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HAKEKAT SEMINAR DAN TESIS DALAM KURIKULUM 
PENDIDIKAN TINGGI UNTUK LANDASAN PENYUSUNAN 

METODE DAN TEKNIK PEMBIBINGANNYA1 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 
 
 

Pengantar 

 Untuk dapat membimbing secara baik, orang harus tahu fungsi seminar dan tesis 

dalam kurikulum. Tanpa pengetahuan ini pembimbingan akan dapat mengarah ke maksud 

dan tujuan yang tidak gayut. Bahkan pembimbingan yang demikian itu mungkin akan 

merusak keutuhan kurikulum. 

 

Hakekat Seminar dan Tesis 

 Di dalam kurikulum seminar berfungsi sebagai prasyarat tesis. Dengan kata lain 

seminar mempersiapkan sikap ilmiah anak didik untuk dapat menyelesaikan tesisnya 

secara mempan (effective). Hakekat kedua mata ajaran ini tercermin pada maksud dan 

tujuan pengadaannya. 

 Seminar melibatkan dua pihak, yaitu penyaji dan peserta. Kedua belah pihak harus 

dapat saling mengisi dan mengembangkan hubungan interaktif yang menguntungkan 

dilihat dari segi maksud dan tujuan seminar. Seminar diselenggarakan dengan maksud : 

Bagi penyaji : 

1. Melatih mengenali persoalan dari sifat dan perangainya 

2. Berdasrkan pengenalan itu melatih memilih parameter gayut dan menggunakan 

datanya untuk menyajikan persoalan secara informatif dan menganalisisnya secara 

nalar menuju kepada suatu penyelesaian yang gembleng (solid) 

3. Melatih berbicara di depan sidang (oral composition) secara tepat sasaran (to the 

point), namun tetap memikat perhatian 

4. Melatih berdiskusi dengan penalaran mantap, konsisten dan bersistem (systematic), 

tanpa emosi yang berlebihan (emosi sekadarnya yang keluar tanpa sengaja karena 

keyakinan ilmiah (dianggap wajar) 

 

                                                            
1 Ceramah dalam kegiatan Proyek PPPT-UGM Subproyek Perbaikan Metode Mengajar Tahun 1982/1983. 

tanggal 12 Mei 1984. 
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Bagi peserta : 

1. Melatih menjadi peserta sidang yang baik (tenang, sopan) dan menjadi pendengar yang 

berperhatian penuh dan kritikal 

2. Melatih menanggapi pembicaraan secara tepat sasaran 

3. Melatih berdiskusi dengan penalaran mantap, konsisten dan bersistem, tanpa emosi 

berlebihan 

 

Tujuan penyelenggaraan seminar, baik untuk penyaji maupun untuk peserta ialah : 

1. Menumbuhkan sikap ilmiah 

2. Menumbuhkan kemahiran berbicara dengan bahasa yang baik, benar dan bermakna 

jelas (berkomunikasi secara lisan) 

3. Menghilangkan sikap segan mengutarakan pendapat yang berbeda atau mengajukan 

pertanyaan 

4. Menghilangkan rasa rendah diri berhadapan dengan sidang 

 

Tesis diadakan dengan maksud : 

1. Melatih menyusun konsep dan menggunakannya sebagai landasan penelitian 

2. Melatih melakukan penelitian dalam segala langkah kegiatannya, yang meliputi 

menelaah bahan pustaka, metodologi, tatakerja (metode), tatalaksana (prosedur) dan 

rancang bangun (design), pengambilan contoh, pemilihan parameter, penguraian hasil, 

penyusunan pendapat dan penarikan kesimpulan 

3. Melatih menyajikan kesudahan penelitian secara tertulis menurut kaidah pelaporan 

ilmiah (scientific reporting) 

 

Tujuan penugasan membuat tesis ialah : 

1. Menumbuhkan selera dan kemampuan meneliti 

2. Menumbuhkan selera dan kemahiran menulis bersistem dan informatif  

3. Berkaitan dengan penulisan informatif itu, membiasakan berbahasa yang baik, benar 

dan berungkapan tajam (tidak kabur, tidak bermakna samar atau ganda) 

 

Oleh karena seminar menjadi prasyarat tesis, kedua mata ajaran ini harus 

diselenggarakan sebagai kebulatan. Kebulatan penyelenggaraan juga diperlukan 

mengingat, bahwa keduanya secara bersama bertujuan membentuk pribadi ilmuwan 
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(pakar) dalam diri anak didik. Asas keilmuan yang telah ditanamkan oleh tiap mata ajaran 

sebelumnya menyatu dan memuncak di dalam seminar dan tesis. Tidak ada lagi batas antar 

disiplin ilmu karena segala asas dan hukum disiplin apa pun berlaku dan harus 

diperhatikan dalam menyusun bahan seminar dan tesis. Tidak mungkin sebuah seminar 

atau tesis ilmu yang satu berisi hal-hal yang menyalahi asas dan hukum ilmu yang lain 

tanpa nalar yang dapat dipertahankan. Maka seminar dan tesis bersifat khusus menurut isi, 

akan tetapi bersifat serbacakup (comprehensive) menurut kerangka pemikirannya. Ciri 

inilah yang meletakkan beban berat kepada para pembimbing. Bagan pada Gb. 1 

barangkali dapat menjelaskan ungkapan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1. Bagan alir kegiatan pendidikan secara garis besar menurut kurikulum yang berlaku 

 

 Di bawah ini disajikan anasir seminar dan tesis yang perlu diketahui untuk 

menyusun metode dan teknik pembibingan yang terandalkan.  

 

Persoalan 

 Persoalan adalah sesuatu yang timbul dari suatu kejadian, keadaan atau suasana, 

yang menyimpang dari persepsi semula kita yang mengungkit suatu pertanyaan mendasar, 

atau yang memberikan kesan bahaya atau kesulitan. Jadi meskipun hal yang menimbulkan 

persoalan itu bersifat nyata, yang dapat dilihat, dikenali atau dirasakan oleh orang lain, 

namun persoalan itu selalu bersifat subyektif. Orang akan berbeda-beda dalam menanggapi 

kenyataan yang obyektif itu. Misalnya air sungai yang kotor merupakan kenyataan yang 

obyektif. Bagi seorang yang masih menjalani hidup dekat dengan alam, hal itu tidak 

menimbulkan persoalan karena dia biasa minum dan mandi dengan air itu tanpa menderita 

akibat yang buruk. Akan tetapi bagi orang yang sudah terbiasa hidup bergaya "modern", 

teori 
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yang teknologi sudah menjadi kebutuhan mutlak, air sungai kotor tadi segera menimbulkan 

persoalan. Dia akan berusaha menyelesaikan persoalan itu dengan jalan membersihkan air 

sebelum dipakai untuk minum dan mandi. Barangkali pembersihannya untuk air minum 

dilakukannya lebih teliti daripada untuk air mandi, mengingat persyaratan kesehatan. Jadi 

perbedaan lingkup pemikiran pun dapat menimbulkan tingkat persoalan yang berbeda.  

