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KATA PENGANTAR

       Dengan memanjatkan rasa syukur atas segala limpahan rahmatNya 

sehingga Buku Pedoman Tesis Edisi Revisi 2020 dapat diselesaikan. Edisi revisi 

mengakomodasikan berbagai perubahan baik secara nasional dan internasional 

berkaitan dengan perkembangan standar tata cara penulisan karya ilmiah. Buku 

pedoman ini diterbitkan sebagai upaya lembaga untuk memudahkan mahasiswa 

dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir tesis.   

      Pedoman penulisan tesis disusun dengan memperhatikan perkembangan 

gaya tulisan dan dapat digunakan bagi sivitas akademika di lingkungan magister 

agribisnis. Pedoman penulisan juga merupakan penyempurnaan dari Panduan  

Penulisan Tesis Edisi 2016 dengan memasukkan lebih intensif penulisan 

penelitian yang menggunakan jenis penelitian kulitatif. Pedoman penulisan yang 

menggabungkan jenis penulisan kualitatif dan kuantitatif tidaklah mudah. Namun, 

penyusun berusaha memberikan pedoman yang berimbang bagi mahasiswa 

yang menulis dengan kedua jenis penelitian tersebut. 

      Penyempurnaan pedoman penelitian dengan merujuk pada berbagai sumber, 

salah satunya adalah APA Referencing System yang banyak dirujuk berbagai 

lembaga penerbitan jurnal nasional dan internasional. Pedoman penulisan tesis 

ini akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa 

dalam persyaratan penulisan penelitian ilmiah. Semoga buku pedoman penulisan 

ini dapat meningkatkan reputasi mahasiswa dan dapat menghasilkan penulis-

penulis karya ilmiah yang handal. 

Yogyakarta,       Desember 2020

Dekan Fakultas Pertanian

UPN “Veteran” Yogyakarta

Dr. Ir. Budiarto, MP.

NIP.  19620418 199003 1 002
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BAB I 

PENDAHULUAN

Tesis merupakan produk akhir kegiatan belajar mahasiswa program magister 

agribisnis (S2) Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Yogyakarta. Dengan tesis diharapkan mahasiswa dapat 

mengimplementasikan teori yang didapatkan serta mendapatkan pengalaman 

lapangan untuk dikolaborasikan dengan kemampuan teorinya. Kedalaman  teori 

dan kekayaan pengetahuan lapangan akan meningkatkan kapasitas seorang 

mahasiswa magister agribisnis. Kemampuan selanjutnya adalah mahasiswa dapat 

meningkatkan derajat kebijaksanaan (wisdom) dalam perilaku dan pengambilan 

keputusan baik secara individu maupun organisasi serta meningkatkan peran 

dalam pembangunan di wilayahnya.

Tujuan penelitian tesis merupakan wahana untuk mencetak lulusan yang 

memiliki kemampuan untuk menulis dengan menerapkan metodologi/ kaidah-

kaidah ilmiah yang  diakui bermutu secara akademik.  Produk akhir tesis adalah 

laporan tesis dan artikel ilmiah yang harus dipublikasikan pada forum ilmiah atau 

jurnal tingkat nasional/ internasional yang memiliki reputasi. Dengan publikasinya 

diharapkan lulusan magister agribisnis dapat mensejajarkan diri bahkan lebih 

unggul dalam pergaulan keilmuan yang dikuasainya. 

Buku pedoman penulisan tesis disusun  untuk tujuan memudahkan 

mahasiswa dalam menulis tesis dan artikel ilmiahnya. Dengan buku pedoman 

dapat menyeragaman perbedaan yang ada pada masing-masing individu, 

karena setiap individu memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. 

Dengan keseragaman pedoman, mahasiswa akan lebih fokus pada mutu tulisan 

dan menjadi acuan bagi para pembimbing dan penelaah (penguji tesis) serta 

menghindarkan perdebatan pada masalah tata tulis yang bersifat teknis. 
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Pada akhirnya, semoga buku pedoman penulisan tesis ini dapat memberikan 

pedoman khususnya kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tesis yang 

bermutu dan tepat waktu dengan etika penulisan yang benar dan terhindar dari 

tindakan plagiarisme. Pertanyaan penting dalam tesis adalah tesis yang baik itu 

yang bagaimana? ..... Tesis yang baik itu adalah tesis yang selesai dikerjakan.



BUKU PANDUAN PENULISAN TESIS 3

BAB II 

SISTEMATIKA PENULISAN TESIS 

Sistematika pedoman penulisan tesis tidak memisahkan sistematika 

penulisan usulan/proposal tesis dan laporan tesis tetapi dibuat secara 

berkesinambungan dengan penjelasan secara eksplisit pada bagian penulisan 

usulan penelitian dan laporan tesis. Pertimbangan dilakukan karena keduanya 

merupakan satu kesatuan dan hanya merupakan tahapan dalam tugas penulisan 

tesis. Perbedannya adalah usulan penelitian dibuat untuk mendapatkan data 

penelitian dan selanjutnya dilakukan pengolahan data, analisa data serta 

menghasilkan hasil penelitian. 

