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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan karunia-Nya kepada penulis dalam penyusunan bahan ajar ini. Bahan ajar ini 

dipersiapkan dengan maksud untuk membantu dalam melengkapi literatur yang terkait dengan 

penelitian pada bidang ilmu komputer. Sesuai dengan judulnya “Metode Penelitian”, maka 

bahan ajar ini bermaksud untuk mengupas secara lebih mendalam tentang riset metode dalam 

bidang ilmu komputer. 

 

Bahan ajar ini menggambarkan berbagai macam metode penelitian yang biasa digunakan oleh 

peneliti dalam bidang ilmu komputer. Bahan ajar ini dibuat untuk memenuhi perkembangan 

teknik penulisan ilmiah di bidang ilmu komputer dan teknologi informasi, juga membahas 

bagaimana metode penelitian dalam ilmu komputer itu dapat dilakukan mulai dari metode 

penelitian sampai kepada metode penulisan. 

 

Penulis sangat berharap bahan ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa dan juga berbagai pihak 

untuk menambah pengetahuan mengenai metode ilmiah pada bidang ilmu komputer. Dalam 

penulisan bahan ajar ini tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, 

dibutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan isi bahan ajar ini. 
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BAB I 

PENELITIAN 

 

Pengertian Penelitian 

Pengertian tentang kata Penelitian: Penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau 

masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari 

secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga memperoleh sesuatu seperti jawaban, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. 

Komponen Penelitian: 

1) Ada rasa ingin tahu 

2) Ada sesuatu atau masalah 

3) Ada proses atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu atau masalah tersebut 

4) Ada hasilnya 

Penelitian sangat diperlukan dalam meyelesaikan suatu masalah. Masalah merupakan hal 

dasar/utama dalam sebuah penelitian, setelah masalah di teliti baru akan didapatkan jalan keluar 

(metode penyelesaian). Jadi, diharapkan yang duluan dicari/defenisikan adalah masalah bukan 

metode (jalan keluar). 

Contoh: 

1) Pembelian Kunci sebuah rumah Baru : Lihat dulu pintu yang di desain baru beli kunci 

yang cocok. 

2) Pemilihan Alat Pemotong : Analisis dulu apa yang ingin dipotong kemudian pilih alat 

potong mana yang akan digunakan agar lebih efektif. 

# Jangan Terbalik, Jalan Keluar (metode) duluan dicari. 

 

Jenis Penelitian 

Berdasarkan hasil atau alasan: 

1) Penelitian dasar (Basic Research): Atas dasar intelektual, dalam rangka pengembangan 

ilmu pengetahuan dan secara tidak langsung digunakan. 

2) Penelitian Terapan (Applied Research): Atas dasar alasan praktis, bertujuan agar dapat 

melakukan sesuatu jauh lebih baik. 

Berdasarkan bidang yang diteliti: 

1) Penelitian Sosial: meneliti bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. 

2) Penelitian Eksakta: seperti bidang kimia, fisika, matematika. 
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“Bagi Teknik Informatika (Komputer) adalah sebagai Tools yang dipergunakan dan 

dapat di pakai apabila ada masalah yang sudah ada jalan keluarnya secara manual. 

Contoh Menentukan Total Gaji Karyawan dalam sebuah PT.” Penelitian Terapan 

(Applied Research). 

Berdasarkan tempat penelitian: 

1) Penelitian Lapangan (Field Research) 

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

3) Penelitian Laboratorium (Laboratory Research) 

Berdasarkan teknik yang digunakan: 

1) Penelitian Survei: penelitian dengan tidak melakukan perubahan terhadap variabel- 

variabel yang diteliti. 

2) Penelitian Percobaan: penelitian dengan melakukan perubahan terhadap  variabel-  

variabel yang diteliti. 

Berdasarkan ilmiah: 

1) Penelitian Ilmiah: dalam pelaksanaannya menggunakan kaidah-kaidah ilmiah.  

Ciri- cirinya adalah: 

a) Purposivenes : memiliki focus atau tujuan yang jelas. 

b) Rigor : teliti dan memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. 

c) Testability: prosedur pengujian hipotesis jelas atau dapat diuji hasilnya. 

d) Replicabilibity: pengujian dapat diulang untuk kasus yang sama. 

e) Objectivity : berdasarkan atas fakta atau data faktual. 

f) Generalizability : semakin luas ruang lingkup penggunaan hasil penelitian semakin 

berguna (Sesuaikan dengan Kemampuan dan waktu diharapkan ada Batasan 

Masalah yang jelas). 

g) Precision  :  mendekati  realitas  atau  terdapat  ukuran  confidence  interval   atas 

hasil yang didapat. 

h) Sistematis : dilaksanakan menurut pola tertentu (Panduan dan Aturan). 

i) Terencana (Dibuat Jadwal Penelitian / kalender). 

Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian: 

1) Exploratif (Tujuan Penemuan): menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. 

2) Verifikatif (Tujuan Pengujian): menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang sudah 

ada. 
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3) Developmental (Tujuan  Pengembangan) :  mengembangkan  sesuatu  dalam  bidang 

yang telah ada. 

4) Penulisan Karya Ilmiah. 

Tujuan Penelitian Pada Informatika: Mengembangkan sebuah ilmu yang sudah memiliki 

masalah dan cara penyelesaian yang jelas dan menerapkan penyelesaian masalahnya dengan 

menggunakan tools (komputer) untuk tujuan membuat penyelesaiannya tersebut lebih baik dan 

lebih praktis. 

Beberapa Pengertian 

Konsep  : Istilah yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide tertentu. 

Contoh: warna, volume. 

Konstruk  : Konsep yang dapat diukur dan diamati. Contoh: Lapar sebagai konstruk adalah 

perasaan sakit setelah tidak makan selama 24 jam. 

Variabel  : Konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai-nilai dalam bentuk bilangan. 

Contoh: umur, kepadatan penduduk, produksi. 

Jenis variabel: 

1) Berdasarkan hubungannya: 

a. Variabel Bebas : adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

b. Variabel Terikat : adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

c. Variabel Moderator: adalah variabel yang mempengaruhi, dalam hal ini memperkuat 

atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

d. Variabel  Intervening: adalah variabel secara teoritis mempengaruhi, dalam hal ini 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

tetapi tidak dapat diukur atau diamati. 

e. Variabel Kontrol : adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. 

2) Berdasarkan sifat nilainya: 

a. Variabel Kategorik/Diskrit: variabel yang dibagi menjadi golongan-golongan atau 

kategori- kategori dengan ciri-ciri tertentu untuk setiap golongan atau kategori. 

b. Variabel Kontinyu: adalah variabel yang dapat mengambil nilai pecahan. 

3) Berdasarkan dapat tidaknya dimanipulasi : 

a. Variabel Aktif (variabel Nonsubjek) : adalah variabel yang dapat dimanipulasi atau 

dikendalikan, seperti : temperatur ruangan. 

b. Variabel Atribut (Variabel Subjek) : variabel yang tidak dapat dimanipulasi, seperti : 

umur, status sosial. 
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Beberapa contoh: 

1) Seleksi tenaga kerja dan prestasi kerja.  

Variabel bebas: seleksi tenaga kerja. 

Variabel terikat: prestasi kerja. 

2) Perbandingan   keterampilan   kerja   dengan   metode   demonstrasi   dan   metode   ceramah 

antara karyawan laki-laki dan wanita divisi V PT. Teknologi Informasi. 

Variabel bebas: metode demonstrasi dan ceramah. 

Variabel terikat: ketrampilan kerja. 

Variabel moderator: karyawan laki-laki dan wanita. 

Variabel kontrol: divisi V PT. Teknologi Informasi. 

3) Pemberlakuan empat hari kerja dalam seminggu cenderung meningkatkan produktivitas 

kerja melalui peningkatan kepuasan kerja. 

Variabel bebas: empat hari kerja dalam seminggu. Variabel terikat : produktivitas kerja. 

Variabel intervening: kepuasan kerja. 

4) “Sistem  Aplikasi  Pengamanan  Pesan  Teks  Pada  Jaringan  Local  Area  Network 

(LAN) dengan Menggunakan Metode RSA”. 

Variabel Bebas: Metode RSA Variabel Terikat : Pesan Teks Variabel Kontrol : Jaringan 

LAN Variabel Moderator: Sistem Aplikasi Variabel Intervening : Pengamanan 

 

Untuk Merubah Judul rubah lah Variabel! 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode Penelitian 

lebih mengarah kepada aturan dan tatacara pelaksanaan penelitian bukan ilmu-ilmu tentang 

research (Metodologi Penelitian). 

 

Jenis Metode Penelitian 

1) Metode Historis 

Penelitian dengan metode historis merupakan penelitian yang kritis terhadap keadaan-

keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau serta menimbang secara teliti dan 

hati-hati terhadap validitas dari sumber-sumber sejarah juga intepretasi dari sumber-sumber 

keterangan tersebut. 

2) Metode Deskriptif 

Metode deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik 

populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Peneliti 

bertindak sebagai pengamat. Ia hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan 

mencatatnya dalam buku observasi. 

3) Metode Korelasional 

Dalam metode ini, diteliti sejauh mana variabel pada satu faktor berkaitan dengan variabel 

pada faktor lainnya. 

4) Metode Eksperimental 

Merupakan metode  penelitian yang memungkinkan peneliti memanipulasi variabel dan  

meneliti akibat-akibatnya. Pada metode ini, variabel-variabel dikontrol sedemikian rupa 

sehingga variabel luar yang mungkin mempengaruhi dapat dihilangkan. Metode ini memiliki 

3 ciri : 

a. Manipulasi : mengubah secara sistematis. 

b. Observasi : mengamati dan mengukur hasil manipulasi. 

c. Kontrol : mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi. 

5) Metode Kuasi Eksperimental 

Metode ini hampir menyerupai metode eksperimental, hanya pada metode ini peneliti tidak 

dapat mengatur sekehendak hati variabel bebasnya. 
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Manfaat Metode Penelitian 

Manfaatnya antara lain: 

1) Mengetahui arti pentingnya penelitian. 

2) Dapat menilai apakah suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. 

3) Dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang skeptik, analitik, kritik dan kreatif. 

4) Bagi mahasiswa, dapat menyusun atau membuat skripsi/tesis/disertasi secara baik dan 

benar sesuai dengan aturan-aturannya. 

 

Teknik Penelitian 

Teknik penelitian adalah penggunaan alat dalam mengukur ataupun dalam mengumpulkan data. 

 

1) Pengukuran dalam penelitian 

Pengukuran dikenakan pada variabel yang di pelajari. Pengukuran menandai nilai-nilai variabel 

dengan notasi bilangan. 

Skala Pengukuran adalah peraturan penggunaan notasi bilangan dalam pengukuran. 

 

Macam Skala Pengukuran : 

Skala Nominal: skala yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan 

kedudukan objek atau kategori  tersebut  terhadap  objek  atau  kategori  lainnya,  tetapi  hanya 

sekedar label atau kode saja. 

Contoh : Jenis kelamin manusia : 1 untuk pria; 0 untuk wanita. 

 

Skala Ordinal : skala dimana objek/kategori disusun menurut besarnya. Contoh : Merubah nilai 

ujian ke nilai prestasi: 

Nilai dari 80 – 100 adalah A  

Nilai dari 65 – 79 adalah B  

Nilai dari 55 – 64 adalah C  

Nilai dari 45 – 54 adalah D  

Nilai dari 0 - 43 adalah E 

 

Skala Interval : skala di mana objek/kategori diurutkan berdasarkan suatu atribut yang 

memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori. 

Contoh: A B C D E 

 1 2 3 4 5 
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Interval A sampai C adalah 3-1 = 2.  

Interval C sampai D adalah 4-3 = 1. 

 

Skala Rasio : skala yang memiliki sifat-sifat skala nominal, skala ordinal dan skala interval 

dilengkapi dengan titik nol absolut. 

Contoh: A dan B adalah  dua  orang  mahasiswa Universitas  “X”  yang  nilai  mata  kuliah Z 

nya masing-masing bernilai 60  dan  90.  Ukuran  rasionya  dapat  dinyatakan  bahwa  nilai B 

adalah 1,5 kali nilai A. 

 

2) Syarat-syarat Pengukuran 

Untuk memenuhi criteria sebuah penelitian dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka 

kecermatan pengukuran sangat diperlukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi alat ukur adalah 

sebagai berikut : 

a. Relibilitas : seberapa jauh konsistensinya alat ukur untuk memberikan hasil yang sama 

dalam mengukur hal dan subyek yang sama. 

b. Validitas : seberapa jauh alat ukur mengukur hal atau subyek yang  ingin  diukur.  Contoh: 

alat pengukuran yang valid untuk mengukur berat adalah neraca. 

 

3) Alat-alat Pengumpulan Data 

a. Tes atau Soal Tes 

b. Kuesioner atau Angket 

c. Check List 

d. Pedoman Wawancara 

e. Pedoman Dokumentasi 

 

 Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian adalah langkah-langkah atau urutan-urutan yang harus dilalui atau 

dikerjakan dalam suatu penelitian. 

Secara garis besar, Prosedur Penelitian terdiri atas 3 tahap: 

1) Tahap Perencanaan Penelitian 

Meliputi antara lain : pemilihan judul, perumusan masalah, hipotesis. 

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Meliputi : pengumpulan data atau informasi, analisis data dan penarikan kesimpulan. 

3) Tahap Penulisan Laporan Penelitian 

Pada tahap ini, hasil dari sebuah penelitian dibuat dalam bentuk laporan. 
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Atau lebih detailnya Prosedur Penelitian terdiri atas tahap : 

1) Mendefinisikan dan Merumuskan Masalah 

Pendefinisian masalah harus jelas, baik dari segi keluasannya maupun dari segi 

kedalamannya. 

2) Melakukan Studi Kepustakaan 

Mengacu pada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari atau ditemukan pada buku-buku 

teks ataupun penelitian orang lain. 

3) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan atau anggapan yang sifatnya sementara tentang 

fenomena yang akan diselidiki. Berguna untuk membantu peneliti menuntun jalan 

pikirannya agar mencapai hasil penelitiannya. Yang dihipotesiskan adalah pernyataan 

yang ada pada rumusan masalah. 

4) Menentukan Model atau Desain Penelitian 

Model yang dipakai dapat berupa model matematika.  Tahap ini dapat diganti dengan 

tahap menentukan desain penelitian. 

