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BAGIAN I
PENELITIAN BAHASA DAN KAJIAN SASTRA:
Bahan, Tujuan, Metode, dan Penyajian
Uraian pendahuluan berikut merupakan bagian pertama dari empat bagian
pedoman penulisan skripsi mahasiswa program sarjana (S-1). Bagian ini
dimaksudkan untuk memberikan wawasan mendasar terhadap bahan, tujuan,
metode dan penyajian hasil penelitian bahasa dan kajian sastra. Dengan penyajian
ini, diharapkan para pembaca, baik pengajar matakuliah Introduction to Philosophy
of Science, Method of Language Research, Method of Literary Study, Seminar on
Linguistics, dan Seminar on Literature, para pembimbing skripsi, serta para
mahasiswa penulis skripsi (Sarjana's thesis) memiliki wawasan bersama (shared
understanding) tentang aspek-aspek ontologik, aksiologik, dan epistemologik
penelitian bahasa dan kajian sastra yang merupakan jati diri bidang kajian yang
mereka tekuni.
Sebagai salah satu bagian dari kekayaan pengetahuan umat manusia, ilmu
memiliki tiga tiang penyangga. Pertama, ontologi, yang merupakan asas penetapan
ruang lingkup dan sasaran kajian, serta asas penafsiran akan hakekat sasaran kajian
tersebut. Kedua, epistemologi, yang merupakan asas metodologik pemerolehan dan
penyusunan bangunan pengetahuan. Ketiga, aksiologi, yang merupakan asas tujuan
dan pemanfaatan pengetahuan keilmuan (scientific knowledge).
Secara ontologik, lingkup kajian ilmu terbatas pada kawasan yang berada
dalam jangkauan pengalaman manusia. Selain itu, ilmu berupaya menafsirkan
hakekat bahan telaah (studied object) sebagaimana adanya, serta terbuka terhadap
pengujian secara terus-menerus. Karena itu, tepat sekali bila dinyatakan bahwa ilmu
bertolak dari kenyataan dan diakhiri dengan kenyataan pula. Apa pun teori yang
diuji atau dibangun, harus dirujukkan dengan kenyataan.
Secara aksiologik, tujuan dan pemanfaatan pengetahuan keilmuan harus
dimaksudkan demi kemaslahatan manusia. Ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana
atau alat untuk meningkatkan taraf hidup manusia tanpa harus mengorbankan
kodrat dan martabat manusia, serta kelestarian dan keseimbangan alam. Karena itu,
ilmu merupakan harta bersama umat manusia. Setiap orang berhak memanfaatkan
ilmu menurut kebutuhannya.
Secara epistemologik, penyusunan dan pengayaan bangunan pengetahuan
keilmuan berdasarkan metode keilmuan (scientific method). Metode keilmuan
adalah seperangkat tata cara dan tata kerja guna menghasilkan pengetahuan
keilmuan. Ditilik sebagai kata benda, ilmu tidak lain adalah seperangkat
pengetahuan yang diperoleh melalui metode keilmuan.
Metodologi keilmuan adalah telaah tentang seperangkat aturan dalam
metode keilmuan. Metode keilmuan adalah seperangkat tata cara dan atau tata kerja
untuk menghasilkan pengetahuan keilmuan secara sistemik dan sistematik.
Sistemik berarti ada saling keterkaitan (interconnectedness) antar unsur, sedangkan
sistematik berarti ada urutan logik (logical sequence) antar langkah.
Karena masing-masing ilmu niscaya memiliki ciri-ciri khusus, maka setiap
telaah tentang metode keilmuan tertentu, termasuk ilmu bahasa dan kajian sastra
linguistics dan literary study), perlu terlebih dahulu menjawab pertanyaan: Apa
sasaran atau bahan telaah ilmu bahasa dan kajian sastra (ontology)? Apa tujuan
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kajian ilmu bahasa dan kajian sastra (axiology)? Bagaimana cara mengkaji bahasa
dan sastra (epistemology)? Dengan ungkapan lain, agar dapat dikategorikan sebagai
penelitian keilmuan bahasa atau kajian sastra, maka kajian itu harus: (1) benarbenar menyelidiki gejala bahasa atau karya sastra, (2) bertujuan mengembangkan
pengetahuan keilmuan tentang gejala bahasa atau karya sastra, serta (3)
menerapkan metode keilmuan bahasa atau kajian sastra.
Istilah kajian (study) digunakan dalam tulisan ini untuk menunjuk pada
segala bentuk kegiatan pemerolehan pengetahuan keilmuan. Cakupan makna istilah
kajian lebih luas dibanding penelitian (research), sebab istilah penelitian hanya
menunjuk pada kegiatan mencari jawaban pertanyaan keilmuan dengan cara
memadukan penghampiran teoretik dan bukti empirik. Pada kajian bahasa,
misalnya, lebih tepat digunakan istilah metode penelitian, sedangkan terhadap
karya sastra, lebih lazim digunakan istilah metode kajian. Hanya demi
kesederhanaan dan kemudahan semata, dalam tulisan ini kedua istilah tersebut
saling dipertukarkan.
A. Bahan Telaah Penelitian Bahasa dan Kajian Sastra
Apa bahan telaah ilmu bahasa? Secara ontologik, ilmu bahasa mengkaji
berbagai gejala bahasa, dan tali-temali bahasa dengan gejala lain. Bahan telaah
primer ilmu bahasa adalah bahasa lisan, sedangkan bahasa tulisan merupakan bahan
telaah sekunder. Gejala paling kongkrit bahasa berupa ujaran (parole). Gejala lebih
abstrak, karena menyangkut kaidah-kaidah bahasa tertentu secara tepat, berupa
langue. Bahasa Inggris dengan segala kaidahnya, misalnya, merupakan langue.
Sedangkan yang paling abstrak adalah langage, yang mencakup tidak hanya kaidah
satu bahasa, tetapi kaidah umum berbagai bahasa.
Ilmu bahasa tidak hanya mempelajari satu langue, tetapi juga tempat langue
tersebut dalam khasanah langage. Dalam setiap bahasa, ada ciri tertentu yang juga
ditemukan dalam bahasa-bahasa lain. Karena itu, seorang sarjana bahasa
selayaknya menguasai satu atau lebih bahasa selain bahasanya sendiri, agar bisa
mengungkap ciri yang sama maupun yang berbeda antara satu langue dengan
langue lain, menuju penemuan kaidah-kaidah umum langage.
Secara sederhana, ada lima wujud gejala langage. Karena kelahiran bahasa
bermula dari ujaran (speech), maka gejala terkecil bahasa adalah bunyi (sound,
phone). Gejala ini dipelajari oleh cabang kajian fonetik atau fonologi (phonetics or
phonology). Gejala bahasa terkecil kedua berupa morfem (morpheme) dan kata
(word). Serba-serbi kata dipelajari oleh morfologi (morphology), perbendaharaan
kata ini dipelajari oleh leksikologi (lexicology), sedangkan kata sebagai tanda dikaji
oleh semiotika (semiotics).
Gejala bahasa berupa kelompok kata dengan susunan terpola (patterned
order of words), baik frasa (phrase) maupun kalimat (sentence) dipelajari oleh
cabang kajian sintaksis (syntax). Karena bahasa niscaya digunakan untuk bertukar
pesan, maka unsur sangat penting bahasa berikutnya adalah makna (meaning).
Gejala bahasa ini dipelajari oleh cabang kajian semantika (semantics). Selanjutnya,
gejala bahasa berupa percakapan dan/atau wacana (conversation and or discourse)
dipelajari baik oleh cabang kajian pragmatika (pragmatics), hermeneutika
(hermeneutics) maupun analisis wacana (discourse analysis). Seluruh cabang ilmu
bahasa yang mempelajari sistematika bahasa tanpa mengaitkan dengan
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perkembangan atau sejarahnya disebut sebagai kajian linguistik sinkronik
(synchronic linguistics).
Sebagai gejala khas manusia, bahasa juga bertali-temali dengan gejala khas
manusia yang lain. Gejala ini melahirkan bidang kajian lintas disiplin
(interdisciplinary study). Tali-temali bahasa dengan masyarakat, misalnya,
dipelajari oleh cabang kajian sosiolinguistik dan sosiologi bahasa (sociolinguistics
and sociology of language). Hubungan bahasa dengan jiwa manusia, termasuk
proses pemerolehan bahasa pertama (first language acquisition) dipelajari oleh
psikolingustik (psycholinguistics). Hubungan bahasa dengan pendidikan, misalnya
pembelajaran bahasa kedua (second language learning), dipelajari oleh cabang
kajian linguistik terapan (applied linguistics). Demikian pula, bila dilihat sebagai
penggunaan praktis dua langue secara bersamaan, misalnya dalam komunikasi
antar masyarakat penutur (speech communities), maka kajian terhadap metode,
proses dan hasil penterjemahan (translation) bisa dikategorikan sebagai kajian
linguistik terapan. Kenyataan yang terkait dengan masa kuno dari sesuatu bahasa
atau naskah kuno dipelajari oleh filologi (philology). Tali-temali bahasa dengan
sejarah atau perkembangan bahasa, dipelajari oleh linguistik diakronik (diachronic
linguistics).
Karena ilmu bahasa mempelajari parole, langue, dan langage, maka tidak
dibenarkan seorang calon sarjana bahasa mengajukan topik kajian di luar ketiga
bahan telaah tersebut. Ilmu bahasa tidak mempelajari sembarang lambang (symbol),
sembarang isyarat (code), dan tidak pula mempelajari sembarang tanda (sign),
tetapi rangkaian lambang suara dan terucap yang bermakna (meaningful vocal and
verbal symbol) dan digunakan dalam kegiatan komunikasi, yang kemudian
berkembang menjadi lambang tertulis. Simbolisme pada upacara perkawinan,
misalnya, sama sekali di luar kawasan kajian ilmu bahasa. Agak berbeda bila
persoalannya menyangkut sistem isyarat nonverbal (nonverbal code systems)
seperti gerak tubuh (kinesics), pengaturan jarak (proxemics), penampilan fisik
(physical appearance), penggunaan sentuhan (haptics), pengaturan suara (vocalics
or paralinguistics), penggunaan waktu (chronemics), dan penggunaan benda
(artifacts). Sejumlah isyarat tersebut bisa dijadikan topik kajian bahasa sepanjang
masih memperhatikan aspek makna dan fungsinya dalam komunikasi.
Apa bahan telaah kajian sastra? Telah lazim dipahami, sastra merupakan
salah satu bentuk berkesenian manusia yang menggunakan bahasa sebagai bahan
kegiatan. Namun demikian, pemakaian bahasa dalam kegiatan bersastra berbeda
dengan pemakaian bahasa pada kegiatan lain. Perbedaan ini memberi kesan sifat
khusus kegiatan dan karya sastra. Jadi, dalam kegiatan bersastra, bahasa telah
digunakan dengan cara tertentu (language used in a particular way), bisa saja
menyimpang, sering pula bermakna majemuk. Kendati demikian, lazim disepakati
bahwa melalui karyanya, seorang sastrawan niscaya juga bermaksud
menyampaikan seperangkat pesan kepada penikmat karya sastra.
Secara ontologik, wujud karya sastra bisa bernaskah, bisa pula tidak
bernaskah. Ada tiga bentuk utama karya sastra bernaskah, yaitu: prosa, drama, dan
puisi (prose, play, and poetry). Hasil kegiatan bersastra lisan atau tak bernaskah
bisa berupa cerita rakyat, mantra-mantra, lagu rakyat dan teater tradisional (folk
tales, charms, folk song, traditional theater).
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Semua karya sastra tersebut bisa dikaji di tingkat tanda, struktur, gaya,
hingga maknanya. Gejala penggunaan tanda dan atau lambang dalam karya sastra
dikaji melalui semiotika (semiotics). Gejala struktur dalam karya sastra dikaji
melalui analisis alur ataupun analisis struktur (plot analysis and structural
analysis). Gejala gaya bahasa dalam sastra dikaji melalui stilistika (stylistics).
Gejala makna dalam karya sastra dikaji melalui hermeneutika dan analisis text
(hermeneutics and textual analysis).
Karya sastra niscaya juga bertali-temali dengan gejala khas manusia yang
lain. Gejala ini melahirkan bidang kajian lintas disiplin (interdisciplinary study).
Tali-temali karya sastra dengan masyarakat, misalnya, dipelajari oleh cabang kajian
sosiologi sastra (sociology of literature), hubungan karya sastra dengan gejala jiwa
dipelajari oleh psikologi sastra (psychology of literature), dan seterusnya.
Gejala sastra pada dasarnya juga bersifat universal, karena semua
masyarakat memiliki karya sastra. Selain terdapat sejumlah perbedaan, di antara
karya-karya sastra tersebut, juga terdapat ciri-ciri yang secara umum sama. Karena
itu, kajian sastra (literary study) bisa mengambil bahan telaah dari karya sastra
berbahasa apa pun. Tentu saja, calon sarjana pada program studi sastra asing harus
menyajikan dan mempertanggungjawabkan laporan proses dan hasil kajiannya
dalam bahasa asing sesuai dengan program studi masing-masing. Walaupun
demikian, akan lebih tinggi penghargaan yang diberikan manakala calon sarjana
sastra asing tersebut mengkaji karya sastra yang ditulis oleh bangsa asing, dalam
bahasa asing, dan dalam latar sosial-budaya asing.
B. Tujuan Penelitian Bahasa dan Kajian Sastra
Apa tujuan penelitian bahasa dan kajian sastra? Secara aksiologik, kegiatan
kajian bisa bertujuan: (1) menghasilkan pengetahuan teruji (to produce a verified
knowledge), (2) memperoleh pemahaman mendalam (to generate a deep
understanding), atau (3) menawarkan penafsiran tandingan (to offer a counter
interpretation).
Pertama, kalau bertujuan menghasilkan pengetahuan teruji, paling tidak bisa
dipilih dari empat jenis pengetahuan yang akan dihasilkan, yaitu: (1) pengetahuan
eksploratori (exploratory knowledge), (2) pengetahuan deskriptif (descriptive
knowledge), (3) pengetahuan eksplanatori (explanatory knowledge), atau (4)
pengetahuan prediktif (predictive knowledge).
Selaras dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan jenis tertentu,
dikenal sejumlah jenis penelitian, yaitu: penelitian eksploratori (exploratory
research), penelitian deskriptif (descriptive research), penelitian explanatori
(explanatory research), dan penelitian prediktif (predictive research). Sepanjang
tidak bermaksud mengenali hubungan sebab akibat, maka penelitian perbandingan
(contrastive or comparative research) dapat digolongkan ke dalam penelitian
deskriptif. Termasuk di dalamnya adalah penelitian kesejarahan (historical study)
bahasa, dan penelitian perkembangan bahasa individu, baik secara membujur
(longitudinal study) maupun secara silang-bagian (cross sectional study).
Bertolak dari pertimbangan aksiologik tersebut, akan lebih tepat, pada
kajian bertujuan menghasilkan pengetahuan, apabila dirumuskan dengan kalimat,
misalnya: untuk menghasilkan pengetahuan eksploratori (to produce an exploratory
knowledge on...), untuk menghasilkan pengetahuan deskriptif (to produce a