Usulan penelitian/ proposal tesis terdiri dari 3 bab, yaitu bagian awal: Bab I  

Pendahuluan, bagian utama: Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, 

dan bagian akhir: Daftar Pustakan serta Lampiran. Sedangkan laporan tesis terdiri 

dari 5 Bab, yaitu 3 Bab seperti yang ditulis pada usulan penelitian/ proposal tesis 

ditambah dengan Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Bab 5 Simpulan 

dan Saran, serta diakhiri dengan Daftar Pustaka dan Lampiran. Pada laporan tesis 

juga terdiri dari bagian awal: Bab I Pendahuluan,  bagian utama: Bab II Tinjauan 

Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab 

V Simpulan dn Saran, dan bagian akhir: Daftar Pustakan serta Lampiran.

A. Bagian Awal

 

1. Sampul/ Judul Luar

Isi sampul/ judul luar  menunjukkan identitas (peneliti dan penelitian)  dan 

lembaga secara lengkap, yang meliputi judul penelitian, tulisan Proposal Tesis 

atau Tesis (untuk laporan tesis), logo Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 

“Veteran” Yogyakarta, nama mahasiswa, nomor pokok mahasiswa (NPM), nama 
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lembaga (program studi, fakultas, universitas), dan tahun pengajuan.  Detail 

identitas (peneliti dan penelitian)  dan lembaga sebagai berikut,

a. Judul penelitian merupakan identitas atau cermin jiwa penelitian yang 

bersifat “menjelaskan diri” sesuai bidang ilmu. Judul penelitian ditulis 

secara ringkas, jelas, dan tidak ambigu. 

b. Logo UPN dibuat dengan diameter + 4 cm dengan warna putih hologram 

(emas).

c. Judul ditulis dengan format font 14 Bold, ditulis dengan jarak baris satu 

spasi, dan posisi simetris ditengah (center).

d. Nama mahasiswa ditulis lengkap dengan tanpa gelar.

e. Nomor Pokok Mahasiswa  (NPM) ditulis dibawah nama mahasiswa.

f. Nama program studi ditulis: Program Studi Magister Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

g. Tahun pengajuan ditulis dibawah tulisan Yogyakarta. 

h. Judul luar dicetak dengan menggunakan kertas tebal warna hitam. 

[Lampiran 1 dan  11]

2. Sampul /Judul Dalam

Judul dalam ditulis seperti pada sampul/ judul luar dengan menambah 

maksud tesis yang ditulis setelah judul “Diajukan pada Program Studi Magister 

Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister 

Agribisnis” dan dicetak di kertas putih. [Lampiran 1]

 

3. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan terdiri dari 2 lembar, yaitu: 1). Lembar pengesahan 

Tesis yang berisi keterangan Judul Penelitian, Nama Pokok Mahasiswa, Tim 

Pembimbing, Tanggal Penyusunan, dan mengetahui Koordinator Program 

Studi, 2). Lembar pengesahan Tesis setelah ujian, yang berisi keterangan Judul 

Penelitian, Nama Pokok Mahasiswa, Tim Penguji, Tanggal Penyusunan, dan 

mengetahui Dekan Fakultas. [Lampiran 3 dan 4]

4. Pernyataan Keaslian Tesis 

Peneliti harus membuat pernyataan keaslian tesis yang menunjukkan 

bahwa tesis merupakan karya orisinal penulis, kecuali bagian tertentu yang 

memuat rujukan pustaka yang harus disebutkan sumbernya secara jelas. 
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Lembar pernyataan ditandatangani penulis diatas meterai. Peneliti dapat 

mempublikasikan hasil tesisnya dengan kewajiban menyertakan tim pembimbing 

tesis dan lembaga Program Studi Magister Agribisnis. [Lampiran 5]

5. Kata Pengantar

Kata pengantar berisi pernyataan resmi penulis untuk mengucapkan rasa 

hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi nyata 

dalam penyelesaian tesis. Pihak tersebut dapat mewakili lembaga, perorangan, 

dan penyandang dana dengan menuliskan nama lengkap disertai gelarnya.

6. Abstrak dan Ringkasan Tesis

Abstrak dan ringkasan tesis dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris pada halaman yang terpisah. Abstrak dan ringkasan terdiri 

dari tiga bagian, yaitu: 1). Identitas peneliti, tahun, judul penelitian dan tim 

pembimbing, 2). Uraian tesis yang ditulis secara ringkas dan lengkap tentang 

seluruh rangkaian penelitian. Rangkaian penelitian berisi tujuan penelitian, 

metodologi, dan hasil penelitian, 3). Kata kunci yang terdiri dari 3-5 kata kunci 

topik tesis. [Lampiran 6].

 

7. Daftar Isi

Daftar isi ditulis dengan memperhatikan keterkaitan antarbab dan antarsubbab 

dengan diberi nomor. [Lampiran 9 dan 10].

8. Daftar Tabel

Daftar tabel dibuat untuk menunjukkan daftar nomor dan  judul tabel dengan 

disertai nomor halaman. [Lampiran 8].

9. Daftar Gambar

Daftar gambar dibuat untuk menunjukkan daftar nomor dan judul gambar 

dengan disertai nomor halaman. [Lampiran 8].