5) Mengumpulkan Data 

Data harus dicari dengan teknik yang sesuai. Ingat data merupakan fakta. 

6) Mengolah dan Menyajikan Informasi 

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diolah sehingga informasi yang tersaji lebih 

mudah diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik 

atau nilai statistik. 

7) Menganalisis dan Menginterpretasikan 

Selanjutnya hasil olahan tersebut dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat 

analisis yang sesuai agar dapat dihasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam dan luas. 

8) Membuat Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Disajikan pula saran karena penelitian mempunyai keterbatasan-keterbatasan 

atau asumsi-asumsi. 

9) Membuat Laporan 
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BAB III 

PROPOSAL PENELITIAN 

 

Proposal atau usulan penelitian adalah suatu pernyataan tertulis mengenai rencana atau 

rancangan penelitian secara keseluruhan. 

 

Tujuan Proposal Penelitian : 

1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. 

2) Untuk menerangkan atau menjelaskan apa  yang  akan  dipergunakan  dan  apa  yang  

akan diperlukan dalam melaksanakan penelitian kepada pihak yang akan memberikan 

bantuan dana. 

Isi Proposal Penelitian: 

1) Pendahuluan 

2) Latar Belakang Masalah 

3) Perumusan Masalah 

4) Tujuan Penelitian 

5) Manfaat Penelitian 

6) Teknik Penelitian & Teknik Penyelesaian (Metode) 

7) Hipotesa 

8) Jadwal (Perencanaan) 

9) Penutup 

10) Studi Pustaka 

 

Masalah, Judul Dan Tujuan Penelitian 

Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan kejadian atau kenyataan. Ingat 

masalah tersebut dapat diselesaikan. Masalah penelitian merupakan masalah yang akan  menjadi 

obyek penelitian. 

 

Suatu masalah dapat dijadikan masalah penelitian apabila : 

1) Masalah tersebut dengan observasi atau pengumpulan data dapat memberi jawaban. 

2) Nilai yang disertakan dalam masalah yang diamati dapat diukur. 

 

Menurut Nazir ciri-ciri masalah yang baik adalah : 

1) Masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian 
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a. Masalah harus mempunyai keaslian/menyangkut hal-hal yang up to date dan baru, 

mempunyai nilai ilmiah atau aplikasi ilmiah. 

b. Masalah harus menyatakan suatu hubungan. 

c. Masalah harus dapat diuji dengan perlakukan-perlakuan serta data dan fasilitas yang ada. 

d. Masalah harus mempunyai arti dan nilai baik dalam bidang ilmunya sendiri maupun 

dalam bidang aplikasi untuk penelitian terapan. 

e. Masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak 

membingungkan. 

f. Masalah yang dipilih harus mempunyai fisibilitas atau dapat dipecahkan. 

g. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. 

 

Masalah untuk penelitian dapat diperoleh antara lain dari : 

1) Pengamatan terhadap kegiatan manusia 

2) Pengamatan terhadap alam sekeliling 

3) Bacaan 

4) Ulangan serta perluasan penelitian 

5) Cabang studi yang sedang dikembangkan 

6) Pengalaman dan catatan pribadi 

7) Praktek serta keinginan masyarakat 

8) Bidang spesialisasi 

9) Pelajaran atau mata ajaran yang sedang diikuti 

10) Analisis bidang pengetahuan 

11) Diskusi-diskusi ilmiah 

12) Perasaan intuisi 

 

Unsur-unsur Judul Penelitian 

Judul penelitian diharapkan mencakup unsur-unsur : 

1) Sifat dan jenis penelitian 

2) Obyek yang diteliti 

3) Subyek penelitian 

4) Lokasi/daerah waktu penelitian 

5) Tahun/waktu terjadinya peristiwa penelitian 
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Contoh 1 (Butuh Jawaban Untuk Non IT): 

“Analisis Pengaruh Kenaikan Gaji Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan Pada PT. Maju 

Terus Sorong 2022”. 

“Analisis pengaruh”   : Sifat dan jenis penelitian 

“Kenaikan Gaji dan Loyalitas Kerja : Objek penelitian 

“Karyawan PT. Maju Terus”  : Subyek penelitian 

“Sorong”    : Lokasi penelitian 

“Tahun 2022”    : Tahun penelitian 

 

Contoh 2 (Butuh Pengembangan Untuk IT / D3): 

“Sistem Informasi Penggajian Pegawai Pada PT. Maju Terus Sorong”. 

 

Yang perlu dikaji dalam judul ini adalah masalah apa yang sering dihadapi pada saat 

menghitung gaji karyawan, ada berapa variabel gaji yang ada, bagaimana rumus 

menyelesaikan/menghitung pada tiap variabel yang ada. 

 

Contoh 3 (Butuh Pengembangan Untuk IT / S1): 

“Aplikasi Pengamanan Pengiriman Pesan Teks Digital Pada Jaringan LAN Dengan 

Metode Message Digest 5 (MD5)”. 

 

Aplikasi Pengamanan Pengiriman : Sifat dan Jenis Penelitian Pesan Teks Digital Pada 

Jaringan LAN    : Objek Penelitian 

Metode Message Digest 5 (MD5) : Subjek Penelitian 

 

Rumusan Masalah 

Masalah yang sudah dibuatkan judulnya, selanjutnya dibuatkan rumusan masalahnya. Rumusan 

masalah adalah pernyataan singkat suatu masalah yang akan diteliti. Lebih baik dirumuskan 

dengan prinsip 5W + 1 H. 

 

Cara membuat rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1) Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

2) Rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. 

3) Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. 

4) Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. 
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Contoh 1: 

Judul penelitian : “Analisis pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita 

karyawan TVRI stasiun pusat Jakarta tahun 2022”. 

 

Maka contoh rumusan masalahnya: 

1) Bagaimana bentuk hubungan antara pelatihan dan kemampuan membaca berita? 

2) Seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita? 

 

Contoh 2 : 

Judul penelitian : “Aplikasi Pengamanan Pengiriman Pesan Teks Digital Pada Jaringan 

Lan Dengan Metode Message Digest 5 (MD5)”. 

 

Maka contoh rumusan masalahnya: 

1) Bagaimana teknik untuk mengamankan pesan teks digital? 

2) Bagaimana menerapkan metode message digest 5 untuk mengamankan pengiriman 

pesan teks digital pada jaringan LAN ? 

3) Bagaimana merancang Aplikasi Pengamanan Pengiriman Pesan Teks Digital Pada 

Jaringan LAN dengan Metode Message Digest 5 (MD5)? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang  akan  diperoleh  setelah  selesai 

penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan. 

Tujuan penelitian dijabarkan biasanya dengan menggunakan kata kerja pembuka seperti: 

menemukan, menjelaskan, menganalisis, menguaraikan, menilai, menguji, membandingkan, 

menemukan hubungan antara, memperoleh data/pengetahuan/keterangan tentang meneliti 

pengaruh/efek. 

 

Tujuan penelitian dikatakan baik jika : 

1) Spesifik 

2) Terbatas 

3) Dapat diukur 

4) Dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian 
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Contoh judul penelitian : 

1) “Analisis pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita karyawan 

TVRI stasiun pusat Jakarta tahun 2020”. 

 

Contoh rumusan masalahnya: 

1) Bagaimana bentuk hubungan antara pelatihan dan kemampuan membaca berita? 

2) Seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita? 

 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1) Menjelaskan bentuk hubungan antara pelatihan dan kemampuan membaca berita, 

2) Menemukan besarnya pengaruh pelatihan terhadap kemampuan membaca berita. 

 

2) “Aplikasi Pengamanan Pengiriman Pesan Teks Digital Pada Jaringan Lan Dengan 

Metode Message Digest 5 (MD5)”. 

 

Contoh rumusan masalahnya: 

1) Bagaimana teknik untuk mengamankan pesan teks digital? 

2) Bagaimana menerapkan metode message digest 5 untuk mengamankan pengiriman 

pesan teks digital pada jaringan LAN ? 

3) Bagaimana merancang Aplikasi Pengamanan Pengiriman Pesan Teks Digital Pada 

Jaringan LAN dengan Metode Message Digest 5 (MD5)? 

 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1) Menjelaskan teknik pengamanan pengiriman pesan teks digital, 

2) Menerapkan  metode  message  digest  5  untuk  mengamankan  pengiriman  pesan  teks 

digital pada jaringan LAN. 

3) Membangun Aplikasi Pengamanan Pengiriman Pesan Teks Digital pada Jaringan LAN 

dengan Metode Message Digest 5 (MD5). 

 

 

Studi Kepustakaan 

Seorang peneliti yang mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan 

yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) 

untuk menunjang penelitiannya, disebut mengkaji bahan pustaka atau studi kepustakaan. 
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Kepustakaan yang digunakan harus memenuhi tiga criteria : 

1) Relevansi: Berkenaan dengan kecocokan antara hal-hal yang diteliti dengan teori- teori 

yang dikemukakan. Makin cocok makin baik. 

2) Kelengkapan: Berkenaan dengan banyaknya kepustakaan yang dibaca. Makin 

banyak kepustakaan akan makin baik. 

3) Kemutakhiran : Makin baru/mutakhir kepustakaan yang digunakan, maka makin baik 

studi kepustakaanya. 

 

Studi kepustakaan dilakukan melalui tiga tahap: 

1) Mengetahui jenis pustaka 

2) Mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka 

3) Menyajikan studi kepustakaan 

 

Penyajian studi pustaka dapat dilakukan dengan dua cara: 

1) Cara kutipan langsung : peneliti memindahkan hasil karya orang lain masih dalam 

bentuk asli, baik utuh maupun sebagian; 

2) Cara kutipan tidak langsung : peneliti meramu atau mengambil intisari dari kepustakaan 

yang digunakan. 

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang biasa 

dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empiric. Dalam suatu penelitian, hipotesis 

merupakan pedoman karena data  yang  dikumpulkan  adalah  data  yang  berhubungan dengan 

variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis tersebut. 

Kriteria Hipotesis yang baik : 

1) Harus menyatakan hubungan 

2) Harus sesuai dengan fakta 

3) Harus sesuai dengan ilmu atau berkaitan dengan teori 

4) Harus dapat diuji 

5) Harus dapat menerangkan fakta 

6) Jelas secara konseptual 

7) Mempunyai rujukan empiris 

8) Bersifat spesifik 

9) Dapat dihubungkan dengan teknik penelitian yang ada 
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Berdasarkan jenis masalahnya, rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi : 

1) Hipotesis Deskriptif 

Mengenai nilai suatu variabel mandiri, tidak dalam bentuk perbandingan atau hubungan. 

Contoh jika rumusan masalah berbentuk: “Berapa lama daya tahan TV merk P?”. Maka 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: “Daya tahan TV merk P adalah 11.500 jam”. 

2) Hipotesis Komparatif 

Mengenai perbandingan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contoh jika 

rumusan masalah berbentuk: “Bagaiamana daya tahan TV merk P bila dibandingkan 

dengan daya tahan TV merk Q?”.  Maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: “Daya 

tahan TV merk P lebih besar dibandingkan daya tahan TV merk Q”. 

3) Hipotesis Asosiatif 

Mengenai hubungan antara satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih variabel 

lainnya. Contoh jika rumusan masalah berbentuk: “Bagaimana bentuk hubungan antara 

stress dengan kinerja karyawan PT. Teknologi Informasi?”.  Maka hipotesisnya adalah 

sebagai berikut: “Ada hubungan positif antara stress dengan kinerja karyawan”. 

 

Berdasarkan uji statistiknya, rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi : 

1) Hipotesis Nol / Nihil 

Hipotesis ini dapat menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak 

ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

2) Hipotesis Alternatif / Kerja 

Hipotesis ini menyatakan adanya perbedaan antara dua variabel atau ada pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y. 
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BAB IV 

SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING 

 

 

Populasi Dan Sampel Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa populasi atau sampel.  

Populasi adalah semua obyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan 

lengkap yang akan diteliti.  

Sampel adalah bagian  dari  populasi  yang  diambil  melalui  cara-cara tertentu yang juga 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi. 

 

Alasan dipilihnya sampel : 

a. Derajat keseragaman populasi 

Makin seragam populasi itu, makin kecil sampel yang dapat diambil. Jika populasi tidak 

seragam, maka hanya sensuslah yang dapat memberikan gambaran yang representatif. 

b. Obyek penelitian yang mudah rusak 

Pada obyek penelitian yang mudah rusak, populasi tidak mungkin diambil semuanya 

sebab akan merusak seluruh obyek yang akan diselidiki. 

c. Penghematan biaya dan waktu 

Penggunaan populasi sebagai obyek penelitian akan membutuhkan biaya yang banyak 

dibandingkan dengan  sampel. Juga  penelitian  dengan  sampel  akan  memakan  waktu 

lebih sedikit. 

d. Masalah ketelitian 

Makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, makin besar sampel yang harus diambil. 

e. Ukuran populasi 

f. Faktor ekonomis 

 

Apakah sepadan antara kegunaan dari hasil penelitian dengan biaya, waktu dan tenaga. Syarat-

syarat sampel yang baik : 

1) Representatif : apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau 

hampir sama dengan ciri-ciri populasinya. 

2) Ukuran sampelnya cukup untuk meyakinkan kestabilan ciri-cirinya. 
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Beberapa cara menentukan ukuran sampel : 

1) Menurut Bailey : penelitian yang akan menggunakan analisis data statistik ukuran 

sampelnya minimum adalah 30 buah. 

2) Dengan rumus dimana ukuran populasi tidak diketahui dan diasumsikan populasi 

berdistribusi normal. Maka besarnya sampel n yang diperlukan : 

 

 

 

Keterangan : 

n = besar sampel yang diperlukan 

Z = nilai standard sesuai dengan tingkat signifikan T = kesalahan penaksiran maksimum 

yang diterima 

 

Contoh : 

Tentukan besarnya sampel (n) yang harus diambil untuk menyelidiki waktu rata-rata yang 

digunakan oleh  mahasiswa  pada  sebuah  soal  ujian  suatu  mata  kuliah,  jika  digunakan 

interval keyakinan 95% dengan kesalahan penaksiran 0.4 dan simpangan bakunya 1.2 menit? 

Penyelesaiannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Dengan rumus dimana ukuran populasi diketahui dan asumsi populasi berdistribusi 

normal : 

n = ukuran sampel,  

N = ukuran populasi, 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 

ditolerir atau diinginkan , misalnya 2%. 
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Teknik Sampling 

Teknik sampling yaitu cara pengambilan sample penelitian. Pada dasarnya dapat dibagi dua, 

yaitu: 

1) Sampling Probabilitas 

a. Sampling Acak Sementara 

b. Sampling berlapis 

c. Sampling Sistematis 

d. Sampling Cluster/Berkelompok 

2) Sampling Non Probabilitas 

a. Sampling Kebetulan 

b. Sampling Kuota 

c. Sampling Bola Salju 

d. Sampling Pertimbangan 

 

 

Sampling Probabilitas 

1) Sampling Acak Sederhana 

Sifatnya sederhana, dimana tiap sample yang berukuran sama memiliki suatu probabilitas 

sama untuk terpilih dari populasi. Sampling acak sederhana  dilakukan setelah daftar 

lengkap semua unit tempat mengambil sampel dibuat dengan benar. 

Sampling acak sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan metode : 

a. Metode Undian :  metode  dimana  prosesnya  dilakukan  dengan  menggunakan pola 

pengundian. 

b. Metode Tabel Random : metode dimana prosesnya dilakukan dengan menggunakan 

tabel bilangan random. 

2) Sampling Berlapis 

Populasi dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Proporsi sample pada 

setiap strata dapat sama (proporsional) ataupun tidak sama proporsinya. 

Contoh : 

Sebuah populasi yang terdiri dari 500 pedagang kaki lima dengan komposisi 200  

pedagang makanan, 150 pedagang barang mainan, 100 pedagang kerajinan dan 50 

pedagang rokok. Jika 20 pedagang kaki lima tersebut hendak dijadikan sampel penelitian 

tentukan besarnya sampel tiap stratum. 
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Jawab: Pengelompokkan Sampel 

 

Stratum Jenis Usaha Juml

ah 

I Makanan 200 

II Barang Mainan 150 

III Kerajinan 100 

IV Rokok 50 

Jumlah  500 

 

Pengambilan sampel dari masing-masing stratum : 

Stratum I = 200/500 x 20    = 8 pedagang  

Stratum II = 150/500 x 20   = 6 pedagang  

Stratum III = 100/500 x 20  = 4 pedagang  

Stratum IV =    50/500 x 20 = 2 pedagang 

Jumlah sampel   =  20 pedagang 

 

3) Sampling Sistematis 

Elemen-elemen yang akan diselidiki diambil berdasarkan urutan tertentu dari populasi 

yang telah disusun secara teratur. Sampling jenis ini dilakukan bila : identifikasi dari 

elemen-elemen dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar dan populasi memiliki 

pola beraturan seperti rumah-rumah pada suatu ruas jalan. 

 

4) Sampling Cluster/Berkelompok 

Populasinya dibagi menjadi beberapa cluster/kelompok dengan menggunakan aturan-

aturan tertentu. 

 

Contoh : 

Sebuah desa memiliki 1500 KK (Kepala Keluarga) akan diteliti mengenai respon 

penggunaan sutu merk bumbu masak. Bagaimana cara menentukan sample 100 KK 

dengan metode Sampling Cluster. 

 

Jawab : 

Dari 1500 KK kemudian dibagi menjadi 75 kelompok dengan 20 KK tiap kelompok. 

Dari 75 kelompok tersebut dipilih sampel acak yang terdiri atas 5 kelompok. 

                       + 
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Dari 5 kelompok pilihan tersebut didapatkan 5 x 20 KK = 100 KK sebagai sampel. 

 

Sampling Nonprobabilitas 

Cara pengambilan sample yang tidak  berdasarkan probabilitas. Kemungkinan atau peluang 

setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sample tidak sama atau tidak diketahui. Maka 

sample yang diambil tidak representatif dan bersifat subyektif. 

1) Sampling Kebetulan 

Bentuk sampling dimana anggota sampelnya yang dipilih diambil berdasarkan kemudahan 

mendapatkan data yang diperlukan. 

Contoh : 

Pengambilan sampel mengenai ramalan tentang siapa yang akan  menjadi  pemenang  

pemilihan presiden pada pemilihan presiden mendatang. Pengambilan sampelnya dilakukan 

dengan mengumpulkan opini masyarakat, misalnya melalui kiriman SMS. Orang-orang 

yang diambil sampelnya tersebut tidak merupakan bagian representatif dari keseluruhan 

mereka yang berhak memilih. 

 

2) Sampling Kuota 

Merupakan sampling yang merincikan lebih dahulu sesuatu yang berhubungan dengan 

pengambilan sampel seperti proporsi setiap kategori. Siapa atau apa yang akan diambil 

menjadi anggota sampel setiap kategori diserahkan pada pengumpul data. 

 

3) Sampling Bola Salju 

Dengan metode ini pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria 

untuk dijadikan anggota sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi mengenai 

orang-orang lain yang dapat dijadikan sampel demikian seterusnya. 

Prosedur tersebut dilanjutkan sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi. 

 

4) Sampling Pertimbangan 

Bentuk sampling di mana penentuan sampelnya dilakukan atau ditentukan oleh peneliti 

sendiri atau berdasarkan kebijaksanaan yang dianggap ahli dalam hal yang diteliti. 

Dari penyebaran 200 kuesioner, ternyata yang kembali hanya 40%. Berdasarkan 

pertimbangan peneliti, maka diputuskan untuk menggunakan jumlah kuesioner yang 

kembali saja sebagai sampel. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya sampel adalah sebagai berikut : 

1) Derajat keseragaman dari populasi 

Makin seragam populasi, makin kecil sampel yang dapat diambil. Satuan-satuan 

elementer dari seluruh populasi aja sudah cukup representatif untuk diteliti. Jika populasi 

tidak seragam, maka hanya dengan sensus yang dapat memberikan gambaran 

representatif. 

2) Presisi yang dikehendaki peneliti 

Makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki makin besar sampel yang harus diambil. 

Sampel yang besar cenderung memberikan pendugaan yang lebih mendekati nilai 

sebenarnya (true value). 

3) Rencana analisis 

Meskipun sampel yang dikumpulkan sudah mencukupi presisi yang diinginkan tetapi 

kadang kala jumlah sampel tersebut membutuhkan penyesuaian bila dikaitkan untuk 

kebutuhan analisis. 

4) Tenaga, waktu dan biaya 

Jumlah sampel yang besar akan membutuhkan tenaga yang besar, waktu yang lebih 

lama dan biaya yang lebih besar pula. 

 

Jenis data (Pembagian Data) 
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BAB V 

INSTRUMEN DAN TEKNIK PENELITIAN 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (lebih cermat, 

lengkap dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah. Contoh instrumen penelitian adalah: soal 

tes, angket, ceklist, dan sebagainya. 

 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur dalam suatu penelitian ada yang bersifat baku dan 

tidak baku. Instrumen yang bersifat baku biasanya dijumpai dalam penelitian ilmu-ilmu eksakta 

seperti termometer, timbangan. Instrumen yang sifatnya tidak baku biasanya dijumpai dalam 

penelitian ilmu-ilmu sosial. 

 

Ciri-ciri instrumen yang baik : 

1) Reliabilitas (keandalan, dapat dipercaya) 

Menunjukkan apakah instrumen secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama 

tentang sesuatu yang diukur pada waktu yang berlainan. 

Contoh : tes kepribadian yang dapat memberikan hasil yang sama apabila diulang, maka 

dikatakan memiliki kehandalan yang tinggi atau dapat dipercaya. 

 

Reliabilitas suatu instrumen diketahui dengan melakukan pengujian secara eksternal 

(reliabilitas eksternal atau konsistensi eksternal) ataupun pengujian secara internal 

(reliabilitas internal atau konsistensi internal). 

 

2) Validitas (sahih) 

Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen 

dikatakan sahih bila mampu mengukur apa yang diinginkan atau mengungkap data 

variabel yang diteliti secara tepat. 

Validitas sebuah instrumen dapat diketahui dengan melakukan pengujian dengan 

melakukan pengujian secara eksternal (validitas eksternal) atau pengujian secara internal 

(validitas internal). 
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3) Sensitivitas 

Sebagai kemampuan sebuah instrumen untuk melakukan diskriminasi  yang  diperlukan 

untuk masalah penelitian. 

 

4) Obyektivitas 

Sebagai tingkat dimana pengukuran yang dilakukan bebas dari penilaian subyektif, bebas 

dari pendapat orang-orang yang menggunakan instrumen tersebut. 

 

5) Fisibilitas 

Berkenaan dengan aspek-aspek ketrampilan atau penggunaan sumber daya dan waktu.  

Penuilaian baik atau buruk suatu instrumen cukup dengan melihat validitas dan 

reliabilitas instrumen tersebut. 

 

Pengumpulan Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang 

diketahui atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-

lain. 

 

Pengelompokkan data : 

1) Menurut Sumber Pengambilannya 

Data Primer (Data Asli) Data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti. 

Data Sekunder (Data Tersedia) Data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber- sumber 

yang telah ada seperti laporan-laporan penelitian terdahulu. 

2) Menurut Waktu Pengumpulannya 

Data Berkala (Time Series) Data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan 

gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. 

Kerat Lintang (Cross Section) Data yang terkumpul pada suatu waktu untuk memberikan 

gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. 

3) Menurut Sifatnya 

Data Kualitatif: Data yang tidak berbentuk bilangan.  

Data Kuantitatif : Data yang berbentuk bilangan. 

4) Menurut Tingkat Pengukurannya 

Data Nominal : Data yang berasal dari pengelompokkan peristiwa berdasarkan  kategori 

tertentu yang perbedaannya menunjukkan perbedaan kualitatif. 
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Data Ordinal :  Data  yang  berasal  dari  obyek  atau  kategori  yang   disusun  menurut 

besarnya dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan rentang yang 

tidak harus sama. 

Data Interval : Data yang berasal dari obyek atau kategori  yang  diurutkan  berdasarkan 

suatu atribut tertentu dimana jarak antara tiap obyek atau kategori adalah sama. Pada data 

ini tidak terdapat angka nol mutlak. 

Data Rasio : Data yang bersal dari  perbandingan  secara  matematik  antara  data yang 

satu dengan data lainnya. 

 

Teknik pengumpulan data: 

1) Angket (Kuesioner) : Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi responden. 

 

Keuntungan teknik ini : Biaya yang diperlukan  untuk  membuat  angket  relatif  murah; 

Pengisian angket ditentukan oleh responden itu sendiri. 

 

Kerugian teknik ini : Teknik ini tidak dapat digunakan pada responden yang tak mampu 

membaca dan menulis; Pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh 

responden. 

 

Berdasarkan bentuk pertanyaan yang ada dalam angket tersebut, angket dapat dibedakan 

atas 3 golongan, yaitu : angket terbuka (opened questionare), angket  tertutup (closed 

questionare) dan angket semi terbuka (semi opened questionare). 

 

2) Wawancara (Interview) 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

langsung oleh pewancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam. 

 

Keuntungan : Dapat diterapkan pada responden yang tidak dapat membaca dan  menulis; 

Pertanyaan yang belum dipahami dapat langsung dijelaskan; Pewancara  dapat segera 

menguji kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding. 

 

Kerugian :  Memerlukan biaya yang sangat besar; Hanya dapat menjangkau jumlah 

responden yang kecil; Kehadiran  pewancara  mungkin  mengganggu responden. 
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Teknik wawancara dapat dibedakan atas dua teknik yaitu: Wawancara Berstruktur dan 

Wawancara Tidak Berstruktur. 

 

3) Observasi 

Adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan 

suasana yang berkenaan dengan organisme (melalui situasi alamiah), sesuai dengan 

tujuan-tujuan empiris. 

 

Kelebihan : Data yang diperoleh adalah data aktual (pada saat terjadinya tingkah laku); 

keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. 

 

Kelemahan : Pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang 

diharapkan muncul; Beberapa tingkah laku tidak mungkin diamati. 

 

Komponen Observasi : Pemilihan, Pengubahan, Pencatatan, Pengkodean, Rangkaian 

Perilaku dan Suasana, Tujuan Empiris 

 

Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan orang-orang yang diamati, maka 

observasi dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Observasi Partisipan 

b. Observasi Tak Partisipan 

 

Berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan, observasi dapat dibedakan : 

a. Observasi Berstruktur 

b. Observasi Tak Berstruktur 

 

4) Studi Dokumentasi 

Adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen. 

Kelebihan : Pilihan alternatif untuk subyek penelitian yang sukar atau tidak mungkin 

dijangkau; Dapat menjangkau jauh ke masa lalu; Memungkinkan mengambil sampel 

yang lebih besar dengan biaya yang relatif kecil. 

 

Kelemahan : Bias; Tersedia secara selektif; Tidak komplit. 
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Pengolahan Dan Penyajian Data 

Pengolahan data meliputi kegiatan : Editing, Coding, Tabulasi 

Editing : Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena  kemungkinan data 

yang masuk (raw data) atau data terkumpul tidak logis dan meragukan. Hal-hal yang perlu diedit 

pada data masuk: 

1) Dipenuhi tidaknya instruksi sampling 

2) Dapat dibaca atau tidaknya data yang masuk 

3) Kelengkapan pengisian 

4) Keserasian atau konsistensi 

5) Isi jawaban suatu kuesioner 

 

Coding : Pemberian atau pembuatan kode-kode  pada  tiap-tiap  data  yang  termasuk  dalam 

kategori yang sama. 

 

Tabulasi : Pembuatan tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi  kode  sesuai  dengan 

analisis yang dibutuhkan. 

Bentuk tabel Tabulasi: 

1) Tabel Pemindahan (Transfer Table) 

Tabel tempat memindahkan kode-kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel 

pemindahan berfungsi sebagai dokumen atau arsip. Tabel pemindahan dilengkapi dengan 

buku kode sebagai buku petunjuk atau buku pedoman. 

2) Tabel Biasa (Main Table) 

Tabel yang disusun berdasarkan sifat responden tertentu dan tujuan tertentu. Sifatnya 

kolektif dan memuat beberapa jenis informasi. 

3) Tabel Analisis (Talk Table) 

Tabel ini memuat suatu jenis informasi yang telah dianalisis. Dari tabel ini dapat ditarik 

suatu kesimpulan atau generalisasi. 

 

Tabel analisis dapat berbentuk: 

1) Tabel satu arah atau Tabel tunggal : Tabel yang memuat hanya satu variabel. 