descriptive knowledge on... ), untuk menghasilkan pengetahuan eksplanatori (to
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produce an explanatory knowledge on ... untuk menghasilkan pengetahuan prediktif
(toproduce a predictive knowledge on ... tentang bahan yang dikaji.
Kedua, kalau bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam bisa dipilih
dari lima jenis pemahaman, yaitu: (1) pemahaman berdasar wicara atau naskah per
se (textual understanding), (2) pemahaman penutur atau pengarang (intentional
understanding), (3) pemahaman pendengar atau pembaca (receptive or experiential
understanding), (4) pemahaman pengkaji (interpretive understanding), atau (5)
pemahaman bersama (shared understanding) antara penutur atau pengarang,
pendengar atau pembaca, dan peneliti atau pengkaji.
Pemahaman berdasar wicara atau naskah adalah pengertian yang sematamata didasarkan apa yang terucap atau apa yang tertulis. Wicara atau naskah
dilepaskan sama sekali dari penutur atau pengarangnya. Pemahaman penutur atau
pengarang adalah pengertian sebagaimana dimaksudkan oleh penutur wicara atau
penulis naskah. Wicara atau naskah dianggap tidak bisa dipisahkan dari penutur
atau penulisnya. Pemahaman pendengar atau pembaca adalah pengertian
sebagaimana ditangkap atau dialami oleh pendengar wicara atau pembaca naskah.
Makna sejati wicara atau naskah justru terletak pada pesan yang sampai kepada
pendengar wicara atau pembaca naskah. Pemahaman pengkaji adalah pengertian
yang disimpulkan oleh penafsir yang dilakukan secara sistematik-komprehensif.
Pemahaman bersama adalah wilayah pertemuan (intersection) antara pengertian
menurut wicara atau naskah, pengertian menurut penutur atau penulis, pengertian
menurut pendengar atau pembaca, dan penafsiran yang diberikan oleh pengkaji.
Beracuan jenis-jenis pemahaman tersebut, kajian terhadap wicara dan
naskah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: (1) kajian tafsir kitab (exegesis
study) dan kajian tafsir naskah (textual interpretive study), (2) kajian pragmatika
intensional (intentional pragmatics study), kajian naskah tunggal dan kajian antar
naskah (single textual and intertextual study), (3) kajian hermeneutik-eksperiensial
(experiential hermeneutics study), dan kajian reseptif sastra (literary receptive
study), dan (4) kajian pragmatika intensional, hermeneutika eksperiensial dan tafsir
naskah terpadu (combined textual, intentional and receptive study).
Bertolak dari pertimbangan aksiologik tersebut, akan lebih tepat apabila
kajian jenis ini merumuskan tujuannya dengan kalimat, misalnya: untuk
menghasilkan pemahaman tekstual (to generate a textual understanding on... ), untuk
menghasilkan pemahaman intensional (to generate an intentional understanding on...
), untuk menghasilkan pemahaman eksponensial (to generate an experiential
understanding on... ), untuk menghasilkan pemahaman interpretif (to generate an
interpretive understanding on... ), atau untuk menghasilkan pemahaman bersama (to
generate a shared-understanding on... ) tentang bahan yang dikaji.
Ketiga, kalau bertujuan menawarkan penafsiran tandingan, bisa dipilih
berdasarkan perspektif filsafat atau ideologi tertentu. Semua itu dicapai dengan
melakukan kritik terhadap naskah, wacana dan pola pemaknaan konvensional yang
secara tersirat maupun tersurat mengandung pesan-pesan tertentu, khususnya yang
bersifat menyesatkan, tidak adil, atau menindas kelompok tertentu.
Sesuai dengan tujuannya, kajian jenis ini bisa dikategorikan sebagai analisis
wacana kritik (critical discourse analysis), kritik sastra (literary ciriticism), atau
kajian refleksif (reflexive study). Apa pun jenis kajiannya, tentu saja terlebih dulu
pengkaji harus menegaskan pendirian filsafat atau perspektif ideologiknya, misalnya,
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perspektif ideologik sosio-realis, liberal-feminis, socialist-feminist, pasca-modernis,
dan sebagainya.
Bertolak dari pertimbangan aksiologik ini, maka akan lebih tepat apabila
tujuan jenis kajian ini dirumuskan dengan kalimat, misalnya: untuk menawarkan
penafsiran realis terhadap... (to offer a realist interpretation on... ), untuk
menawarkan penafsiran romantisis terhadap... (to offer a romanticist interpretation
on... ), untuk menawarkan penafsiran sosio-realis terhadap... (to offer a sociorealist
interpretation on... ), dan seterusnya.
C. Paradigma dan Metode Penelitian Bahasa dan Kajian Sastra
Bagaimana penelitian bahasa dan kajian sastra dilakukan? Sebelum
menentukan pilihan pendekatan (approach), metode (method), teknik (technique)
ataupun cara dan piranti (ways and instruments), peneliti menetapkan cara pandang
yang digunakan terhadap bahan dan tujuan kajiannya. Cara pandang mendasar ini
disebut paradigma kajian (paradigm of inquiry). Jadi, paradigma adalah pandangan
mendasar mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan telaah. Dalam
suatu paradigma terkandung sejumlah pendekatan. Dalam suatu pendekatan
terkandung sejumlah metode. Dalam suatu metode terkandung sejumlah teknik.
Sedangkan dalam suatu teknik terkandung sejumlah cara dan piranti.
Selaras dengan tinjauan aksiologik, khasanah metodologi kajian mengenal,
paling tidak, tiga paradigma kajian utama, yaitu: (1) paradigma positivistik
(positivistic paradigm), (2) paradigma interpretif (interpretive paradigm), dan (3)
paradigma refleksif (reflexive paradigm). Lazimnya, paradigma positivistik
disepadankan dengan pendekatan kuantitatif (quantitative approach), paradigma
interpretif disepadankan dengan pendekatan kualitatif (qualitative approach),
sedangkan paradigma refleksif disepadankan dengan pendekatan kritik (critical
approach).
Ada sejumlah butir pembeda antara ketiga jenis paradigma tersebut. Berikut
adalah butir pembeda beserta penjelasan ringkasnya. Pertama, perbedaan cita-cita.
Menurut paradigma positivistik, setiap kajian harus bercita-cita menemukan
semacam hukum kenyataan yang memungkinkan manusia meramal dan
mengendalikan kenyataan. Paradigma interpretif bercita-cita memahami dan
menafsirkan makna suatu kenyataan. Sedangkan paradigma refleksif bercita-cita
memberdayakan dan membebaskan manusia dari semacam belenggu pemahaman
atau kesadaran palsu.
Kedua, sifat dasar kenyataan. Menurut paradigma positivistik, kenyataan
niscaya bersifat stabil dan terpola, sehingga bisa ditemukan atau dirumuskan
hukum-hukumnya. Paradigma interpretif berkeyakinan bahwa kenyataan bersifat
cair dan mengalir, karena merupakan hasil kesepakatan dan interaksi manusia.
Sedangkan menurut paradigma refieksif kenyataan niscaya penuh dengan
pertentangan, dan dipengaruhi oleh struktur terselubung yang mendasarinya.
Ketiga, sifat dasar manusia. Menurut paradigma positivistik, manusia
niscaya bersifat rasional dan memiliki kepentingan pribadi, serta dipengaruhi oleh
kekuatan di luar dirinya. Paradigma interpretif beranggapan bahwa manusia
berkemampuan membentuk makna dan niscaya memberi makna terhadap dunia
mereka. Sedangkan menurut paradigma refleksif manusia bersifat kreatif dan
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adaptif tetapi cenderung terbelenggu dan tertindas oleh kesadaran palsu, sehingga
kurang mampu menampilkan seluruh potensinya.
Keempat, peran akal sehat. Menurut paradigma positivistik, akal sehat
(common sense) jelas berbeda dari dan tidak sahih dibanding pengetahuan
keilmuan. Paradigma interpretif berpendapat bahwa akal sehat tidak lain merupakan
seperangkat teori keseharian yang digunakan dan bermanfaat bagi orang-orang
tertentu. Sedangkan menurut paradigma refleksif, akal sehat tidak lain merupakan
keyakinan palsu yang menyelubungi kenyataan sebenarnya.
Kelima, wujud teori. Menurut paradigma positivistik, teori merupakan
sistem logik, deduktif, dan menggambarkan saling keterkaitan antara sejumlah
definisi, aksioma dan hukum. Paradigma interpretif mengartikan teori sebagai suatu
paparan tentang bagaimana seperangkat sistem pemaknaan dihasilkan dan
dipertahankan. Sedangkan menurut paradigma refleksif teori merupakan suatu
kritik yang membuka atau mengungkap kenyataan sebenamya dan membantu
manusia melihat cara memperbaiki keadaan.
Keenam, tolok ukur kebenaran penjelasan. Menurut paradigma positivistik,
suatu penjelasan benar apabila secara logik terkait dengan hukum serta didasarkan
pada kenyataan. Paradigma interpretif berpendapat bahwa suatu penjelasan benar
apabila menyuarakan kembali atau memang dipandang benar oleh para pelaku
sendiri. Sedangkan menurut paradigma refleksif suatu penjelasan benar manakala
bisa memberi manusia seperangkat piranti yang diperlukan untuk mengubah
kenyataan.
Ketujuh, bukti kebenaran. Menurut paradigma positivistik, budi kebenaran
harus didasarkan pada pengamatan yang tepat sehingga orang lain bisa
mengulanginya. Paradigma interpretif berpendapat bahwa bukti kebenaran harus
terpancang atau terkait konteks interaksi manusia yang cair dan mengalir.
Sedangkan menurut paradigma refleksif, bukti kebenaran ditakar berdasar
kemampuannya dalam menyingkap struktur terselubung yang mendasari kepalsuan
dan atau ketidakadilan.
Terakhir, kedudukan nilai-nilai. Menurut paradigma positivistik, ilmu harus
bebas nilai, dan nilai tidak memiliki tempat kecuali ketika seseorang memilih topik
kajian. Paradigma interpretif berpendapat bahwa nilai-nilai merupakan bagian tak
terpisahkan dari kenyataan inanusia. Tidak ada nilai yang salah atau benar, yang
ada hanya berbeda. Sedangkan menurut paradigma refleksif semua ilmu harus
mulai dengan pendirian menurut tata-nilai tertentu. Ada nilai-nilai benar, ada pula
nilai nilai yang salah.
Apapun paradigma yang dipilih oleh pengkaji, tampak jelas bahwa semua
jenis kajian keilmuan harus: (1) dilakukan secara sistematik, (2) didasarkan pada
data, (3) dilandasi wawasan teoretik, (4) disajikan secara eksplisit, (5) disemangati
tindakan reflektif dan (6) ditutup dengan akhiran terbuka (open ended).
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1. Langkah Kerja Paradigma Positivistik
Dalam kegiatan kajian, paradigma positivistik terjabar ke dalam langkahlangkah: (1) penentuan rumusan masalah (problem statement), yang meliputi
kegiatan memilih masalah yang memenuhi syarat kelayakan dan kebermanakaan,
(2) penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, yang mencakup
kegiatan penelaahan teori dan hasil kajian sebelumnya, (3) perumusan hipotesis,
sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan, (4) pemilihan atau
pengembangan rancangan kajian, (5) pengembangan piranti atau alat pengumpulan
data, (6) pengumpulan atau pemerolehan data, (7) pengolahan data untuk menguji
hipotesis, (8) penafsiran hasil kajian, (9) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil
pengolahan data, dan (10) penyatupaduan hasil kajian ke dalam bangunan
pengetahuan sebelumnya, serta saran untuk kajian berikutnya.
Bila kajian tidak bermaksud menghasilkan pengetahuan eksplanatori, maka
langkah-langkah yang terkait dengan pengajuan dan pengujian hipotesis tidak
diperlukan. Dalam kajian yang tidak menguji hipotesis, kajian teori dan telaah hasil
kajian terdahulu diperlukan untuk memperjelas dan menjabarkan konsep atau
variabel yang diteliti, serta memberikan gambaran "sudah sejauh mana" kajian
dalam topik tersebut telah dikaji oleh para peneliti lain.
Akhirnya, apa pun jenis bahan yang dikaji, kegiatan kajian berparadigma
positivistik harus memenuhi kriteria: (1) kesahihan (validity), (2) keandalan
(reliability), (3) objektivitas (objectivity), dan (4) kerampatan (generality).
Kesahihan membuktikan bahwa apa yang dikumpulkan oleh peneliti memang
sesuai dengan apa yang sesungguhnya hendak dikumpulkan. Keandalan
membuktikan bahwa bila, kapan dan oleh siapa pun data dikumpulkan, akan
memberikan hasil yang kurang lebih sama. Objektivitas membuktikan tidak ada
pengaruh pribadi peneliti terhadap hasil penelitian. Kerampatan membuktikan
bahwa simpulan kajiannya bisa diberlakukan secara umum.
2 Langkah Kerja Paradigma Interpretif
Dalam kegiatan kajian, paradigma interpretif dijabarkan ke dalam langkahlangkah: (1) penentuan pumpun kajian (focus of study), yang mencakup kegiatan
memilih masalah yang memenuhi syarat kelayakan dan kebermaknaan, (2)
pengembangan kepekaan teoretik dengan menelaah bahan pustaka yang relevan dan
hasil kajian sebelumnya, (3) penentuan kasus atau bahan telaah, yang meliputi
kegiatan memilih dari mana dan dari siapa data diperoleh, (4) pengembangan
protokol pemerolehan dan pengolahan data, yang mencakup kegiatan menetapkan
piranti, langkah dan teknik pemerolehan dan pengolahan data yang digunakan, (5)
pelaksanaan kegiatan pemerolehan data, yang terdiri atas kegiatan mengumpulkan
data lapangan atau melakukan pembacaan naskah yang dikaji, (6) pengolahan data
perolehan, yang meliputi kegiatan penyandian (coding), pengkategorian
(categorizing), pembandingan (comparing), dan pembahasan (discussing), (7)
negosiasi hasil kajian dengan subjek kajian, dan (8) perumusan simpulan kajian,
yang meliputi kegiatan penafsiran dan penyatu-paduan (interpreting and
integrating) temuan ke dalam bangunan pengetahuan sebelumnya, serta saran bagi
kajian berikutnya.
Karena sifat dasar bahan yang dikaji serta tujuan yang ingin dicapai, bisa
saja langkah-langkah tersebut diubah menurut dinamika lapangan. Pumpun kajian,
misalnya, mungkin mengalami penajaman dan perumusan ulang setelah peneliti
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melakukan penjajakan lapangan. Tentu saja, penajaman ulang perlu dilakukan
berdasarkan ketersediaan data, serta dimaksudkan untuk meningkatkan
kebermaknaan kajian.