 Mengingat subyektivitas persoalan maka langkah pertama yang harus dijalankan 

dalam menyajikan bahan seminar atau kesudahan penelitian ialah mengobyektifkan 

persoalan. Mengobyektifkan persoalan berarti "menjual gagasan yang membentuk 

persolaan sehingga termakan oleh orang lain". Kadang-kadang mengobyektifkan persoalan 

lebih mudah dengan cara mengkuantitatifkan persoalan. Misalnya, persoalan hama 

dijabarkan menjadi kerugian dalam rupiah atau dalam penyusutan hasilpanen. Kalau kita 

berhasil baik dalam mengobyektifkan persoalan, berarti kita dapat menyingkirkan satu 

pertanyaan yang mungkin timbul dalam diskusi seminar atau ujian tesis. Kadang-kadang 

tentang persoalan yang diajukan atau diteliti saja sudah dapat memancing pembicaraan 

hangat. Maka kalau kita berhasil menyingkirkan masalah itu, beban kita sebagai penyaji 

seminar atau penulis tesis akan berkurang berat. 

 Disamping mengobyektifkannya, persoalan juga harus dicirikan (characterized) 

atau disidik (identified) untuk dapat memilih parameter yang gayut untuk penelitiannya. 

Persoalan dapat dicirikan menurut bidang ilmunya (disiplin), seperti ilmu tanah, 

fitopatologi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dapat juga penciriannya didasarkan atas 

asas persoalan, seperti penjenisan kejadian (misal, luapan air bagaimanakah yang 

dinamakan banjir), penyebab kejadian, akibat kejadian, dsb. Pencirian persoalan dapat 

diteruskan dengan pemilahan gatra (aspects) persoalan. Misalnya, persoalan erosi dapat 

dipilahkan menjadi gatra fisik berupa dampak setempat atau dampak yang diekspor, gatra 

usahatani, ekonomi regional, dsb. Pencirian persoalan juga diperlukan untuk 

memberitahukan ruang lingkup penelitian dan arah penyelesaian persoalan yang 

dipentingkan. Hasil pencirian persoalan dapat seperti ini : disiplin fitopatologi, asas akibat 

kejadian, gatra penghasilan biomassa, ruang lingkup vegetasi padang rumput alamiah, dan 

arah penyelesaian yang dipentingkan pemberantasan kimiawi. Mencirikan persoalan secara 

jelas berguna untuk mencegah pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang. Ini berarti pula 

mengurangi beban tanggungan kita dalam diskusi seminar atau ujian tesis. 
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Konsep 

 Konsep ialah suatu hasil proses intelektual yang mengungkapkan beberapa gatra 

kenyataan yang tertangkap melalui pengamatan langsung terhadap sejumlah gejala. 

Dengan konsep dibentuk gagasan baru yang dapat membayangkan sesuatu yang tidak 

berhasil diperoleh dengan persepsi secara langsung. Dengan kata lain, konsep diperlukan 

untuk menyingkirkan penghalang persepsi dengan jalan menciptakan kejadian imajinatif. 

Konsep memperluas atau memperkaya persepsi. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa 

konsep ialah kerangka pemikiran untuk memperluas persepsi, yang perluasan itu tidak 

dapat diperoleh dengan pengamatan langsung. Perluasan persepsi diperlukan untuk dapat 

melihat persoalan dari berbagai segi dan membayangkan hubungan persoalan dengan 

berbagai faktor yang kiranya berpengaruh atas kehadiran, watak dan perkembangan 

persoalan. 

 Ada konsep pemersatu yang menyatukan berbagai kenyataan (kejadian, benda, 

keadaan, dsb.) berdasarkan kesamaan gatra atau kemiripan perilaku berbagai kenyataan itu. 

Misalnya konsep "kecairan" menyatukan madu, air, minyak, susu, dsb., sehingga asas dan 

hukum fisika yang menguasai zat cair berlaku setara atas semua bahan tadi, meskipun 

bahan-bahan itu jelas berlainan jenis. Perilaku aliran listrik mirip dengan perilaku aliran 

air, sehingga asas dan hukum aliran air dapat dijabarkan menjadi asas dan hukum aliran 

listrik (gradien tekanan hidrostatika menjadi gradien potensial listrik : debit aliran air 

menjadi ampere-jam aliran listrik).  

 Ada pula konsep pembeda yang dapat membuat dua pengertian atau lebih 

mengenai satu kenyataan tertentu. Misalnya satu bidang tanah tertentu dapat diperlakukan 

sebagai petak bercocok tanam, sebagi lapangan sepak bola, sebagai sumber bahan mentah 

untuk membuat genteng dan bata, atau untuk memenuhi kebutuhan yang lain.  

 Asas hubungan kategori (categorial relationship) menempati kedudukan penting 

dalam menyusun konsep. Penetapan hubungan kategori berasaskan pemilihan kategori 

yang sesuai untuk menghubungkan sekelompok data yang satu dengan yang lain. Oleh 

karena itu pemikiran secara kritikal menjadi kebutuhan mutlak untuk menetapkan 

hubungan kategori. Tanpa pikiran kritikal tidak mungkin dipilih kategori-kategori yang 

gayut. Asas hubungan kategori selanjutnya dapat dikembangkan menjadi penalaran dengan 

analogi, yang ikut berperan penting dalam pemikiran ilmiah. Yang dinamakan suatu 

analogi ialah "kemiripan hubungan antar kenyataan" dan bukan kemiripan antar kenyataan 

sendiri. Si A pernah membeli sepatu di toko T dan ternyata enak dipakai dan awet sekali. 
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Kalau pada suatu waktu A menerima hadiah sepatu yang berasal dari toko T, dia akan 

gembira sekali karena yakin, bahwa sepatu itu pun akan enak dipakai dan awet sekali. 

Analogi semacam ini menjadi dasar dari kebanyakan penalaran kita sehari-hari, yang 

harapan ditumbuhkan dari pengalaman masa lalu. Dalam misal ini analogi dipakai dalam 

argumen. Ada juga analog yang dipakai secara tanalasan (nonargumentative), yaitu dalam 

metafor untuk memberikan gambaran yang hidup dalam alam pikiran orang lain. Misalnya, 

meluluskan anak didik semata-mata karena iba hati, atau karena ingin memperoleh 

sanjungan murah, dapat disamakan dengan melakukan tindak kriminal yang secara tidak 

langsung mendorong proses pembodohan bangsa. 

 Analogi juga dipakai dalam penjelasan, yaitu sesuatu yang tidak atau kurang 

dikenal dibandingkan dengan yang lebih dikenal. Misalnya, ilmu itu dibangun dengan 

fakta sebagaimana rumah dibangun dengan bata. Akan tetapi sekadar kumpulan fakta 

bukan ilmu sebagaimana sekadar kumpulan bata bukan rumah. Analogi dapat pula dipakai 

untuk membentuk hipotesis. Dalam hal ini orang mengambil sari gagasan orang lain 

tentang keadaan tertentu untuk diterapkannya pada keadaan yang berbeda yang sedang dia 

telaah. Asasnya : jika A mirip B dalam hal X maka boleh jadi A juga mirip B dalam hal Y. 

Jadi kalau A dan B bersahabat karena sama-sama suka berjudi, sedang B juga terkenal 

sebagai penipu, maka hipotesisi kita ialah A boleh jadi juga seorang penipu.  

  

Menelaah Bahan Pustaka 

 Menelaah bahan pustaka mengandung berbagai maksud dan tujuan. Akan tetapi 

yang terpenting ialah untuk mengetahui tahana pengetahuan (state of knowledge) tentang 

persoalan yang akan kita garap, atau tentang sesuatu yang berkaitan dengan persoalan yang 

akan kita garap. Hasil telaah yang kita gabungkan dengan pengetahuan yang sudah kita 

miliki dapat kita manfaatkan untuk membuat konsep. Kita dapat mencari analogi dari 

bahan pustaka untuk menyusun hipotesis. 