2) Tabel Silang: Tabel yang memuat dua variabel atau dua informasi. 

 

Penyajian data penelitian adalah penampilan data yang sudah diolah ke dalam bentuk- bentuk 

tertentu. Penyajian data diperlukan agar hasil penelitian mudah dibaca dan dimengerti oleh orang 

lain atau pengambil keputusan. 



 

28  

Bentuk-bentuk penyajian data : 

1) Tabel Data 

Penyajian data dalam bentuk kumpulan angka-angka yang disusun 

menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. 

Sebuah Tabel Data memuat bagian-bagian : 

a. Kepala tabel; 

b. Leher tabel; 

c. Badan tabel; 

d. Kaki tabel. 

 

Didasarkan atas pengaturan datanya, tabel dapat dapat dibedakan atas beberapa jenis: 

1) Tabel Frekuensi 

Tabel yang memuat banyaknya kejadian atau frekeunsi dari suatu kejadian. 

2) Tabel Klasifikasi 

Tabel yang memuat pengelompokkan data. 

3) Tabel Kontingensi 

Tabel yang memuat data sesaui dengan rinciannya. 

4) Tabel Korelasi 

Tabel yang memuat adanya korelasi antara data yang disajikan. 

 

2) Grafik Data / Diagram Data 

Merupakan penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Grafik Data dapat dibedakan 

atas beberapa jenis: 

a. Piktogram 

Grafik data yang menggunakan gambar atau lambang dari data sendiri dengan  skala 

tertentu. 
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b. Grafik Batang atau Balok 

Grafik data berbentuk beberapa persegi panjan yang lebarnya sama dan dilengkapi 

dengan skala tertentu dari data yang bersangkutan. 

c. Grafik Garis 

Grafik data yang berupa garis yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang 

menghubungkan titik-titik potong pada sistem salib sumbu. Pada garis horizontal 

(sumbu-X) ditempatkan bilangan-bilangan yang sifatnya tetap, seperti tahun dan 

ukuran- ukuran. Pada garis tegak (sumbu-Y) ditempatkan bilangan-bilangan yang 

sifatnya berubah-ubah seperti harga, biaya, dan jumlah. 

d. Grafik Lingkaran 

Grafik data yang berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai 

dengan data tersebut. Bagian juring tersebut dinyatakan dalam presentase dari 

keseluruhan data. 

e. Kartogram atau Peta Statistik 

Grafik data yang menunjukkan seperti kepadatan penduduk, curah hujan, kepadatan 

hutan, dan sebagainya. 

f. Histogram dan Poligon Frekuensi 

Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi dan poligon frekuensi 

merupakan grafik garisnya. 

 

Pada histogram, batang-batangnya saling melekat atau berimpitan, sedang poligon frekuensi 

dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang 

histogram yang lain. 

Pada histogram digunakan sistem salib sumbu. Sumbu mendatar (sumbu-X) menyatakan interval 

kelas (tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas) dan sumbu tegak (sumbu-Y) menyatakan 

frekuensi. 

 

Analisis Data 

Analisis Data dapat diartikan sebagai berikut: memperkirakan atau besarnya pengaruh secara 

kuantitatif dari perubahan suatu atau beberapa kejadian terhadap sesuatu atau beberapa kejadian 

lainnya, serta memperkirakan atau meramalkan kejadian lainnya. 

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 
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Tujuan analisis data antara lain adalah sebagai berikut : 

1) Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena-fenomena yang terdapat dalam 

penelitian. 

2) Untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 

3) Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang 

berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya. 

 

Bentuk-bentuk analisis data: 

1) Analisis Kuantitaif 

Analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, model statistik, 

model ekonometrik.  Hasil  analisis  disajikan  dalam  bentuk  angka-angka  yang  

kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. 

 

2) Analisis Kualitatif 

Analisis yang tidak menggunakan  model  matematik  atau  model-model  tertentu  

lainnya. Analisis datanya terbatas  seperti  pada  pengecekan  data  dan  tabulasi,  dalam  

hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia 

kemudian melakukan uraian dan penafsiran. 

Alat analisis data yang digunakan dala menganalisis data penelitian dapat dibedakan : 

a. Metode Statistik 

Penggunaan statistik memiliki kelebihan antara lain memungkinkan seseorang 

untuk bekerja secara eksak dan pasti dalam proses dan cara berfikir. Meskipun 

tidak mutlak benar, namun dapat menetapkan sampai tingkat mana kesimpulan itu 

benar. Serta memungkinkan untuk mengadakan ramalan. Penggunaan statistik 

dalam analisis data dapat berupa : analisis hubungan, analisis komparatif dan 

analisis deskriptif. 

b. Nonstatistik 

Alat analisis non-statistik anatara lain seperti : analisis keuangan, analisis 

persamaan laba, analisis penilaian prestasi kerja karyawan. 

Interpretasi analisis data merupakan penjelasan yang rinci tentang arti yang 

sebenarnya dari data yang telah dianalisis atau dipaparkan. 
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Analisis Hubungan 

Analisis Derajat Hubungan di Antara Variabel-variabel, Teknik yang digunakan antara lain: 

1) Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur 

derajat hubungan, meliputi kekuatan hubungan dan bentuk atau arah hubungan. 

Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien berada -1 dan +1. Untuk arah hubungan, nilai 

koefisien korelasi dinyatakan dalam positif (+) dan negatif (-). 

Jika koefisien korelasi bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi  positif  yaitu 

jika variabel yang satu naik/turun, maka variabel lainnya juka naik/turun. Semakin dekat 

nilai koefisien korelasi ke +1 semakin kuat korelasi positifnya. Jika koefisien korelasi 

bernilai 0 (nol), maka variabel tidak menunjukkan korelasi. 

2) Koefisien Penentu (KP) 

Koefisien ini merupakan angka atau indeks yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan sebuah variabel atau lebih (sebagai variabel bebas) terhadap variasi (menjadi 

naik atau turun) variabel lainnya (sebagai variabel terikat). 

Nilai koefisien penentu berada antara 0 sampai 1. Sebagai contoh, jika KP = 0, berarti 

tidak berpengaruh terhadap variabel independen / bebas terhadap variabel dependen / 

terikat. 

3) Regresi 

Analisis regresi lebih akurat dibandingkan dengan analisis lainnya. 

a. Regresi Linear sederhana 

Variabel yang terlibat di dalamnya hanya dua, yaitu satu variabel terikat Y dan 

satu variabel bebas X, dan berpangkat satu. Bentuk persamaannya: 

Y = a + b X 

 

Keterangan : 

Y : variabel terikat X : variabel bebas a : intersep 

b: koefisien regresi 

 

b. Regresi Linear Berganda 

Regresi linear dimana sebuah variabel terikat (variabel Y) dihubungkan dengan 

dua atau lebih variabel bebas (variabel X).  Bentuk umum persamaannya (dengan 

hanya 3 variabel): 

Y = a + b1X1 + b2X2 
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Keterangan : 

Y : variabel terikat (variabel yang diduga ) 

X1 dan X2 : variabel bebas a : konstanta 

b1 dan b2 : koefisien regresi 

 

c. Regresi Non-Linear 

Regresi di mana variabel-variabelnya berpangkat bukan satu  dan saling 

berhungan secara non linear. Bentuknya: 

a) regresi kuadratik, 

b) regresi exponensial, 

c) regresi hiperbola. 

 

Uji Statistik Koefisien Korelasi 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antara variabel. 

Contoh untuk regresi linear sederhana uji statistik bagi koefisien korelasi b menggunakan uji 

statistik F. 

 

Analisis Komparasi 

Analisis ini merupakan prosedur statistic untuk menguji perbedaan diantara  dua  atau  lebih 

kelompok data atau variabel. Uji ini bergantung pada jenis data (nominal, ordinal, rasio) dan 

kelompok sampel yang diuji. 

Ada dua jenis komparasi yaitu komparasi antara dua sampel dan komparasi k sampel (lebih dari 

dua sampel). Dan setiap model tersebut dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu sampel yang 

berkorelasi (terkait) dan sampel yang tidak berkorelasi (independent). 

Sampel-sampel dikatakan berkorelasi bila ada anggota sampel yang satu ada yang menjadi 

anggota sampel yang lain. Sampel yang berkorelasi biasanya terdapat dalam desain eksperimen. 

Contoh: 

1) Perbandingan kemampuan kerja pegawai sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. 

2) Perbandingan antara nilai pre test dan post test. 

 

Sampel-sampel dikatakan saling tidak terkait (independent) bila anggota sampel yang satu tidak 

menjadi anggota sampel lainnya. 

Contoh. 



 

33  

1) Perbandingan kinerja pegawai TVRI dengan pegawai RCTI. 

2) Perbandingan pendapatan pedagang dan petani. 

Analisis Deskriptif 

Analisa ini merupakan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang 

didasarkan atas satu variabel. Uji ini bergantung pada jenis data yaitu nominal, ordinal atau rasio. 

Run Test:  Digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif dengan menggunakan urutan suatu 

kejadian. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkann 

atas data hasil pengamatan melalui data sampel. Pengamatan terhadap data dilakukan dengan 

mengukur banyaknya “run“ dalam suatu kejadian. 

 

Laporan Penelitian 

Laporan penelitian adalah ringkasan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan. 

Penulisan laporan penelitian merupakan langkah terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan 

penelitian. Laporan penelitian sebagai suatu karya ilmiah, dalam penulisannya harus 

memperhatikan beberapa hal antara lain: 

1) Mengetahui penerima laporan 

Laporan yang ditujukan ke masyarakat umum akan berbeda dengan yang ditujukan untuk 

memenuhi kepentingan sponsor atau kepentingan akademik. 

2) Laporan tersaji lengkap dan jelas 

Dalam laporan penelitian harus dikemukakan secara jelas dan lengkap langkah demi 

langkah tahapan penelitian termasuk alasan-alasan mengapa hal itu  dilakukan sehingga 

pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas  mengenai  ide-ide  yang ada. 

3) Menarik untuk dibaca atau dikaji 

Agar menarik untuk dibaca, laporan penelitian harus menggunakan kalimat yang pendek, 

tata  bahasa  dan  gaya  bahasa  yang  baik  dan  juga  susunan  yang  baik  yang dapat 

menggambarkan adanya hubungan antarbagian. 

 

Format laporan penelitian sangat banyak bentuknya tergantung pada kepentingan penggunaanya. 

Secara umum laporan penelitian dapat dibagi menjadi 3 bagian : 

1) Bagian Pembukaan Terdiri atas, antara lain : 

a. Kata Pengantar 

b. Abstrak 

c. Daftar Tabel dan Daftar Gambar 
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2) Bagian Utama atau Batang Tubuh Terdiri atas beberapa bagian, antara lain: 

a. Pendahuluan 

b. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka 

c. Metodologi Penelitian 

d. Gambaran umum obyek penelitian (kalau ada) 

e. Pembahasan dan Analisis 

f. Penutup 

 

3) Bagian Akhir 

a. Terdiri atas beberapa bagian, antara lain: 

b. Daftar Pustaka 

c. Daftar Riwayat Hidup 

d. Lampiran 

 

Format Laporan Penelitian akan dibahas pada bab berikutnya terkait dengan Proposal Skripsi. 
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BAB VI 

PENELITIAN DI BIDANG CS/IS/IT 

 

1. Beberapa Contoh Judul Penelitian Dalam Bidang Teknologi Informasi: 

a. Penerapan Metode Information Economics Dalam Mengkaji Penerapan Tax Information 

Center Guna Meningkatkan Efisiensi Pada Organisasi Pemerintah : Studi Kasus Dirjen 

Pajak R.I 

b. Perencanaan Strategis Sistem Informasi: Studi Kasus Direktorat Teknologi Inforamasi 

Dan Elektronika Lembaga Pemerintah Non Departemen Di Jakarta 

c. Perencanaan Strategis Pada Lembaga Pemerintah: Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal 

"T" 

d. Penyusunan rencana strategis sistem informasi berbasis value pada pemerintah daerah. 

Studi kasus : Pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta 

e. Penyusunan Rencana Strategis Sistem Informasi Lembaga sandi Negara Berdasarkan 

Identifikasi Pola Umum Perencanaan Strategis Sistem Informasi Instansi Pemerintah 

f. Studi Perbandingan Perhitungan Biaya Free Open Source Software (Linux) Dengan 

Proprietary Software (Microsoft) Pada Lembaga Pemerintah Republik Indonesia 

g. Perancangan IT Governance untuk Mendukung Unjuk Kerja Lembaga Penelitian 

Pemerintah 

h. Perbaikan proses bisnis di instansi pemerintah studi kasus: Pada Direktorat Penggunaan 

Tenaga Asing - Depnakertrans RI 

i. Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi di Institusi Pemerintah pada Aspek 

Pengambilan Keputusan dan Pengelolaan Sumber Daya 

j. Pengembangan Prototipe Kerangka Aplikasi E-Government : Studi Kasus Sistem 

Informasi Kependudukan 

k. Perancangan E-Government Berbasis Web Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia 

Studi Kasus : Perancangan E-Government Di Pemerintahan Daerah Propinsi Riau 

l. Pengembangan E-Government Dalam Menuju Tata Kepemerintahan yang baik (Good 

Governance ) studi kasus : Biro Perencanaan dan Organisasi Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional ( LAPAN ) 

m. Formulasi Service Level Agreement Dalam Penyelenggaraan TI : Sebuah Studi Kasus 

Instansi Pemerintah 
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2. Beberapa Contoh Masalah-Masalah yang Diteliti Dalam Bidang Teknologi Informasi: 

a. Implementasi penggunaan sistem core banking agar penerimaan oleh pengguna akhir 

dapat meningkat. 

b. Penggunaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi diharapkandapat 

meningkatkan koordinasi antara unit yang terdapat di BSI dan dapat mencegah terjadinya 

kesimpangsiuran implementasi suatu sistem pada unit yang ada di BSI. 

c. Bagaimana proses bisnis operasional di industri Penyedia Layanan TI. 

d. Bagaimana proses bisnis yang terdapat pada modul Distribution perangkat lunak. 

e. ERP dari Industrial dan Financial System AB (IFS). 