Terakhir, setiap kajian berparadigma interpretif harus memenuhi kriteria:
(1) keterpercayaan (credibility), (2) kebergantungan (dependability), dan (3)
kepastian (confirmability), dan (4) keteralihan (transferability). Keterpercayaan
membuktikan bahwa data perolehan dan simpulan kajian benar-benar dapat
dipercaya. Kebergantungan membuktikan bahwa temuan dan simpulan kajian
benar-benar bersandar pada data mentah. Kepastian membuktikan bahwa kebenaran
temuan dan simpulan kajian bisa dilacak berdasarkan data perolehan. Sedangkan
keteralihan membuktikan bahwa temuan dan simpulan penelitian bisa diberlakukan
pada kasus lain yang memiliki ciri-ciri sama dengan kasus yang dikaji.
3. Langkah Kerja Paradigma Refleksif
Dalam kegiatan kajian, paradigma refieksif terjabar ke dalam langkahlangkah: (1) penentuan topik kajian, yang mencakup kegiatan memilih dan
merumuskan masalah yang bernilai bagi pembangkitan kesadaran manusia, (2)
penetapan pendirian filsafat dan atau ideologik, yang meliputi kegiatan penelaahan
pemikiran-pemikiran yang relevan, dan perumusan secara eksplisit pokok-pokok
pikiran yang digunakan sebagai landasan pengajuan kritik, (3) pemilihan kasus atau
bahan telaah, dengan menentukan dari mana dan dari siapa data diperoleh, (4)
pengembangan strategi pemerolehan dan pengolahan data, yang terdiri atas
kegiatan menetapkan piranti data, langkah dan teknik yang digunakan, (5)
pelaksanaan kegiatan pemerolehan data, yang mencakup kegiatan mengumpulkan
data atau melakukan pembacaan naskah yang dikaji, (6) pengolahan data perolehan,
yang meliputi kegiatan penyandian (coding), pengkategorian (categorizing),
pembandingan (contrasting), dan pembahasan (discussing), (7) perumusan
simpulan kajian, yang dilakukan berdasarkan perenungan (reflexive thinking), dan
(8) pengajuan rekomendasi baik untuk arah kajian lanjutan maupun agenda
pemberdayaan (empowerment agenda) ke depan.
Seperti jenis kajian lain, kajian berparadigma refleksif juga dituntut untuk
memenuhi kriteria keterpercayaan, kebergantungan, kepastian, dan keteralihan.
Selain itu, karena cita-cita utamanya adalah membangkitkan kesadaran menuju
perubahan, maka penafsiran tandingan (counter interpretation) yang disajikan pun
harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai penafsiran tandingan. Ini mencakup
kriteria relevansi (relevance), koherensi (coherence), kekritisan (criticalness), dan
kebernalaran (reasonableness). Relevansi membuktikan bahwa baik topik maupun
pendirian ideologik yang dipilih memiliki keterkaitan erat dengan tantangan atau
masalah kemanusiaan. Koherensi membuktikan bahwa seluruh bangunan
penafsiran yang ditawarkan tidak saling bertentangan. Kekritisan membuktikan
bahwa penelaahan berhasil membongkar suatu wacana hingga ke akarnya.
Kebernalaran membuktikan bahwa penafsiran tandingan yang diajukan memiliki
landasan penalaran yang kokoh.
D. Penyajian Hasil Penelitian Bahasa dan Kajian Sastra
Bila dicermati, sejumlah langkah kerja tersebut sebenamya belum lengkap,
sebab masih ada satu kegiatan lagi yang justru merupakan puncak dari kegiatan
kajian. Puncak kegiatan yang dimaksud adalah menulis laporan kajian. Dengan
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menulis laporan, pengkaji bermaksud menginformasikan kepada khalayak,
sehingga memberikan sumbangan bagi pengayaan khasanah pengetahuan keilmuan.
Sesuai dengan kaidah ketersuratan (explicitness), maka setiap laporan kajian
sekurang-kurangnya harus bisa menjawab pertanyaan: (1) mengapa suatu masalah
perlu diteliti, (2) apa masalah dan tujuan kajiannya, (3) bagaimana masalah tersebut
didekati secara teoretik, (4) bagaimana kajian diselenggarakan, (5) apa saja hasil
kajian dan analisisnya, (6) apa makna hasil dan temuan kajiannya, dan (7) apa
simpulan dan implikasinya?
Lazimnya, butir persoalan pertama dan kedua, termasuk aspek-aspek
terkaitnya, disajikan dalam bagian pendahuluan (introduction). Butir kedua
disajikan dalam bagian tinjauan teoretik dan kajian terdahulu (theoretical
framework and review of related studies). Butir ketiga disajikan dalam bagian
proses kajian (research process) atau metode kajian (research method). Butir
kelima disajikan dalam bagian paparan dan analisis data (data description and
analysis) atau paparan hasil kajian (description of research findings). Butir keenam
disajikan dalam bagian pembahasan (discussion) atau penafsiran (interpretation).
Sedangkan butir ketujuh disajikan dalam bagian simpulan dan saran (conclusion
and recommendation).
Walaupun ada sejumlah besar kesamaan inti laporan penelitian, tetap harus
diperhatikan adanya sejumlah perbedaan, baik karena sifat dasar bahan telaah
maupun karena rincian langkah kerjanya. Jadi, karena perbedaan sifat dasar, dan
langkah-langkah kerja penelitian bahasa dan kajian sastra, maka bentuk
pelaporannya pun cenderung berbeda.
Terakhir, kendati berada di luar bagian inti laporan penelitian, masih ada
satu bagian yang tak terpisahkan dari laporan penelitian, yaitu: lampiran bahan
mentah atau bukti kegiatan penelitian. Dikias sebagai laporan keuangan yang harus
dilengkapi dengan berbagai bukti pengeluaran agar dapat dipertanggung-jawabkan
dalam pemeriksaan keuangan (financial auditing), maka laporan kajian juga harus
dilengkapi dengan jejak atau berkas kegiatan agar lulus dalam ujian kelayakan
(qualification test) karya ilmiah, misalnya, untuk pemerolehan gelar akademik.
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BAGIAN II
SKRIPSI MINAT KAJIAN LINGUISTIK
PROGRAM SARJANA BAHASA INGGRIS
Karena sifat dasar bahan kajian serta metode kajian yang digunakan, maka
perlu dikembangkan dua model panduan teknis penulisan skripsi penelitian bahasa
dan penulisan skripsi kajian sastra. Bagian kedua dari empat bagian pedoman ini
dimaksudkan untuk memberikan panduan penulisan skripsi bagi mahasiswa
program sarjana (S1) Bahasa Inggris yang memilih skripsi dengan minat kajian
linguistik.
Bagian inti skripsi minat linguistik ditata ke dalam lima bab, yaitu: (1)
Introduction, (2) Review of the Related Literature, (2) Research Methods, (4)
Findings and Discussions, dan (5) Conclusion and Suggestion(s). Berikut adalah
uraian isi masing-masing bab.
CHAPTER I
INTRODUCTION
A. Background of the Study
Latar belakang masalah memaparkan alasan tentang pentingnya
permasalahan yang diajukan untuk diteliti. Tinjauan dilakukan berdasarkan
perkembangan ilmu linguistik, baik secara teoretik maupun praktik. Dengan
demikian, bagian ini harus mampu menjawab pertanyaan: Mengapa penelitian
dengan rumusan masalah yang diajukan dinilai penting untuk dilakukan? Karena
itu, uraian kualitatif dan kuantitatif terhadap gejala-gejala terkait serta kemajuan
penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar untuk menegaskan pentingnya
penelitian yang bersangkutan.
B. Problem Statement (s)
Kegiatan penelitian lingustik diselenggarakan untuk menjawab
permasalahan bahasa, yaitu: sejumlah pertanyaan yang belum ada jawabannya, atau
kalaupun ada, masih menjadi perdebatan para ahli atau peneliti bahasa. Jadi bukan
pertanyaan yang belum diketahui jawabannya oleh peneliti.
Permasalahan yang baik dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, baik yang
bersifat hipotetik (Yes/No Questions) maupun yang bersifat substantif (WH
Questions). Contoh pertanyaan hipotetik adalah: Is there any correlation between
native language proficiency and English proficiency? Sedangkan contoh untuk
pertanyaan substantif adalah: How does the Arabic-Indonesian living in Bangil mix
Arabic and Javanese codes?
C. Objective(s) of the Study
Tujuan penelitian dirumuskan dengan cara menegaskan jenis pengetahuan
atau pemahaman apa yang akan dihasilkan dan penelitian yang diselenggarakan.
Dua contoh rumusan masalah di atas, yang pertama bertujuan menghasilkan
pengetahuan eksplanatori (explanatory knowledge), sedangkan yang kedua
bertujuan menghasilkan pengetahuan deskriptif (descriptive knowledge).
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Dari contoh pertama, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut: This
study is intended to produce an explanatory knowledge on the relationship between
native language proficiency and English proficiency atau to identify the
relationship between native language proficiency and English proficiency.
Dari contoh kedua, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut: This study
is intended to produce a descriptive knowledge on the pattern of code-mixing
(Javanese and Arabic) used by Arabic-Indonesian living in Bangil atau to describe
the pattern of codemixing (Javanese and Arabic) used by Arabic-Indonesian living
in Bangil.
D. Scope and Limitation
Dalam sebuah kajian, peneliti dianjurkan untuk menjabarkan ruang lingkup
kajian (scope of the study) untuk membedakan ranah linguistik secara makro yang
kemudian dipersempit lagi dengan menjelaskan secara rinci batasan kajian yang
akan dilaksanakan.
E. Definition of the Key Terms
Selain dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam menjabarkan konsep
dan variabel yang diteliti sehingga data yang tepat dapat dikumpulkan,
pencantuman definisi operasional dimaksudkan untuk menyamakan pengertian
antara peneliti dengan pembaca. Definisi operasional bukan definisi semua kata
yang ada pada judul penelitian, dan bukan pula definisi teoretik yang biasa
disajikan pada tinjauan teoretik dan penelitian terdahulu (Theoretical Review and
Recent Studies), tetapi merupakan pengertian istilah yang benar-benar dipegang dan
digunakan oleh peneliti. Berikut ini adalah beberapa contoh rumusan definisi
operasional.
1. Bound Morpheme is a morpheme which cannot occur on its own as a separate
word.
2. Labio-dental refers to a sound in which one lip is actively in contact with the
teeth.
3. Clause is a group ofrelated words that contains a subject and a predicate.
4. Diglossia refers to a situation where two very different varieties of a language
cooccur throughout a speech community.
5. English proficiency is a composite score of listening, speaking, reading, and
writing test developed and applied by Self-Assess Center of STIBA Malang.
F. Significance of the Study
Pada bagian ini peneliti memaparkan manfaat kajian bagi para peneliti lain,
mahasiswa dengan minat sastra maupun non-sastra, apresiator dan pembaca lain.
Perlu diketahui bahwa di sub-bab ini peneliti tidak perlu memastikan bahwa
kajiannya sangat bermanfaat bagi orang lain. Peneliti cukup menyatakan bahwa
penelitian atau hasil penelitiannya dapat menjadi alternatif untuk memperkaya
pengetahuan pembaca atau peneliti lain tentang materi kajian yang dilakukan.
Dengan kata lain, sumbangan pengetahuan apa yang akan diberikan oleh penelitian
ini?
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CHAPTER II
REVIEW OF THE RELATED LITERATURE
Ada sejumlah kaidah yang harus diperhatikan di dalam memilih bahan
pustaka yang digunakan, tidak hanya untuk bab ini tetapi juga untuk seluruh bab.
Kaidah yang dimaksud adalah bahwa bahan pustaka harus: (1) terkait (relevant)
dengan tolok ukur bermanfaat untuk membahas pokok permasalahan, (2) mutakhir
(recent up to date) dengan tolok ukur tahun penerbitan, dan (3) keaslian
(originality) dengan tolok ukur mengutamakan penulis asli, bukan komentator.
A. Theoretical Review
Sub-bab ini bisa diberi judul lain, tetapi isinya menyajikan berbagai konsep
dan istilah yang relevan atau terkait langsung dengan permasalahan beserta
pengertian masing-masing sebagaimana dikemukakan oleh para pakar linguistik,
yang dipaparkan dengan jelas dan sistematis, karena teori adalah alat untuk
membantu peneliti dalam memahami, mengidentifikasi dan menganalisis data.
Kata kuncinya adalah teori yang sangat relevan, sehingga teori yang dijabarkan
sangat focus.
Contoh: Apabila seorang peneliti melakukan penelitian tentang slang, maka
teori yang dijabarkan adalah tentang sosiolinguistik dan varian bahasa (termasuk
slang) dari berbagai sumber, kemudian diberikan komentar kritis (critical
comments) sebagai pertanda bahwa peneliti sangat memahami teori tersebut. Jangan
sampai peneliti membahas dan mengkaji definisi linguistics atau lainnya. Adapun
sub-subbab yang dijabarkan disesuaikan dengan teori yang diperlukan, sehingga
bisa terdiri dari sub-subbab 1, 2, 3, dst.
Apabila mengacu pada contoh yang disebutkan di permasalahan atau tujuan
penelitian (Chapter I) maka pada contoh pertama tentang hubungan antara
kecakapan bahasa ibu dan kecakapan bahasa Inggris, misalnya, bisa diajukan teoriteori yang berkembang pada cabang kajian sosiolinguistik. Untuk contoh kedua,
bisa diajukan teori-teori yang berkembang pada cabang kajian morfologi dan hasil
kajian sosiolinguistik.
B. Previous Study
Untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan oleh tinjauan teoretik
tersebut benar atau salah, maka langkah berikutnya adalah membahas dan
menyajikan berbagai hasil kajian terdahulu secara objektif-rasional. Artinya,
peneliti tidak boleh hanya menyajikan temuan-temuan penelitian yang mendukung
teori, tetapi juga yang menolaknya. Justru bila masih terjadi kesimpangsiuran, maka
ada peluang bagi peneliti untuk menyelesaikan kesimpangsiuran tersebut. Di sini
peneliti menyatakan pula perbedaan dan kesamaan antara hasil kajian terdahulu
dengan penelitian yang dilakukannya.
C. Theoretical Conclusion
Sangat baik apabila di bagian akhir dari tinjauan teoretik dan kajian
terdahulu ini disajikan kesimpulan sementara (tentative conclusion) terhadap
permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Bahkan, pada penelitian eksplanatori,
penyajian kesimpulan sementara berupa hipotesis merupakan keharusan, sedangkan