 Dapat juga bahan pustaka kita pakai untuk memperoleh bukti tambahan untuk 

memperkuat pembuktian yang telah kita kerjakan. Atau sebaliknya, justru kita cari hal-hal 

yang menyimpang atau melawan penemuan kita. Ini berguna untuk menguji hasil 

penelitian kita seberapa kuat keterandalannya. Kalau terbukti penelitian kita tiada cacat 

ilmiahnya maka kelainan itu mempunyai arti penting. Hal itu dapat berarti, bahwa faktor 

waktu dan/atau tempat berperanan penting, yang sebelumnya belum diketahui orang. Dapat 

pula hal itu berarti, bahwa ada faktor X yang tersembunyi entah dimana, yang dapat 
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menjadi pendorong kelanjutan penelitian. Mungkin pula itu menunjukkan, bahwa teori 

yang berlaku perlu dibenahi atau diperbaiki, atau bahkan diubah sama sekali.  

 Ada pula orang yang menelaah bahan pustaka untuk mencari dan memilih katakerja 

dan/atau rancang bangun yang sesuai dengan keperluan penelitian kita. Kalau kita 

menggunakan penalaran deduktif, bahan pustaka menjadi sumber teori atau tolok ukur 

pembahasan dan penyimpulan. Barangkali yang terakhir inilah yang paling gayut untuk 

menyusun tesis S-1. Dalam kurikulum S-1 penelitian bersifat formalistik akan lebih sesuai. 

Keabsahan kesimpulan dalam penelitian semacam ini semata-mata ditentukan oleh 

kebenaran struktur argumentasi dan bukan oleh kebenaran pangkal pendapat atau teori. 

Jadi dalam hal ini teori berada di luar ruang lingkup persoalan dan dipandang sebagai suatu 

kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat.  

Pendek kata, bahan pustaka diperlukan sepanjang waktu melakukan penelitian, 

sejak tahap awal sampai dengan akhir. Isi pustaka harus dikaji dan dibahas, bukan untuk 

ditelan mentah-mentah atau sebaliknya bukan untuk dicari kesalahannya semata-mata. Kita 

juga tidak boleh hanya memilih yang sesuai saja dengan pendapat kta sendiri dan 

membuang yang tidak sesuai atau yang melawan. Ilmu adalah kebenaran dan kebenaran 

tidak mungkin ditentukan oleh satu orang saja, melainkan tumbuh sedikit demi sedikit dari 

sumbangan banyak orang. Orang yang menyumbang kesalahan pun kita nilai berjasa, 

karena dari sumbangan itu kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 

Bahan pustaka merupakan saluran informasi tertulis dari orang lain kepada kita. Maka kita 

harus pandai memanfaatkannya untuk segala macam keperluan yang kita pikir penting 

dalam kaitannya dengan penelitian yang sedang atau akan kita jalankan. Sistem pustaka 

menjadikan pengetahuan dan ilmu sesuatu yang universal, yang terjangkau oleh semua 

orang yang berkepentingan.  

 

Metodologi, Tatakerja dan Rancang Bangun  

 Metodologi ialah suatu ilmu tentang penyusunan gagasan, tindakan atau tatakerja 

secara beraturan atau terarah. Metodologi diperlukan untuk mengatur segala langkah 

kegiatan sehingga menjadi suatu kesatuan dan kebulatan. Suatu tindakan diambil 

berdasarkan pertimbangan :  

1. Ciri persoalan dan gatranya yang akan diteliti  

2. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh atas keadaan persoalan 

3. Konsep yang digunakan 
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4. Konsistensi urutan tindakan, berarti diarahkan oleh tindakan yang telah diambil 

sebelumnya dan mengarahkan tindakan yang akan diambil kemudian. 

5. Tujuan penelitian 

6. Ketersediaan fasilitas penelitian (perangkat lunak dan keras) dan kemampuan meneliti 

(pengalaman, kemahiran, kesanggupan, pengetahuan); dalam hal penelitian untuk tesis, 

kelangkaan atau kekurangan kemampuan dalam diri anak didik diisi oleh pembimbing. 

Kesatuan langkah kegiatan diperoleh dari konsistensi urutan tindakan. Kebulatan 

langkah kegiatan diperoleh dari pengisian hasil tindakan yang satu oleh hasil tindakan yang 

lain. Dalam hal pengisian ini proses berfikir konseptual menjadi syarat mutlak. Dengan 

kerangka konsep yang jelas, persoalan yang dihadapi menjadi suatu sistem yang terperikan 

(describable) secara tajam. Maka konseptualisasi persoalan menjadi salah satu gatra utama 

metodologi penelitian. 

Metodologi berpijak pada penalaran mantik (logical reasoning) dan kewajaran 

tanggap rasa (common sense). Mantik ialah ilmu tentang struktur argumentasi dalam 

penarikan kesimpulan. Mantik juga dapat disebut ilmu penalaran. Pada asasnya ada dua 

sistem penalaran, yaitu deduksi (interpolasi pendapat) dan induksi (ekstrapolasi pendapat). 

Deduksi bersifat formalistik karena bertolak dari suatu kaidah atau hukum umum untuk 

menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus. Maka deduksi tidak mencari 

kebenaran kesimpulan akan tetapi keabsahannya (validity), akan kepastian mantiknya. 

Induksi bertolak dari sejumlah fakta untuk menyusun suatu penjelasan umum atau suatu 

kaidah atau hukum yang dapat berlaku umum. Induksi berusaha mencari kebenaran dengan 

proses generalisasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada kecukupan jumlah dan mutu 

fakta yang dipakai, sehingga yang diperoleh hanyalah kementakan mantik (logical 

probability). Dibandingkan dengan deduksi, induksi kalah dalam penarikan kesimpulan, 

akan tetapi menang dalam kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui 

penciptaan teori-teori baru. Induksi dapat diperkuat dalam penarikan kesimpulan dengan 

menerapkan acuan pengicak (simulation models). Dengan menggabungkan deduksi dan 

induksi dapat dicapai saling mengisis kekurangan masing-masing. Penalaran deduksi 

barangkali lebih sesuai untuk penyusunan tesis S-1 sedang tesis S-2 memerlukan penalaran 

induksi atau gabungan deduksi-induksi. 

 Tatakerja ialah cara melakukan penelitian yang disesuaikan dengan sifat persoalan 

yang akan diteliti, tempat persoalan itu berada, dan tujuan penelitian. Tatalaksana ialah 

perincian pelaksanaan tatakerja, yang mencakup macam, jumlah dan urutan langkah 
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kegiatan yang perlu diambil sesuai dengan parameter yang harus diamati dan data 

parameter yang harus terkumpul. Tatalaksana diperlukan untuk memperoleh urutan 

tindakan yang konsisten. Rancang bangun digunakan untuk memperoleh data yang saling 

mengisi dan dapat diolah menjadi suatu kesimpulan. Seringkali pengolahan data secara 

matematik atau statistik menjadi pertimbangan penting. Pada asasnya tatakerja terpilahkan 

menjadi tiga macam : (1) Meneliti bahan pustaka atau data sekunder, (2) Survei dan (3) 

Percobaan. Meneliti bahan pustaka atau data sekunder a.l. dikerjakan pada waktu 

menyusun skripsi. Menurut pengertian statistik survei ialah suatu jenis penyelidikan 

(investigation) yang mengamati keadaan persoalan atau obyek penelitian sebagaimana 

adanya. Perubahan yang mungkin terjadi selama pengamatan hanyalah sewaktu mengambil 

contoh. Hal ini tidak dapat dihindari karena contoh diperlukan sebagai wakil keadaan yang 

sedang diteliti. Data yang terkumpul digunakan untuk memperoleh ciri hakiki keadaan 

yang diamati pada saat pengamatan dilakukan. Dengan kata lain, survei menghasilkan 

pengertian tentang hal ihwal obyek penelitian (state of matter). Dalam percobaan sengaja 

dibuat perubahan atas sejumlah segi keadaan dengan maksud mengaji pengaruh atau akibat 

perubahan itu. Data percobaan menghasilkan gambaran tentang kelakuan keadaan yang 

berkaitan dengan berbagai macam perubahan yang dialaminya. Dapat disebutkan, bahwa 

percobaan menghasilkan pengertian tentang perangai obyek penelitian (behaviour of 

matter). Percobaan dapat dilakukan dalam laboratorium, rumah kaca atau di lapangan. 

