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PEGANGAN MENYUSUN USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS1 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

 Usulan penelitian untuk tesis memuat keterangan singkat tentang buah telaah yang 

dipilih, nalar yang melandasi pemilihan itu, hasil penelitian yang dituju atau ingin 

diperoleh, kegunaan yang diharapkan, metode yang akan dipakai untuk memperoleh hasil 

itu, taraf pengetahuan waktu ini tentang buah telaah dan bidang-bidang lain yang sedikit 

banyak berkaitan dengan buah telaah, dan jadwal kegiatan yang direncanakan untuk 

menyelesaikan penelitian. Semua keterangan itu diperlukan untuk memperkenalkan 

gagasan kepada orang lain dan selanjutnya untuk memperoleh pengertian dari orang lain 

itu. Untuk mencapai maksud ini kita harus berpijak pada suatu garis pemikiran yang 

mengusahakan agar orang yang semula tidak menginsafi akan kepentingan penelitian itu 

menjadi insaf akan hal itu. 

 

Judul 

 Judul berfungsi memberikan informasi tentang maksud penyusunan tesis dan cara 

mencapai maksud itu, serta subyek penyelidikan. Judul merupakan bagian pertama suatu 

tulisan yang menambat perhatian pembaca. Maka dari itu judul harus dapat menggugah 

minat dan memerikan persoalan. Judul harus dapat menyampaikan pesan secara ringkas 

namun jelas. Judul yang lebih panjang tidak selalu lebih jelas daripada yang lebih pendek. 

Bahkan judul yang terlalu panjang dapat membingungkan, karena terlalu banyak 

keterangan yang ingin disampaikan sekaligus. Judul yang terlalu pendek tidak cukup 

mengandung informasi. Untuk dapat memperpendek judul tanpa mengurangi kadar 

pesannya, gunakanlah kata-kata yang bermakna tegas, berdampak kuat dan berkadar 

maksud tinggi. Dengan demikian judul menjadi tidak kabur atau tidak lemah dan sekaligus 

dapat mengekonomikan ruang tulis. 

Misalnya, “menghitung” dalam kaitannya dengan "populasi" bermakna lebih tegas 

dan sekaligus berkadar informasi lebih tinggi daripada "menetapkan". Begitu pula 

“dispersi” dibandingkan dengan “penguraian” dalam kaitannya dengan “agregat”. “Tidak 

layak” sehubungan dengan “kesesuaian lahan” berdampak kuat, sedang “kurang layak” 

                                                            
1 Ceramah kepada staf dan mahasiswa S1, S2, dan S3, Fakultas Pertanian UGM. 14 Januari 1985. 
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berdampak lemah. "Pupuk kandang" berkadar informasi lebih tinggi daripada “pupuk 

organik”. 

Judul memuat keterangan singkat namun padat tentang buah telaah yang dipilih dan 

asas metodologi yang akan dipakai untuk penelaahan itu. Asas metodologi itu tersurat 

dalam kata-kata "analisis", “survei”, “pembandingan”, “uji rumah kaca”, d.l.s.b. Pada 

umumnya judul yang berisi sekitar lima kata dianggap terlalu pendek. Panjang judul 

sekitar sepuluh kata dianggap mencukupi. 

 Judul bukan barang mati, yang harus dipertahankan terus. Boleh saja judul dibenahi 

atau disesuaikan menurut kenyataan yang dihadapi sewaktu melakukan penelitian. 

Kenyataan itu dapat berupa faktor yang mengharuskan kita mengubah atau mengganti tata 

kerja, yang tidak terduga sebelumnya. Kenyataan itu dapat berupa penemuan penting, yang 

muncul tanpa terduga, sehingga arah atau wawasan penelitian perlu diubah. Sekalipun 

judul mungkin berubah atau berganti, akan tetapi judul harus ada dulu sebelum kita mulai 

bekerja, karena judul menjadi titik tolak kegiatan. Oleh karena judul menjadi titik tolak 

penelitian maka dari judul itu dapat diperoleh cerminan tentang pengetahuan peneliti 

mengenai subyek penelitiannya dan kesiapan kemampuannya untuk mencapai maksudnya. 