10. Daftar Lampiran

Daftar lampiran dibuat untuk menunjukkan daftar nomor dan judul lampiran 

dengan disertai nomor halaman. 
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BAB III

BAGIAN UTAMA I

Sistematika pada bagian utama dibagi menjadi dua, yaitu bagian utama I dan 

bagian utama II. Pembagian ini hanya untuk membagi tahapan penulisan tesis, 

bagian utama I merupakan bagian utama pada penulisan usulan penelitian dan 

bagian II merupakan tahapan lanjutan dari bagian utama I dalam penulisan tesis.

A. Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan atau manfaat penelitian dan dalam penulisan usulan penelitian dan 

laporan tesis menjadi BAB I PENDAHULUAN. 

1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang merupakan latar belakang masalah yang merupakan bagian 

dari rencana penelitian. Latar belakang memuat fakta-fakta yang ada di lapangan 

(masyarakat) yang menjadi dasar pemilihan dan mendukung masalah penelitian. 

Latar belakang masalah diarahkan pada kejelasan dari tujuan dalam perumusan 

permasalahan. 

Latar belakang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan 

memberikan argumentasi rasional-logis dengan dukungan data, referensi, dan 

temuan penelitian sebelumnya. Dengan mengungkap gejala kesenjangan akan 

menemukan akar masalah dan menghasilkan permasalahan serta ide  peneliti 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk memberikan penegasan 

kepentingan penelitian perlu diuraikan subjek dan objek penelitian.

Peneliti dapat menjelaskan kebaruan atau minimal perbedaan penelitian dari 

penelitian terdahulu dengan melakukan pelacakan penelitian terdahulu yang 
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sejenis dan studi referensi. Dari pelacakan tersebut peneliti dapat menempatkan 

posisi penelitian (state of the arts/ SOTA), sehingga dapat dicapai kualitas 

kebaruannya dan menyampaikan kebaruan penelitian yang akan dilakukan.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam penelitian (tesis).  

Rumusan masalah mengungkapkan latar belakang penelitian dengan batasan 

yang diselesaikan (jawaban) dan menjadi fokus melalui penelitian. Rumusan 

masalah harus memiliki nilai unik atau nilai beda dengan penelitian lainnya dan 

rumusan masalah merupakan the heart of research.

Rumusan masalah berkaitan erat dengan  cara untuk memecahkan masalah 

dan solusi yang ditawarkan. Rumusan masalah secara umum diungkap dalam 

pertanyaan penelitian dengan pernyataan yang jelas, tepat, terukur, dan tidak, 

mengandung kesalahan (unmistakable). 

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk perumusan pernyataan yang berkaitan 

dengan hasil penelitian dan rumusan penelitian merupakan ungkapan jawaban 

atas permasalahan penelitian yang disampaikan. Tujuan penelitian harus jelas, 

logis, dan terukur dan berdasarkan pada rumusan penelitian.  

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan gambaran eksplisit dari manfaat hasil 

penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan 

masyarakat secara luas. Kegunaan penelitian seyogyanya lebih fokus pada 

kegunaaan praktis untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah 

yang ada pada objek penelitian.

B. Tinjauan Pustaka 

Untuk melaksanakan penelitian ilmiah, langkah awal seorang peneliti 

akan melakukan tinjauan pustaka (literature review). Telaah tinjauan pustaka 

dilakukan untuk mengarahkan pada pemilihan jenis dan metode penelitian, 

menunjukkan identitas penelitian (kebaruan), tindaklanjut penelitian sebelumnya, 

dan menanggulangi duplikasi penelitian.
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Tinjauan pustaka harus difokuskan dalam menyusun landasan penelitian 

untuk memberikan dasar yang kokoh dalam pendekatan masalah penelitian 

dan penyusunan kerangka pikir. Tinjauan pustaka dapat diibaratkan “perakitan” 

selektif berbagai komponen informasi baik yang analog, paralel, menunjang, 

maupun bertentangan satu sama lain, disajikan dengan efektif, tidak bersifat 

pasif verbalistis dan hanya mensitir secara harfi ah dari sumber aslinya. Dalam 

penulisan usulan penelitian dan laporan tesis menjadi BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

Suatu penelitian dilakukan karena adanya keinginan mengungkap masalah, 

gagasan, dan landasan teori. Menurut Kerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, 

konsep, konstrak, defi nisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial 

secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Neumen 

dalam Sugiyono (2017),  teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defi nisi, 

dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui 

spesifi kasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan 

dan meramalkan fenomena. 

Kajian teori yang dilakukan harus menggunakan teknik pengutipan 

(paraphrase) yang benar untuk menghindarkan tindakan plagiasi. Semua sumber 

yang digunakan untuk menyusun landasan teori harus didokumentasikan 

sesuai tata cara penulisan pustaka yang benar. Langkah  ini dilakukan untuk 

memudahkan penelusuran teori dan pengembanan teori yang dilakukan peneliti.

Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif: 1) Untuk penelitian kuantitatif, 

tinjauan pustaka memberi arah munculnya pertanyaan penelitian, 2) Untuk 

penelitian kualitatif, tinjauan pustaka lebih berperan pada pembenaran tentang 

pentingnya masalah diteliti dan pertanyaan penelitian didapatkan selama proses 

penelitian berlangsung.