Panduan Skripsi Bahasa dan Kajian Sastra 2016

13

pada penelitian eksploratori bagian ini perlu diisi dengan perkembangan mutakhir
(state of the arts) pengetahuan tentang permasalahan yang diajukan.
CHAPTER III
RESEARCH METHODS
Penelitian ilmiah menuntut pemaparan secara tersurat tata cara dan tata
kerja yang dilakukan oleh peneliti, sehingga memenuhi kriteria kebernalaran
(reasonableness) dan keterujian (verifiability). Bab metode penelitian (research
methods), yang tidak jarang pula disebut bab metodologi (methodology),
dimaksudkan untuk menyuratkan tatacara dan tata-kerja tersebut. Karena itu, inti
dari bab ini adalah laporan tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh peneliti
dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan beserta bukti-buktinya (dilampirkan).
A. PENELITIAN KUANTITATIF
Secara umum, bab metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif
(positivist paradigm) berisi: (1) Research Design, (2) Population and Sample, (3)
Data Gathering, (4) Validity and Reliability, dan (5) Data Analysis.
1. Research Design
Banyak rancangan penelitian dikembangkan sesuai dengan rumusan
masalah yang diajukan. Beberapa rancangan penelitian yang bisa dipilih
berdasarkan tujuan penelitiannya adalah studi kasus, survai, korelasional,
expostfacto, atau eksperimen.
Pada contoh pertama yang digunakan dalam naskah ini, misalnya, tampak
jelas bahwa rancangan penelitian yang digunakan adalah korelasional. Peneliti
menghubungkan dua variabel, yaitu: native language proficiency dan English
proficiency. Pada contoh kedua, juga tampak jelas, peneliti menggunakan
rancangan studi kasus (single case study).
2. Population and Sample
Populasi adalah seluruh anggota himpunan sesuatu yang memiliki kesamaan
karakteristik, bisa berupa kata, benda atau manusia, dan lain-lain. Kepada populasi
yang ditegaskan ini, peneliti bermaksud memberlakukan kesimpulan umum atau
rampatan (generalization) penelitiannya. Sampel adalah bagian dari populasi yang
benar-benar diteliti oleh peneliti. Karena itu, subbab ini harus menegaskan
karakteristik, jumlah atau ukuran, serta sebaran populasi. Selanjutnya, peneliti perlu
memaparkan teknik yang digunakan untuk menarik sampel penelitian (sampling
technique).
Dalam penelitian berpendekatan kuantitatif, misalnya, dikenal macammacam teknik sampel rambang (random sampling), sampel proporsional
(proportional sampling), sampel berstratifikasi (stratified sampling), yang
semuanya bertujuan memperoleh sampel yang dinilai bisa mewakili populasi
(representative sample). Sebagai contoh, kalau peneliti bermaksud meneliti gejala
bahasa tulis pada surat kabar dan majalah yang terbit secara periodik, maka
populasinya adalah seluruh majalah atau surat kabar yang sudah terbit, sedangkan
sampelnya hanya beberapa edisi dari majalah atau surat kabar tersebut. Jika
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populasinya sebuah buku, maka sampelnya adalah variabel tertentu yang ada pada
buku tersebut. Secara operasional, misalnya, semua kata, tanda baca, atau kalimat
dalam buku The Second Sex karya Simone de Beauvoir. Seberapa besar serta teknik
apa pun yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penarikan sampel,
hendaknya disertai alasan yang memadai.
3. Data Gathering/Collecting
Judul subbab ini bisa diubah sesuai dengan kegiatan nyata yang dilakukan
oleh peneliti, misalnya, Techniques of Measurement atau Reading Processes.
Kalau peneliti melakukan pengumpulan data tentang kecakapan bahasa ibu dan
kecakapan berbahasa Inggris, berarti peneliti melakukan pengukuran variabel.
Karena itu, akan lebih tepat bila subbab ini diberi judul Techniques of
Measurement. Tetapi, kalau peneliti mengumpulkan jumlah dan asal-usul kata yang
digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan tape
recorder, misalnya, maka lebih tepat disebut Data Gathering. Sedangkan bila
peneliti, misalnya, mengumpulkan jumlah direct speech dengan membaca secara
cermat suatu naskah, maka lebih tepat disebut Documentary Note-taking.
4. Validity and Reliability
Mutu dan kelayakan data penelitian berpendekatan kuantitatif dinilai
berdasarkan kesahihan dan keterandalannya (validity and reliability). Karena itu,
peneliti perlu menjelaskan cara serta tingkat kesahihan dan keterandalan alat ukur
atau piranti pengumpulan data yang digunakan. Subbab ini diperlukan untuk
menunjukkan bahwa data yang akan diolah benar-benar layak untuk dianalisis leblh
lanjut. Perlu diingat bahwa dalam penelitian berlaku prinsip GIGO (garbage in,
garbage out). Artinya, bila data yang diolah tidak layak dan tidak bermutu, yang
diibaratkan sampah, maka kesimpulan yang dihasilkan pun tidak layak dan tidak
bermutu, yang juga diibaratkan sampah. Karena itu instrument pengumpulan data
harus sudah diuji sifat kesahilan dan keterandalannya.
5. Data Analysis
Subbab ini menguraikan metode, teknik, langkah dan cara yang digunakan
oleh peneliti untuk mengolah data, serta kriteria yang digunakan peneliti untuk
menarik kesimpulan. Berdasarkan teknik analisis yang ditetapkan ini, peneliti bisa
menafsirkan arti temuan penelitian tersebut.
Pada contoh pertama, misalnya, peneliti bisa menggunakan teknik analisis
statistik korelasional yang sesuai untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara
kecakapan bahasa ibu dan kecakapan berbahasa Inggris. Tingkat signifikansi
hubungan serta arah hubungan perlu ditetapkan terlebih dulu sebagai dasar
pengambilan keputusan terhadap hipotesis yang diajukan.
B. PENELITIAN KUALITATIF
Secara umum, bab metode penelitian yang menggunakan pendekatan
kualitatif (interpretative paradigm) berisi: (1) Type of Research, (2) Data Sources,
(3) Data Gathering Documentary Note-taking, (4) Credibility and Dependability,
dan (5) Data Analysis and Interpretation.
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1. Type of Research
Subbab ini menjelaskan jenis penelitian apa yang diselenggarakan, apakah
studi kasus tunggal (single case study), studi banyak kasus (multi case study),
penelitian grounded (grounded research), analisis naskah (textual analysis), atau
yang lain beserta ciri-ciri utama dari jenis penelitian yang dipilih untuk menjawab
permasalahan yang diajukan.
Pada contoh kedua, misalnya, peneliti bisa menggunakan jenis studi kasus
tunggal terpancang (embeded single case study), karena peneliti memancangkan
perhatian hanya pada pola percampuran kode (pattern of code-mixing), dan
dilakukan terhadap satu kasus, yakni: Masyarakat Indonesia keturunan Arab yang
bertempat tinggal di Bangil.
2. Data Source
Subbab ini mengemukakan sumber data, serta alasan dan cara yang
digunakan untuk menetapkan sumber data tersebut. Pada contoh kedua, misalnya,
peneliti mungkin menerapkan teknik sampel bola salju (snowball sampling), mulai
dari seorang tokoh masyarakat dilanjutkan dengan tokoh atau anggota masyarakat
lain yang disarankan oleh tokoh masyarakat yang pertama menjadi sumber data.
3. Data Gathering/Collecting
Subbab ini menyajikan metode, teknik atau cara peneliti dalam
mengumpulkan data. Bila yang dilakukan adalah penelitian lapangan, misalnya
dengan merekam percakapan langsung, maka lebih tepat diberi judul Data
Gathering atau Data Collecting. Namun, apabila yang dilakukan adalah penelitian
naskah, maka lebih tepat diberi judul Documentary Note-taking atau Reading
Processes. Instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisa data adalah
peneliti sendiri.
Pada contoh kedua, misalnya, secara tersirat sudah tampak kalau peneliti
melakukan penelitian lapangan. Selain bisa merekam percakapan yang dilakukan
oleh sumber data, penelitipun bisa menggunakan teknik pengamatan berperan serta
(participatory observation). Artinya, peneliti dengan sengaja melibatkan diri dalam
percakapan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Sesuai dengan teknik penetapan
sumber data yang digunakan, maka kegiatan ini dilakukan secara menggelinding,
sehingga jumlah sumber data yang diamati dan direkam ucapan-ucapannya terus
bertambah. Peneliti akan berhenti bila semua bentuk percampuran kode sudah
direkam, yakni ketika sudah mencapai tahap kejenuhan teoretik (theoretical
saturation).
4. Credibility and Dependability
Subbab ini menyajikan cara yang digunakan oleh peneliti untuk menguji
mutu dan kelayakan data penelitian. Mutu dan kelayakan data penelitian
berpendekatan kualitatif dinilai berdasarkan tingkat keterpercayaan dan
kebergantungan (credibility and dependability). Ada banyak teknik untuk
meningkatkan keterpercayaan dan kebergantungan ini, antara lain teori triangulasi.
Pada contoh kedua, misalnya, peneliti mungkin menerapkan teknik
triangulasi antar teknik dan antar sumber data, serta memperpanjang waktu yang
digunakan untuk mengumpulkan data, sehingga data yang dikumpulkan benar-
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benar terpercaya, dan bisa ditelusuri kembali jejak-jejaknya (berupa field notes,
visual documents, audio records, dan sebagainya).
5. Data Analysis and Interpretation
Subbab ini menguraikan metode, teknik, langkah dan cara yang digunakan
oleh peneliti untuk menyederhanakan, menggolongkan, membandingkan, dan
menyajikan data perolehan. Berdasarkan metode, teknik, langkah dan cara tersebut,
peneliti bisa menafsirkan atau memberi makna terhadap temuan penelitiannya.
Pada contoh kedua, misalnya, peneliti bisa menggunakan teknik analisis
ranah (domain analysis), analisis taksonomik (taxonomic analysis), dan analisis
komponensial (componential analysis), sehingga tidak hanya semua ragam
pertukaran kode bisa dikenali, tetapi juga perbedaan pokok antara pola yang satu
dengan lainnya juga bisa ditemukan.
CHAPTER IV
FINDINGS AND DISCUSSIONS
Karena menyajikan hasil penelitian dan penafsiran terhadap hasil penelitian,
maka sangat wajar bila bab ini menjadi bagian terbesar dari skripsi. Secara umum,
bab ini harus berisi: (1) Data Description, (2) Result of Analysis, dan (3) Findings
Interpretation.
A. Data Description
Pada penelitian kuantitatif sebelum data dianalisis maka gambaran umum
hasil pengumpulan data perlu dipaparkan. Akan lebih baik bila dalam paparan data
ini juga dikemukakan hasil uji mutu dan kelayakan data penelitian. Ini untuk
meyakinkan pembaca bahwa data yang akan dianalisis lebih lanjut benar-benar
layak dianalisis. Pada contoh pertama, misalnya, selain deskripsi statistik seperti
angka-angka statistik, tabel dan grafik, bisa pula disajikan hasil uji kesahihan dan
keterandalan alat pengumpulan data, serta uji normalitas distribusinya.
Pada penelitian kualitatif, bisa dipilih satu dari dua pola deskripsi, yaitu: (1)
deskripsi realistik (realist narrative description), (2) deskripsi konstruksionis
(constructionist narrative description). Pada pola pertama, peneliti melakukan
deskripsi data secara apa adanya, serta diungkapkan dalam bahasa asli (beserta
terjemahan) sumber data. Sedangkan pada pola kedua, peneliti melakukan deskripsi
berdasarkan konsepkonsep dan konstruk-konstruk yang telah disiapkan oleh
peneliti.
Pada contoh kedua, misalnya, peneliti bisa memaparkan kutipan percakapan
yang mengandung code-mixing oleh subjek penelitian pertama, subjek penelitian
kedua, subjek penelitian ketiga, dan seterusnya. Bisa pula peneliti memaparkan
kutipan pereakapan yang mengandung code-mixing dalam keluarga, dalam
pertemuan dengan orang lain dalam situasi informal, pertemuan dengan orang lain
dalam situasi formal, pertemuan transaksional di pasar dan di toko, dan seterusnya.
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B. Discussions
Tujuan dari pembahasan (discussion) adalah menjawab permasalahan yang
diajukan, memberi makna terhadap hasil penelitian, serta mendialogkan temuan
penelitian dengan teori atau temuan-temuan penelitian sebelumnya. Apakah hasil
penelitian mendukung, menolak, atau memperkaya teori-teori yang sudah ada, perlu
dikemukakan dengan jelas. Sejumlah gagasan atau pemikiran peneliti terhadap
temuan penelitian serta penilaian terhadap metode yang telah digunakan bisa pula
ditempatkan pada subbab ini.
CHAPTER V
CONCLUSION AND SUGGESTIONS
Tujuan akhir dari penelitian adalah memperoleh kesimpulan yang benar.
Karena itu, inti dari bab terakhir skripsi adalah kesimpulan (conclusion). Saransaran (suggestion(s) / recommendation) bisa diajukan sepanjang menurut peneliti
memang diperlukan.
A. Conclusion
Rumusan kesimpulan terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan
penelitian. Butir-butir kesimpulan harus konsisten dengan butir-butir permasalahan
yang diajukan. Perlu diperhatikan, bahwa kesimpulan bukan ringkasan hasil
penelitian, tetapi jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.
B. Suggestions
Setiap peneliti tidak hanya perlu memahami perbedaan penelitiannya
dibanding dengan penelitian lain, tetapi juga harus mengetahui kelemahan dan
keterbatasan yang ada pada penelitiannya. Berdasarkan pengetahuan ini pula
peneliti bisa memberikan saran-saran untuk peneliti lain atau untuk penelitian
lanjutan (suggestion(s) / recommendation for further research). Saran pemanfaatan
hasil penelitian untuk kegunaan praktik (suggestions/ recommendation for practical
use) hendaknya juga didasarkan pada temuan penelitian, bukan saran-saran umum
yang bisa dibuat atau diajukan oleh siapapun tanpa perlu melakukan penelitian.
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BAGIAN III
SKRIPS1 MINAT KAJIAN SASTRA
PROGRAM SARJANA SASTRA INGGRIS
Kajian sastra merupakan salah satu bidang minat yang ditawarkan dan
dikembangkan pada Program Sarjana (S1) Sastra Inggris, STIBA MALANG.
Sesuai dengan minat masing-masing, selain bisa memilih dan mengajukan skripsi
penelitian bahasa, mahasiswa juga diperkenankan memilih dan mengajukan skripsi
kajian sastra. Bagian ketiga dari empat bagian pedoman ini dimaksudkan untuk
memberikan panduan penulisan bagian inti skripsi bagi mahasiswa program sariana
(S-1) Bahasa Inggris yang memilih skripsi minat kajian sastra.
Secara umum, ada dua bentuk kajian sastra, yaitu: pendekatan kritik, dan
pendekatan ilmiah. Pendekatan kritik sastra dilakukan dengan mengkaji naskah,
baik terhadap satu naskah (textual analysis) maupun antar naskah (intertextual
analysis). Pendekatan ini sudah memiliki tradisi cukup mapan dan memberikan
sumbangan sangat penting bagi kemajuan kajian sastra. Jenis kajian dengan
pendekatan kritik sastra ini bisa dikenakan baik terhadap naskah prosa (prose),
puisi (poetry), maupun drama (dramal/play). Bisa pula pendekatan ini dikenakan
pada karya-karya tak tertulis, seperti cerita-cerita rakyat (folk tales), nyanyiannyayian rakyat (folk songs), legenda-legenda (legends), mitos-mitos (myths),
mantra-mantra (charms), dan sejenisnya.
Kajian terhadap karya sastra juga bisa dilakukan dengan menerapkan
seperangkat kaidah dan metode penelitian ilmiah terhadap karya sastra. Tali-temali
antara pengarang, karya sastra, dan lingkungannya, misalnya, merupakan salah satu
contoh penerapan metode studi kasus (case study) terhadap karya sastra. Lazimnya,
pendekatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan kajian lapangan.
Dua model analisis bisa dipilih dalam kajian sastra, yanu kajian kasus
tunggal (single case study) dan kajian banyak kasus (multi case study). Kajian
kasus tunggal menelaah satu atau lebih aspek dari satu karya sastra. Kajian banyak
kasus menelaah lebih dari satu karya sastra, baik oleh satu atau lebih pengarang.
Model kedua ini bisa dilakukan dalam bentuk kajian kontrastif (contrastive study)
atau kajian komparatif (comparative study).
Berikut adalah uraian ringkas bagian inti skripsi kajian sastra, yang ditata ke
dalam empat bab. Apabila dipandang perlu, penambahan bab juga dimungkinkan.
Misalnya dengan menyajikan bab diskusi dan penafsiran secara tersendiri, sebelum
bab kesimpulan dan saran-saran.
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CHAPTER I
INTRODUCTION
Bab ini, berisi sejumlah subbab. Masing-masing adalah: (1) Background of the
Study, (2) Problem Statement(s), (3) Objective(s) of the Study, (4) Definition of Key
Terms dan (5) Significance of the Study
A. Background of the Study
Sub-bab ini mengemukakan alasan-alasan pengkaji tertarik dengan topik
atau permasalahan yang diajukan. Alasan-alasan mencakup baik alasan subjektif
(subjective reasons) maupun alasan teoretik (theoretical reasons). Alasan subjektif
didasarkan pada pengalaman mengesan pengkaji setelah membaca karya sastra
yang dikaji. Agar pengelaman mengesankan tersebut dapat dikembangkan menjadi
pennasalahan kajian, maka pengkaji perlu menguasai piranti apresiasi karya sastra
(literary devices), sehingga mampu merumuskannya secara jemih. Alasan teoretik
adalah pertimbangan pemilihan topik berdasarkan pendapat, temuan atau
kesimpulan para pakar atau pengkaji yang relevan dengan karya sastra yang
diajukan.
B. Problem Statement(s)
Butir terpenting dari bab pendahuluan skripsi ini dirumuskan dalam entuk
pertanyaan yang akan dijawab. Selain kajian yang menguji hipotesis, rumusan
masalah bisa diwali dengan kata tanya (RW Questions). Kajian eksploratori,
misalnya, bisa diawali dengan kata “What are the main characteristics of.. ? "
Kajian interpretif, misalnya, bisa dirumuskan dengan kata “Why does Hamlet ... ?”
C. Objective(s) of the Study
Tujuan dirumuskan dengan cara menegaskan jenis pengetahuan atau
pemahaman apa yang akan dihasilkan oleh kajian yang dilakukan. Misalnya
sebagai berikut:
1. This study is intended to generate intentional understanding of Shakespeare in
characterizing Hamlet
2. This study is intended to generate receptive understanding of critical readers to
Uncle Tom's Cabin
3. This study is intended to generate interpretive understanding on the reasons of
Hamlet in doing....
D. Scope and Limitation
Dalam sebuah kajian, peneliti dianjurkan untuk menjabarkan ruang lingkup
kajian (scope of the study) untuk membedakan ranah linguistik dan sastra secara
makro. Kemudian ranah kedua disiplin tersebut dipersempit lagi dengan
menjelaskan secara rinci batasan kajian yang akan dilaksanakan.
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E. Definition of the Key Terms
Perlu dipahami bahwa definisi kata-kata kunci adalah kegiatan
mendefinisikan kata-kata kunci yang sangat terkait dengan kajian yang dilakukan.
Jadi, bukan semua kata dalam judul thesis yang harus didefinisikan akan tetapi
kata-kata kunci yang mendominasi kajian secara substantif. Untuk menghidari
definisi yang tumpang tindih dengan teori pada bab berikutnya, maka cukup bagi
pengkaji untuk mendefinisikan secara singkat dan jelas untuk menghindari kesalah
fahaman dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti lainnya.
F. Significance of the Study
Pada bagian ini, peneliti memaparkan dengan jelas manfaat kajian bagi para
peneliti lain, mahasiswa sastra atau non sastra, apresiator dan pembaca awam
(common readers). Perlu diketahui bahwa peneliti tidak diperkenankan untuk
memastikan bahwa kajiannya sangat bermanfaat bagi orang lain. Cukup bagi
peneliti menyatakan bahwa penelitian atau hasil penelitian dapat menjadi alternatif
untuk memperkaya pengetahuan pembaca atau peneliti lain tentang materi kajian
yang dilakukan.