 

Contoh Penelitian yang Dilakukan 

1) Studi Kepuasan Pengguna akhir terhadap Sistem CORE Banking pada Bank XYZ 

2) Perencanaan Strategis Sistem Informasi studi kasus: Akademi BSI 

3) Pemetaan dan perbaikan proses bisnis pada kegiatan operasional di Industri Penyedia 

Layanan TI studi kasus: PT. XYZ 

4) Pemetaan Proses Bisnis Perangkat Lunak Enterprise Resource Planning studi kasus: 

Modul IFS Distribution 

 

3. Berbagai Metodologi yang digunakan dalam Penelitian Bidang TI 

a. Metode yang digunakan adalah Technology Acceptance Model sebagai model dasar yang 

dikombinasikan dengan model Computer Self-Efficacy dan End-User Computing 

Satisfaction. 

b. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SISP (Strategic Information 

System Planning) dengan menggunakan langkah-langkah seperti pengumpulan  data, 

analisis kondisi dan interpretasi. Alat bantu yang diguanakan dalam penulisan tesis ini 

adalah value chain, PEST Analysis, Porter's five forces analysis, critical success factors, 

SWOT analysis, dan matriks portofolio McFarlan. 

c. Model proses bisnis disimulasikan dengan menggunakan aplikasi Pro Vision dari 

Proforma Corp. sebagai alat bantu 

d. Proses bisnis dipetakan dengan menggunakan perangkat lunak pemodelan proses bisnis 

ProVision 4.2 
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Tema Penelitian Ilmu Komputer 

1) Tema dalam Pemprosesan Teks 

2) Tema dalam Sistem Informasi 

3) Tema dalam Temu Kembali Informasi 

4) Tema dalam Grafika Komputer 

5) Tema dalam Pengolahan Citra 

6) Tema dalam Teknik Perangkat Lunak 

 

Masalah-Masalah yang Diteliti 

1) Bagaimana mengembangkan sistem temu kembali citra yang mampu merepresentasikan 

salah satu atribut tingkat tinggi, yaitu sensasi yang ditimbulkan citra 

2) Bagaimana menghasilkan klasifikasi pengenalan pola dari citra yang lebih akurat untuk 

mengatasi data yang redundant 

3) Bagaimana penyusunan bahasa spesifikasi (lingu) sebagai alternatif solusi dalam bahasa 

pemrograman yang dipakai untuk mengimplementasi sistem perangkat lunak 

 

Contoh Penelitian yang Dilakukan 

1) Sistem temu kembali citra untuk representasi sensasi berbasis teori fuzzy 

2) Perbandingan reduksi data citra hyperspectral dengan projection pursuit danprincipal 

component 

3) Pengembangan penerjemah lingu ke java dengan Attribute Grammar 

 

4. Berbagai Metodologi yang digunakan dalam Penelitian Bidang Ilmu Komputer 

a. Metodologi yang digunakan berupa teknik penghitungan histogram dan juga 

menggunakan rumusan sensasi menurut Teori Itten dimodelkan dengan teori fuzzy 

b. Untuk optimasi pemilihan data tereduksi berdasarkan nilai maksimum projection indeks 

yang dihasilkan, maka digunakan metode skewness dan kurtosiss sebagai Projection 

indeksnya 

c. Metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem attribute grammar 

(UUAG) yang merupakan hasil pengembangan Universitas Utrecht dengan berbasis 

bahasa pemrograman Haskell 
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Contoh Penelitian Bidang Ilmu Komputer 

 

“APLIKASI ALGORITMA MAXIMAL FREQUENT SEQUENCES DALAM 

DOKUMEN TEKS BERBAHASA INDONESIA” 

 

Dwi Astuti Aprijani dan Zainal A. Hasibuan 

 

Abstrak. Paper ini menerapkan algoritma untuk mencari maximal frequent sequences (MFS) dalam suatu kumpulan 

dokumen teks berbahasa Indonesia. MFS adalah sekuen kata yang frekuen (frequent) dalam  koleksi dokumen dan 

tidak merupakan bagian dari sekuen lain yang lebih panjang yang juga frekuen. Suatu sekuen k a a p K 1 = adalah 

subsekuen dari sekuen q bila semua item i a , k i ≤ ≤ 1 muncul dalam q dan item-item tersebut muncul dalam urutan 

yang sama seperti dalam p. Jika sekuen p adalah subsekuen dari sekuen q, dapat juga dikatakan bahwa p muncul 

dalam q. Sekuen p disebut frekuen dalam S jika p adalah subsekuen dari paling tidak σ dokumen dari S, dimana σ 

adalah frequency threshold yang diberikan. Suatu sekuen p adalah maximal frequent (sub)sequence dalam S jika 

tidak ada sekuen lain p′ dalam S sedemikian sehingga p adalah subsekuen dari p′ dan p′ frekuen dalam S. Himpunan 

MFS yang ditemukan dapat digunakan sebagai representasi deskriptif baru dari dokumen, dan dapat digunakan 

untuk mencari hubungan lebih dalam antara dokumen atau antara sekuen, dan dapat juga dimanfaatkan untuk 

pengindeksan dalam Sistem Temu-kembali Informasi teks berbahasa Indonesia. Kekuatan utama MFS dapat 

membentuk indeks yang sangat solid karena menoleransi adanya kata-kata pemisah di antara suatu pasangan kata, 

dan jumlah istilah yang digunakan sebagai indeks sedikit. Uji coba terhadap 1162 dokumen ilmiah dengan frequency 

threshold 4, menemukan 3022 MFS untuk dokumen non-stemming dan 3833 MFS untuk dokumen stemming. 

Sedangkan uji coba terhadap 3000 dokumen berita dengan frequency threshold 7, menghasilkan 10328 MFS untuk 

dokumen non-stemming dan 15331 MFS untuk dokumen stemming. 

Kata kunci: frequency threshold, maximal frequent sequences, sekuen, stemming,non-stemming 

 

1. Pendahuluan 

Dewasa ini perkembangan jumlah informasi elektronis mengalami peningkatan yang sangat drastis. Ledakan 

tersebut mengakibatkan timbulnya dua masalah besar, yakni teknologi penyimpanan dan teknologi temu kembali 

informasi. Penyimpanan informasi berikut pencarian dan penemuankembalinya harus diusahakan secepat mungkin, 

oleh sebab itu dituntut representasi yang baik dari dokumen-dokumen. Ada berbagai cara untuk merepresentasikan 

dokumen, salah satunya menggunakan Maximal Frequent Sequences. 

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan representasi yang baik/tepat untuk dokumen-dokumen, sehingga pada 

satu sisi, variasi bentuk lanjutannya dapat dengan mudah ditemukembalikan. Pada sisi lain, dari representasi tersebut 

dapat dibangkitkan deskripsi dokumen yang dapat dibaca oleh pengguna. 

 

2. Maximal Frequent Sequences 

Maximal Frequent Sequences (MFS) adalah sekuen kata yang frekuen dalam koleksi dokumen dan tidak merupakan 

bagian dari sekuen lain yang lebih panjang yang juga frekuen. Suatu sekuen dikatakan frekuen 

apabila dia muncul minimal dalam σ dokumen, dimana σ adalah frequency threshold yang diberikan. Misalkan S 

adalah himpunan dokumen, dan setiap dokumen mengandung sekuen-sekuen kata. 
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Definisi 1. Suatu sekuen k a a p K 1 = adalah subsekuen dari sekuen q bila semua item i a , k i ≤ ≤ 1 muncul dalam 

q dan item-item tersebut muncul dalam urutan yang sama seperti dalam p. Jika sekuen p adalah subsekuen dari 

sekuen q, dapat juga dikatakan bahwa p muncul dalam q. 

 

Definisi 2. Sekuen p disebut frekuen dalam S jika p adalah subsekuen dari paling tidak σ dokumen dalam S, dimana 

σ adalah frequency threshold yang diberikan. 

 

Definisi 3. Suatu sekuen p adalah maximal frequent subsequence dalam S jika tidak ada sekuen lain p′ dalam S 

sedemikian sehingga p adalah subsekuen dari p′ dan p′ frekuen dalam S. Tujuan dari teknik MFS ini adalah 

mendapatkan semua maximal frequent subsequence dalam koleksi dokumen. Kerangka dari metode ini disajikan 

dalam empat tahap, yaitu tahap inisialisasi, tahap penemuan, tahap ekspansi, dan tahap pemotongan [1]. Namun 

pada tulisan yang lain, Ahonen membagi metode ini menjadi dua tahap, yaitu tahap inisialisasi dan tahap penemuan 

[2]. 

 

3. Metodologi dan Implementasi 

Gambaran secara garis besar mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari pengolahan 

data dari sekumpulan dokumen hingga didapatkan representasi dokumen dalam bentuk MFS, terlihat pada Gambar 

3.1. 

 

Gambar 3.1 Alur kerja dalam penelitian pencarian MFS 

 

3.1 Koleksi Data 

Koleksi data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua set corpus, yaitu corpus ilmiah dan corpus 

berita. Corpus ilmiah adalah koleksi dokumen hasil penelitian yang dilakukan dalam lingkungan institusi Badan 

Tenaga Atom Nasional, terdiri dari 1162 buah dokumen, yang merupakan hasil penelitian dalam rentang waktu 

antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1994 [3,6]. Sedangkan corpus berita merupakan kumpulan artikel yang 

dimuat antara Januari dan Juni 2002 dalam surat kabar harian Indonesia, Kompas on line, terdiri dari 3000 buah 

dokumen [5]. 

 

3.2 Implementasi Sistem 

Seluruh aktivitas yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan pada komputer PC yang menjalankan sistem 

operasi Linux (distribusi Fedora Core 4) dengan prosesor Pentium IV 2.4 GHz dan memori sebesar 512 Mbytes. 
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Bahasa pemrograman yang dipergunakan secara ekstensif untuk seluruh implementasi dalam penelitian ini adalah 

Python. Python adalah bahasa berorientasi obyek (Object Oriented Programming Language) yang modular dan 

merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dipilihnya bahasa pemrograman ini karena Python 

memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dibaca, serta dapat berjalan di beberapa sistem yang berlainan, 

misalnya Windows maupun UNIX/Linux. Versi Python yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah versi 2.4.1, yang dikeluarkan pada bulan September 2005. Bahasa ini dapat diambil dari situs utama 

http://www.python.org. 

 

3.3 Prapengolahan Dokumen 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan dan merapikan data koleksi dokumen sehingga koleksi tersebut 

dapat dipergunakan secara mudah untuk proses-proses selanjutnya dalam penelitian ini. Aktivitas dalam kegiatan ini 

secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengindeksan kembali, pemfilteran kata-kata tak bermakna 

(stopword) dan pengkodean dokumen (encoding). 

Setiap dokumen dari koleksi data diindeks kembali agar setiap dokumen memiliki identitas unik erupa suatu 

bilangan integer. Untuk setiap dokumen, proses parsing dilakukan untuk mengambil judul dokumen, nama 

pengarang beserta isi dokumen. Proses filterisasi dilakukan untuk menghilangkan pungtuasi dan kata-kata yang 

hanya terdiri dari bilangan saja atau yang hanya memiliki satu huruf saja, dan menghilangkan kata-kata tak 

bermakna. Dokumen yang telah terindeks dan terfilter diekspor ke dalam berkas XML untuk dilakukan stemming 

dengan program stemmer, menggunakan algoritma Nazief dan Andriani yang telah dimodifikasi [4]. Dokumen yang 

telah tersimpan, baik yang terstem maupun yang tidak, kemudian dikode sehingga tiap kata dalam dokumen diwakili 

oleh bilangan integer. 

 

3.4 Modul Pencarian Maximal Frequent Sequences 

3.4.1 Algoritma Pencarian Maximal Frequent Sequences 

Algoritma pencarian MFS yang dipergunakan di sini adalah algoritma dari Ahonen-Myka yang telah dimodikasi 

kembali [1]. Perbedaannya terletak pada sifatnya yang non-greedy dan penemuan MFS secara bertingkat. Proses 

pencarian MFS ini dimulai dengan mencari pasangan kata atau gram-2 yang frekuen dalam himpunan dokumen. 

Pasangan tersebut kemudian digabungkan satu sama lain untuk menjadi gram-3 (sekuen yang terdiri dari 3 kata) 

dengan cara menambahkan suatu kata pada ujung depan ataupun ujung belakang dari pasangan tersebut. 

Penambahan tersebut akan dilakukan secara berulang. Gram yang tidak dapat dipanjangkan akan menjadi kandidat 

MFS, dan dapat dikeluarkan dari iterasi selanjutnya. Proses ini baru berhenti apabila sudah tidak ada lagi gram yang 

dapat dipanjangkan. 

Selanjutnya dilakukan proses reduksi dari kandidat MFS dengan cara memeriksa apakah kandidat tersebut 

merupakan subsekuen dari suatu MFS yang lebih panjang dari kandidat tersebut. Kandidat yang merupakan suatu 

subsekuen dari suatu MFS akan dibuang, sedangkan yang bukan subsekuen akan ditetapkan menjadi MFS yang 

baru. 

 

 

 

 

 

 

http://www.python.org/
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Algoritma 1. Ekspansi 

Input : Pa : pasangan yang frekuen 

Output : Max : himpunan sekuen maksimal yang frekuen 

1) Pa = { p | p E pasangan yang frekuen dalam S } 

2) G = Pa; P = Pa; Cmax := 0 

3) Loop A: 

4) Pt := 0; Gs = 0 

5) Untuk setiap g E G 

6) (Gg, Pt) := Gabung(g, P, Pt) 

7) Jika Gg kosong 

8) Cmax := Cmax U g 

9) atau 

10) Gs := Gs U Gg 

11) Jika Gs kosong 

12) keluar loop A 

13) P = Pt 

14) G = Gs 

15) Max := Reduksi(Cmax) 

16) Kembalikan Max 

 

Algoritma 2. Gabung 

Input : g : gram yang akan digabung 

P : pasangan yang akan dipergunakan dalam penggabungan 

Pt: pasangan yang pernah dipakai dalam suatu penggabungan 

Output : Gb: gram hasil gabungan Pt: pasangan yang terpakai 

1) Gb := 0 

2) Untuk setiap p E P = { p | p berawalan g[-1] } 

3) pos = CariPosisi(g, p) 

4) Jika len(pos) > threshold: 

5) gb := g + p[1] 

6) Pt := Pt U p 

7) Gb := Gb U gb 

8) Untuk setiap p E P = { p | p berakhiran g[0] } 

9) pos = CariPosisi(p, g) 

10) Jika len(pos) > threshold: 

11) 11. gb := p[0] + g 

12) Pt : Pt U p 

13) Gb : Gb U gb 

14) Kembalikan Gb, Pt 
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Algoritma 3. Reduksi 

Input : g: kumpulan kandidat MFS  

Output : Max: MFS 

1) Max := 0 

2) Untuk k dari kmax sampai 2 

3) Untuk setiap c E {g| g E Cmax dan panjang g = k} 

4) Jika c bukan subsekuen dari m E Max 

5) Max := Max U c 

6) Kembalikan Max 
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BAB VII 

LANGKAH PENELITIAN, PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH 

 

Langkah Penelitian 

Keperluan penelitian membuat seorang peneliti harus memenuhi langkah-langkah procedural 

yang biasanya digambarkan dalam suatu gambar alur dari awal hingga akhir. Menuru Borg dan 

Gail model mengariskan langkah-langkah umum dalam penelitian dan penegmbangan adalah 

sebagai berikut: 

 

Berikut penjelasan dari skema langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg & 

Gaill. 

1) Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal 

Penelitian dan pengumpulan informasi, yang meliputi kajian pustaka, pengamatan atau 

observasi kelas dan persiapan laporan awal. Penelitian awal atau analisis kebutuhan 

sangat penting dilakukan guna memperoleh informasi awal untuk melakukan 

pengembangan. Ini bisa dilakukan misalnya melalui pengamatan kelas untuk melihat 

kondisi riil di lapangan. 

2) Perencanaan 

Perencanaan yang mencakup merumuskan kemampuan, merumuskan tujuan khusus 

untuk menentukan urutan bahan dan uji coba skala kecil. Hal yang sangat urgen dalam 

tahap ini adalah merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh produk yang 

dikembangkan. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang tepat untuk 

mengembangkan program atau produk sehingga program atau produk yang di uji 

cobakan sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai. 
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Karya Ilmiah 

1) Pengertian Jurnal Ilmiah 

Jurnal adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet berseri berisi bahan yang sangat 

diminati orang saat diterbitkan. Bila dikaitkan dengan kata ilmiah di belakang kata jurnal 

dapat terbitan berarti berkala yang berbentuk pamflet yang berisi bahan ilmiah yang sangat 

diminati orang saat diterbitkan. (Buku Pegangan Gaya Penulisan, penyunting dan penerbitan 

Karya Ilmiah Pegangan Gaya Penulisan, Penyunting dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia, 

karya Mien A. Rifai, Gajah Mada Uneversity, 1995, h.57-95). 

2) Pengertian Jurnal 

Pengertian jurnal juga diartikan sebagai catatan dari segala kegiatan transaksi keuangan 

suatu organisasi, perusahaan, atau pun suatu badan usaha yang dicatat secara berurutan. 

Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data seperti nama transaksi, jumlah dari 

transaksi, dan juga waktu terjadinya transaksi. 

Mungkin itu dulu pembahasan mengenai pengertian atau definisi dari jurnal. Saya yakin 

sebagian besar dari kita semua sudah mengerti, memahami, bahkan sudah sering mendengar 

kata jurnal. Tidak dipungkiri lagi, orang yang berkecimpung di dunia pemberitaan dan juga 

dunia kerja tentu mengenal dan tahu pengertian dan makna yang terkandung pada kata 

jurnal. Walau demikian, tidak sedikit juga yang masih awam dan belum tahu tentang 

pengertian jurnal tersebut. Jadi harapannya semoga artikel tentang pengertian jurnal ini 

dapat membantu anda dalam mengerti dan memahami tentang apa dan bagaimana 

pengertian jurnal? 

 

Jurnal: Adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet berseri berisi bahan yang sangat 

diminati orang saat diterbitkan. Nah jika kalian disuruh buat jurnal yang pake embel- embel 

belakangnya sebaiknya kenali dulu sebagian jenis dari jurnal sebagai berikut: 

a. Jurnal ilmiah 

Bila dikaitkan dengan kata ilmiah di belakang kata jurnal dapat terbitan berarti berkala 

yang berbentuk pamflet yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati orang saat 

diterbitkan. 

 

b. Jurnal akuntansi 

Semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara 

kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, 

nama-nama transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. 



 

45  

Proses pencatatan ini disebut penjurnalan. Jurnal dikenal juga sebagai buku pemasukan 

utama books of original entry karena menjadi tempat terjadinya pencatatan transaksi 

pertama atau penyesuaian pemasukan adjusting entries. 

 

c. Jurnal Khusus 

Jurnal yang dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi 

transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan 

mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Misalnya jika dalam satu bulan perusahaan 

melakukan pembelian kredit sebanyak 50 kali maka petugas hanya akan berurusan 

dengan empat atau lima akun tergantung kebijakan perusahaan dalam mengklasifikasi 

transaksinya. 

 

3) Peraturan Pemerintah 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mengeluarkan surat edaran bernomor 152/E/T/2012 terkait publikasi karya 

ilmiah. Surat tertanggal 27 Januari 2012 ini ditujukan kepada Rektor/Ketua/Direktur PTN 

dan PTS seluruh Indonesia. Seperti dimuat dalam laman www.dikti.go.id, surat yang 

ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso itu memuat tiga poin 

yang menjadi syarat lulus bagi mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3 untuk 

memublikasikan karya ilmiahnya. 

Disebutkan bahwa saat ini jumlah karya ilmiah perguruan tinggi di Indonesia masih 

sangat rendah. Bahkan, hanya sepertujuh dari jumlah karya ilmiah perguruan tinggi di 

Malaysia. Oleh karena itu, ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah karya 

ilmiah di Indonesia. Apa saja bunyi ketentuan itu? 

a. Untuk lulus program Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal 

ilmiah. 

b. Untuk lulus program Magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada 

jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti. 

c. Untuk lulus program Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima 

untuk terbit pada jurnal internasional. 

Ketentuan ini berlaku mulai kelulusan setelah Agustus 2012. Kompas.com menghubungi 

Dirjen Dikti Djoko Santoso dan berjanji akan memberikan penjelasan lebih jauh 

mengenai ketentuan ini pada hari ini, Jumat (3/2/2012). 

Beberapa waktu lalu terungkap bahwa jurnal perguruan-perguruan tinggi Indonesia yang 

terindeks dalam basis data jurnal dan prosiding penelitian internasional, seperti Scopus 

http://www.dikti.go.id/
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dan Google Scholar, masih sangat rendah. Tak hanya karya ilmiah para mahasiswa, 

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Eky S Soeria Soemantri juga 

mengakui minimnya hasil penelitian para peneliti Indonesia yang dipublikasikan dalam 

jurnal penelitian internasional. 

 

 

 

4) Pengertian ISSN 

International Standard Serial Number - ISSN (Nomor Seri Standar Internasional) adalah 

sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak 

ataupun elektronik. Nomor identifikasi ini sejenis dengan ISBN yang diperuntukkan bagi 

buku. 
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5) Penerbit ISSN di Indonesia 

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI adalah ISSN National Center untuk 

Indonesia, serta memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan atas seluruh 

publikasi terbitan berkala yang diterbitkan di Indonesia. Sebagai bagian dari tanggung- 

jawab tersebut, PDII menerbitkan ISSN yang merupakan tanda pengenal unik setiap 

terbitan berkala yang berlaku global. 

ISSN diberikan oleh [ISDS] (International Serial Data System) yang berkedudukan di 

Paris, Perancis. ISSN diadopsi sebagai implementasi ISO-3297 di tahun 1975 oleh 

Subkomite no. 9 dari Komite Teknik no. 46 dari ISO (TC 46/SC 9). ISDS 

mendelegasikan pemberian ISSN baik secara regional maupun nasional. Untuk regional 

Asia dipusatkan di Thai National Library, Bangkok, Thailand. PDII LIPI merupakan 

satu-satunya ISSN National Centre untuk Indonesia. 

Terhitung sejak 1 April 2008, seluruh proses pendaftaran sampai penerbitan ISSN di 

Indonesia sudah dilakukan secara elektronik penuh melalui situs ISSN Online yang 

dikelola PDII LIPI. Dengan sistem ini pengelolaan ISSN lebih mudah, murah dan 

transparan. Lebih dari itu sistem ini memberi fasilitas tambahan berupa barcode generator 

online yang bisa dipakai untuk membuat kodebar ISSN tanpa perlu memiliki perangkat 

lunak yang berharga cukup mahal. Fasilitas ini merupakan yang pertama di dunia yang 

diintegrasikan dengan pengelolaan ISSN. 

 

PANDUAN UMUM (Desain Jurnal) 

Desain jurnal adalah suatu rencana yang didasarkan pada suatu konsep yang dibuat sebelum 

menerbitkan suatu jurnal. Sedangkan ukuran, bentuk dan penampilan atau struktur pengaturan 

elemen-elemen jurnal disebut format. Dan cara elemen-elemen diatur pada halaman tertentu 

disebut tata-letak (layout). 

Dalam semua komunikasi cetak, desain yang baik dapat membantu dan mneyinari isinya. 

Kombinasi desain yang baik dan isi yang miskin bias gagal, tetapi apa yang tampil miskin 

dengan isi yang bagus kadang-kadang mampu bertahan dan berhasil baik. Bagaimanapun kita 

harus bertujuan untuk menghasilkan desain dan isi yang baik. Konsep kebersamaan isi yang baik 

dan desain yang baik terutama ditujukan kepada editor dan art director. Penyunting harus 

berusaha untuk memelihara desain dalam batasan dan fungsinya tetapi mendorong direktur untuk 

memberikan nasihat kreatif yang menghasilkan sesuatu berkaitan dengan kejelasan dan keunikan 

(conover, 1985:197). Keduanya harus berusaha keras untuk menghasilkan suatu publikasi yang 

menarik dan mampu mempertahankan pembacanya. 
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1) FORMAT dan ISI 

Artikel jurnal atau karya tulis ilmiah bergaya jurnal, biasanya terdiri dari bagian-bagian 

seperti berikut : Judul, Pengarang dan Afiliasi Institusi, Abstrak, Pengantar, Metode, Hasil, 

Diskusi, Penghargaan (acknowledgement) dan rujukan (references). Tulisan ini akan 

menguraikan isi dan format masing-masing bagian. Susunan bagian yang akan tampil dalam 

suatu artikel jurnal adalah seperti susunan berikut: 

 

Proses       Bagian 

Apa yang telah saya lakukan secara singkat?  Abstrak 

Apa Masalahnya?      Pengantar 

Bagaimana saya memecahkan masalah tersebut? Bahan-bahan dan Metode  

Apa yang saya temukan?     Hasil 

Apa Maknanya?      Diskusi 

Siapa yang membantu?     Penghargaan (Opsional) 

Karya siapa yang saya rujuk?    Rujukan 

Informasi tambahan     Lampiran (opsional) 

 

2) Judul, Nama Pengarang, Dan Afiliasi Institusi 

Fungsi: Artikel biasanya dimulai dengan judul singkat yang menggambarkan isi karya 

tersebut. Sebaiknya menggunakan kata-kata deskriptif yang benar-benar berhubungan 

dengan isi karya. Kebanyakan pembaca akan menemukan karya tersebut melalui database 

elektronik dengan menelusuri kata kunci yang ditemukan pada judul. 

Format: 

a. Judul sebaiknya dibuat rata tengah (center) di atas pada halaman pertama, tidak 

digaris bawahi atau dicetak miring. 

b. Nama pengarang (pengarang utama pertama) dan afiliasi institusi dicantumkan dua 

spasi setelah judul dan diketengahkan. Jika pengarang lebih dari 2 (dua) nama 

dipisahkan dengan tanda koma, kecuali untuk nama terakhir dipisahkan dengan 

menggunakan kata “dan”. 
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Contoh 

 

 

3) Abstrak 

Fungsi : Abstrak adalah ringkasan aspek-aspek utama dari keseluruhan karya tulis, biasanya 

dalam satu paragraph, dengan urutan sebagai berikut: 

a. Masalah yang diselidiki (atau tujuan), (diambil dari pengantar). Sebutkan tujuan dengan 

jelas pada kalimat pertama atau kedua. 

b. Rancangan percobaan dan metode yang digunakan (dari metode). Ungkapkan dengan 

jelas rancangan dasar studi; sebutkan atau uraikan dengan ringkas metodologi dasar dan 

teknik kunci yang digunakan. 

c. Temuan utama termasuk hasil kuantitatif, atau kecenderungan (hasil) laporkan semua 

hasil dengan menjawab masalah yang telah dikemukakan; identifikasi kecenderungan, 

perubahan relative atau perbedaan-perbedaan dan sebagainya. 

d. Ringkasan interpretasi dan kesimpulan (diskusi), sebutkan dengan jelas imlikasi dari 

hasil yang diperoleh. 

Jika judul dapat memberikan pernyataan sangat sederhana tentang isi suatu artikel, maka 

abstrak memberikan uraian lebih terperinci untuk masin-masing aspek utama dari karya 

tersebut. Setiap aspek dapat terdiri dari dua atau tiga kalimat. Abstrak membantu pembaca 

untuk memutuskan apakah mereka ingin membaca seluruh karya tersebut. Abstrak 

merupakan satu-satunya bagian dari suatu karya yang dapat diperoleh melalui penelusuran 

literature elektronika atau abstrak yang dipublikasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Releationship between the Characteristics and Water 
Quality of Irigation Ponds in Japan 

 

Junji Takashi, Eisaku Shiratani and Ikuo Yoshinaga 
Departement of Hyraulic Engineering, National research Institute of 

Agricultural engineering- Tsukaba, Ibaraki, Japan. 
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Contoh: 

 

 

4) Pengantar Atau Pendahuluan 

Fungsi pengantar adalah: 

a. Memperlihatkan konteks dari karya yang dilaporkan. Pengantar diisi dengan 

mendiskusikan literatur utama penelitian (dengan kutipan) dan meringkaskan 

pemahaman kita terkini tentang maslah yang diselidiki. 

b. Menyatakan tujuan dari karya dalam bentuk hipotesis, pertanyaan atau masalah yang 

diselidiki 

c. Menjelaskan dengan ringkas dasar pemikiran atau alasan dan pendekatan, dan jika 

memungkinkan, hasil yang mungkin diperoleh dari studi tersebut. 

Suatu pengantar harus dapat menjawab pertanyaan: Apa yang telah saya pelajari? Mengapa 

hal tersebut menjadi suatu masalah yang penting? Apa yang kita ketahui tentang hal tersebut 

sebelum saya melakukan studi ini? Bagaimana studi ini bisa memajukan pengetahuan? 