Maka janganlah membuat judul yang pesannya terlalu berat untuk dilaksanakan. 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian menyatakan hasil apa yang ingin diperoleh. Hal ini dirumuskan 

berdasarkan maksud dan asas metodologi yang tercantum dalam judul. Misalnya, kalau 

maksudnya membandingkan peranan fisik beberapa bahan pupuk dalam penyuburan tanah, 

dalam tujuan tidak boleh dicantumkan, misalnya, menentukan macam pupuk yang dapat 

dianjurkan kepada para petani. Tujuan semacam ini hanya akan dapat dicapai kalau 

maksud penelitian mencakup pula analisis ekonomi. Yang dibandingkan tidak saja peranan 

bahan pupuk masing-masing secara fisik, akan tetapi juga konsekuensi mereka atas biaya 

produksi. Apabila judul menyatakan survei sebagai asas metodologi, tidak mungkin tujuan 

mencantumkan “mengungkapkan daya tanggap subyek terhadap sejumlah perlakuan 

tertentu”. Ungkapan itu hanya akan dapat diperoleh dengan metodologi percobaan. Jadi 

tujuan terbatasi oleh judul atau pesan yang disampaikan oleh judul. Oleh karena judul 

dapat diubah atau diganti maka tujuan pun dapat digeser atau dipindah. 
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 Untuk menetapkan tujuan penelitian, persoalan yang akan diteliti diuraikan terlebih 

dulu menjadi sejumlah anasir pokok (major components). Anasir-anasir pokok itu 

kemudian disusun menjadi suatu acuan persoalan sebagai suatu sistem. Misalnya ada judul: 

Pengaruh salingtindak antara P dan Zn atas pertumbuhan padi sawah pada tanah Latosol. 

Persoalan yang tersurat dan tersirat dalam judul ini teruraikan menjadi sejumlah anasir 

yang membentuk suatu sistem persoalan sebagai berikut : 

 

jenuh air 

latosol 

anaerob 

 P x Zn padi sawah 

 

Tujuan penelitian dapat dirumuskan berdasarkan acuan ini : 

Mengungkapkan bagaimana salingtindak P X Zn berlangsung dalam tanah Latosol yang 

jenuh air dan bersuasana anaerob, dan bagaimana hal ini ditanggapi oleh pertanaman 

padi sawah yang telah teradaptasi pada lingkungan perakaran semacam itu 

Rumusan ini jelas menunjukkan, bahwa tujuan penelitian berada dalam bidang kimia tanah 

dan kesuburan tanah. Tujuan kimia tanah tercermin pada proses salingtindak P X Zn dalam 

tanah Latosol di bawah pengaruh lingkungan jenuh air dan anaerob. Tujuan kesuburan 

tanah tercermin pada tanggapan pertanaman padi sawah terhadap akibat keharaan yang 

timbul dari salingtindak P X Zn dalam lingkungan kimiawi tanah sawah itu. 

 

Latar Belakang Penelitian 

 Bagian usulan penelitian ini menjelaskan nalar yang melandasi pemilihan subyek 

penelitian. Oleh karena subyek penelitian dijabarkan menjadi judul, yang pada gilirannya 

merangkum tujuan penelitian, maka latar belakang penelitian berfungsi mendukung judul 

dan tujuan penelitian. Dukungan ini terpenuhi apabila uraian latar belakang penelitian 

memuat penjelasan berikut ini : 

1. Apa yang mendorong penentuan maksud dan tujuan penelitian: pengalaman sendiri 

atau orang lain, pengajian bahan pustaka, pengupasan teori, pembuktian hipotesis, atau 

yang lain  
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2. Apakah maksud dan tujuan penelitian ini mempunyai prospek yang berharga dilihat 

dari segi pengembangan ilmu dan/atau pengembangan kehidupan manusia secara 

khusus 

3. Faktor-faktor apa yang memutuskan penggunaan asas metodologi penelitian itu : 

maksud dan tujuan penelitian, sifat atau perangai subyek, pengalaman dengan subyek 

sejenis, ketersediaan fasilitas penelitian, atau yang lain 

Latar belakang penelitian dipakai untuk membenarkan (to justify) penyusunan judul dan 

penetapan tujuan penelitian. 