Panduan Skripsi Bahasa dan Kajian Sastra 2016

21

CHAPTER II
REVIEW OF THE RELATED LITERATURE
A. Theoretical Review
Ulasan tetang teori yang relevan dengan kajian yang dilakukan harus
dipaparkan dengan jelas dan sistematis karena teori adalah alat untuk membantu
peneliti dalam memahami, mengidentifikasi dan menganalisis data. Kata kuncinya
adalah teori yang sangat relevan, jadi teori yang dijabarkan sangat fokus. Contoh:
apabila seorang peneliti melakukan penelitian tentang Plot dalam sebuah karya
sastra, maka teori yang harus dijabarkan adalah tentang Plot dari berbagai sumber,
kemudian diberikan komentar kritis (critical comments) sebagai tanda bahwa
peneliti sangat memahami teori tersebut. Jangan sampai membahas definisi
literature atau yang lainnya karena kita tidak sedang membuat buku sastra. Adapun
sub sub judul yang dijabarkan disesuaikan dengan teori yang diperlukan, jadi bisa
terdiri dari sub sub judul 1, 2, 3, 4 dst.
B. Previous Study
Pada sub bab ini juga dipaparkan kajian-kajian terkait sebelumnya (previous
studies) yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dalam bentuk laporan
penelitian atau jurnal hasil penelitian guna menunjukkan bahwa penelitian yang
sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau penjiplakan dari penelitian
sebelumnya.
C. Theoretical Conclusion
Sangat baik apabila di bagian akhir dari tinjauan teoretik dan kajian
terdahulu ini disajikan kesimpulan sementara (tentative conclusion) terhadap
permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Bahkan, pada penelitian eksplanatori,
penyajian kesimpulan sementara berupa hipotesis merupakan keharusan, sedangkan
pada penelitian eksploratori bagian ini perlu diisi dengan perkembangan mutakhir
(state of the arts) pengetahuan tentang permasalahan yang diajukan.
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CHAPTER III
STUDY METHODS
Bab III, Study Methods, berisi: (1) Studied Material, (2) Study Design, (3)
Data Gathering/Reading Processes, dan (4) Data Analysis and Interpretation.
A. Studied Material
Subbab ini mengutarakan dengan jelas bahan kajian formal (formal object)
yang benar-benar akan dikumpulkan, dipelajari dan dianalisis datanya. Contoh
sangat ringkas, yang masih perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:
The material object of this study is a novel entitled by.... This novel is
published in.---and consists of.. Formally, the studied object of this study is the
characterization of the protagonic characters. They are....
B. Study Design
Rancangan kajian memaparkan jenis kajian macam apa dan bagaimana itu
dilakukan. Paling tidak, ada empat jenis kajian sastra, yaitu: (1) kajian naskah dan
antar naskah sastra (literary textual and intertextual study), (2) kajian reseptif sastra
(literary receptive study), (3) kajian kritik-interpretif (interpretive-critical study),
dan (4) perpaduan kajian naskah, reseptif dan interpretif (combined textual and
receptive analysis).
C. Reading Process
Proses pengumpulan data pada kajian karya sastra bernaskah bisa dilakukan
dengan membaca naskah, sedangkan pada karya sastra lisan, pengkaji mungkin
perlu melakukan transliterasi terlebih dahulu, baru kemudian melakukan
pembacaan. Ada banyak cara pembacaan, mulai dari pembacaan scanning,
skimming, retroactive, heuristic, dan hermeneutic. Selain mengemukakan
bagaimana proses pembacaan dilakukan, pengkaji juga harus menunjukkan hasil
nyata kegiatan tersebut. Hasil pembacaan bisa disajikan sebagai lampiran dalam
bentuk reading memo, synopsis, reader’s note, atau selected citation.
Bila pengkaji melakukan kajian lapangan terhadap satu atau lebih karya
sastra, misalnya kajian reseptif dan sosiologi sastra, maka proses pembacaan diganti
dengan Pengumpulan Data (Data Gathering). Keseluruhan metode jenis kajian
sastra lapangan pada dasarnya sama dengan kajian bahasa. Hasil kegiatan
pengumpulan data disajikan sebagai lampiran dalam bentuk fieldnotes, transcript,
dan sebagainya.
D. Data Analysis and Interpretation
Subbab ini menguraikan teknik pengolahan dan penafsiran data hasil
pembacaan atau hasil pengumpulan data. Jadi, bahan yang dianalisis adalah hasil
pembacaan dengan cara merekonstruksi data sehingga bisa dikenal pola-pola umum
serta perkecualian-perkecualian yang muncul. Bila cara pengolahan data didasarkan
pada perspektif teoretik tertentu, misalnya hermeneutics, maka pengkaji perlu
menjelaskan aliran hermeneutika yang digunakan, serta langkah-langkah kerjanya.
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Berdasarkan hasil pembacaan dan rekonstruksi, pengkaji melakukan
penafsiran atau mengungkap makna data. Sekaligus pada tahap ini, pengkaji
berhasil merumuskan jawaban berdasar data terhadap permasalahan yang diajukan.
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CHAPTER IV
ANALYSIS AND INTERPRETATION(S)
Bab III, Analysis and Interpretation, berisi: (1) Findings Analysis, dan (2)
Interpretations and Implications
A. Findings Analysis
Pada subbab ini, pengkaji memaparkan hasil kajian, baik dalam bentuk
paparan realistik (realist narrative) maupun paparan rekonstruktif (reconstructive
narrative). Pada paparan pertama, pengkaji memaparkan apa adanya, sedangkan
pada paparan kedua, pengkaji memaparkan berdasarkan konstruk atau konsepkonsep yang digunakan. Sedangkan pada subbab Interpretation(s), pengkaji
mengemukakan hasil penafsirannya terhadap paparan yang telah dilakukan.
B. Interpretation(s) and Implication(s)
Pada subbab ini pengkaji mendialogkan hasil penafsirannya dengan
berbagai teori dan hasil kajian yang telah dipaparkan pada bab II, sehingga bisa
ditarik implikasinya: apakah mendukung, menolak atau memperbaiki teori dan
temuan kajian sebelumnya. Kegiatan terakhir ini yang disebut pengintegrasian hasil
kajian ke dalam bangunan kajian sastra.