 Ilmu-ilmu sastra dan kebudayaan banyak menggunakan tatakerja penelitian bahan 

pustaka atau data sekunder (hikayat, prasasti, ceritera rakyat, resam budaya [folklore], 

dsb). Ilmu-ilmu ekonomi dan sosial basisnya terutama menggunakan tatakerja survei. 

Tatakerja ini juga banyak dipakai dalam ilmu kedokteran. Banyak penemuan dalam ilmu 

tanah dihasilkan oleh survei, disamping dihasilkan oleh percobaan. Agronomi biasanya 

menggantungkan kemajuannya pada percobaan lapangan. Pada masa akhir-akhir ini orang 

mulai melihat kegunaan survei untuk penelitian agronomi. Dengan ditemukan dan 

dikembangkannya metode icak (simulation) dengan teknik acuan (modelling), hampir 

semua disiplin ilmu menggunakan metode ini. Metode ini termasuk tatakerja percobaan, 

hanya saja data parameter yang digunakan berupa angka-angka icakan. Angka icakan ialah 

angka yang boleh jadi ditemukan dalam keadaan sesungguhnya atau yang boleh jadi timbul 

dalam suatu percobaan kalau percobaan itu benar-benar dikerjakan. Metode icak dengan 

acuan akan dapat memberikan hasil yang memuaskan kalau syarat-syarat ini dipenuhi : (1) 

Mengenal hakekat persoalan secara tuntas, (2) Memiliki konsep penelitian yang kuat, dan 
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(3) Memiliki pandangan matematika yang memadai. Kalau ketiga syarat ini tidak 

terpenuhi, jangan sekali-kali mencoba menggunakan metode ini karena akan memberikan 

hasil yang justru menyesatkan. 

Meskipun tujuan utama survei itu menilai keadaan yang diteliti, namun dengan 

teknik pembandingan tertentu antar berbagai keadaan, dapat dihasilkan peramalan 

(prediction) keadaan pada masa mendatang atau ungkapan tertentu tentang perangai 

keadaan. Tatakerja survei yang berisi teknik pembandingan ialah : 

1. Survei geografi komparatif, yang membandingkan ciri-ciri obyek penelitian yang 

ditemukan pada berbagai keadaan lingkungan 

2. Survei stasiun, yang pengamatan dikerjakan secara berulang di tapak (site) yang sama 

untuk menyimak (monitor) perubahan keadaan obyek penelitian sepanjang jangka 

waktu tertentu karena pengaruh atau akibat satu atau lebih faktor 

Kedua metode itu dapat diterapkan secara terpisah, atau digabungkan. Kalau digabungkan 

kita akan dapat menilai sekaligus pengaruh faktor tempat (tinggi tempat, bentuk muka 

lahan, kebiasaan penduduk, dll) dan waktu (musim, kalender adat, dll). 

 Dalam menelaah perangai obyek penelitian seringkali ditemui kesulitan untuk 

menelusurinya secara lengkap dan jelas. Sejumlah proses dapat berlangsung secara 

serentak atau berurutan begitu cepat, sehingga tidak dapat diketahui proses mana yang 

bertanggung jawab atas timbulnya suatu gejala. Meskipun diadakan pengamatan berulang, 

pengetahuan yang diperoleh hanyalah tentang apa yang ada pada waktu pengamatan 

dilakukan dan apa yang ada diantara pengamatan tidak diketahui. Maka gambaran tentang 

"behaviour of matter" atau "state of behaviour" yang diperoleh dengan rancang bangun 

penelitian yang sebaik-baiknya pun, hanya berupa dugaan berdasarkan gambaran 

terpotong-potong tentang "state of content" atau "state of change" (seperti melihat 

sederetan gambar terawang [slides]). Untuk dapat menyajikan gambaran yang bulat dan 

cukup utuh dituntut kemahiran "melihat" apa yang terlihat. Untuk ini kemampuan 

berimajinasi secara ilmiah, pengalaman, dan penguasaan ilmu-ilmu dasar, matematika dan 

statistik akan dapat menolong banyak. Sudah barang tentu mantik dan tanggap rasa wajar 

tidak boleh ditinggalkan. 

 

Pengambilan Contoh, Pemilihan Parameter dan Pengumpulan serta Pengolahan data 
 

 Mengenai pengambilan contoh dan pemilihan parameter yang harus gayut dengan 

sifat persoalan yang dikaji dan tujuan mengajian kiranya sudah jelas dan karena itu tidak 
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akan diuraikan. Beberapa hal penting tentang pengumpulan dan pengolahan data akan 

disampaikan berikut ini. Data (bahan keterangan) ialah fakta yang dapat ditarik menjadi 

suatu kesimpulan. Fakta ialah segala pengalaman, perubahan, kejadian atau kenyataan 

yang cukup mantap sehingga dapat dipercaya sebagai suatu ungkapan hakiki dari suatu 

peroalan yang sedang ditelaah. Fakta yang merupakan data bersifat subyektif dalam 

kerangka persoalannya.  

Data dalam rangka pendugaan sebab musabah disebut gejala. Yang dalam rangka 

pemastian jawaban dinamakan bukti. Ada data kualitatif dan ada yang kuantitatif. 

Pengkuantitatifan data kualitatif dilakukan dengan cara pengangkaan (scoring), yang 

didasarkan atas pembandingan nisbi. Ada data yang terukur langsung (lebar, panjang, 

berat, dsb.) dan ada yang hanya dapat diperoleh dengan perhitungan (luas, isi, berat jenis, 

dsb.). Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin banyak langkah yang diperlukan untuk 

memperoleh data makin besar kemungkinan penyusupan galat (error) ke dalam data, 

berarti keterandalan data makin kurang. Jadi data panjang lebih terandalkan daripada data 

luas dan data luas lebih terandalkan daripada data isi. Hal ini perlu diperhatikan dalam 

memutuskan digit yang masih cukup dan yang sudah kurang terandalkan dalam suatu deret 

angka hasil perhitungan. 

 Yang diperlukan dalam suatu penelitian bukan terutama jumlah data, akan tetapi 

mutu data harus benar-benar memenuhi syarat. Mutu data ditentukan oleh ketelitian, 

keterandalan dan kegayutan dalam pengumpulannya (pengamatan, pengukuran dan/atau 

perhitungannya). Andal berarti hasil pengamatan/pengukuran/penghitungan tetap, atau 

masih berada dalam batas terijinkan, pada pengulangan berkali-kali. Data demikian 

dikatakan saksama (precise) yang berarti sudah yang terbaik secara nisbi menurut 

tatalaksana dan rancang bangun penelitian yang dianut. Teliti berarti data yang dihasilkan 

tepat (accurate), sama dengan harga yang sebenarnya (benar secara mutlak). Gayut berarti 

cocok untuk mengaji persoalannya. Kegayutan yang baik diperoleh dengan jalan 

mengamati/mengukur/menghitung semua parameter penciri yang penting, khususnya 

parameter yang (1) secara baik dapat menakrifkan obyek (object defining), (2) Secara 

benar dapat mengklasifikasikan obyek (class defining) dan (3) menetukan kehadiran 

parameter lain (state parameters). 