 

5) Metode Atau Pembahasan 

Fungsi : Dalam bagian ini, kita menguraikan dengan jelas bagaimana kita melaksanakan 

studi tersebut, dengan struktur organisasi seperti berikut: 

a. subjek yang digunakan (tumbuhan, hewan, manusia, dsb) dan penanganannya, kapan 

dan dimana studi tersebut dilakukan (jika lokasi dan waktu menjadi faktor penting). 

b. Jika studi lapangan, suatu uraian tempat studi, termasuk fitur fisik dan biologis dari 

lokasi yang sesungguhnya. 

c. Percobaan atau rancangan sampel (antar lain bagimana percobaan atau studi 

distrukturisasi, contoh, kontrol, perlakuan, variabel yang diukur, berapa banyak 

sampel yang dikumpulkan, replikasi, dsb). 

 

 

ABSTRAK 

 
Penggunaan fasilitas telepon kabel saat ini sudah mulai berkurang dengan adanya 

teknologi selular, setiap perusahaan atau kantor rata-rata menggunakan telepon kabel. 
Telepon kabel bisa digunakan sebagai komunikasi data dan suara, untuk memaksimalkan kinerja 
dan fungsi telepon kabel dalam perusahaan, bisa digunakan untuk pengiriman data antar cabang 
perusahaan. Pengiriman data melalui fasilitas telepon ini bisa meningkatkan kinerja dari 
administrasi perusahaan. Proses ini dapat dilakukan dengan bantuan hardware dan software 
aplikasi khusus atau software bawaan windows. 

 
Kata kunci : Telepon, data, perusahaan 
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d. Protokol untuk pengumpulan data, antara lain bagaimana prosedur peneyelidikan telah 

dilakukan 

e. Bagaimana data tersebut dianalisis (prosedur statistik yang digunakan) 

 

Penyajian sebaiknya diorganisasikan sehingga pembaca akan memahami alur logis dari 

penyelidikan tersebut; untuk itu diperlukan sub-heading. Secara umum diberikan rincian 

kuantitatif (berapa banyak, berapa lama, kapan, dsb), tentang prosedur penyelidikan tersebut 

sehingga ilmuwan lain bisa mereproduksinya. Kita juga harus menjelaskan prosedur statistik 

yang digunakan untuk menganalisa hasil, termasuk tingkat probabilitasnya. 

 

6) Hasil Atau Pembahasan 

Fungsi dari bagian hasil adalah menyajikan hasil utama secara objektif, tanpa interpretasi, 

dalam suatu susunan logis dan teratur menggunakan bahan ilustratif (tabel dan gambar) dan 

teks. Ringkasan analisis statistik dapat dimuat dalam bentuk teks (biasanya dalam tanda 

kurung) tabel atau gambar yang relevan (dalam bentuk legenda atau catatan kaki terhadap 

tabel atau gambar). Hasilnya seharusnya diorganisasikan dalam suatu seri tabel dan / atau 

gambar secara berurutan untuk menyajikan temuan utama dalam susunan logis. Uraian 

tentang hasil mengikuti urutan tersebut dan jawaban terhadap pertanyaan/hipotesis yang 

diselidiki disorot (highlight). Hasil negatif yang penting juga harus dilaporkan. Penulis 

bisanya menulis bagian uraian hasil didasarkan kepada susunan tabel dan gambar. 

Jika pemakaian untuk data tidak field studi dan bukan membahas analisa dan struktur cukup 

penyajian logika dan metode penyelesaian saja. 

 

7) Diskusi 

Fungsi diskusi adalah untuk menginterpretasikan hasil yaitu apa yang telah diketahui tentang 

subjek penyelidikan tersebut, dan menjelaskan pemahaman baru terhadap masalah yang 

dikemukakan dengan memperhatikan hasil yang diperoleh. Diskusi akan selalu dihubungkan 

dengan pengantar dengan pertanyaan atau hipotesis yang ditetapkan dan literatur yang 

dikutip, tetapi bukan berarti mengulang atau menata kembali pengantar tersebut. Tetapi 

sebaliknya diskusi menjelaskan bahwa studi yang dilakukan telah menggerakkan kita ke 

depan dari posisi semula seperti pada uraian akhir pengantar. 
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8) Penghargaan 

Jika didalam penyelidikan tersebut, kita memperoleh suatu bantuan penting dalam hal 

pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan, atau memperoleh bahan-bahan dari 

seseorang yang dengan kemurahan hati memberikannya, kita harus menghargai bantuan 

mereka dan layanan atau bahan-bahan yang disediakan. Penulis selalu menghargai reviewers 

naskah mereka dan setiap sumber pendanaan yang mendukung penelitian tersebut. Walaupun 

hal ini bersifat opsional, tetapi penghargaan ini penting apabila kita ingin memperoleh 

dukungan mereka berikutnya dimasa yang akan datang. 

 

9) Rujukan 

Fungsi: Bagian rujukan atau literatur yang dikutip menyajikan suatu daftar rujukan yang 

benar-benar dikutip dalam karya tulis, yang disusun secara alfabetis.  

Di dalam tulisan (terutama pada pengantar dan diskusi), setiap merujuk pada suatu sumber 

informasi, kita harus membuat kutipan darimana informasi tersebut diperoleh. Cara palaing 

sederhana untuk itu adalah dengan menggunakan tanda kurung, dan mencantumkan nama-

akhir pengarang dan tahun pulikasi didalamnya. Beberapa jurnal seperti science, 

menggunakan sistem nomor untuk rujukan. Setiap jurnal harus menetapkan suatu model yang 

harus diikuti oleh setiap penulis. 
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BAB VIII  

TOPOLOGI DAN TEKNIS DATA 

 

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah data. Data yang telah dikumpulkan 

perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. 

Data bila dilihat dari sudut Ilmu Sistem Informasi : 

1) Fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. 

2) Apabila data diolah sehingga dapat memiliki arti bagi pemakai, maka disebut dengan 

informasi. 

 

Contoh : 

a. Data jumlah mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa pada satu semester. 

b. Apabila data ini diolah, maka akan dapat diperoleh informasi mengenai jumlah total SKS 

yang sudah diambil oleh si mahasiswa selama berkuliah. 

 

Data Primer Dan Data Sekunder 

Data Primer adalah Data yang diperoleh dari sumber pertama, baik individu atau perseorangan. 

Contoh : 

a. Hasil wawancara (interview) 

b. Hasil pengisian kuesioner 

Misalkan anda mendapatkan tugas untuk meneliti pendapat mahasiswa Perguruan Tinggi 

Asia tentang fasilitas internet di lingkungan Kampus. 

Pengumpulan data dilakukan dengancara wawancara atau pengisian kuesioner pada para 

mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Asia 

c. Cara pengumpulan : (Biasanya menggunakan observasi secara langsung) 

d. Tingkat akurasi : (Tinggi, karena dikumpulkan sendiri oleh si peneliti.) 

e. Efisiensi : (Kurang, karena membutuhkan sumber daya yang besar) 

 

Data Sekunder  

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul 

data primer atau oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. 

Penyajian bisa dalam bentuk : 

a. Dokumentasi atau laporan 

b. Tabel-tabel 

c. Diagram-diagram  
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Contoh : 

a. Data tentang rating penggunaan internet yang didapat dari media informasi tertentu 

(koran, majalah, blog, dll). 

b. Data tersebut dapat dipergunakan oleh seseorang untuk diteliti lebih lanjut. 

 

Cara pengumpulan : (Biasanya diperoleh dari pihak otorita tertentu yang berwenang) 

Tingkat akurasi : (Kadang-kadang kurang akurat, karena dikumpulkan oleh pihak lain (bukan 

peneliti sendiri)) 

Efisiensi : (Tinggi) 

 

Data primer dan sekunder menurut jenisnya dapat digolongkan menjadi: 

a. Data kuantitatif, berupa angka-angka 

b. Data kualitatif, berupa kategori-kategori 

 

Data Internal Dan Data Eksternal 

Data internal 

Merupakan data yang didapat dari dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi dimana 

riset akan dilakukan. 

Contoh : 

1) Analisa pengembangan teknologi internet banking dan sms banking terhadap kepuasan 

nasabah di Bank XYZ. 

2) Pengumpulan data didapat dari Bank XYZ sebagai tempat penelitian. 

 

Data Eksternal 

Merupakan data yang didapat dari luar lingkungan perusahaan atau organisasi dimana riset akan 

dilakukan. 

Contoh : 

1) Anda ingin meneliti tentang tingkat pertumbuhan WarNet di kota Sorong. 

2) Pengumpulan data didapat dari Biro Pusat Statistik. 

 

Data Time Series Dan Cross Section 

Data Time Series (data deret waktu)  

Merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval 

waktu tertentu. Bisa berupa data dalam satu minggu, satu bulan, satu tahun, lima tahun, dll. 
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Contoh : 

1) Neraca suatu perusahaan mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. 

2) Data penjualan suatu perusahaan mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. 

  

Data Cross Section (data satu waktu) 

Sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja. 

Contoh : 

Hasil pengisian kuesioner tentang perilaku pembelian Notebook oleh sekelompok responden 

pada bulan September 2007. 

 

Variabel Bebas Dan Terikat 

 

 

A1 : Beban kerja komputer 

A2 : Beban kerja komputer untuk game  

A3 : Beban kerja komputer untuk internet 

A4 : Beban kerja komputer untuk membuat dokumen 

 

Variabel bebas  

1) Variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat. 

2) Bisa disebut sebagai variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. 

3) Suatu variabel bisa bervariasi, dimana variasinya dapat terjadi secara alamiah atau 

dimanipulasi. 

4) Dalam penelitian, variabel bebas sengaja dipilih atau dimanipulasi oleh peneliti agar 

efeknya terhadap variabel lain (variabel terikat) dapat diamati dan diukur. 

Contoh : 

Pengukuran beban kerja komputer, Variabel bebasnya : 

a. Beban kerja komputer untuk bermain game 

b. Beban kerja komputer untuk internet 

c. Beban kerja komputer untuk membuat dokumen 
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Variabel terikat  

1) Variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas 

2) Variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel 

lain. 

Contoh : 

a. Pengukuran beban kerja komputer, Variabel bebasnya : 

b. Beban kerja komputer untuk bermain game 

c. Beban kerja komputer untuk internet 

d. Beban kerja komputer untuk membuat dokumen  

Variabel terikatnya : 

Beban kerja komputer 

 

Variabel Kontrol 

1) Variabel yang dikendalikan peneliti. 

2) Dikendalikan oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya menjadi netral. 

Contoh : 

Analisa efektifitas pemberian hadiah terhadap hasil kerja karyawan. 

Hipotesis : “pemberian hadiah yang nyata atau barang (tangible) akan lebih efektif 

dibandingkan dengan hadiah berupa pujian (intangible)”. 

 

Penentuan variabel bedasarkan kelompok : 

1) Variabel bebas : jenis hadiah 

2) Variabel terikat : prestasi kerja / kinerja karyawan 

3) Variabel kontrol : kemampuan kerja karyawan (inteligensi) 

a. Variabel yang dapat dikontrol dalam penelitian ini adalah tingkat 

b. kemampuan kerja karyawan (tingkat inteligensi). 

c. Karena dalam kenyataannya, kemampuan kerja setiap manusia itu tidak sama. 

d. Jadi untuk mengendalikan penelitian, dapat dicari karyawan dengan kemampuan 

yang hampir setara, atau ………… 

e. Dapat diasumsikan bahwa kemampuan kerja dari karyawan adalah sama. 

f. Sehingga perbedaan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai akibat dari pemberian 

penguatan negatif sebagai variabel bebas (pemberian jenis hadiah), tidak ikut 

dipengaruhi oleh faktor kemampuan kerja karyawan/faktor inteligensi. 
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Contoh : 

Suatu penelitian yang memiliki hipotesis 

1) Banyaknya tontonan kekerasan di televisi akan meningkatkan agresivitas pada anak 

lelaki usia 6-10 tahun, tetapi tidak pada anak perempuan yang berusia sama. 

2) Variabel kontrol : Usia 

 

Variabel Moderator 

1) Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel terikat dengan 

variabel bebas. 

2) Nilainya dapat diukur. 

3) Merupakan variabel bebas bukan utama yang juga diamati oleh peneliti untuk 

menentukan sajauh mana efeknya ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas 

utama dan variabel tergantung. 

Contoh : 

Analisa efektifitas pemberian hadiah terhadap hasil kerja karyawan wanita dan pria. 

Hipotesis : “pemberian hadiah yang nyata atau barang (tangible) akan lebih efektif dibandingkan 

dengan hadiah berupa pujian (intangible) untuk karyawan wanita tapi tidak untuk karyawan 

pria.” 

Penentuan variabel bedasarkan kelompok : 

1) Variabel bebas : jenis hadiah 

2) Variabel terikat : prestasi kerja / kinerja karyawan 

3) Variabel kontrol : kemampuan kerja karyawan (inteligensi) 

4) Variabel moderator : jenis kelamin 

 

a. Jenis kelamin yang variasinya lelaki dan wanita dijadikan sebagai variabel dan 

diperhitungkan pengaruhnya terhadap tingkat kecemasan subjek. 

b. Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian tentang efek pemberian hadiah terhadap kinerja 

karyawan antara karyawan pria dan wanita. 

 

Variabel Intervening (variabel antara)  

Sama seperti variabel moderator, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara variabel terikat dengan variabel bebas, tetapi nilainya tidak dapat diukur. 

Contoh : Kecewa, gembira, puas, dan lain lain. 

1) Variabel bebas mempengaruhi variabel antara, dan selanjutnya variabel antara 

mempengaruhi variabel terikat. 
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2) Dapat dikatakan sebagai hubungan sebab-akibat yang diakibatkan faktor tertentu, dimana 

faktor tersebut merupakan suatu faktor yang tidak dapat dilihat, diukur, maupun 

dimanipulasi sehingga efeknya terhadap fenomena yang bersangkutan (diteliti) harus 

disimpulkan dari efek variabel bebas dan variabel moderator. 

 

Contoh : 

Analisa efektifitas pemberian hadiah terhadap hasil kerja karyawan. 

Hipotesis : “pemberian hadiah akan mempengaruhi motivasi kerja karyawan sehingga akan 

meningkatkan kinerja karyawan”. 

