTEKS) dan akhirnya untuk 

kesejahteraan umat manusia. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  
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Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar yang 

relevan, fakta, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang 

memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilakukan. Teori dan fakta yang digunakan seharusnya diambil dari 

sumber primer dengan mencantumkan nama sumbernya. Tata cara penulisan 

kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan. 

 

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual  

Kerangka koseptual diabstraksi, diekstrapolasi dan disintesis dari berbagai teori 

dan pemikiran ilmiah yang mencerminkan paradigma sekaligus tuntunan untuk 

memecahkan masalah penelitian dan merumuskan hipotesis.Kerangka konseptual 

penelitian dapat berbentuk bagan, model matematik atau persamaan fungsional yang 

dilengkapi dengan uraian kualitatif. 

3.2 Hipotesis  

Hipotesis merupakan proposisi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka konseptual 

penelitian dengan penalaran deduksi dan merupakan jawaban sementara secara teoritis 

terhadap permasalahan yang dihadapi, yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta 

empiris. 

 

BAB 4 METODE PENELITIAN  

Format Metode Penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Jenis/rancangan penelitian yang digunakan;  

2. Populasi, besar sampel dan teknik  pengambilan sampel; 

3. Variabel penelitian meliputi klasifikasi variabel dan definisi operasional variabel; 

4. Bahan penelitian (terutama untuk penelitian percobaan). Berisi uraian mengenai 

macam, spesifikasi bahan penelitian yang digunakan. Bahan adalah segala sesuatu 

yang dikenai perlakuan atau yang dipakai untuk perlakuan; 

5. Instrumen penelitian. Bagian ini berisi uraian tentang macam spesifikasi 

instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Perlu disertai uraian tentang 

reliabilitas dan validitas serta pembenaran atau alasan menggunakan instrumen 

tersebut; 

6. Lokasi dan waktu penelitian; 
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7. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data. Bagian ini  memuat uraian tentang 

cara dan prosedur pengumpulan data secara rinci. Bila pengumpulan data 

dilakukan oleh orang lain perlu dijelaskan berbagai langkah yang ditempuh oleh 

peneliti dalam menjamin realibilitas dan validitas data yang diperoleh; 

8. Cara pengelolahan dan analisis data. Bagian ini berisi uraian tentang cara yang 

digunakan dalam pengelolahan dan analisis data disertai pembenaran atau alasan 

penggunaan cara analisis tersebut, termasuk menggunakan statistik. 

 

BAB 5 HASIL PENELITIAN  

5.1 Data Penelitian  

Bagian ini memuat data hasil penelitian yang sejalan dengan tujuan dan hipotesis. 

Penyajian data hasil penelitian berupa uraian data dan dapat disertai tabel, grafik, 

gambar, bagan, foto atau bentuk penyajian data yang lain. Tata cara penyajian tabel, 

grafik, gambar, foto harus sesuai dengan buku panduan penyusunan tesis. 

5.2 Analisis dan Hasil Penelitian 

Bagian ini memuat data hasil analisis penelitian, dan untuk mempermudah 

pemahaman bisa disertai bentuk table atau bentuk lainnya. Jika digunakan analisis 

statistik hanya dimuat tampilan akhir yang menunjukkan hasil, sedangkan perhitungan 

statistik dimuat sebagai lampiran. 

 

BAB 6 PEMBAHASAN  

Bagian ini merupakan bagian terpenting pada tesis. Bagian ini menunjukkan 

tingkat penguasaan peneliti terhadap perkembangan ilmu, paradigm berpikir, konsep 

dan teori yang dipadukan dengan hasil penelitian. 

Pembahasan minimal mencakup hal sebagai berikut : 

1. Penalaran hasil penelitian baik secara teoritis maupun empiris sehingga menjawab 

dan menjelaskan masalah yang diajukan, berdasar hasil penelitian; 

2. Perpaduan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya dan konsekuensi 

serta pengembangan dimasa yang akan datang; 

3. Menjelaskan mekanisme atau argumentasi hasil temuan penelitian; 

4. Perumusan konsep inovasi atau konsep baru berdasar hasil penelitian, untuk 

melengkapi konsep yang sudah ada; 
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5. Pemahaman terhadap keterbatasan penelitian yang dilakukan serta peluang 

penelitian yang akan dating, sehingga memberikan saran bagi penelitian yang 

akan dating untuk mengembangkannya. 