2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan buah pemikiran peneliti melalui studi literatur, 

data lapangan, hasil penelitian terdahulu untuk dasar memecahkan permasalahan. 

Kerangka pemikiran harus dapat menjelaskan secara teoritis yang logis (logical 

theoretical) hubungan antarvariabel yang diteliti. Kerangka pemikiran yang 

dibangun dari sintesa teori yang mendukung penelitian dan mendeskripsikan 
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hubungan antarvariabel. Hasil dari kerangka pemikiran merupakan sebuah model 

konseptual yang mengkaitkan hubungan teori dari berbagai variabel yang menjadi 

fokus dalam penelitian. 

Model konseptual yang mengkaitkan hubungan antar variabel harus dapat 

menjelaskan alur pikiran yang logis, sehingga dapat mendefi nisikan kesimpulan 

sementara dari penelitian atau hipotesis. Kajian keterkaitan secara logis variabel 

dengan dukungan teori dan hasil penelitian terdahulu  yang dianalisis secara 

mendalam dan sistematis digunakan untuk menyusun suatu hipotesis.

Untuk peneltian kualitatif, kajian pustaka berisi tentang pendekatan-

pendekatan dan tinjauan secara teoritis  terkait central phenomenon yang menjadi 

objek penelitian. Kajian pustaka tidak diarahkan untuk membut alur hipotesis, 

tetapi memberikan bekal awal teori tentang objek penelitian. Kajian teori akan 

lebih mendalam diuraikan pada pembahasan untuk membandingkan temuan 

penelitian dengan penelitian atau teori yang sudah ada.

Untuk menjelaskan alur berpikir yang sederhana, kerangka pemikiran dapat 

disusun dalam bentuk diagram alir (bagan alir) yang menjelaskan secara garis 

besar aliran logika penelitian yang akan dilakukan. Diagram alir menjelaskan 

suatu hubungan antara variabel dan pendekatan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan penelitian.

3. Hipotesis (jika ada)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah sesuatu yang 

dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan 

sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan (anggapan dasar). 

Dalam penelitian, hipotesis merupakan jawaban sementara (berdasarkan kajian 

teori) dari rumusan masalah dan akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian 

(data empiris). Hipotesis ditulis dengan narasi secara singkat untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan penelitian.

C.  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara atau langkah penelitian dilakukan untuk 

mengumpulkan data dan informasi serta melakukan pendalaman data dan 
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informasi yang sudah dikumpulkan.  Dalam penulisan usulan penelitian dan 

laporan tesis menjadi BAB III METODE PENELITIAN.

Metode penelitian mendiskripsikan tahapan dan rancangan penelitian, 

tahapan dan rancangan tersebut meliputi: pemilihan lokasi/ tempat dan waktu 

penelitian, jenis/ disain penelitian, sumber data, penentuan responden atau 

sampel, dan cara mengolah dan menganalisis data. 

1. Pemilihan lokasi/ tempat penelitian didiskrispsikan secara detail identitas/ 

karakterstik lingkungan lokasi/ tempat penelitian. Lokasi/ tempat penelitian 

dapat berupa wilayah administrasi dan kegiatan aktivitas bisnis (lembaga 

bisnis), sehingga diskripsi lokasi/ tempat berkaitan dengan identitas/ karakter 

yang menjadi objek penelitian.

2. Waktu penelitian menguraikan tahapan penelitian dari mulai persiapan 

proposal sampai kegiatan penelitian berakhir. Waktu penelitian diharapkan 

dapat memberikan panduan kebutuhan waktu untuk dapat menyelesaikan 

kegiatan penelitian tesis.

3. Jenis/ disain penelitian merupakan pilihan cara yang dipilih peneliti untuk 

melakukan manajemen secara menyeluruh komponen penelitian kemudian 

membahas dan menganalisanya penelitian secara intensif. Jenis/ disain 

penelitian terdiri dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian 

kuantitatif melihat fakta atau kebenaran dari teori menuju data, sehingga 

hasil penelitian merupakan konfi rmasi teori yang mendukung atau menolak 

teori yang ada serta berfungsi mengembangkan teori. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan instrumen penelitian melalui eksperimen, induksi dan 

observasi. Jenis penelitian kualitatif melihat fakta atau kebenaran dari sudut 

pandang  peneliti mengintrepetasikan data sehingga bersifat eksplorasi dan 

peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Jenis penelitian kualitatif 

melihat gejala-gejala sosial dan makna tindakan seseorang yang mendorong 

gejala sosial tersebut sehingga dapat menghasilkan teori, proposisi atau 

pandangan baru dari teori yang ada. 