 

Kegunaan Hasil Penelitian 

 Bagian ini memuat uraian lebih luas tentang prospek penelitian yang garis besarnya 

telah disampaikan dalam latar belakang penelitian. Kegunaan hasil penelitian menjadi inti 

usulan penelitian, karena berfungsi membenarkan penelitian yang akan dijalankan. 

Pembenaran itu didasarkan atas : 

1. Gatra ilmiah yang dimiliki dan asas ilmiah yang dianut, sehingga dapat dinilai sepadan 

sebagai karya akademi menurut jenjangnya 

2. Manfaatnya untuk memacu penelitian lebih lanjut atau memicu penelitian lain yang 

berkaitan 

3. Kegunaan jangka pendek atau panjang untuk memajukan suatu teknologi sepadan 

(appropriate technology) 

 Secara singkat dapat dikatakan bahwa uraian tentang kegunaan hasil penelitian, dan 

dengan sendirinya menyangkut pula kegunaan penelitian bermaksud menunjukkan harkat 

akademi, harkat ilmiah dan apabila gayut juga harkat teknologi, yang dapat diharapkan 

akan dimiliki penelitian yang direncanakan dan hasilnya. Kegunaan hasil penelitian 

memperlihatkan produktivitas penelitian dan dampaknya. 

 Suatu misal dapat diberikan untuk menjelaskan arti “kegunaan”. Dalam penelitian 

mengenai pendauran limbah pertanaman tadah hujan untuk pengawetan tanah dan air 

digunakan konsep holistik, yaitu tanah sebagai subsistem dari sistem lahan. Ini berarti, 

bahwa berbagai pengetahuan yang telah diajarkan, agrometeorologi, fisika tanah, kimia 

tanah, hidrologi, pengelolaan tanah, mikrobiologi tanah, dll., harus terhimpun sebaik-

baiknya. Penelitian semacam ini memiliki harkat akademi tinggi. Hasil penelitian ini dapat 

memacu penelitian tentang daur hara dan air atau tentang proses lereng, atau tentang pola 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 
 

 5

pertanaman atau sistem usahatani. Maka penelitian ini juga berharkat ilmiah tinggi. 

Disamping itu hasil penelitiannya dapat dikembangkan menjadi teknologi sepadan bagi 

usaha-tani tadah hujan. Jadi penelitian ini mengandung keterapan yang baik, sekalipun 

barangkali dalam jangka panjang karena masih memerlukan sejumlah penelitian adaptasi. 

 

Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka merupakan beberan ringkas tentang taraf pengetahuan kini 

mengenai subyek penelitian dan subyek-subyek lain yang berkaitan. Hal-hal pokok yang 

disajikan dalam tinjauan pustaka ialah : 

1. Perkembangan pengetahuan yang mengarah kepada subyek penelitian 

2. Kekosongan atau kekurangan pengetahuan tentang subyek penelitian, yang akan diisi 

oleh penelitian yang akan dijalankan 

3. Pengetahuan-pengetahuan lain yang kiranya dapat dimanfaatkan untuk menghampiri 

(to approach) atau membantu menyelesaikan persoalan yang akan diteliti 

4. Kesulitan yang kiranya akan dihadapi dalam penelitian menurut kesan yang tertangkap 

dari pustaka, yang dapat membatasi keberhasilan penelitian 

 Tinjauan pustaka harus dapat menunjukkan keluasan dan kedalaman pengetahuan 

peneliti. Dalam kaitannya dengan ini maka makalah-makalah dalam majalah ilmiah dan 

keteknikan menduduki tempat lebih penting daripada buku-buku pelajaran (textbooks). 

Untuk menguraikan perkembangan pengetahuan diperlukan pustaka-pustaka terbitan tahun 

tua, disamping terbitan tahun terbaru. Apabila subyek penelitian secara nisbi merupakan 

hal baru, kisaran tahun terbitan pustaka barangkali cukup meliputi sepuluh tahun terakhir. 