 

 

BAB 7 PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan sintesis dari pembahasan yang terdiri atas : 

1. Hasil penelitian, baik berupa data baru maupun konsep baru yang dihasilkan.  

2. Hasil tersebut bisa merupakan jawaban dari tujuan penelitian, dan bisa disertai 

penjelasan sesuai teori yang ada.  

6.2 Saran 

Saran merupakan masukan untuk perbaikan atau pengembangan penelitian yang 

akan datang dan atau rekomendasi penerapan. 

 

3.3. Bagian Akhir  

Bagian akhir terdiri dari : 

1. Daftar Pustaka; 

2. Lampiran, antara lain tentang: 

Lampiran 1 Sertifikat layak etik jika menggunakan obyek manusia atau hewan 

Lampiran 2 Penjelasan Informasi (Information for consent) maupun Pernyataan 

Persetujuan (Informed consent) jika menggunakan obyek penelitian 

manusia 

Lampiran 3 Hasil Uji Statistik 

Lampiran 4: Hasil gambar-gambar atau data lain yang merupakan pelengkap untuk 

makin jelasnya memahami penelitian 

 

Catatan: 

Nomor halaman bagian akhir merupakan kelanjutan nomor halaman bagian inti. 
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BAB 4 

TATA CARA PENULISAN 

 

1. Bahasa yang digunakan: 

a. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang 

disempurnakan 

b. Bila diperlukan atau belum ada istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, 

diperbolehkan menggunakan bahasa aslinya dengan memperhatikan tata cara 

penulisan bahasa asing, misalnya dicetak miring (italic); 

2. Kertas dan format untuk sampul depan: 

a. Kertas sampul : Buffalo atau Linnen warna kuning 

b. Format sampul untuk Materi Ujian Proposal tesis pada lampiran 1a 

c. Format sampul untuk hasil tesis pada lampiran 1b 

3. Kertas dan format untuk sampul dalam: 

a. Kertas sampul: HVS ukuran A4 bewarna putih dengan berat 80 gram 

b. Format sampul dalam untuk Proposal Tesis, pada lampiran 2a dan b; 

4. Kertas dan format untuk halaman awal Tesis: 

a. Kertas: HVS ukuran A4 bewarna putih dengan berat 80 gram 

b. Format halaman awal Tesis pada lampiran 2c; 

5. Kertas dan format untuk halaman Prasyarat Gelar: 

a. Kertas: HVS ukuran A4 bewarna putih dengan berat 80 gram 

b. Format untuk Penilaian Tesis pada lampiran 3a 

6. Kertas dan format untuk halaman Pengesahan:  

a. Kertas: HVS ukuran A4 bewarna putih berat 80 gram 

b. Format untuk Hasil tesis pada lampiran 4a 

c. Format untuk Tesis yang sudah diperbaiki pada lampiran 4b; 

7. Kertas dan format untuk halaman Penetapan Panitia Penguji :  

a. Kertas: HVS ukuran A4 bewarna putih berat 80 gram 

b. Format untuk Proposal Tesis pada lampiran 5a 

c. Format untuk hasil tesis pada lampiran 5b 

8. Kertas untuk materi yang digunakan adalah kertas HVS ukuran A4 berwarna putih 

dengan berat 80 gram; 
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9. Tabel dan gambar disajikan dikertas untuk materi kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

menggunakan kertas dan ukuran yang berbeda; 

10. Pengertian naskah: 

a. Naskah diketik dengan menggunakan komputer  

b. Jarak 2 (dua) spasi kecuali pada grafik, gambar dan tabel gunakan 1 (satu) spasi 

c. Huruf yang digunakan Times New Roman, ukuran 12 pt, dicetak tegak, kecuali kata 

asing atau istilah khusus bisa dicetak miring (italic)  

d. Awal paragraf dimulai dengan ketukkan ke-6 dari tepi kiri 

e. Tiap bab diberi nomor urut sesuai dengan tata cara yang dipilih; 