 Maka dalam mengumpulkan data perlu diingat hal-hal berikut ini : 

1. Semua data harus dapat didudukkan selaku ungkapan watak, sifat dan/atau perangai 

obyek penelitian 
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2. Semua data harus dapat didudukkan secara korelatif  satu terhadap yang lain 

3. Semua data harus dapat didudukkan secara korelatif  terhadap satu atau lebih unsur 

lingkungan, yang dapat diduga berpengaruh atas obyek penelitian 

 

Hal pertama diperlukan untuk mencirikan obyek kajian, sehingga jelas terbedakan 

dengan obyek lain.  Dengan demikian ruang lingkup penelitian dapat digariskan secara 

jelas, obyek dapat ditakrifkan secara baik dan selanjutnya dapat diklasifikasikan secara 

benar. Hal kedua penting bagi penetuan hubungan korelatif dakhil (internal correlative 

relationships). Dengan ini dapat ditunjuk parameter penentu keadaan, yang menentukan 

kehadiran parameter lain (misalnya, struktur tanah menetukan porositas dan permeabilitas 

tanah), dan/atau dapat diketahui variabel yang bebas (independent) dan yang tak bebas 

(dependent). Hal ketiga perlu untuk menentukan hubungan korelatif luaran (external 

correlative relationships). Dengan ini dapat ditunjuk variabel kunci untuk menilai 

pengaruh lingkungan atau dapat diketahui daya tanggap obyek terhadap tekanan 

lingkungan (environmental stress). Dengan memperhatikan ketiga hal tadi data akan 

memiliki nilai informasi yang memadai untuk maksud dan tujuan penelitian. 

 Pengolahan data dimaksudkan agar supaya data terjabarkan menjadi sejumlah 

penjelasan mengenai : 

1. Daya pengaruh masukan (input effects) 

2. Daya pengaruh tempat (site, location, area, or region effects) 

3. Daya pengaruh waktu (temporal effects) 

Daya pengaruh masukan akan memperlihatkan peranan teknologi dan/atau sistem 

pengelolaan.  Daya pengaruh tempat akan memperlihatkan peranan faktor lingkungan fisik, 

biologi, sosial, ekonomi dan/atau budaya.  Daya pengaruh waktu akan memperlihatkan 

tahapan proses yang sedang berlangsung, yang dapat bersifat mendaur (cyclic), berulang 

(repetitive), atau berlanjut ke satu arah secara berangsur mulai dari titik awal sampai 

dengan titik akhir.  Misalnya, kesatuan proses pelonggokan dan mineralisasi bahan 

organik, atau reduksi dan oksidasi besi, memberikan daya pengaruh waktu yang mendaur.  

Musim memberikan daya pengaruh waktu yang berulang, sedang proses penuaan 

memberikan daya pengaruh waktu yang berlanjut ke satu arah. 

 Pengolahan data juga dimaksudkan untuk dapat mengkomunikasikannya.  

Berkomunikasi memerlukan pengorganisasian bahan keterangan.  Ucapan "ini jeruk" tidak 

banyak mengandung penjelasan.  Orang baru diberitahu, bahwa itu buah tertentu yang 
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bukan pepaya, bukan mangga dsb.  Akan tetapi orang belum tahu apakah itu jeruk bali, 

jeruk garut, jeruk nipis atau yang lain.  Juga ucapan "ini manis" merupakan bahan 

keterangan yang masih samar.  Apa yang manis, gula, buah, roti atau yang lain?  Kalau 

ucapan-ucapan itu dirangkaikan menjadi "jeruk bali ini manis" maka penjelasan yang 

dikandungnya bertambah banyak sekali, yang bagi keperluan komunikasi umum telah 

menjadi bahan keterangan yang lengkap. 

 Sudah barang tentu orang harus selalu berhati-hati atau waspada dalam membuat 

hubungan antar data.  Penghubungan yang tidak cermat dapat menghasilkan ucapan yang 

tidak benar atau sangat meragukan.  Misalnya ditemukan hubungan kuat antara kerusakan 

jalan raya dan kepadatan lalu lintas kendaraan truk, dan hubungan kuat lain antara 

kemudaan umur dan sopir truk.  Kalau kedua hubungan kuat itu dirangkaikan akan 

diperoleh suatu pendapat, bahwa "sopir muda mempercepat kerusakan jalan raya".  

Pendapat ini terang salah, karena anggapan, bahwa "truk" merupakan penghubung antara 

fakta "kerusakan jalan raya" dan fakta "kemudaan sopir" tidak dapat dibenarkan.  

Kesalahan ini terjadi karena umur sopir secara tersirat dianggap sifat hakiki truk.  

Hubungan semu semacam inilah yang dimanfaatkan oleh para peramal nasib untuk 

mengelabui orang dan mengeruk uangnya. 

 Hubungan antar data dapat ada karena ditemukan atau karena dibuat. Hubungan 

yang ditemukan berasal dari survei, sedang yang dibuat berasal dari percobaan atau 

pengujian. Orang yang semata-mata menyibukkan diri dengan mencari hubungan yang 

diciptakan, dapat terperosok ke dalam dunia bayangan yang berbeda jauh dengan 

kenyataan. Sebaliknya, orang yang menghindari samasekali hubungan ciptaan dan hanya 

menyukai hubungan yang ditemukan, membuat dirinya hidup dalam dunia ladung 

(stagnant) dan membosankan karena tidak berhadapan dengan berbagai tantangan yang 

tumbuh dari daya cipta. 

 Daftar, diagram, kurva dan peta tematik biasa dipakai dalam pengaturan data untuk 

memperlihatkan hubungan antar data. Hubungan yang ingin disajikan dapat berupa 

hubungan numerik (indeks, kuantitatif), kurun (chronological), ruang (spatial), mantik 

(hubungan antar maksud ucapan), sebab akibat (causal), kategori (hubungan yang 

menentukan kelas), dan nisbah (hubungan tingkat perubahan). 

 

 

 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



    

 14

Penguraian Hasil dan Penyajian Pend/apat 

Pada asasnya ada dua cara untuk menguraikan hasil penelitian dan menyampaikan 

pendapat. Cara yang satu ialah lesan dan yang lain ialah tertulis. Seminar mahasiswa 

terutama bertujuan melatih anak didik menggunakan cara lisan, sedang tesis mahasiswa 

terutama bertujuan melatih anak didik menggunakan cara tertulis. Cara apa pun yang 

dipakai tujuannya sama, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan hasil penelitian yang 

disajikan sebagai titik tolak pembicaraan. Untuk dapat dipakai sebagai titik tolak 

pembicaraan, penyajian seminar atau tesis harus memenuhi beberapa syarat : 

1. Beruang lingkup jelas 

2. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang tersistem, baik susunannya maupun 

kandungan artinya 

3. Inti dan arah diskusi yang dikehendaki atau ditawarkan jelas 

Suatu pernyataan dapat memiliki salah satu fungsi berikut ini : 

1. Informatif 

2. Ekspresif 

3. Direktif 

4. Persuasif 

Pembicaraan yang baik dalam seminar atau penulisan tesis yang baik menggunakan semua 

fungsi pernyataan tersebut di atas dengan urutan dan imbangan yang mempan sepanjang 

uraiannya. Seringkali suatu pernyataan digunakan untuk memenuhi lebih daripada sebuah 

fungsi dengan maksud meningkatkan daya pengaruhnya atas pendengar atau pembaca. 