4. Pelaksanaan  penelitian menguraikan tentang cara data dan informasi 

dikumpulkan. 

a. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan orang, tempat, 

benda atau lembaga yang akan dilakukan pengamatan/ penelitian, 
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sedangkan objek  penelitian adalah himpunan  atau atribut pada subjek 

yang akan diteliti.

b. Populasi, sampel, responden, informan. Populasi adalah keseluruhan 

subjek yang menjadi bahan penelitian dan sampel adalah bagian atau 

anggota populasi yang yang akan diambil data. Responden adalah 

individu yang memberikan respon pertanyaan yang diajukan seorang 

peneliti, sedangkan informan atau nara sumber adalah individu yang 

memiliki informasi dari objek yang diteliti dan informan dapat juga disebut 

key informan.

c. Variabel penelitian. Variabel penelitian didefi nisikan peneliti untuk 

membuat batasan operasional  variabel dan diuraikan cara pengukuran 

variabel. Variabel dapat diurai menjadi berbagai dimensi yang saling 

terkait dan utuh. 

d. Sumber data (data dan informasi yang diperlukan) merupakan subjek 

untuk mendapatkan segala data dan informasi untuk kebutuhan penelitian. 

Dalam penelitian kuanitatif lebih bersifat menjelaskan (explanation) 

sehingga individu cenderung sebagai objek, sedangkan penelitian 

kualitatif lebih bersifat memahami (understanding) sehingga individu 

sebagai subjek.

e. Teknis analisis data. Teknik analisis data merupakan cara pengelolaan 

data menjadi informasi sehingga memberikan pemahaman yang lebih 

sederhana. Tujuan analisis data adalah memberikan karakteritik data 

sehingga dapat membuat kesimpulan yang jelas. Untuk penelitian 

kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif dan inferensial, sedangkan 

untuk penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (bermacam-macam) dan terus menerus.

Untuk tahapan usulan penelitian, pada bagian akhir tulisan berisi tentang BAB 

DAFTAR PUSTAKA dan LAMPIRAN (lihat Bab V). 



BUKU PANDUAN PENULISAN TESIS 13

BAB IV 

BAGIAN UTAMA II

Bab IV merupakan bagian utama II untuk membedakan dengan bagian utama 

I untuk kebutuhan penulisan proposal dan bagian utama II untuk kebutuhan 

penulisan tesis. Bab IV merupakan bagian untuk menyampaikan hasil penelitian 

secara komprehensif yang menjelaskan hasil-hasil penelitian disertai pembahasan 

dan temuan-temuan penting hasil penelitian. Penjelasan Bab IV dibagi dalam 2 

subbab, yaitu subbab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam laporan tesis, 

bagian ini merupakan isi BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian

Bagian hasil penelitian mendeskripsikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk 

sajian berupa tabel, gambar, grafi k, dan foto-foto. Untuk penelitian kualitatif 

dapat disajikan dalam bentuk narasi berupa deskripsi konstektual, penjelasan 

fenomena, dan temuan sesuai permasalahan yang ada. Untuk penelitian 

kuantitatif dijelaskan analisis variabel dan hubungan antarvariabel serta data dan 

analisis statistik sesuai dengan alat uji statistik yang dipergunakan. Pada bagian 

akhir pembahasan disajikan hasil pengujian hipotesis dan penjelasan masing-

masing variabel dan dan antarvariabel.

2. Pembahasan

Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan penyajian analisa 

makna fakta-fakta penelitian dalam keterkaitan aspek kajian satu dengan lainnya. 

Pembahasan dilakukan dengan menguraikan penafsiran hasil penelitan secara 

jelas, logis, analitis, dan kritis agar terungkap temuan penting penelitian. Dalam 
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pembahasan dikaitkan dengan referensi yang ada (teori atau hasil penelitian 

lain)  yang mendukung atau bertentangan dengan temuan hasil penelitian. Untuk 

penelitian kualitatif dilakukan pembahasan tentang temuan-temuan  dengan 

mengacu pada teori secara intensif serta membandingkan dengan temuan hasil 

penelitian sejenis.

3. Nilai Kebaruan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan nilai dan implikasi 

penelitian terhadap pengembangan teori dan kemanfaatannya. Dari aspek ilmu 

dapat diuraikan temuan atau kebaruan yang dihasilkan dari penelitian, sedangkan 

dari aspek kemanfaatan dapat diurakan manfaat kepada pihak yang terkait 

dengan penelitian.  

B. Simpulan dan Saran 

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan jelas dari rangkaian analisis, 

pembahasan sebuah penelitian serta merupakan jawaban dari tujuan penelitian. 

Saran merupakan usulan dan ide pendapat peneliti yang berhubungan dengan 

temuan, dinamika, perkembangan masalah yang perlu dilakukan antisipasi dan 

dilanjutkan. Dalam tesis ditulis menjadi BAB V Simpulan dan Saran/ Rekomendasi.

1. Simpulan

Simpulan merupakan pernyataan secara singkat dan lugas sesuai dengan 

tujuan penelitian. Simpulan juga memberikan informasi tentang keunikan atau 

kebaruan  hasil penelitian. 

2. Saran/ Rekomendasi

Saran disampaikan dengan kalimat  operasional yang menjawab kebutuhan 

pihak terkait dengan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh dalam penelitian. Saran dapat berupa kalimat yang merupakan jawaban 

terhadap permasalahan dan kebutuhan pengembangan penelitian selanjutnya.
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BAB V

BAGIAN AKHIR

Bagian akhir memiliki dua kebutuhan, yang pertama merupakan bagian akhir 

untuk penulisan usulan penelitian. Untuk Laporan Tesis bagian akhir diletakkan 

setelah bab V simpulan dan saran, terdiri dari DAFTAR PUSTAKA dan LAMPIRAN .

A. Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan dokumentasi semua pustaka (pendapat dan teori) 

yang sungguh-sungguh dipergunakan sebagai teori dan pendapat yang menjadi 

acuan penelitian. Daftar pustaka dapat diperoleh dari berbagai sumber pustaka, 

antara lain: karangan, buku teks, jurnal, makalah dalam bentuk prosiding,  tesis dan 

disertasi, majalah ilmiah, surat kabar, dan pustaka unduhan dari internet. Pustaka 

harus didokumentasi dalam daftar pustaka dan ditulis dengan menggunakan 

kaidah-kaidah tata tulis Daftar Pustaka yang benar. Catatan untuk penelitian 

kualitatif dapat menggunakan informasi dari komunikasi pribadi pada narasi 

tulisan tesis tetapi tidak perlu ditulis dalam daftar pustaka.

B. Lampiran

Lampiran memuat data dan informasi pendukung  untuk melengkapi  

penelitian. Lampiran memuat tentang kuisioner penelitin, peta wilayah, hasil 

pengolahan statistik, surat ijin penelitian, dan pendukung lainnya.



BUKU PANDUAN PENULISAN TESIS16



BUKU PANDUAN PENULISAN TESIS 17

BAB VI

BAHASA DAN ATURAN PENULISAN

Proposal tesis dan laporan tesis ditulis dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) dan penggunaan istilah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI). Untuk keperluan khusus proposal tesis dan laporan tesis dapat 

menggunakan Bahasa Inggris.

A. Pengetikan

1. Proposal tesis dan laporan tesis ditulis dengan jenis huruf Times New 

Roman dengan ukuran font 12 dan jarak 1,5 (satu setengah) spasi. Untuk 

abstrak, ringkasan, daftar pustaka, dan kutipan dengan jarak 1 (satu) 

spasi.

2. Judul Penelitian pada sampul depan ditulis dengan jenis huruf Times New 

Roman dengan ukuran font 14. Spasi yang digunakan 1 spasi, tidak boleh 

disingkat. Judul yang baik maksimal 16 kata (Bahasa Indonesia) dan 14 

kata (Bahasa Inggris)

3. Jarak tepi halaman adalah tepi kanan, atas, dan bawah adalah 3 cm, 

sedangkan tepi kiri 4 cm. [Lampiran 7]

4. Setiap awal alinea baru diketik menjorok 5 ketukan dari tepi kiri.

5. Daftar pustaka diketik dengan spasi tunggal dan baris kedua menjorok 10 

ketukan dari tepi kiri. Jarak antar pustaka adalah 1,5 spasi.

6. Jenis kertas yang digunakan adalah kertas kuarto (A4) dengan ukuran 

berat 70 gram.

7. Untuk kebutuhan tertentu, penggunaan huruf pada tabel dapat 

menggunakan ukuan font < 12 dan ruang tabel sesuai batas tepi kanan 

dan kiri.

8. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan memuat kurang lebih 200 kata. 
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Abstrak menggunakan jenis font Times New Roman dengan font 12 dan 

diketik 1 spasi. Abstrak memuat judul penelitian, nama pembimbing, 

tujuan penelitian, metode penelitian teknik analisis, hasil penelitian, 

kesimpulan dan kata kunci. Kata kunci antara 3-5 kata/phrase. Abstrak 

ditulis dalam alinea tunggal.

9. Halaman sampul untuk proposal berwarna hitam dengan tulisan warna 

silver hologram, sedangkan laporan akhir tesis dibuat dari karton dilapisi 

kertas buffalo atau yang sejenis dan plastik transparan (hard cover) 

dengan jilid lengkung. Pada punggung ditulis: tesis, judul penelitian; nama 

mahasiswa/ NPM, logo dan tahun.

B. Penomoran

1. Penomoran terdiri dari dua jenis angka, yaitu angka Romawi kecil (i, ii, 

iii, dan seterusnya) dan angka Arab kecil (1, 2, 3, dan seterusnya). Angka 

Romawi kecil dipergunakan untuk halaman sebelum Bab dan ditulis pada 

bagian bawah halaman (2 cm dari tepi bawah) dan ditengah-tengah. 

Penomoran angka Arab kecil  dipergunakan pada Bab 1 sampai lampiran 

dengan posisi di tengah-tengah bawah (2 cm dari tepi bawah) halaman 

pertama tiap bab dan kanan atas pada halaman berikutnya (2 cm dari tepi 

atas).

2. Penomoran pada setiap bab menggunakan angka Romawi besar (I, II, III, 

dan seterusnya) dirangkai dengan nama Bab dan ditulis secara simetris.

3. Penomoran subbab mengguakan huruf Latin besar (A, B. C, dan seterusnya) 

dan diketik dari tepi kiri. Penomoran selanjutnya menggunakan  angka 

Arab kecil (1, 2, 3, dan seterusnya) dan selanjutnya huruf latin kecil (a, b, c, 

dan seterusnya) dimulai dari tepi kiri. [Lampiran 7]

4. Tabel dibuat model terbuka dengan nomor dan judul di atas tabel dengan 

penomoran menggunakan angka Arab kecil diikuti judul tabel dan diketik 

1 spasi serta rata kiri.

