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PEMBIMBINGAN PENELITIAN DAN TESIS S21 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Pengantar 

Membicarakan pembimbingan penelitian dan tesis S2 akan segera melahirkan 4 

pertanyaan dasar : 

1. Apakah maksud dan tujuan pendidikan S2 ? 

2. Apakah arti pembuatan tesis dalam rangka pendidikan S2 ? 

3. Bagaimanakah hubungan antara penelitian dan pembuatan tesis ? 

4. Apakah penelitian itu ? 

Dalam urutan tersebut di atas pertanyaan-pertanyaan itu makin sulit dijawab. 

Pertanyaan pertama barangkali dapat dijawab dengan menunjuk pada ketentuan atau 

peraturan yang berlaku. Pertanyaan kedua hanya dapat dijawab setelah mengetahui apa 

tesis itu. Secara tersirat pertanyaan kedua mengandung pertanyaan senada dengan rumusan 

lain, yang berbunyi "tesis macam apa yang sesuai untuk pendidikan S2 ?". Pertanyaan 

ketiga dan keempat berkaitan erat sekali, karena pertanyaan yang satu mengandung 

sebagian dari pertanyaan yang lain. Pertanyaan ketiga dapat dijabarkan menjadi dua 

pertanyaan lain, yaitu "dapatkah tesis S2 dibuat tanpa penelitian ?" dan "penelitian macam 

apa yang sesuai untuk membuat tesis S2 ?". Jabaran kedua ini merupakan kelanjutan 

pertanyaan yang tersirat dalam pertanyaan kedua tersebut di atas. Pertanyaan keempat 

berusaha mengungkapkan hakekat penelitian. 

Persoalan yang diungkapkan oleh pertanyaan pertama dianggap sudah dapat 

diselesaikan. Maka dari itu pembicaraan kali ini akan ditekankan pada penyelesaian 

persoalan yang disiratkan oleh pertanyaan-pertanyaan kedua, ketiga dan keempat. 

 

Tesis dan Pendidikan S2 

Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat 

kurikuler dan biasanya merupakan kulminasi kegiatan kurikuler seorang anak didik. Oleh 

karena itu sebuah tesis harus dapat mencerminkan : 

1. Maksud dan tujuan aras pendidikan yang diikuti, dalam hal ini ialah S2 

                                                            
1 Dibawakan pada Seminar Penyempurnaan Kurikulum S2 Bidang Pertanian UGM. 31 Agustus 1983 di 
Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. 
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2. Bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni (jurusan pendidikan) 

Meskipun tesis tidak selalu harus menjadi syarat kurikuler, namun kita sudah 

sepakat, bahwa pendidikan S2 kita menghendaki tesis sebagai salah satu syarat kurikuler 

mutlak. Hal ini terkandung dalam jawaban atas pertanyaan dasar pertama tersebut di atas. 

 

Penelitian dan Pembuatan Tesis 

 Oleh karena tesis merupakan karya tulis ilmiah maka penelitian diperlukan secara 

mutlak. Tanpa penelitian tidak akan ada pengetahuan baru dan tanpa menyajikan 

pengetahuan baru tidak ada karya tulis yang bersifat ilmiah. Istilah "pengetahuan baru" di 

sini dipakai dalam arti seluas-luasnya. Ini berarti, bahwa "pengetahuan baru" berkisar luas, 

mulai dari suatu pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui orang sampai dengan 

pengetahuan yang bersifat konfirmatif atau memperluas jangkau laku suatu pengetahuan 

yang sudah ada (menurut waktu dan/atau ruang). 

 Pengetahuan baru juga dapat diartikan pengetahuan yang diperoleh dari segi 

tinjauan lain terhadap suatu persoalan lama. Dapat juga diartikan pengetahuan yang 

didapat dari persoalan lama dengan metode penelaahan lain. 

 Penelitian hanya merupakan sebagian kegiatan membuat tesis. Bagian yang lain 

ialah menulis. Maka seorang yang sedang membuat tesis tidak hanya dituntut mahir 

melakukan penelitian, akan tetapi juga dituntut mahir mengungkapkan hasil penelitiannya 

secara tertulis. Untuk ini diperlukan secara mutlak kemahiran melahirkan pendapat secara 

mantik (logic) dan berdasarkan pikiran sehat (common sense). Kepandaian matematika dan 

statistik serta kecermatan menjalankan analisis laboratorium dan/atau pengamatan 

lapangan, belum menjamin kebaikan tesis. 

 Tanpa mantik dan pikiran sehat yang tercurah pada setiap kalimat uraian, suatu 

tesis hanya merupakan onggokan data yang tidak bermakna. Ketidak-mampuan menulis, 

atau ketidak-mampuan menulis secara baik, menunjukkan, bahwa orang itu tidak dapat 

mengatur pikirannya sendiri, apalagi menyumbang kepada perluasan dan pengembangan 

ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang bersistem. 