Penentuan variabel bedasarkan kelompok : 

1) Variabel bebas : jenis hadiah 

2) Variabel terikat : prestasi kerja / kinerja karyawan 

3) Variabel kontrol : kemampuan kerja karyawan (inteligensi) 

4) Variabel intervening : Motivasi belajar 
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BAB IX 

PENULISAN KUTIPAN 

 

Mengutip tulisan dari pengarang lain dalam penulisan Skripsi atau Tugas Akhir dapat 

dibenarkan. Kutipan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: 

1) Kutipan langsung : kutipan yang dilakukan persis seperti aslinya. 

2) Kutipan tak langsung: kutipan yang tidak persis sama seperti materi aslinya. Kutipan ini, 

merupakan pokok-pokok pikiran atau ringkasan kesimpulan menurut jalan pikiran 

pengutip sendiri. 

Teks kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris, dimasukkan ke dalam teks dan ketik sebagai 

teks biasa, berspasi dua dan ditulis di antara dua tanda kutip (“ … … ” ). 

Contoh : 

Dalam mengklasifikasikan metode penelitian, para ahli  masih  berbeda  pendapat,  “di sini 

metode penelitian dikategorikan dalam lima macam: histories, deskriptif,  korelasional, dan 

kuasi eksperimental” (Rakhmat, 1999:21) 

 

Teks kutipan yang lebih atau sama dengan empat baris, ditulis terpisah dari teks, tanpa tanda 

kutipan dan berspasi satu dengan mengosongkan empat ketukan dari margin kiri. 

Contoh : 

Suyanto (1998:202) menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: Alih latihan 

memungkinkan mahasiswa memanfaatkan apa yang didapatkan dalam PBM untuk memecahkan 

persoalan riel dalam kehidupan. Kemampuan transfer telah dimiliki oleh mahasiswa jika 

mahasiswa itu mampu  menerapkan  pengetahuan,  ketrampilan,  informasi, dan sebagainya 

sebagai hasil belajar pada latar yang berbeda (kelas, laboratorium, simulasi, dan sejenisnya) ke  

latar  yang  riel,  yaitu  kehidupan  nyata  dalam masyarakat. Jika kemampuan ini dapat 

dibekalkan kepada mahasiswa,  mereka akan memiliki wawasan pencipta kerja setelah lulus dari 

perguruan tinggi. 

 

Kalau dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa kalimat, maka bagian itu diberi titik tiga, yang 

masing-masing berjarak dua ketukan. 

Contoh : 

“ … system bermedia sering disebut stimulus centered, mengikuti model  komunikasi linier. 

Stimulus … melalui media biasanya berupa stimulus audio, visual, dan atau tactile (bersifat 

sentuhan), dan menggantikan obyek yang sebenarnya atau … ” (Jalaluddin Rakhmat, 1999:113) 
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Jika dalam kutipan yang panjang kurang dari empat baris terdapat tanda kutip (dua koma), maka 

tanda kutip harus diubah menjadi tanda kutip satu koma. 

Contoh: 

“Dalam observasi, peneliti tetap merupakan ‘penyunting’ berbagai peristiwa”. (Jalaluddin 

Rakmat, 1999:85). 

 

Penulisan Sumber Kutipan 

1) Cara Turabian 

Semua sumber kutipan yang baru muncul pertama kali ditulis secara lengkap nama pengarang, 

judul buku, data penerbit: kota, nama penerbit dan tahun penerbitan, dan nomor halaman, sedang 

untuk pemunculan berikutnya digunakan singkatan ibid., op cit., dan loc sit. 

 

Pangkat gelar dari pengarang tidak perlu dicantumkan. Kalau pengarang memakai nama 

samaran, diantara tanda kurung besar dicantumkan nama sebenarnya. 

Contoh: 

a. Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 

1999, hal. 135. 

b. Jalaluddin [Haji Abdul Malik Karim Amrullah], Sejarah Umat Islam, Penerbit Islamiyah, 

Medan, 1950, hal.50. 

 

Jika pengarang buku dua atau tiga orang, nama pengarang dicantumkan semuanya. Lebih dari 

tiga orang pengarang, dicantumkan nama pengarang pertama dan dibelakangnya ditulis et al. 

Contoh : 

a. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, LP3ES, 

Jakarta, 1995, hal.18. 

b. Florence B. Stratemeyer, (et.al.), Developing a Curiculum for Modern Living, Bureau Of 

Publications Teachers College Columbia University, New York, 1957, hal. 15-37. 

 

Untuk kumpulan karangan, maka yang dicantumkan nama editornya saja (ed). Contoh: 

Donald  P.  Cottrell  (ed),  Teacher  Education  for  a  Free  People,  The  Association  of 

Colleges for Teacher Education, New York, 1956, hal 33. 

 

Tidak ada pengarang tertentu, sebagai penggantinya disebutkan penerbitnya. Contoh : 

Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru,Large Scale Teacher Training, Nix and Company, 

Bandung, 1953, hal. 17. 
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Buku yang diterjemahkan, yang dicantumkan tetap nama pengarang aslinya. Nama penerjemah 

dicantumkan dalam tanda kurung di belakang nama buku. 

Contoh : 

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Pengendalian (Terjemahan oleh Ancella Anitawati H., SE. MBA), Buku I, Salemba Empat, 

Jakarta, 1995, hal. 15. 

 

2) Cara APA (American Psychological Association) 

Cara ini tidak menggunakan catatan kaki, tetapi  setiap  referensi ditunjukkan  oleh  nama 

penulis disertai tahun penerbitannya dan atau ditambah nomor halamannya. 

Jika kutipan merupakan  kutipan langsung  (bersumber  langsung  dari  pengarang),  ditulis 

dengan menyebut nama belakang/keluarga pengarang, tahun penerbitan dan  halaman 

sumbernya. 

 

Contoh: 

Menurut Kerlinger (1973:h.9), teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposi 

yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di 

antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. 

 

Jika kutipan bukan merupakan kutipan langsung, Contoh : 

Menurut Isaac dan Michael (1972) dalam Rakhmat (1999:h.22),  metode  historis bertujuan 

untuk mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, 

menilai, memverifikasi dan  mensitesiskan  bukti  untuk  menetapkan  fakta dan mencapai 

kesimpulan yang dapat dipertahankan. 

 

Semua sumber kutipan langsung dituliskan dalam Daftar Pustaka. 

 

Tabel dan Gambar 

Tabel diberi nomor urut dan judul serta sumber (untuk data sekunder). Penomoran tabel 

dilakukan dengan angka arab dengan urutan sampai akhir bab, contoh Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan 

seterusnya. 

 

Yang termasuk gambar adalah grafik, diagram, skema, sketsa dan bentuk lainnya selain tabel. 

Pola penomoran gambar sama seperti tabel. Contoh : Gambar 2.1, Gambar 2.2. 
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Daftar Kepustakaan 

Daftar kepustakaan adalah suatu daftar yang rinci dan  sistematis  dari  semua  sumber  yang 

telah dikutip dalam penulisan skripsi atau tugas akhir. 

 

Tata cara penyusunan daftar kepustakaan : 

a. Yang dicantumkan adalah semua kutipan yang berasal dari artikel majalah atau jurnal 

dan buku. Sumber-sumber lain seperti koran atau catatan kuliah cukup ditulis sebagai 

catatan kaki. 

b. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selain kedua 

bahasa itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

c. Nama pengarang dicantumkan dengan nama unit terakhir diikuti oleh inisial unit- unit 

nama sebelumnya, kecuali nama Cina atau Korea. 

 

Nama   Ditulis 

Suryadi   Suryadi 

Anshar Akil  Akil, A. 

Ali Hasan Umar  Umar, A.H. 

Kwik Kian Gie  Kwik, K.G. 

Kim Jong II  Kim, J.I. 

 

a. Pengarang lebih dari satu orang ditulis sebagai berikut:  

Nama      Ditulis 

Kevin J. Clancy and Robert Shulman  * Clancy, K.J and R. Shulman 

David B. Montgomery, Alfin J. Silk  * Montgomery, D.B., A.J. Silk, and C.E Zaragova

  

and C.E. Zaragova 

 

b. Pengarang yang lebih dari tiga ditulis penulis pertamanya dan diikuti dengan et al. 

Contoh: Burke, R.R. et al. 

c. Semua sumber kutipan disusun menurut abjad nama-nama pengarang atau lembaga jika tidak ada 

nama pengarang dan tidak diberi nomor urut. 
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BAB X 

BAHASA DAN TANDA BACA 

 

1.  Penggunaan Tanda Baca 

Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, jelas, tepat, formal, lugas, baik dalam struktur 

kalimat, istilah, ejaan, maupun tata bahasa.  Kelugasan dan keformalan gaya bahasa 

diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif, kata-kata yang tidak emotif dan tidak 

berbunga-bunga. Dihindari penggunaan kata-kata seperti saya dan kami. Jika terpaksa, istilah 

yang dipakai adalah penulis atau peneliti. Namun istilah tersebut sebaiknya digunakan 

sesedikit mungkin. 

 

Istilah-istilah keilmuan sedapat mungkin menggunakan bahasa Indonesia apabila telah 

tersedia. Bila istilah tersebut belum popular, dapat diberikan istilah asingnya pada saat 

pertama kali istilat tersebut disebutkan. 

 

Penulisan tanda baca, kata dan  huruf  mengikuti  Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa  Indonesia 

yang Disempurnakan, Pedoman Pembentukan Istilah, dan  Kamus  (Keputusan mendikbud, 

Nomor 0543a/U/487, tanggal 9 September 1987). 

 

Berikut ini beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. 

1) Titik (.), koma (,), titik dua (:), tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda persen (%) 

diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya. 

 

Contoh: 

Tidak Baku     Baku 

Sampel dipilih secara acak .  Sampel dipilih secara acak. 

… sebagai berikut :   … sebagai berikut: 

 

2) Tanda petik (“ … ” ) dan tanda kurung () diketik rapat dengan huruf dari kata atau frasa 

yang diapit. 

Contoh:  

Tidak Baku    Baku 

Kelima kelompok “  sepadan “ . Kelima kelompok “ sepadan” . 
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3) Tanda hubung (-), tanda pisah (--), dan garis miring  (/)  diketik  rapat  dengan  huruf 

yang mendahuluinya dan mengikutinya. 

Contoh: 

Tidak Baku     Baku 

Tidak berbelit – belit.   Tidak berbelit-belit. 

Dia tidak / belum mengaku.  Dia tidak/belum mengaku. 

 

4) Tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), tambah (+), kurang (-), kali (x), 

dan bagi (:) diketik dengan spasi satu ketukan sebelum dan sesudahnya. 

Contoh:  

Tidak Baku    Baku 

p=0,05     p = 0,05 

a:b=d     a : b = d 

 

#. Tetapi tanda (:) yang dipakai untuk memisahkan tahun penerbitan dengan nomor 

halaman rujukan diketik rapat dengan angka yang mendahului dan mengikutinya. 

Contoh:  

Tidak Baku    Baku 

Sadtono (1980 : 10) menyatakan Sadtono (1980:10) menyatakan 

 

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

Contoh: 

Tidak Baku    Baku 

Tidak dilakukan dengan me-  Tidak dilakukan dengan mem- 

mbabi buta.    Babi buta. 

 

6) Pemakaian istilah dan bahasa asing semua dibuat miring (semua bahasa selain bahasa 

indonesia termasuk bahasa daerah). 

Contoh: 

Tidak Baku    Baku 

... Power Supplay...   ... Power Supplay... 
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7) Pemakaian awalan “di” diberikan space apabila kata tersebut sebagai kata penunjuk 

tempat dan dirapatkan jika kata kerja dan kata sifat. 

Contoh: 

Tidak Baku   Baku 

... dimedan…   di Medan…. (Kata penunjuk tempat) 

... di periksa...   …diperiksa…. (Kata Kerja) 

 

8) Hindarkan penggunaan Bullet semua disaran kan menggunakan numbering, alpabeth. 

Contoh: 

a. Medan 

b. Jakarta 

c. dll 

 

9) Pergunakan semua huruf besar pada awal kata untuk menyatakan nama (bulan, kota, 

manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. 

Contoh : Januari, Budi Santosa, Medan, Zebra..... 

 

10) Dilarang menyingkat sebuah kalimat. 

 

Penggunaan Kertas, pengetikan dan Penomoran 

Kertas yang digunakan untuk pengetikkan adalah kertas HVS putih ukuran kuarto/letter/A-4 

dengan berat 70 – 80 mg. Untuk kulit luar digunakan kertas tebal dengan warna tertentu dan kulit 

dalam dengan kertas HVS kuarto atau A-4 warna putih. 

 

Margin pengetikkan (pinggir kertas yang kosong), biasanya sebagai berikut 

a. Margin kiri : 4 cm 

b. Margin atas : 4 cm 

c. Margin kanan : 3 cm 

d. Margin bawah : 3 cm 

 

Margin kanan harus lurus dengan tetap memperhatikan pemenggalan kata pada ujung baris 

sesuai dengan kaidah penyukukataan. 

 

Pengetikkan dilakukan dengan jarak 2 spasi di antara baris satu dengan baris berikutnya dalam 

teks. Jarak antara judul bab dengan uraian adalah 3.5 spasi. Sedangkan judul anak bab dan baris 
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pertama teks adalah 2.5 spasi. Jarak teks terakhir ke baris pertama teks dari catatan pustaka 

adalah tiga spasi. (Sesuai panduan). 

 

Kutipan langsung yang kurang dari empat baris dimasukkan ke dalam teks dengan jarak sama 

dengan teks yaitu 2 spasi, sedangkan apabila terdiri dari 4 barios atau lebih, diketik terpisah dari 

teks dengan jarak satu spasi dan menjorok masuk 5 ketukkan dari margin kiri teks. 

 

Setiap baris pertama teks pada paragraph baru diketik mulai dari ketukan ke tujuh dari margin 

kiri. 

 

Penomoran Halaman: 

1) Untuk bagian awal seperti halaman judul, kata pengantar, daftar isi dan sebagainya, 

nomor halaman menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv,…) dan ditempatkan di 

tengah halaman bagian bawah. 

2) Untuk bagian isi (BAB I, BAB II, … dan seterusnya), nomor halaman menggunakan 

angka arab (1, 2, 3, 4,… dan seterusnya). 

3) Contoh pemberian nomor bab dan bagiannya: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

1.2.2 Batasan Masalah 

1.2.3 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.4 Metode Penelitian 
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