Akan tetapi dalam hal subyek penelitian yang memiliki sejarah panjang, liputan tahun 

terbitan pustaka yang diperlukan barangkali tidak akan kurang daripada 50 tahun. Untuk 

menggambarkan perkembangan pengetahuan, tiap jaman atau tahap yang dianggap penting 

cukup diwakili oleh satu-dua bahan pustaka yang benar-benar mencirikan jaman atau tahap 

itu. 
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Dalam Ilmu Tanah barangkali boleh kita ambil secara pukulrata, bahwa pada abad ke 20 

ini terjadi satu langkah kemajuan penting setiap antara 5 dan 10 tahun. Catatan kronologi 

ini dapat memberikan sekadar gambaran : 

1907 -  awal gagasan masakini tentang gerakan air dalam tanah 

1912 -  konsep KPK diterapkan pada tanah 

1914 -  awal konsep faktor pembentukan tanah 

1923 - pertama kali teknik perunut isotop radio dipakai dalam penelitian penyerapan unsur oleh 

tumbuhan 

1930 - pemapanan Fisika Tanah sebagai ilmu; pertama kali pengukur lengas neutron dipakai untuk 

mengikuti perubahan kadar lengas tanah 

1935 - morfologi tanah mulai dipakai sebagai dasar pemerian tanah 

1938 - sistem klasifikasi tanah murni mulai digunakan (sistem USDA) 

1941 - penyempurnaan konsep faktor pembentukan tanah 

1946 - setelah tahun ini teknik perunut isotop radio dan isotop mantap berkembang pesat 

1963 - awal perkembangan penggunaan “soil conditioners” buatan 

1975 - lahir sistem klasifikasi tanah serbacakup (Soil Taxonomy) 

1978 - penggarapan Andisol sebagai ordo dalam Soil Taxonomy 

1981 - pemantapan konsep teknologi masukan rendah untuk tanah- tanah merah tropika 

 

Hipotesis 

 Ini dapat dicantumkan ataupun tidak. Hipotesis adalah gagasan dasar yang 

diperoleh secara mantik dari asas-asas yang mudah difahami. Penerapan asas penelitian 

dan metode ilmiah ditujukan untuk menguji keabsahan gagasan. Hipotesis merupakan 

sarana bermanfaat dalam ilmu, karena pengujiannya akan dapat menuntun kita ke arah 

informasi baru. Hipotesis sebagai gagasan baru digunakan sebagai penggerak dan 

penuntun, dan bukan sebagai kerangka untuk menghimpun data. Agar mudah difahami, 

hipotesis harus cocok dengan fakta yang akan diterangkannya dan juga harus serasi dengan 

bagian yang lain dari tubuh ilmu. 

 Tingkat kematian hipotesis tinggi karena banyak hipotesis ternyata palsu. Hal ini 

justru menguntungkan, karena setiap kematian hipotesis membawakan sejumlah informasi 

baru. 

 Hipotesis merupakan bayangan hasil yang diharapkan akan diperoleh sesuai dengan 

maksud dan tujuan penelitian, atau disebut pula pra-kesimpulan. Ia juga mengarahkan 

pemilihan bahan dan metode penelitian yang cocok. Kalau konseptualisasi persoalan sudah 
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kuat, hipotesis yang tertulis tidak diperlukan. Hipotesis tetap ada dalam benak kita. 

Keuntungan hipotesis yang tidak tertulis ialah ia bersifat lentur, berkembang mengikuti 

perkembangan penelitian sehingga berfungsi secara mempan sebagai penggerak dan 

penuntun langkah-langkah penelitian. Hipotesis yang tertulis bersifat kaku dan sekali 

terbukti salah ia sudah tidak berfungsi lagi, sedang penggantinya tidak ada. 