Panduan Skripsi Bahasa dan Kajian Sastra 2016

25

CHAPTER V
CONCLUSION AND SUGGESTIONS
Tujuan akhir dari kajian sastra adalah memperoleh pemahaman atau
kesimpulan yang benar, walaupun didasarkan pada perspektif teoretik tertentu.
Karena itu, inti dari bab terakhir skripsi kajian sastra adalah pemahaman yang
disajikan dalam kesimpulan. Seperti pada bentuk kajian lain, saran-saran bisa
diajukan sepanjang menurut pengkaji memang diperlukan.
A. Conclusion
Rumusan kesimpulan terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan
kajian. Butir-butir kesimpulan harus konsisten dengan butir-butir permasalahan
yang diajukan. Perlu diperhatikan, bahwa kesimpulan bukan ringkasan hasil kajian,
tetapi jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam kajian sastra, acap kali
kesimpulan disajikan dengan menyuratkan makna yang terkandung dalam suatu
karya sastra.
B. Suggestions
Akhirnya, setiap pengkaji tidak hanya perlu memahami perbedaan
kajiannya dibanding kajian lain, tetapi yang jauh lebih penting adalah mengetahui
kelemahan dan keterbatasan yang ada pada kajiannya. Berdasarkan pengetahuan ini
pula pengkaji bisa memberikan saran-saran untuk pengkaji lain atau untuk kajian
lanjutan.
Saran pemanfaatan hasil kajian untuk kegunaan praktik hendaknya juga
didasarkan pada temuan kajian, bukan saran-saran umum yang bisa dibuat atau
diajukan oleh siapapun tanpa perlu melakukan kajian.
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BAGIAN IV
TEKNIK PENULISAN
Bagian terakhir dari empat bagian panduan ini berisi petunjuk yang
berkaitan dengan sistematika penulisan, cara merujuk dan menulis daftar rujukan,
tabel dan gambar, bahasa dan ejaan, serta pencetakan dan penjilidan. Di samping
itu, pada bagian akhir juga diberikan petunjuk praktis teknik penulisan yang
meliputi hal-hal yang perlu diperhatikan dan hal-halyang tidak boleh dilakukan.
SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan yang dibahas dalam bagian ini adalah penulisan
skripsi, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Sedangkan artikel yang panjangnya
lebih dari 20 halaman dapat mengikuti sistematika laporan penelitian. Perbedaan
pokok antara kedua jenis karya ilmiah ini terletak pada susunan bagian-bagiannya.
Teks skripsi dan laporan penelitian terdiri atas bab dan subbab. Bab dan subbab
tersebut diberi judul dengan format sesuai dengan peningkatnya. Sedangkan artikel
ilmiah tidak perlu diberi bab dan subbab.
Sistematika Penulisan Skripsi, Laporan Penelitian, dan Artikel Ilmiah
Penulisan judul bab yang berperingkat 1 ditempatkan di tengah memakai
huruf besar semua dan bold.
Peringkat-peringkat selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka sebagai
berikut.
(1) Peringkat 2 ditunjukkan dengan urutan huruf besar (A, B, C, dst.) memakai titik
dan ditulis dengan huruf besar kecil dan bold.
(2) Peringkat 3 ditunjukkan dengan urutan angka (1, 2, 3, dst.) memakai titik dan
ditulis dengan huruf besar kecil dan bold.
(3) Peringkat 4 ditunjukkan dengan urutan huruf kecil (a, b, c, dst.) memakai titik
dan ditulis dengan huruf besar kecil dan bold.
(4) Peringkat 5 ditunjukkan dengan urutan angka {(1), (2), (3), dst.} memakai
kurung tutup tanpa titik, ditulis dengan huruf besar kecil dan bold.
(5) Butir uraian atau contoh dibedakan atas butir hierarkis (seperti urutan kegiatan
dan jadwal) dan butir non-hierarkis (seperti contoh-contoh yang memiliki
kedudukan setara). Butir hierarkis dinyatakan dengan angka dan huruf dalam
kurung seperti (1) dan (a); sedangkan butir non-hierarkis dinyatakan dengan
bulit seperti • dan
Baris pertama pada setiap paragraf baru dimulai 1,2 cm dari tepi kiri. Baris
selanjutnya dimulai dari tepi kiri.
Contoh:
CHAPTER IV
FINDINGS AND INTERPRETATION
Judul bab ini berperingkat 1 dan ditempatkan di tengah dengan huruf besar
semua dan bold. Paragrafnya dimulai 1,2 cm dari tepi kiri dan kemudian baris
selanjutnya dicetak mulai dari garis tepi.
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B. Native Language Proficiency
Judul subbab ini berpeningkat 2 yang ditandai dengan urutan huruf besar
memakai titik. Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar kecil, bold, dan ditulis
dari garis tepi. Paragrafnya dimulai 1,2 cm dari tepi kiri dan kemudian baris
berikutnya dicetak mulai garis tepi.
1. Listening Score
Judul subbab ini berperingkat 3 yang ditandai dengan urutan angka
memakai titik.Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar kecil, bold, dan ditulis
dari garis tepi. Paragrafnya dimulai 1,2 cm dari tepi kiri dan kemudian baris
selanjutnya dicetak mulai dan garis tepi.
a. Raw Score
Judul subbab ini berperingkat 4 yang ditandai dengan urutan huruf kecil
memakai titik. Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar kecil, bold, dan ditulis
dari garls tepi. Paragrafnya dimulai 1,2 cm dari tepi kiri dan kemudian baris
selanjutnya dicetak mulai dari garis tepi.
b. Standardized Score
Judul subbab ini juga berperingkat 4 yang ditandai dengan urutan huruf
kecil memakai titik. Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar kecil, bold, dan
ditulis dari garis tepi. Paragrafnya dimulai 1,2 cm dari tepi kiri dan kemudian baris
selanjutnya dicetak mulai dari garis tepi.
1) Means and Standard Deviation
Judul subbab ini berperingkat 5 yang ditandai dengan urutan angka
memakai kurung tutup tanpa titik. Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar kecil,
bold, dan ditulis dari garis tepi. Paragrafnya dimulai 1,2 cm dari tepi kiri dan
kemudian baris selanjutnya dicetak mulai dari garis tepi.
a. Means of Score
Judul subbab ini juga berperingkat 4 yang ditandai dengan urutan huruf
kecil memakai titik. Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar kecil, bold, dan
ditulis dari garis tepi. Paragrafnya dimulai 1,2 cm dani tepi kiri dan kemudian baris
selanjtnya dicetak mulai dari garis tepi.
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CARA MERUJUK DAN MENULIS DAFTAR RUJUKAN
Cara Merujuk
Perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun di antara
tanda kurung. Jika ada dua penulis, perujukan dilakukan dengan cara menyebut
nama akhir kedua penulis tersebut. Jika penulisnya lebih dan dua orang, penulisan
rujukan dilakukan dengan cara menulis nama dari penulis pertama kemudian diikuti
dengan nama-nama berikutnya dengan cara penulisan sama seperti nama pertama
ditandai dengan koma antara nama pertama dengan nama berikutnya. Jika nama
penulis tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga
yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran. Untuk karya
terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya.
Rujukan dari dua sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda
dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya.
Cara Merujuk Kutipan Langsung
Kutipan Karang dari 40 Kata
Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip ("... ")
sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, diikuti nama penulis, tahun, dan
nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi
satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Lihat contot berikut.
Nama penulis disebut dalam teks secara terpadu.
Contoh:
Zimbardo and Ebbesen (1969:82) conclude that "the main conceptual dependent
variable in dissonance theory is the need for dissonance reduction'.
Nama penulis disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor
halaman.
Contoh:
The conclusion of the study is that "the main dependent variable in dissonance
theory is the need for dissonance reduction" (Zimbardo and Ebbesen, 1969:82).
Jika ada tanda kutip dalam kutipan, digunakan tanda kutip tunggal
Contoh:
They suggest that "to get a person to perform a complex behavior, this technique
often requires that we 'shape' him by having him perform a graded sequence of
steps of increasing difficulty" (Zimbardo and Ebbesen, 1969:88).
Kutipan 40 Kata atau Lebih
Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara
terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan
kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga harus ditulis.
Contoh: Goodman (1986:45) draws a conclusion that:
The term "beginning literacy" here refers only to the beginning of a concerted
school program to support growth into literacy. It fosters children's pride and
confidence in their language(s) and their growing literacy. The program builds ftom
whole to part, encouraging school beginners to be self-confident nisk-takers.
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Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, garis barunya dimulal 1,2 cm
dari tepi kiri garis teks kutipan.
Kutipan yang Sebagian Dihilangkan
Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang
dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan tiga titik.
Contoh:
"An elegant model which appears to fit the bill ... to help explain the specific
problem we have outlined" (HovIand, Harvey, and Sherif 1957:123).
Apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang diganti
dengan empat titik.
Contoh:
"An experiment to determine whether role-playing was a more or less effective
attitude change technique than just passive listening.... Role-playing, like source of
credibility, is an extra-communication variable" (Jams and King, 1999:30 1).
Cara Merujuk Kutipan Tidak Langsung
Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa
penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Cara perujukan
kutipan ini termasuk pula kutipan yang berasal dari bahasa lain (non English)
dengan tidak menuliskan bahasa asalnya. Nama penulis bahan kutipan dapat
disebut terpadu dalam teks, atau disebut dalam kurung bersama tahun
penerbitannya. Jika memungkinkan nomor halaman disebutkan. Perhatikan contoh
berikut:
Pengutipan dari bahasa lain (non English).
Contoh:
Latief (1995:3) has observed that in structural approach English words are grouped
into Nouns, Verbs, Adjective, Adverbs, etc.
Nama penulis disebut terpadu dalam teks.
Contoh:
Britton (1983:221) has observed that learning is not a uni-directional process,
moving from teacher to student, but an essentially social activity, where teachers
and students learn "with each other and from each other".
Nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya.
Contoh:
Learning is not a uni-directional process, moving from teacher to student, but an
essentially social activity, where teachers and students learn "with each other and
from each other" (Britton, 1983:22 1).
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Cara Menulis Daftar Rujukan
Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau
bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahanbahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam Daftar
Rujukan, sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung ataupun tak
langsung dalam teks harus dicantumkan dalam Daftar Rujukan. Pada dasarnya,
unsur yang ditulis dalam Daftar Rujukan secara berturut-turut meliputi: (1) nama
penulis, ditulis dengan urutan: nama akhir, nama awal, dan nama tengah, tanpa
gelar akademik, (2) tahun penerbitan, (3) judul, termasuk anak judul (subjudul), (4)
kota tempat penerbitan, dan (5) nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat
bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Jika penulisnya lebih dari satu, cara
penulisan namanya sama dengan penulis pertama.
Nama penulis yang terdiri dari dua bagian ditulis dengan urutan: nama akhir
diikuti koma, nama awal (disingkat atau. tidak disingkat tetapi harus konsisten
dalam satu karya ilmiah), diakhiri dengan titik. Apabila sumber yang dirujuk ditulis
oleh tim, semua nama penulisnya harus dicantumkan dalam daftar rujukan.
Rujukan dari Buku
Tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis dan diakhiri dengan titik.
Judul buku ditulis dengan huruf miring, dengan huruf besar pada awal setiap kata,
kecuali kata hubung. Tempat penerbitan dan nama penerbit dipisahkan dengan titik
dua
Contoh:
Miller, Wanda Maureen, and de Orozco, Sharon S.. 1990. Reading Faster and
Understanding More (3rd. ed). New York: Harper Collins Publishers.
Strunk, W. Jr. & White, E.B. 979. The Elements of style (3rd ed). New York: Macmillan.
Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama
dan diterbitkan dalam tahun yang sama pula, data tahun penerbitan dlikuti oleh
lambang a, b, c, dan seterusnya yang urutannya ditentukan secara kronologis atau
berdasarkan abjad judul buku-bukunya.
Contoh:
Comet, L. & Weeks, K.. 1985a. Career Ladder Plans: Trends and Emerging Issues
1985. Atlanta, GA: Career Ladder Clearinghouse.
Comet, L. & Weeks, K.. 1985b. Planning Career Ladders: Lessons from the States.
Atlanta, GA: Career Ladder Clearinghouse.
Rujukan dari Buku yang Berisi Kumpulan Artikel (Ada Editornya)
Seperti menulis rujukan dari buku ditambah dengan tulisan (Ed.) jika ada
satu editor dan (Eds.) jika editorya lebih dari satu, di antara nama penulis dan tahun
penerbitan.
Contoh:
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Letheridge, S. & Cannon, C.R. (Eds). 1980. Bilingual Education: Teaching English
as a Second Language. New York: Praeger.