Fungsi informatif digunakan untuk memperkenalkan buah pembicaraan. Fungsi ekspresif 

digunakan untuk mengemukakan pendapat atau kesimpulan, termasuk pembuktian dan 

penjelasannya. Fungsi direktif atau persuasif dipakai untuk mengajukan usul penyelesaian 

atau penanganan suatu persoalan. Fungsi ini sudah dapat dipakai bersama dengan fungsi 

ekspresif pada pengajuan pendapat atau kesimpulan, kalau dalam pengajuannya sudah 

diselipkan nada usul, keinginan atau ajakan. Fungsi direktif dan persuasif hanya berbeda 

dalam tingkat penekanan pernyataan. Pada yang direktif pernyataan lebih bernada perintah 

(memakai kata "harus", "perlu", dsb.), sedang yang persuasif lebih bernada permintaan, 

ajakan atau imbauan (memakai kata "hendaknya", "sebaiknya", barangkali lebih baik 

kalau", dsb.). 

 Ada berbagai pola uraian untuk mengisi fungsi suatu permintaan. Pola uraian 

kronologi dapat dipakai untuk mengisi fungsi informatif, kalau yang ingin diperkenalkan 
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adalah riwayat atau asal-usul buah pembicaraan. Apabila hendak diperkenalkan 

kenampakan atau kenyataannya secara verbal, dapat dipakai pola uraian perian 

(descriptive). Untuk memperkenalkan sifat atau hakekatnya, dapat dipakai pola uraian 

penggambaran (ilustrative) yang berisi percontohan, uraian kasus atau kejadian (cara 

verbal), dan/atau diagram, grafik, gambar dsb. (cara visual). Pola uraian yang dapat dipakai 

untuk mengisi fungsi ekspresif ialah analitik (menguraikan bagian demi bagian), 

pentakrifan (definition), penjabaran gagasan (topical), deduktif, induktif, sebab-akibat 

dan/atau alternatif. Pola uraian yang berfungsi ekspresif sekaligus dapat dipakai untuk 

fungsi direktif atau persuasif, untuk meminta atau mengajak orang mengikuti pendapat 

kita, atau menyetujui kesimpulan, gagasan, pembuktian atau penjelasan kita. Dengan pola 

uraian alternatif, misalnya, dibeberkan berbagai alternatif dan kemudian ditunjukkan 

alternatif yang terbaik. Pola uraian sebab-akibat dapat menunjukkan akibat buruk yang 

dapat ditimbulkan oleh suatu tindakan (sebab) tertentu. Pola uraian alternatif atau sebab-

akibat cocok untuk mengajukan usul yang memiliki fungsi direktif atau persuasif. Menurut 

kelaziman setiap uraian, termasuk sajian seminar dan tesis diawali dengan bagian yang 

berfungsi informatif. Bagian tengah berfungsi campuran informatif dan ekspresif. Bagian 

akhir terutama berfungsi direktif/persuasif. Pada umumnya susunannya menjadi demikian : 

Sajian seminar : 

1. Bagian awal terdiri atas Bab Pendahuluan/Pengantar untuk memperkenalkan persoalan 

dan menggugah minat peserta 

2. Bagian tengah terdiri atas Bab Pembahasan dan Pendapat yang menyajikan dan 

menganalisis data sekunder (dari pustaka dan/atau komunikasi pribadi) serta 

mengajukan pendapat 

3. Bagian akhir terdiri atas Bab Kesimpulan yang menyatakan pendirian atau sikap dan 

diajukan sebagai bahan diskusi 

 

Tesis : 

1. Bagian awal terdiri atas : 

1.1. Bab Pendahuluan/Pengantar untuk memperkenalkan persoalan dan menggugah 

minat pembaca 

1.2. Bab Tinajaun Pustaka untuk membeberkan taraf pengetahuan tentang 

persoalannya dan yang bersangkutan dengan itu sampai sekarang, dan rumpang 

(gaps) atau segi samar yang masih ada 
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1.3. Bab Pemerian Keadaan Wilayah Kaji untuk memberikan latar belakang geografi 

pada persoalannya (bab ini tidak diadakan dalam tesis yang bukan penelitian 

lapangan) 

2.    Bagian tengah terdiri atas : 

2.1. Bab Metode dan Bahan yang mengemukakan tatalaksana penelitian dan parameter 

penyidik atau pengungkap yang dipakai 

2.2. Bab Hasil dan Pembahasan yang menyajikan hasil penemuan dan analisis data 

parameter 

3. Bagian akhir terdiri atas : 

3.1. Bab Pendapat dan Kesimpulan yang menyatakan pendapat dan penilaian tentang 

hasil penelitian berdasarkan pembandingan dengan taraf pengetahuan saat ini 

3.2. Bab Penutup yang berisi implikasi hasil penelitian dan gagasan tentang kelanjutan 

penelitian yang masih diperlukan untuk mengisi kelemahan/kekurangan yang 

tampak ada dalam penelitian kali ini. 

Mengatur urutan penyajian tidak bermaksud lain daripada membangun suatu 

saluran komunikasi yang memiliki saluran suapbalik yang mempan. Susunan sajian 

seminar dan tesis pada asasnya tidak berbeda dengan susunan suatu kalimat yang dapat 

dibandingkan seperti ini: 

 

Kalimat             : Pokok kalimat - katakerja - keterangan 
Seminar/tesis    : Subyek/topik/persoalan - kegiatan kerja/ uraian 

/pembicaraan 
- pendapat/kesimpulan 

/penutup 
Misal                : Ali  

Subyek bagian awal, 
pengantar 

- berangkat 
- kegiatan bagian 

tengah, pembicaraan 

- ke kantor 
- tujuan bagian akhir, 

pendirian 
 

 Berbicara dalam seminar tidak lain daripada menyampaikan secara lisan. Maka 

berbeda dengan berpidato. Untuk berpidato orang memilih pokok pembicaraan yang sesuai 

dengan peristiwa yang menyebabkan pertemuan itu diadakan, suasana pertemuan dan/atau 

bidang perhatian hadirin/hadirat. Jeluk dan luas pembicaraan disesuaikan dengan daya 

tangkap hadirin/hadirat pada umumnya. Pemilihan ini dimaksudkan agar supaya isi 

pembicaraan dapat memikat perhatian, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat 

menemui sasarannya. Seorang penyaji dalam seminar terikat pada suatu pokok 

pembicaraan tertentu, lebih-lebih dalam seminar mahasiswa yang pokok pembicaraan 

sudah ditetapkan oleh dosen pembimbing atau terikat pada bidang spesialisasi yang 
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ditempuh mahasiswa itu. Maka usaha untuk memikat perhatian peserta lebih sulit daripada 

berpidato. Untuk ini fungsi informatif pernyataan-pernyataan yang diajukan harus dapat 

dimanfaatkan secara tuntas dan dirangkaikan secara mulus dengan pernyataan-pernyataan 

yang berfungsi ekspresif dan direktif/persuasif. Berbagai pola uraian yang tersediakan 

(kronologi, penggambaran, sebab-akibat dsb.) perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