11. Jarak tepi: 

a. Tepi atas : 3 cm atau 1 inchi 

b. Tepi kiri : 4 cm atau 1,5 inchi 

c. Tepi bawah : 3 cm atau 1 inchi 

d. Tepi kanan : 3 cm atau 1 inchi  

12. Nomor halaman: 

a. Halaman untuk bagian awal diberi nomor dengan  huruf romawi kecil (i, ii, iii, iv, v, 

dst) ditulis dibagian bawah 

b. Halaman sampul depan tidak dihitung tetapi halaman sampul dalam dihitung tetapi 

tidak diberi nomor 

c. Bab pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka arab (1, 2, 3, dst) 

d. Pada halaman dengan judul bab, nomor halaman ditulis dibawah kanan (empat spasi 

dalam teks) 

e. Pada halaman lain, nomor halaman ditulis dikanan atas (1,5 cm dari teks); 

13. Tabel dan Gambar: 

a. Tabel diberi nomor dengan angka arab sesuai dengan nomor bab tempat tabel 

dicantumkan, diikuti dengan nomor urut tabel dengan angka arab. Contoh penulisan 

nomor tabel: Tabel 2.1 (tabel ini berada dibab 2 dan merupakan tabel pertama) 

b. Tabel diberi judul diatas tabel dan berjarak 1 (satu) spasi. 

c. Gambar diberi nomor urut dengan angka arab sesuai dengan nomor urut gambar 

tersebut pada setiap bab. Nomor bab ditulis didepan nomor urut gambar dengan agka 

arab. Contoh penulisan nomor gambar: Gambar 2.1 (gambar ini berbeda dibab 2 dan 

merupakan gambar pertama). 

d. Gambar diberi judul dibawah gambar, berjarak satu spasi 
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e. Tabel dan Gambar yang perlu disajikan di lembar yang lebih luas, dapat dilipat 

disesuaikan dengan luas halaman materi. 

f. Tabel dan gambar yang dikutip dari buku lain harus dicantumkan sumbernya; 

14. Kutipan: 

a. Kutipan atau cuplikan ditulis sesuai dengan naskah aslinya, sedangkan kutipan yang 

berbahasa asing harus disertai terjemahannya 

b. Kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan tepi kanan yang berbeda dengan teks yang 

lain 

c. Kutipan ditulis dengan jarak satu spasi, diawali dengan tanda petik (“) dan juga 

diakhiri dengan tanda petik (“) atau dicetak miring (italic); 

15. Tingkatan judul dan penomoran: 

Perlu mendapat perhatian.untuk penomoran yang berkaitan dengan tingkatan judul 

dapat dilihat pada lampiran. 

 

16. Cara penulisan sumber kepustakaan dalam naskah: 

Penulisan nama referensi dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun 

diantara tanda kurung, contoh: 

1. Penulis hanya 1 orang 

Penulis yang diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja. Misalnya 

penulis adalah Rahma Mustikasari pada jurnal tahun 2016, maka penulisan nama 

referensi dalam teks adalah ………………. (Mustikasari, 2016). 

2. Penulis terdiri dari 2 orang 

Jika penulis terdiri dari 2 orang, maka nama kedua orang tersebut dicantumkan. 

Misalnya nama penulis adalah Rahma Mustikasari dan Dwi Cahya pada jurnal terbit 

tahun 2015, maka penulisan nama referensi adalah ………………. (Mustikasari dan 

Cahya, 2015). 

3. Penulis terdiri dari lebih dari 2 orang 

Jika penulis terdiri lebih dari 2 orang, maka cara penulisannnya adalah hanya 

mencantumkan satu orang pertama diikuti dkk., (bila artikelnya dalam bahasa 

Indonesia) atau et al., (bila artikel dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya). 

Misal: ……..… (Mustikasari dkk., 2011) atau ……….. (Severin et al., 2014). 
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4. Artikel atau buku yang diterbitkan oleh suatu Institusi dan tidak mencantumkan 

editor, maka dapat dituliskan Institusi tersebut sebagai penulis. Misalnya: ………….. 