 

Penelitian Sebagai Alat Ilmu 

 Telah disebutkan di atas, bahwa penelitian diperlukan untuk memperoleh 

pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini baru dapat memberikan sumbangan yang berarti 
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kepada ilmunya yang bersangkutan, setelah kepadanya diberikan tempat sebagai anasir 

dalam sistem pengetahuan itu. Hasil percobaan pemupukan yang bagus belum 

menyumbang kepada ilmu tanah sebelum ditambahkan keterangan yang lengkap tentang 

macam atau keadaan tanah yang dipakai untuk percobaan itu. 

 Ada 6 faktor yang menentukan keberhasilan suatu penelitian : 

1. Ketelitian angka yang diperoleh (tergantung pada alat dan prosedur) 

2. Keterandalan angka yang diperoleh menurut ciri persoalannya (tergantung pada 

metode) 

3. Kegayutan data yang terjabarkan dari angka pengamatan/pengukuran menurut maksud 

dan tujuan penelitian (tergantung pada konsep) 

4. Daya ungkap data menurut ruang lingkup persoalan (tergantung pada sudut pandangan 

atau gatra persoalan yang dipilih) 

5. Kekuatan penyimpulan hasil menurut maksud dan tujuan penelitian (tergantung pada 

mantik dan pikiran sehat) 

6. Kegunaan hasil untuk memicu penelitian lebih lanjut atau lebih luas (tergantung pada 

penempatan hasil sebagai anasir sistem pengetahuannya). 

Disamping keenam faktor tadi, sering orang menambahkan satu faktor lagi, yaitu : 

7. Manfaat hasil untuk menyelesaikan persoalan menurut maksud dan tujuan penelitian 

(tergantung pada program). 

Ada orang yang menganggap faktor ketujuh paling penting (makna penelitian 

segera atau jangka pendek). Hal ini sebetulnya tidak benar mengingat fungsi penelitian 

untuk memperoleh pengetahuan baru. Para penganut pendirian itu menggunakan 

pengertian "penelitian terapan" yang mereka lawankan terhadap "penelitian dasar". 

Sebetulnya tidak ada penelitian terapan dandasar. Yang ada adalah penelitian berjangka 

terapan pendek dan berjangka terapan jauh, atau penelitian untuk memenuhi kebutuhan 

segera dan yang untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang (kebutuhan itu mungkin 

sekarang belum diketahui). 

Untuk tesis faktor ketujuh itu justru menempati tingkat kepentingan terbawah. Tesis 

merupakan sarana latihan meneliti secara ilmiah, sehingga kelima faktor yang tersebut 

terdahulu adalah kriteria penilaian yang terpenting. Faktor keenam dapat ditambahkan 

sebagai kriterium produktivitas penelitian karena mampu membuka peluang berharga bagi 

kesinambungan penelitian. 
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Membimbing Penelitian dan Menyusun Tesis 

 Penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat rumit dan seringkali 

membutuhkan intuisi dan peluang yang datang tanpa sengaja. Maka kebanyakan pakar 

berpendapat tidak mungkin memberikan suatu pelajaran formal tentang bagaimana 

melakukan penelitian. Mereka menganggap penelitian suatu "seni penyelidikan ilmiah". 

Namun demikian ada beberapa pelajaran dan asas-asas umum yang dapat dikaji dari 

pengalaman para peneliti. Inilah sebabnya mengapa dalam penilaian kemampuan 

membimbing penelitian dan penyusunan tesis hanya ada satu kriterium tunggal, yaitu 

pengalaman meneliti. 

 Mengumpulkan angka dan mengolahnya menjadi data mudah dipelajari. Akan 

tetapi kegiatan ini saja baru merupakan sebagian langkah dalam suatu penelitian. Langkah 

ini masih harus didahului dengan : 

1. Pemilihan dan pematangan persoalan (tanpa persoalan tidak mungkin diadakan 

penelitian dan tanpa pembatasan persoalan tidak dapat diketahui sifat dan watak 

persoalan) 

2. Penyusunan konsep untuk memperluas kesadaran secara imajinatif dengan proses 

intelektual : membentuk gagasan baru, menghilangkan kebekuan pola berpikir, mem-

peroleh sudut pandangan baru, membentuk hipotesis kerj. 

Langkah yang mengikuti pengumpulan angka dan pengolahannya menjadi data ialah : 

a. Analisis data (mencari hakekat persoalan: apa dan bagaimana) 

b. Penyimpulan hasil analisis data (struktur argumentasi menurut mantik dan pikiran 

sehat: mengapa, pengujian hipotesis, pembentukan teori, peramalan) 

c. Menyusun tesis (membimbing pembaca mengikuti dan menelusuri keseluruhan jalur 

pemikiran peneliti dan penyusun tesis : uraian berurut secara mantik dan sinambung, 

ruang lingkup jelas, tujuan mantap). 
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