 Salah satu cara mempan untuk dapat tetap menarik perhatian sepanjang 

pembicaraan ialah penganggaran waktu yang tepat, baik antar bagian pembicaraan maupun 

jumlah keseluruhan pembicaraan. Imbangan waktu pengajuan antar bagian pembicaraan 

ditentukan oleh peranan nisbi tiap bagian dalam membentuk kesatuan ungkapan atau 

kelengkapan pembeberan buah pembicaraan. Sekalipun bagian awal pembicaraan itu 

penting karena berfungsi mengantarkan para peserta masuk ke dalam inti persoalannya, 

namun jangan dibuat berkepanjangan sehingga menghilangkan kesabaran hadirin/hadirat 

untuk segera masuk ke dalam pokok pembicaraan. Bagian tengah perlu diberi waktu 

penguraian cukup karena merupakan bagian terpenting, akan tetapi juga tidak boleh lupa, 

bahwa pada akhirnya para peserta ingin mengetahui pendapat, kesimpulan atau pendirian 

pembicara. Pengetahuan ini mereka perlukan untuk dapat mulai berperanserta dengan jalan 

mengajukan pertanyaan, bantahan, penilaian, dsb. Imbangan waktu antar penyampaian tiap 

bagian diatur sebagai berikut : 

- Bagian awal (pendahuluan, pengantar) sekitar 10 % waktu total penyajian 

- Bagian tengah (bagian utama pembicaraan) sekitar 70 %  

- Bagian akhir (pendapat, pendirian) sekitar 20 % 

Jadi kalau waktu penyajian ditetapkan 30 menit maka bagian awal hendaknya dapat 

diselesaikan dalam waktu kira-kira 3 menit, bagian tengah kira-kira 20 menit dan bagian 

akhir kira-kira 6 menit. 

 Untuk meningkatkan keterbacaan (readership) dan memenuhi kemantikan 

penyajian, alokasi halaman untuk tiap bagian tesis perlu pula diatur imbangannya. 

Barangkali imbangan berikut ini dapat diperhatikan sebagai pedoman : 

- Bagian awal sekitar 20 %, yang terbagi untuk Pengantar sekitar 7 %, Tinjauan Pustaka 

sekitar 10 % dan Keadaan Umum Wilayah Kaji sekitar 3 %. Kalau tesis bukan 

penelitian lapangan, jatah untuk Pengantar dapat dinaikkan sekitar 8 % dan untuk 

Tinjauan Pustaka menjadi 12 % 

- Bagian tengah sekitar 60 %, yang terbagi untuk Metode dan Bahan sekitar 3 % dan 

untuk Hasil dan Pembahasan sekitar 57 %, termasuk segala lampiran yang berkaitan 
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langsung dengan pembahasan (daftar hasil olahan data {bukan daftar data mentah}, 

diagram, grafik, bagan) 

- Bagian akhir sekitar 20 % yang terbagi untuk pendapat dan kesimpulan sekitar 15 % 

dan penutup sekitar 5 % 

Dalam perhitungan ini tidak termasuk halaman yang diperlukan untuk Judul,  Prakata, 

Daftar Isi, Senarai Daftar, Senarai Gambar, Senarai Peta, Acuan, Ringkasan dan Lampiran 

yang memuat daftar data mentah, jabaran rumus atau hitungan matematik atau statistik, 

potret dan bahan-bahan penjelas atau pelengkap yang lain. 

 

Metode dan Teknik Pembimbingan 

 Makalah ini menguraikan beberapa segi metodologi penelitian secara panjang lebar 

karena metodologi penelitian merupakan kunci penyusunan metode dan teknik 

pembimbingan seminar dan tesis.  Seminar dan tesis merupakan paket latihan meneliti 

dalam segala langkah dan gatranya yang disyaratkan oleh kurikulum pendidikan tinggi.  

Oleh karena berada dalam rangka latihan maka harkat seminar dan tesis lebih ditentukan 

oleh kebenaran metodologi daripada oleh manfaat praktikal hasilnya.  Asas ini meletakkan 

persyaratan khusus pada para pembimbing yang sulit ditawar : 

1. Memiliki sikap ilmiah 

2. Berpengalaman meneliti dan menulis makalah atau laporan ilmiah 

3. Berpengalaman mengikuti pertemuan ilmiah, terutama sebagai penyaji 

4. Berpengetahuan luas mengenai disiplin ilmunya dan/atau mendalam mengenai bidang 

spesialisasinya 

 

Sebetulnya tidak ada metode dan teknik pembimbingan yang dapat berlaku umum 

atau dapat diterapkan kepada siapa saja.  Pembimbingan lebih besifat perorangan.  Suatu 

cara yang berhasil baik pada seseorang dapat tidak berhasil pada orang lain.  Kemempanan 

bimbingan memerlukan saluran komunikasi yang mempan pula, yang memungkinkan 

berlangsung proses suapbalik sebagai sarana penyimakan kesudahan (monitoring of 

results) dan proses pembinaan untuk memelihara dan memantapkan kesudahan 

pembimbingan. Berdasarkan maksud dan tujuan seminar atau tesis dan cuplikan 

metodologi penelitian yang telah diuraikan seorang yang berbakat membimbing akan dapat 

menyusun metode dan teknik pembimbingan sendiri, yang sesuai dengan watak dan 

kecerdasan anak didik masing-masing.  Metode dan teknik pembimbingan apa pun harus 
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berpijak pada satu tujuan, yaitu menjadikan anak bimbing mampu berdiri sendiri.  

Membimbing tidak sama dengan menuntun dan lebih tidak sama dengan memanjakan.  

Kalau perlu untuk meningkatkan kemempanan bimbingan, anak bimbing di bawah 

pengawasan dibiarkan mengalami kegagalan.  Di atas kegagalan ini pembimbing memacu 

anak bimbing untuk secara berangsur mengembangkan swakarsa (initiative) dan daya cipta 

di dalam dirinya. 

 Department of Civic Engineering, Loughboroungh University of Technology di 

Inggris, yang menyelenggarakan program penelitian Water and Waste Engineering for 

Developing Countries (WEDC) untuk MSc atau PhD, mengingatkan kepada para calon 

pengikut : 

1. You should only embark on research if you can work on your own. 

2. Before you start you should have a clear idea of what you want to find out and how 

you will go about it. 

3. You will be guided and assisted …..and be able to call on the expertise and 

resources ….., but you must be the driving force. 

4. You should be "bursting with ideas". 

5. You should never ask "what should I do next", but "is this ….. a good methode of 

proceeding". 

Butir-butir ini sangat baik untuk titik tolak mengembangkan metode dan teknik 

pembimbingan. Jelas sekali di sini, bahwa membimbing bertujuan menumbuhkan swakarsa 

dan swadaya. 

 Di bawah ini tercantum 10 langkah dasar yang dapat disarankan untuk diikuti 

dalam menyusun sajian seminar : 

1. Pilihlah buah pembicaraan (subject, topic) dan batasilah pada suatu segi yang cukup 

sempit sehingga mudah ditangani mengingat kemampuan yang anda miliki, akan tetapi 

masih cukup luas sehingga mempunyai "intellectual content" yang memadai menurut 

taraf pendidikan yang anda ikuti. 

2. Bacalah beberapa bahan pustaka untuk memperoleh pandangan umum mengenai buah 

pembicaraan dan catatlah gagasan-gagasan yang timbul, yang kiranya perlu untuk 

mengisi uraian anda. Gagasan itu dapat berupa pertanyaan dasar : Siapa (yang 

menyatakan hal itu), Apa (yang dapat dipakai untuk mendukung pendapat itu), 

Mengapa (hal itu demikian), Di mana (hal itu terjadi atau ditemukan), Kapan (hal itu 

terjadi), dan Bagaimana (hal itu terjadi). 
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3. Aturlah gagasan atau pertanyaan dasar yang timbul itu dalam urutan mantik untuk 

penguraian atau jawabannya. Ini menjadi kerangka sajian sementara anda. 