5. Gambar (grafi k, foto, diagram) dibuat dengan nomor dan judul di bawah 

gambar dengan penomoran menggunakan angka Arab kecil diikuti judul 

gambar dan diketik 1 spasi serta simetri.
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BAB VII

PENULISAN PUSTAKA

Penulisan pustaka merupakan kaidah penting dalam etika penulisan ilmiah, 

penulis harus jujur bahwa sebagian tulisannya adalah karya orang lain. Sumber 

bacaan harus ditulis sebagai tanggungjawab ilmiah ketika penulis mengambil 

kutipan dari sebuah bacaan. Sumber  bacaan dapat diperoleh melalui buku, 

majalah, surat kabar, jurnal, hasil penelitian, internet, komunikasi pribadi, dan 

sebagainya, sehingga dibutuhkan aturan penulisan pustaka. 

Dalam pustaka unsur yang menjadi pertimbangan adalah nama penulis, 

tahun penerbitan, judul, kota penerbitan dan nama penerbit, serta sumber rujukan 

itu diperoleh. Penulisan pustaka dibedakan dua hal, yaitu: 1). Penulisan pustaka 

dalam teks naskah, dan 2). Penulisan pustaka pada daftar pustaka.

A. Penulisan Sumber Pustaka dalam Naskah 

Nama penulis yang dipergunakan sebagai referensi disebutkan menggunakan 

nama akhir (last name) dikuti dengan tahun terbitan dan apabila lebih dari dua 

penulis diikuti dengan  dkk, atau et al.

Sumber pustaka dalam naskah yang ditulis di depan, tengah dan belakang.

1. Johnson (2003) dan Johnson & Johnson (1989) menyatakan bahwa kesehatan 

psikologi adalah kemampuan untuk berkembang, mempertahankan dan 

mengatasi rasa saling ketergantungan terhadap sesama untuk mencapai 

tujuan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widayanto (2020) menyebutkan bahwa 

pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dipengaruhi oleh kelembagaan 

masyarakat, partisipasi petani, sedangkan dukungan stakeholders tidak 

berpengaruh dengan koefi sien determinasi (R2) sebesar 68,7%,

3. Kesehatan psikologi adalah kemampuan untuk berkembang, mempertahankan 

dan mengatasi rasa saling ketergantungan terhadap sesama untuk mencapai 

tujuan (Johnson, 2003; Johnson & Johnson, 1989).
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B. Penulisan Sumber Pustaka pada Daftar Pustaka

Penulisan sumber pustaka  diurutkan sesuai dengan alfabetis dan dalam 

penulisan sumber pustaka tidak diperbolehkan menggunakan kata dkk atau et al 

(semua penulis harus ditulis).

1. Buku Teks

a. Buku ditulis oleh individu

[Nama belakang, Inisial (singkatan)]. [Tahun terbit]. [Judul buku (Judul buku 

ditulis miring)]. [Tempat publikasi: Penerbit/institusi]. 

Contoh: 

Johnson, D. W. & Johnson, F. P. 2012.  Dinamika kelompok: Teori dan 

keterampilan. Edisi kesembilan.  Jakarta: PT Indeks.

b. Buku ditulis oleh organisasi atau institusi 

[Nama organisasi]. [Tahun terbit]. [Judul buku]. [Tempat terbit: Nama 

organisasi]. 

Contoh:

Kementerian Pertanian. 2013. Konsep Straegi Induk Pembangunan Pertanian 

2013-2045. Jakarta: Biro Perencanaan  Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertanian.

c. Tidak ada penulis 

[Tim Penulis]. [Tahun terbit]. [Judul buku].  [Lokasi terbit, kota, negara]. 

Contoh:

Tim Pena Cendikia. 2007. Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta:  

  Yudhistira.

Atau bisa ditulis langsung tahun jika tidak ada penulis baik tim atau individu.

2. Artikel Jurnal, Majalah Ilmiah

[Nama belakang, Inisial (singkatan)]. [Tahun terbit]. [Judul artikel]. [Nama 

jurnal]. [Jilid (volume)]. [Halaman]. [Alamat url]. [Tanggal unduhan]

Contoh:

Widayanto, B., Karsidi, R., Kusnandar. 2019. Model of Sustainable Private 

Forest Management in Yogyakarta Special Regency, Indonesia. 

Journal of Agricultural Extension. Vol. 23 (2), 66-79.  https://

dx.doi.org/10.4314/jae.v23i2.8 [diunduh 2 Mei 2020]  
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3. Ebook 

[Nama belakang, Inisial (singkatan)]. [Tahun terbit]. [Judul buku]. [Tempat 

terbit: Penerbit]. [Alamat url]. [Tanggal unduhan]

Contoh:

Engels, F. 1884. The Origin of the Family, Private Property and the State. 