(WHO, 2015). 

5. Apabila terdapat 2 pustaka atau lebih yang ditulis oleh penulis yang sama pada tahun 

yang sama maka penulisannya dengan menambahkan huruf a, b, c dan seterusnya, 

dibelakang tahun. Contoh: ………… (Severin et al, 2015a; Severin et al 2015b). 

6. Apabila terdapat 2 pustaka atau lebih yang diacu dan ditulis oleh penulis yang 

berbeda maka penulisannnya adalah ………… (Severin et al., 2015; Mustikasari, 

2016; Febriana et al., 2015). 

7. Apabila ada penulis lain yang diacu tetapi diperoleh pada tulisan orang lain (disitasi) 

maka penulisannya adalah …………… (Smite, 2001 at. Jones, 2004, p33). 

8. Apabila suatu artikel pada jurnal, majalah atau surat kabar tidak menyebutkan 

penulisnya, maka penulisannya sebagai berikut: 

Pada berita terakhir yang dimuat di Kompas (Anonim, 2016) …….…. . 

 

 

17. Cara penyusunan Daftar Pustaka: 

Penyusunan Daftar Pustaka tidak memerlukan pencantuman bab, sebab daftar 

pustaka tidak termasuk bagian inti karya sesuai dengan cara penyusunan daftar pustaka 

yang digunakan. Lihat Bab V. 
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BAB 5 

TATA CARA PENULISAN DAFTAR PUSTAKA 

 

7.1 Kepustakaan berasal dari buku,  disusun sebagai berikut: 

1) Nama penulis, editor, kompilator atau institusi; 

2) Tahun publikasi; 

3) Judul dan sub judul; 

4) Judul seri dan volume; atau Edisi 

5) Penerbit; 

6) Tempat penerbit; 

7) Halaman. 

 

Contoh: 

Satu penulis 

Berkman RI, 1994. Find it fast: how to uncover expert information on any subject, Harper 
Perennial, New York. 

 

Lebih dari satu penulis 

Cengel YA and Boles MA, 1994. Thermodynamics: an engineering approach, 2nd edn, 
McGraw Hill, London. 

Cheek J, Doskatsch I, Hill P & Walsh L, 1995. Finding out: information literacy for 
the21st century, MacMillan Education Australia, South Melbourne. 

 
Editor  
Pike ER & Sarkar S (eds), 1986. Frontiers in quantum optics, Adam Hilger, Bristol. 
Jackson JA (ed.), 1997. Glossary of geology, 4th edn, American Geological Institute, 

Alexandria,Va. 
 
Institusi, organisasi  
Institution of Engineers, Australia, 1994. Code of ethics, Institution of Engineers, 

Australia, Barton, A.C.T. 
 
Seri 

Bhattacharjee M, 1998. Notes of infinite permutation groups, Lecture notes in 
mathematicsno. 1698, Springer, New York. 

 

Edisi 

Zumdahl, SS 1997. Chemistry, 4th edn, Houghton Mifflin, Boston. 
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Bab atau bagian dari buku  

Bernstein D, 1995. Transportation planning, in Chen WF (ed.), The civil engineering 
handbook, CRC Press, Boca Raton. 

 

Tanpa penulis maupun editor 

Kempe's engineer's year-book, 1992. Morgan-Grampian, London. 

 

7.2 Kepustakaan dari Tesis atau Disertasi disusun sebagai berikut: 

1. Penulis; 

2. Tahun Buku Tesis atau Disertasi; 

3. Judul; 

4. Ditulis: Tesis atau Disertasi 

5. Nama Institusi tempat gelar diambil; 

6. Lokasi institusi. 

 

Contoh: 

Exelby HRA, 1997. Aspects of gold and mineral liberation, PhD thesis, University of 
Queensland, Brisbane. 