Lloyd-Jones, Richard (Eds). 1989. The English Coalition Conference: Democracy
through Language. Illinois: NCTE.
Rujukan dari Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel (Ada Editornya)
Nama penulis artikel ditulis di depan diikuti dengan tahun penerbitan. Judul
artikel ditulis tanpa cetak mining. Nama editor ditulis seperti menulis nama biasa,
diberi keterangan (Ed.) bila hanya satu editor, dan (Eds.) bila lebih dan satu editor.
Judul buku kumpulannya ditulis dengan huruf miring, dan nomor halamannya
disebutkan dalam kurung.
Contoh:
Hartley, J.T., Harker, J.0. and Walsh, D.A.. 1980. Contemporary Issues and New
Directions in Adult Development of Learning and Memory, In L.W. Poon
(Ed.), Aging, in the 198Os: Psychological Issues (p. 239-252).
Washington D.C.: American Psychological Association.
Hasan, M2. 1990. Karakterisfik Penelitian Kualitatif, In Aminuddin (Ed.),
Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra (p.
12-25). Malang: HISKI Komisariat Malang dan YA3.
Rujukan dari Artikel dalam Jurnal
Nama penulis ditulis paling depan diikuti dengan tahun dan judul artikel
yang ditulis dengan cetak biasa, dan huruf besar pada setiap awal kata. Nama jurnal
ditulis dengan cetak miring, dan huruf awal dan setiap katanya ditulis dengan huruf
besar kecuali kata hubung. Bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal tahun ke
berapa, nomor berapa (dalam kurung), dan nomor halaman dari artikel tersebut.
Contoh:
Fields, Elyse. 2002. Validating and Advocating Alternative Education in Educational
Policy and Leadership Studies, Education at Iowa. Iowa: Fall 2002 (p. 19-20).
Rujukan dari Arfikel dalam Jurnal dari CD-ROM
Penulisannya di daftar rujukan sama dengan rujukan dari artikel dalam
jurnal cetak ditambah dengan penyebutan CD-ROMnya dalam kurung.
Contoh:
Krashen, S., Long, M. & Scarcella, R. 1979. Age, Rate and Eventual Attainment in
Second Language Acquisition, TESOL Quarterly, 13:573-82 (CD-ROM:
TESOL Quarterly Digital, 1997).
Rujukan dari Artikel dalam Majalah atau Koran
Nama penulis ditulis paling depan, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun
(jika ada). Judul artikel ditulis dengan cetak biasa, dan huruf besar pada setiap
huruf awal kata, kecuali kata hubung. Nama majalah ditulis dengan huruf kecil
kecuali huruf pertama setiap kata, dan dicetak miring. Nomor halaman disebut pada
bagian akhir.
Contoh:
Gardner, H. 1981. Do Babies Sing a Universal Song?. Psychology Today, p. 70-76.
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Suryadarma, S. V. C. 1990. Prosesor dan Interface: Komunikasi Data, Info Komputer,
IV (4): 46-48.
Trisna, M. January 24, 1992. Menjadikan Membaca sebagai Habits. Jawa Pos, p. 6.
Rujukan dari Koran Tanpa Penulis
Nama koran ditulis di bagian awal. Tanggal, bulan, dan tahun ditulis setelah
nama koran, kemudian judul ditulis dengan huruf besar kecil dicetak miring dan
diikuti dengan nomor halaman.
Contoh:
Jawa Pos, Juni 25, 1997. Perlukah Bahasa Inggris Diajarkan di SD? p. 3.
Rujukan dari Dokumen Resmi Pemerintah yang Diterbitkan oleh Suatu Penerbit
Tanpa Penulis dan Tanpa Lembaga
Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan cetak miring, diikuti
tahun penerbitan dokumen, kota penerbit dan nama penerbit.
Contoh:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. 1990. Jakarta: PT Annas Duta Jaya.
Rujukan dari Lembaga yang Ditulis Atas Nama Lembaga Tersebut
Nama lembaga penanggunjawab langsung ditulis paling depan, diikuti
dengan tahun, judul karangan yang dicetak miring, nama tempat penerbitan, dan
nama lembaga yang bertanggungjawab atas penerbitan karangan tersebut.
Contoh:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman Penulisan Laporan
Penelitian. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Rujukan Berupa Karya Terjemahan
Nama penulis asli ditulis paling depan, diikuti tahun penerbitan karya asli,
judul terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, nama tempat penerbitan dan
nama penerbit terjemahan. Apabila tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan
maka ditulis dengan No year (Tanpa Tahun).
Contoh:
Ary, Donald J., and L.C. Razavieh. No year. Pengantar Penelitian Pendidika.
Translated by Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional.
Larson, L. Mildred. No year. Terjemahan Berbasis Magna. Translated by Kencanawati
Taniran. 1991. Jakarta: Penerbit Arcan.
Rujukan Berupa Skripsi
Nama penulis ditulis paling depan, diikuti tahun yang tercantum pada
sampul. Judul skripsi ditulis dengan cetak miring diikuti dengan pemyataan skripsi
tidak diterbitkan, nama kota tempat perguruan tinggi, dan nama fakultas serta nama
perguruan tinggi.
Contoh:
Basuki, Bhakti Ratna. 2002. A Grammatical Study on the Sentences Used in the
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Exersices of English for Sekolah Dasar based on A.S. Hornby's Theory, an
Unpublished Sarjana's Thesis. Malang: College of Foreign Languages (STIBA)
Malang.
Rujukan Berapa Makalah yang Disajikan dalam Seminar, Penataran, atau
Lokakarya
Nama penulis ditulis paling depan, dilanjutkan dengan tahun, judul makalah
ditulis dengan cetak miring, kemudian diikuti pernyataan: "Makalah disajikan
dalam (nama kegiatan)", lembaga penyelenggara, tempat penyelenggaraan, dan
tanggal serta bulannya.
Contoh:
Widyatmoko, Tiksno. 1995. Enhancing Parental Involvement in the Learning
Reading of Elementary School Children at Home in Indonesia. Presented in
the "Final Project Seminar of Home, Parents and Community Partnership”.
College of Education, The University of Iowa USA, August 5.
Rujukan dari Internet berupa Karya Individual
Nama penulis ditulis seperti rujukan dan bahan cetak, diikuti secara berturutturut oleh tahun, judul karya tersebut (dicetak miring) dengan diberi keterangan
dalam kurung (online), dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai
dengan keterangan kapan diakses di antara tanda kurung.
Contoh:
Hitchcock, S., Carr, L. and Hall, W.. 1996. A Survey on S7M Online Journals,
1990-1995: The Calm before the Storm. (online),
http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html. (viewed June 12, 1996).
Rujukan dari Internet berupa Artikel dan Jurnal
Nama penulis ditulis seperti rujukan dan bahan cetak, diikuti secara berturutturut oleh tahun, judul artikel, nama jurnal (dicetak miring) dengan diberi
keterangan dalam kurung (online), volume dan nomor, dan diakhiri dengan alamat
sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses di antara tanda
kurung.
Contoh:
Stephens, J. 2001. Cognitive Dissonance Theory, Cognitive Dissonance and
Advertising.(online), http://www.ithaca.edu/faculty/stephens/cdback.html,
(viewed May 5, 2001).
Rujukan dari Internet berupa Bahan Diskusi
Nama penulis ditulis seperti rujukan dan bahan cetak, diikuti secara berturutturut oleh tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi, nama bahan diskusi (dicetak
miring) dengan diberi keterangan dalam kurung (online), dan diakhlri dengan
alamat e-mail sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses, di
antara tanda kurung.
Contoh:
Wilson, D. November 20,1995. Summary of Citing Internet Sites, NETTRAIN
Discussion List. (Online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, (viewed
November 22, 1995).
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Rujukan dari Internet berupa E-mail Pribadi
Nama pengirim (jika ada) dan disertai keterangan dalam kurung (alamat email pengirim), diikuti secara berturut-turut oleh bulan, tanggal, tahun (American
calendar system), topik isi bahan (dicetak miring), nama yang dikirimi disertai
keterangan dalam kurung (alamat e-mail yang dikirimi).
Contoh:
Davis, A., (a.davis@uwts.edu.au). June 10, 1996. Learning to Use Web Authoring
Tools.,E-mail to Alison Hunter (huntera@usq.edu.au).
Naga, Dali S., (ikip-jkt@indo.net.id). Oktober 1, 1997. Artikel untuk JIP. E-mail to
Ali Saukah (ippsi@mlg.ywcn.or.id).
CARA MEMFORMULAS1 ABSTRAK
Kata ABSTRACT dicetak tebal (bold) ditengah halaman dengan huruf
kapital simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Nama penulis
diketik dengan jarak 2 spasi dari kata abstrak, di tepi kiri dengan urutan: nama akhir
diikuti koma, nama awal, nama tengah (jika ada) diakhiri titik. Tahun lulus ditulis
setelah nama, diakhiri dengan titik. Judul dicetak miring dan diketik dengan huruf
kecil (kecuali huruf-huruf pertama dari setiap kata) dan diakhiri dengan titik. Kata
Thesis ditulis setelah judul dan diakhlri dengan koma, diikuti dengan nama program
(tidak boleh disingkat), nama jurusan, nama sekolah tinggi, dan diakhiri dengan
titik. Kemudian dicantumkan nama dosen pembimbing lengkap dengan gelar
akademiknya.
Dalam abstrak dicantumkan kata kunci yang ditempatkan di bawah nama
dosen pembimbing. Jumlah kata kunci berkisar antara tiga sampai lima buah. Kata
kunci diperlukan untuk sistem informasi ilmiah sekolah tinggi. Kata kunci berguna
untuk mempermudah menemukan judul-judul skripsi beserta abstraknya.
Dalam teks abstrak disampaikan secara padat inti sari skripsi yang mencakup
latar belakang, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil-hasil yang
diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik, dan (jika ada) saran yang diajukan.
Teks di dalam abstrak diketik dengan spasi tunggal (satu spasi) dan
panjangnya tidak lebih dari dua halaman kertas kwarto atau A4. Contoh abstrak
dapat ditemukan pada Lampiran 6.
TABEL DAN GAMBAR
Penulisan Tabel
Penggunaan tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sistematis
untuk menyajikan data statistik dalam kolom-kolom dan lajur, sesuai dengan
klasifikasi masalah. Dengan menggunakan tabel, pembaca akan dapat memahami,
menafsirkan data, dan mencari hubungan-hubungannya secara cepat.
Tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide.
Memasukkan terlalu banyak data dalam suatu tabel dapat mengurangi nilai
penyajian tabel. Lebih baik menggunakan banyak tabel daripada menggunakan
sedikit tabel yang isinya terIalu padat. Tabel yang baik harus dapat menyampaikan
ide dan hubungan-hubungannya secara efektif
Jika suatu tabel cukup besar (lebih dari setengah halaman), maka tabel harus
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ditempatkan pada halaman tersendiri; dan jika tabel cukup pendek (kurang dari
setengah halaman) sebaiknya diintegrasikan dengan teks.
Tabel harus diberi identitas (berupa nomor dan nama tabel) dan ditempatkan
diatas tabel. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan. Jika tabel lebih
dari satu halaman, maka bagian kepala tabel (termasuk teksnya) harus diulang pada
halaman selanjutnya. Akhir tabel pada halaman pertama tidak perlu diberi garis
horisontal. Pada halaman berikutnya, tuliskan Lanjutan Tabel… pada tepi kiri, tiga
spasi dari garis horisontal di atas tabel. Hanya huruf pertama kata tabel ditulis
dengan menggunakan huruf besar. Kata tabel ditulis di pinggir, diikuti nomor dan
judul tabel. Judul tabel ini ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama setiap kata
kecuali kata hubung. Jika judul tabel lebih dari satu baris, baris kedua dan
seterusnya ditulis sejajar dengan huruf awal judul dengan jarak satu spasi. Judul
tabel tanpa diakhiri tanda titik. Berikan jarak 3 spasi antara teks sebelum tabel dan
teks sesudah tabel. Nomor tabel ditulis dengan angka Arab sebagai identitas tabel
yang menunjukkan bab tempat label itu dimuat dan nomor urutnya dalam bab yang
bersangkutan. Dengan demikian untuk setiap bab nomor urut tabel dimulai dari
nomor 1.
Contoh:
Tabel 4.1 Tingkat Motivasi Berprestasi Mahasiswa STIBA MALANG Tahun
1995
Nomor tabel ini menunjukkan bahwa tabel yang berjudul Tingkat Motivasi
Berprestasi Mahasiswa STIBA MALANG Tahun 1995 tercetak pada Bab IV nomor
urut yang pertama. Pengacuan tabel menggunakan angka, bukan dengan
menggunakan kata tabel di atas atau tabel di bawah.
Garis yang paling atas dari tabel diletakkan 3 spasi di bawah nama tabel.
Kolom pengepalaan (heading), dan deskripsi tentang ukuran atau unit data harus
dicantumkan. Istilah-istilah seperti nomor, persen, dan frekuensi, dituliskan dalam
bentuk singkatan/lambang: No., %, dan f. Data yang terdapat dalam tabel ditulis
dengan menggunakan spasi tunggal. Garis akan digunakan jika dipandang lebih
mempermudah pembacaan tabel, tetapi garis vertikal di bagian kiri, tengah, dan
kanan tabel tidak diperlukan.
Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama
akhir penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman tabel asli di bawah tabel dengan
jarak tiga spasi dan garis horisontal terbawah, mulai dari tepi kiri. Jika diperlukan
catatan untuk menjelaskan butir-butir tertentu yalig terdapat dalam tabel, gunakan
simbol-simbol tertentu dan tulis dalam bentuk superskrip. Catatan kaki untuk tabel
ditempatkan di bawah tabel, dua spasi di bawah sumber, bukan pada bagian bawah
halaman.
Contoh:
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Tablel 3.1 Participation of Graduates in Personnel Development Program
Activities
Seminar (90,0%)
In-service Training (78,9%)
Workshop (70,0%)
Other Trainings (38,9%)
Other Activities (13,3%)
Note:
P
SP
Com
OF