 

Bahan Dan Tatakerja Penelitian 

 Bahan dan tatakerja penelitian ditetapkan berdasarkan maksud, tujuan dan 

kegunaan penelitian, dipilih mengingat pengalaman peneliti lain sebelumnya atau 

pengalaman sendiri sebelumnya yang tercantum dalam latar belakang penelitian dan 

tinjauan pustaka, serta sesuai dengan hipotesis yang dipakai. Disamping yang biasa dipakai 

dalam penelitian sejenis, acapkali suatu penelitian memerlukan seperangkat bahan dan 

tatakerja khusus. Kekhususan ini diperlukan untuk memperoleh alas data (data base) yang 

gayut dengan persoalan yang akan diselesaikan. 

 Alas data adalah cerminan citra tentang "kenyataan" yang dimiliki oleh peneliti 

atau persepsinya tentang “kenyataan” itu. Perhatian utama dalam merancang-bangun alas 

data ialah pada penyidikan obyek-obyek yang memainkan peranan dalam kenyataan suatu 

bidang penelaahan ilmiah dan penyidikan ciri-ciri yang membedakan obyek yang satu 

dengan yang lain. Sasaran akhir rancang-bangun alas data ialah suatu acuan data yang 

lengkap, jelas dan pasti, yang memerikan secara wajar bagian kenyataan yang terlibat 

dalam suatu sistem informasi bersasaran. 

 Bahan dan tatakerja penelitian harus dapat mengisi sistem informasi bersasaran itu. 

Macam informasi yang akan disampaikan tergaris dalam subyek penelitian dan tujuan 

penelitian. Sasaran yang dituju ialah masarakat akademi dan ilmiah serta tersurat dalam 

kegunaan hasil penelitian. Misalnya, untuk menyampaikan informasi tentang hubungan 

antara curah hujan dan laju erosi tanah, intensitas hujan, erodibilitas tanah dan lereng 

merupakan data penting, akan tetapi data tentang status pemilikan lahan, luas lahan 

garapan dan tinggi tempat tidak diperlukan. Mengenai kedudukan data tentang pola 

pertanaman tergantung pada persepsi peneliti tentang apa yang dia namakan “kenyataan”. 

Seorang peneliti yang menganggap pola pertanaman bukan hal hakiki dalam subyek 

penelitian itu tidak akan memasukkan data itu dalam sistem informasinya. Sebaliknya, 

seorang peneliti yang berpendirian, bahwa hasil penelitiannya itu tidak akan berguna 
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banyak apabila tidak dikaitkan dengan pola pertanaman yang ada di tempat penelitian, 

akan menggunakan pola pertanaman untuk menyusun alas datanya. Dalam hal ini pola 

pertanaman menjadi bagian dan citranya tentang "kenyataan". 

 Cara memilih bahan penelitian, cara mengumpulkan contoh untuk dianalisis dan 

macam analisis yang digunakan harus dapat dipertanggung-jawabkan menurut rancang-

bangun alas data. Hal ini harus terungkap jelas dalam uraian tentang bahan dan tatakerja 

penelitian. Bahan dan tatakerja penelitian bukan sekadar senarai (list) berbagai macam 

contoh dan jumlahnya serta sejumlah cara pengamatan dan analisis. Setiap contoh dan 

setiap cara pengamatan dan analisis harus dapat mengisi rancang-bangun alas data yang 

sudah disiapkan. Semua hasil pengamatan dan analisis harus dapat diolah menjadi suatu 

sistem informasi yang baik menurut sasaran informasinya. Sasaran informasi tesis adalah 

kurikulum yang bersifat akademi dan ilmiah. 

 Tidak semua penelitian memerlukan rancang-bangun percobaan dan murad statistik 

(statistical significance). Statistik yang diperlukan cukup nilai rerata (mean), median atau 

modus, agihan nilai berupa kisaran kuartil, frekuensi kumulatif, histogram dsb., 

kecenderungan (trend), korelasi dan regresi, dll. Sekali lagi ini tergantung pada rancang-

bangun alas data. Dalam penelitian hindarilah sikap dan pandangan rutin, apalagi meniru-

niru. 

 

Daftar Pustaka 

 Yang dicantumkan di sini hanyalah yang terpakai untuk menyusun usulan 

penelitian. Berbagai sistem dapat diikuti untuk menyusun daftar pustaka. Untuk 

keseragaman barangkali sistem berikut ini dapat diikuti : 

1. Urutkan menurut abjad huruf awal nama belakang pengarang pertama; kalau huruf 

awal sama gunakan huruf kedua, dst. 