4. Senaraikan semua sumber data yang kiranya akan diperlukan untuk mengisi kerangka 

sajian sementara itu. Ini menjadi bibliografi kerja anda. 

5. Galilah sumber data itu sambil mencari petunjuk yang ada di dalamnya untuk 

mengembangkan bibliografi kerja anda. 

6. Kajilah semua bahan pustaka yang telah dicatat sebagai sumber data dalam bibliografi 

kerja yang telah dikembangkan itu. Data disaring untuk memilih yang dapat dipakai 

dan menyisikan yang tidak berguna. Pertimbangan yang dapat diapakai untuk ini a.l. : 

- Siapa penulisnya (dapat dipercaya atau tidak mengingat keahliannya) 

- Berapa tua umur tulisan itu (masihkah dapat diterima mengingat taraf pengetahuan 

saat ini) 

- Seberapa lengkap informasi yang tersajikan 

- Seberapa banyak penjelasan yang diberikan berasal dari fakta dan seberapa banyak 

yang berasal dari pendapat pengarangnya (kembali kepada siapa penulisnya) 

- Seberapa kuat argumentasinya dalam mengajukan pendapat 

7. Aturlah cacatan yang telah terkumpul untuk membuat kerangka sajian akhir. Untuk ini 

data yang telah terpilih dibandingkan dengan kerangka sajian sementara untuk 

menentukan apakah ada yang perlu dibenahi, diubah dan/atau diganti mengingat data 

baru/tambahan yang tersedia 

8. Mulailah menulis mengikuti kerangka sajian akhir dengan menggunakan semua data 

yang telah terkumpul. Susunlah bahan keterangan yang berasal dari berbagai macam 

sumber itu menjadi suatu kesatuan sajian dan kebulatan ungkapan. Makna suatu 

kalimat ditentukan oleh kedudukannya dalam rangkaian dengan kalimat-kalimat yang 

lain. Maka jangan merangkaikan sejumlah kalimat yang dikutip langsung dari berbagai 

macam sumber. Ambillah intisari kalimat-kalimat itu dan buatlah rangkaian kalimat 

sendiri. Gunakan pandangan atau pendapat sendiri sebagai perangkai kalimat dalam 

suatu paragraf. Biasanya diperlukan tulis-baca berulang sebelum makalahnya siap 

benar. Ada orang yang mengatakan, bahwa : 

• Tulisan pertama dipakai untuk mengendapkan isi gagasan 

• Tulisan kedua (tulisan ulang pertama) dipakai untuk memasukkan hal-hal yang 

terlupa 
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• Tulisan ketiga dipakai untuk memadatkan isi (menghilangkan kata atau ulangan 

ungkapan yang tidak perlu) 

• Tulisan keempat dipakai untuk membuat sajian enak dibaca/diikuti (a.l. 

membenahi urutan pengungkapan, menegaskan pernyataan, memperbaiki pola 

uraian, mengganti fungsi pernyataan, dsb.) 

9. Siapkan dokumentasi makalah berupa senarai rujukan dan kalau perlu juga catatan 

kaki. Ini penting untuk menunjukkan semua sumber keterangan yang telah dipakai 

dalam menyusun makalah. Dokumentasi menjadi bukti keterbukaan dan kejujuran 

setiap karya ilmiah. 

10. Ketiklah makalah secara rapi dan teliti sehingga siap disajikan. Kalau perlu 

diperbanyak untuk dibagikan kepada para peserta seminar. Karena akan disampaikan 

secara lisan, sebaiknya disiapkan pula catatan berisi pokok-pokok sajian sebagai 

pegangan dan pengarah penyampaian sajian seminar. Dengan cara ini penyampaiannya 

menjadi lebih hidup daripada kalau dibaca saja. Setelah semuanya siap sedia, bacalah 

kembali tulisan itu, yang sekaligus untuk gladi resik, sambil mengajukan pertanyaan 

kepada diri sendiri : 

 
KALAU INI TULISAN ORANG LAIN, APAKAH 
PENDAPAT SAYA DAN BAGAIMANAKAH 
SAYA AKAN MENANGGAPINYA? 
 

Pedoman 10 langkah itu dapat juga dipakai pada waktu menulis tesis. Bahkan langkah 1 

s.d. 3 dapat dipakai utnuk mengarahkan penelitian untuk tesis. 

Sikap yang perlu dipupukkan dalam diri anak bimbing ialah : 

1. Kenali dan nilailah kemampuan diri sendiri 

2. Berdasarkan pengenalan dan penilaian itu kerjakanlah segala sesuatu yang dipikir 

penting untuk mengembangkan kemampuan itu 

3. Dalam upaya mengembangkan kemampuan jangan membiarkan diri diganggu oleh 

perasaan segan, takut, malas, enggan, atau cepat berpuas diri, atau oleh prasikap yang 

tumbuh dari keangkuhan karena umur, pangkat, kedudukan, latar belakang sosial dsb. 

4. Jangkauan kemampuan seseorang tidak akan dapat menandingi jangkauan ilmu dan 

ragam persoalan, maka karena itu jangan berambisi menangani persoalan seluas-

luasnya, apalagi dalam masa pendidikan 
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5. Ilmu tidak akan pernah berhenti berkembang, maka pembimbingan jangan diartikan 

memastikan kepakaran, melainkan upaya memberikan bekal untuk mampu 

mengembangkan diri sendiri sepanjang masa berkarya 

6. Berusahalah mencapai kemampuan ilmiah sekurang-kurangnya minimal karena ini 

menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembimbingan 

7. Kemampuan ilmiah merupakan ramuan dari dua pewaris (ingredients) pokok ; 

• Yang khusus berupa disiplin ilmu dan bidang spesialisasi yang dipilih menurut 

jenjang pendidikan yang diikuti, beserta ilmu-ilmu dasarnya 

• Yang universal berupa sikap ilmiah yang tumbuh dari kebiasaan berpikir secara 

mantik, kritikal dan matematik, serta penguasaan metodologi penelitian dan bahasa 

sebagai lantaran komunikasi yang mempan (Indonesia dan sekurang-kurangnya 

sebuah bahasa asing yang terpakai luas dalam dunia keilmuan) 

8. Apa pun yang ingin disampaikan kepada orang lain dan dimengerti olehnya, ikuti 

rumus DESCEND : 

• D(escribe) : perilaku secara langsung atau secara perbandingan, dipertentangkan 

atau analogi 

• E(xtract) : beri pendukung berupa pendapat orang lain atau rujukan 

• S(tate) : sampaikan fakta, bukti sejarah, atau statistik 

• C(larify) : berikan contoh, misal, atau gambaran 

• E(xhibit) : berikan visualisasi yang lebih baik dengan diagram, grafik, bagan, peta, 

dan/atau potret 

• N(arrate) : sampaikan pengalaman dan hasil penelitian sendiri 

• D(emonstrate) : tunjukkan bukti yang diperoleh sendiri 

Descend dalam bahasa Inggris berarti "turun". Untuk maksud ini diberikan arti "tuntas 

sampai dasar untuk menjelaskan gagasan". 

9. Tiap orang mempunyai kemampuan, bakat dan gaya sendiri-sendiri, maka jangan 

berusaha meniru orang lain sekalipun dia adalah tokoh pujaan : 

 
TETAPLAH MENJADI DIRIMU SENDIRI 
DALAM PENYAMPAIAN APA PUN 
(Be Yourself In Your Delivery) 
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