 

7.3 Kepustakaan dari Artikel/Jurnal, disusun sebagai berikut: 

1. Penulis Artikel; 

2. Tahun Publikasi; 

3. Judul Artikel; 

4. Nama Jurnal; 

5. Volume dan Nomor; atau Issue atau Nomor; 

6. Halaman, awal – akhir tulisan 

 

Contoh: 

Artikel ilmiah pada jurnal 
Huffman LM, 1996. Processing whey protein for use as a food ingredient, Food 

Technology; vol. 50, no. 2: pp. 49-52. [kadang tidak menuliskan pp] 
	  
[Kathryn	  E.	  Holt,	  Heiman	  Wertheim,	  Ruth	  N.	  Zadoks,	  Stephen	  Baker,	  Chris	  A.	  Whitehouse,	  David	  

Dance,	   Adam	   Jenney,	   Thomas	   R.	   Connor,	   Li	   Yang	   Hsu,	   Juliëtte	   Severin,	   Sylvain	   Brisse,	  
Hanwei	  Cao,	  Jonathan	  Wilksch,	  Claire	  Gorrie,	  Mark	  B.	  Schultz,	  David	  J.	  Edwards,	  Kinh	  Van	  
Nguyen,	  Trung	  Vu	  Nguyen,	  Trinh	  Tuyet	  Dao,	  Martijn	  Mensink,	  Vien	  Le	  Minh,	  Nguyen	  Thi	  
Khanh	  Nhu,	  Constance	  Schultsz,	  Kuntaman	  Kuntaman,	  Paul	  N.	  Newton,	  Catrin	  E.	  Moore,	  
Richard	  A.	  Strugnell,	  and	  Nicholas	  R.	  Thomson]:	  BISA	  DITULIS	  SBB.	  
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Jika	   pengarang	   terlalu	   banyak,	   bisa	   ditulis	   semua,	   namun	   kadang	  bisa	   ditulis	   3	   orang	  pertama	  
sbb:	  

Holt	  KE,	  Wertheim	  H,	  Zadoks	  RN	  et	  al.	  2015.	  Genomic	  analysis	  of	  diversity,	  population	  structure,	  
virulence,	  and	  antimicrobial	  resistance	  in	  Klebsiella	  pneumoniae,	  an	  urgent	  threat	  to	  
public	  health,	  Proc	  Natl	  Acad	  Sci	  U	  S	  A.;112(27)	  :E3574-‐81.	  doi:	  
10.1073/pnas.1501049112.	  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/	  pubmed/26100894	  

 
Artikel pada konferensi (publikasi) 
Bourassa S, 1999. Effects of child care on young children, Proceedings of the third 

annual meeting of the International Society for Child Psychology, International 
Society for Child Psychology, Atlanta, Georgia, pp. 44-6. (Example from Style 
manual for authors, editors and printers 2002) 

 
Artikel pada surat kabar 
Simpson L, 1997. Tasmania’s railway goes private, Australian Financial Review, 13 

October, p. 10. 
 

7.4 Kepustakaan bukan berasal dari buku (MISALNYA: video, compact disk) 

Kepustakaan disusun seperti menulis kepustakaan dari buku dan disebutkan jenisnya. 

 

Contoh: 

Get the facts (and get them organised), 1990. video recording, Appleseed 
Productions,Williamstown, Vic. 

 
Dr Brain thinking games, 1998. CD-ROM, Knowledge Adventure Inc., Torrance, 

California. 
� 

7.5 Kepustakaan berasal dari pedoman atau standar, disusun sebagai berikut : 

1. Perusahaan atau organisasi yang mengeluarkan standar; 

2. Tahun publikasi; 

3. Judul standar; 

4. Nomor standar; 

5. Penerbit; 

6. Tempat penerbit. 

 

Contoh : 

International Organization for Standardization, 1982. Steels - Classification - Part 1: 
Classificationof steels into unalloyed and alloy steels based on chemical 
composition, ISO 4948-1:1982, International Organization for Standardization, 
Geneva. 

 

7.6 Kepustakaan dari paten, disusun sebagai berikut : 
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1. Penemu; 

2. Tanggal; 

3. Judul paten; 

4. Nomor paten. 

Contoh: 

Cookson AH, 1985. Particle trap for compressed gas insulated transmission systems, US 
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