2. Seorang pengarang yang pada makalah yang satu mengarang sendirian dan pada 

makalah yang lain sebagai penulis pertama bersama dengan orang lain, dahulukan yang 

ia menjadi penulis tunggal; selanjutnya diurutkan menurut abjad huruf awal nama 

belakang penulis kedua, penulis ketiga, dst. 

3. Nama depan penulis disingkat menjadi satu huruf awal saja dan diletakkan di belakang 

nama belakangnya dengan diberi sela tanda baca koma; ini berlaku untuk penulis 

pertama, kedua, dst. dengan diberi sela koma di antara singkatan nama depan penulis 
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yang mendahului dan nama belakang penulis yang mengikutinya; di antara penulis 

terakhir dan penulis yang langsung di depannya tidak disela dengan koma melainkan 

dengan tanda & (pengganti penulisan dalam berbagai bahasa seperti "dan", "and", 

"und", "et", dsb.) 

4. Sekalipun banyak, nama semua pengarang yang bersama-sama membuat sebuah 

tulisan harus dicantumkan; et al. yang artinya dkk. hanya boleh dipakai dalam tubuh 

karangan, itu pun kalau pengarangnya lebih daripada dua orang; "et" berarti "dan" dan 

bukan singkatan, maka tidak ditutup dengan tanda baca titik, sedang "al." berarti 

“kawan-kawan” dan singkatan "alii", maka diberi penutup titik; et al. harus digaris-

bawahi 

5. Sehabis nama pengarang menyusul tahun terbit yang ditutup dengan titik; kalau dari 

seorang pengarang diacu lebih daripada sebuah makalah yang semuanya terbit pada 

tahun yang sama, di belakang tahun ditempelkan huruf kecil pengurut a, b, c, dst. 

6. Tahun diikuti judul karangan yang ditulis lengkap dan ditutup dengan tanda baca titik. 

6.1. Judul karangan berupa buku diikuti dengan nomor edisi (kalau ada), titik, nama 

penerbit, titik, nama kota tempat penerbit beralamat (ambil nama pertama kalau 

ada lebih daripada sebuah), titik, dan akhirnya jumlah halaman buku; jumlah 

halaman yang bernomor romawi (biasanya halaman judul, prakata, daftar isi) 

ditulis terpisah dan yang bernomor arab (biasanya mulai dengan halaman 

Pendahuluan dst.) dan dihubungkan dengan tanda + dan halaman disingkat h 

(contoh: xiv + 215 h) 

6.2. Judul makalah dalam prosiding atau buku kumpulan makalah yang disunting : 

6.2.1. Dalam hal prosiding diikuti dengan judul prosiding, titik, nama tempat 

dan tanggal pertemuan itu diadakan, titik, dan akhirnya nomor halaman 

pertama dan terakhir (dihubungkan dengan tanda -) tempat karangan itu 

dimuat; contoh: h 24-39 

6.2.2. Dalam hal buku yang disunting diikuti kata Dalam: nama penyunting 

(seperti penulisan nama pengarang), koma; judul buku, titik, nama 

penerbit, titik, nama kota tempat penerbit beralamat, titik, dan akhirnya 

penunjukan halaman seperti pada prosiding 

6.3. Judul makalah dalam majalah diikuti dengan nama majalah, dan akhirnya 

penunjukan jilid (volume), nomor dan halaman tempat makalah itu dimuat; 

contoh (5) 2 : 89-94 
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 Menurut kebiasaan, nama majalah disingkat. Penyingkatan ini ada aturannya untuk 

maksud penyeragaman. Untuk menyingkat nama majalah dalam bahasa Inggris dapat 

dipakai: 

1. Gurnett, J.W., & Kyte, C.H.J. 1975. Cassell’s Dictionary of Abbreviations. 2nd Edition. 

Cassell & Company Ltd. London. vii + 245 h. 

2. Anon. 1979. Handbook and Style Manual. h 49-50 dan Appendix B. ASA, CSSA & 

SSSA. Madison. v + 97 h. 