Hottingen-Zurich. https://rowlandpasaribu.fi les.wordpress.

com/2013/09/frederick-engels-the-origin-of-the-family-private-

property-and-the-state.pdf. [diunduh 7 Desember 2020]

4. Makalah pertemuan ilmiah

[Nama belakang, Inisial (singkatan)]. [Tahun penulisan]. [Judul]. [Bentuk 

pertemuan (dicetak miring)]. [Tempat dan tanggal penyelenggaraan] 

Contoh: 

Satria, A. 2019. Community Conservation in the Dynamics of Marine 

Conservation Governance in Indonesia. Seminar Nasional. Bogor, 

5 Desember 2019.

5. Makalah dalam prosiding

[Nama belakang, Inisial (singkatan)]. [Tahun]. [Judul (dicetak miring)].  

[Halaman]. [Penyunting (nama tidak dibalik)]. [Judul prosiding 

(dicetak miring)]. [Nama penerbit]. [Tempat terbit].

Contoh:

Senjawati, N. S., Widowati, I., Wardoyo, S. S. 2019. Grand desain pengembangan 

desa wisata berbasis potensi lokal (Studi kasus di Desa Salamrejo 

Kabupaten Kulon Progo hlm. 1062-1069.  dalam Prosiding 

seminar nasional tahun ke-5 hasil penelitian dan pengabdian 

Kemenristekdikti RI Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Yogyakarta. LPPM UPNVY Press. Yogyakarta.

6. Naskah dalam bunga rampai dalam satu buku

[Nama belakang penulis, inisial]. [Tahun]. [Judul naskah (dicetak miring)]. 

[halaman]. dalam [editor ditulis nama depan dan inisial]. [Judul 

buku (dicetak miring)]. Lokasi terbit: Nama penerbit].

Contoh:

Hidayat, H. 2015. Partisipasi stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya 



BUKU PANDUAN PENULISAN TESIS22

hutan: Kabupaten Jayapura, Papua. hal. 108-126. dalam 

Pengelolaan hutan lestari: Partisipasi, kolaborasi, dan konflik. 

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

7. Karya Terjemahan

[Nama belakang penulis, Inisial]. [Tahun terbit]. [Judul buku]. [Inisial nama 

depan penerjemah, nama Belakang penerjemah, Terjemahan]. 

[Lokasi terbit: Penerbit].

Contoh:

Martin, G. & Pear, Y. 2015. Modifi kasi perilaku: Makna dan penerapannya 

(Edisi kesepuluh). (Y. Santoso, Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.

8. Video atau DVD

Judul Video atau DVD (italic). Tahun, Format, penerbit, tempat recording. 

Contoh:

Coldon, B. (Sutradara) & Mayer, S. (Penulis). (2012). The Twilight Saga“ 

Breaking Dawn Part 2” [motion picture]. United States: Summit 

Entertainment. 

9. Program Televisi

Nama Penulis (penulis). (tahun, bulan, hari). (type of medium) jenis media. 

Tempat siaran/lokasi: siapa yang meyiarkan.

Contoh:

Bryant, B. (Penulis). (2001, September 11). Friends [television broadcast]. 

Indonesia: RCTI 
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DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) & Pedoman Umum Pembentuka Istilah. Penerbit 

Palito Media.

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UB. 2013.  APA Referencing System. Berdasarkan 

“Publication Manual of the American Psychological Association” 5th 

edition. [19 November 2020]. https://komunikasi.ub.ac.id/wp-content/

uploads/2013/04/APA-Referencing-System-ILKOM.pdf

Kerlinger, F. N. 1973.  Founding Of Behavior Research. New York: Rinchart and 

Winston Inc.

Prodi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta.  2016. 

Panduan Penulisan Tesis.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. 

Alfabeta. 
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Lampiran 1. Lembar Judul 
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Lampiran 2. Lembar Pengajuan
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Lampiran 3. Lembar Pengesahan Tim Pembimbing 
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Lampiran 4. Lembar Pengesahan Tim Penguji 



BUKU PANDUAN PENULISAN TESIS28

Lampiran 5. Lembar Pernyataan Keaslian dan  Persyaratan Publikasi
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Lampiran 6. Abstrak dalam Bahasa Inggris
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Lampiran 7. Lembar Naskah
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Lampiran 8. Penulisan Tabel dan Gambar/ Grafi k
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Lampiran 9. Daftar Isi Bagian Inti Jenis Penelitian Kuantitatif

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGAJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK/ RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I    PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

B.  Rumusan Masalah

C.  Tujuan Penelitian

D.  Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan Teori

B.  Kerangka Pemikiran

C.  Hipotesis 

BAB III    METODE PENELITIAN

A.  Metode Pelaksanaan Penelitian

B.  Metode Penentuan Lokasi

C.  Metode Pengambilan Sampel

D.  Defi nisi Operasional dan PengukuranVariabel

E.  Jenis dan Sumber Data

F.  Metode Pengambilan Data

G.  Uji Coba Instrumen

1. Uji Validitas

2. Uji Reliabilitas

H. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Peneitian

B. Pembahasan

C. Nilai Kebaruan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan

B.  Saran/ Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN KUESIONER
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Lampiran 10. Daftar Isi Bagian Inti Jenis Penelitian Kualitatif

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGAJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK/ RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian
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