(Anon. adalah singkatan anonymous yang berarti tidak diketahui namanya, atau nama tidak 

diberikan. Ini dipakai dalam hal nama pengarang tidak tercantum) 

 

Jadwal Kegiatan 

 Jadwal kegiatan penelitian tidak mungkin dibuat pasti. Meskipun demikian buatlah 

pendekatan (approximation) yang masuk akal. Yang penting ialah imbangan waktu 

penyelesaian antar bagian kegiatan. Tidak benar, bahwa 50% waktu akan dipakai untuk 

persiapan, sedang untuk pengamatan hanya disediakan 10% waktu. Barangkali imbangan 

waktu berikut ini dapat dipakai sebagai pedoman: 

- Persiapan, termasuk kaji pustaka untuk pengarahan 
 kerja dan perencanaan kegiatan ………………………………..   5% waktu 

-    Pengamatan pendahuluan dan persiapan kerja ………………… 10% 
-    Kegiatan menghasilkan data (pengamatan, analisis, 
      percobaan, wawancara) ……………………………………….         40% 
-    Pengumpulan data sekunder dan pengolahan data …………….    20% 
-    Kaji pustaka dan penulisan tesis  25% 
  100% waktu 
 

 Kalau jadwal kerja diatur dengan sistem tumpang-tindih kegiatan, waktu total dapat 

dibuat lebih besar daripada 100%. Perhatikan bagan garis di bawah ini: 

 

    5 
              10 

40 15 
                                               
 

20 20  25 
       5 
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 Pengumpulan data sekunder dan pengolahan data sudah dimulai sejak pertengahan 

kegiatan menghasilkan data. Kegiatan menghasilkan data diperpanjang hingga meliputi 

tigaperempat bagian pertama masa pengumpulan data sekunder dan pengolahan data. Kaji 

pustaka dan penulisan tesis dimajukan hingga meliputi seperempat bagian terakhir masa 

pengumpulan data sekunder dan pengolahan data. Dengan demikian waktu total meningkat 

menjadi 100% + (20 + 15 + 5)% = 140%. Cara meningkatkan waktu total seperti ini mudah 

pada penelitian dengan metode percobaan yang interval pengamatannya cukup panjang dan 

tidak memerlukan pengawasan antar pengamatan yang rumit (misal, percobaan pemupukan 

tanaman). 

 

Penulisan 

 Mengusulkan penelitian berarti mengkomunikasikan gagasan. Bagi keberhasilan 

komunikasi diperlukan gaya menyatakan pendapat yang menarik perhatian karena 

langsung dalam ungkapan dan jelas dalam maksud. Bahasa ilmiah adalah bahasa baku. 

Maka ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai dalam percakapan harian atau dalam 

penulisan tidak resmi atau santai tidak boleh dipakai. Misal, jangan “bisa” melainkan 

"dapat"; jangan "sedapat mungkin" melainkan "sedapat-dapat"; jangan “tanah di mana 

tanaman itu tumbuh” melainkan “tanah tempat tanaman itu tumbuh”; jangan "pada waktu 

malam hari di mana suhu menurun "melainkan" pada waktu malam hari yang suhu 

menurun dsb. Pergunakanlah istilah-istilah yang sudah dibakukan dan yang lebih baik 

daripada istilah pinjaman dari bahasa asing sekalipun belum dibakukan. 

 Orang menulis harus hemat. Hemat berarti memakai jumlah kata lebih sedikit 

dengan kadar informasi sama. Hemat kata menyebabkan hemat energi, hemat waktu dan 

hemat bahan. Melatih diri berhemat kata merupakan latihan menajamkan cara berfikir 

pula. 

 Memotong kalimat pada suatu kata tidak boleh seenaknya. Aturan yang perlu 

ditaati ialah: 

1. Suatu suku kata tidak boleh dipotong 

2. Kata turunan dipotong di antara imbuhan dan kata dasar 

3. Pada pemotongan kata, tidak boleh meninggalkan hanya sebuah huruf terdepan dan 

tidak boleh menyisakan hanya dua buah huruf terbelakang 
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