=
=
=
=

Funtions
P
Sp
%
%
57,8 65,6
3,3
21,1
34,4 34,4
6,7
6,7
14,4 24,4

Participant
Speaker
Committee
Other Functions

R
LR
IR
DU

Com
%
40,0
50,0
22,2
5,5
14,4

OF
%
31,1
31,1
8,9
Ttd
6,4

Relevance
R
LR
%
%
46,1
51,9
57,6
28,8
53,3
40,7
66,7
27,8
Ttd
3,1

IR
%
DU
10,0
DU
DU
DU

= Relevant
= Less Relevant
= Irrelevant
= Data Unavailable

*) Number in parentheses shows the percentage of graduates that answers
**) 10% of participants state that the activities are not relevant to their profession.

Penyajian Gambar
Istilah gambar mengacu pada foto, grafik, chart, peta, sket, diagram, bagan,
dan gambar lainnya. Gambar dapat menyajikan data dalam bentuk-bentuk visual
yang dapat dengan mudah dipahami. Gambar tidak harus dimaksudkan untuk
membangun deskripsi, tetapi dimaksudkan untuk menekankan hubungan tertentu
yang signifikan. Gambar juga dapat digunakan untuk menyajikan data statistik
berbentuk grafik.
Beberapa pedoman penggunaan gambar dapat dikemukakan seperti berikut:
1) Judul gambar ditempatkan di bawah gambar, bukan di atasnya. Cara penulisan
judul gambar sama dengan penulisan judul tabel.
2) Gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas dan dapat
dipahami tanpa harus disertai penjelasan tekstual.
3) Gambar harus digunakan dengan hemat. Terlalu banyak gambar dapat
mengurangi nilai penyajian data.
4) Gambar yang memakan tempat lebih dan setengah halaman harus ditempatkan
pada halaman tersendiri.
5) Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar.
6) Gambar diacu dengan menggunakan angka, bukan dengan menggunakan kata
gambar di atas atau gambar di bawah.
7) Gambar dinomori dengan menggunakan angka Arab seperti pada penomoran
tabel.
BAHASA DAN TANDA BACA
Penggunaan Bahasa
Penulisan karya ilmiah hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, tepat,
formal, dan lugas. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan
menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak berbelitbelit, dan struktur paragraf yang runtut.
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Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan
kalimat pasif, kata-kata yang tidak emotif, dan tidak berbunga-bunga. Perlu
dihindari penggunaan kata-kata seperti saya, kami, atau kita. Jika terpaksa
menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, istilah yang dipakai
bukan kami (we) atau saya (I), melainkan penulis atau peneliti atau pengkaji (the
writer atau the researcher atau the inquirer). Namun, istilah penulis atau peneliti
atau pengkaji seyogyanya digunakan sesedikit mungkin.
Penulisan Tanda Baca
Penulisan tanda baca, kata, dan huruf mengikuti norma penulisan standar
bahasa Inggris. Berikut ini beberapa kaidah penting yang perlu diperhatikan.
Titik (.), koma (,), titik dua (:), tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda persen (%)
diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya.
Salah
 Sample is randomly chosen.
 The data are analized with correlation
technique, anova and regression
 based on Bornstein’s theory, and then …
 as follows :
 The findings have not been provided here !
 Is there any correlation between A and B ?
 It is approximately 45 %

Benar
Sample is chosen randomly.
The data are analized with corelation
technique, anova and regression.
based on Bornstein’s theory ; and then ...
as follows:
The findings have not been provided here!
Is there any correlation between A And B?
It is approximately 45%.

Tanda kutip (“...”) dan tanda kurung ( ) diketik rapat dengan huruf dan kata atau
frasa yang diapit.
Salah
 ... that we " shape " him by having him...
 … that must be considered ( see p. 23 )

Benar
… that we "shape" him by having him...
... that must be considered (see p. 23).

Tanda hubung (-), tanda pisah (--), dan garis miring (/) diketik rapat dengan huruf
yang mendahului dan mengikutinya.
Salah
Benar
... on an alleged officer-rating survey
 … on an alleged officer - rating survey
Since 1980-1997 Levy had studied
 Since 1980 - 1997 Levy had studied …
 biased sample of informants - the worst kind biased sample of informants-the worst kind
of evidence
of evidence
Sedangkan tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), tambah (+),
kurang kali (x), dan bagi (:) diketik dengan satu ketukan sebelum dan sesudahnya.
Akan tetapi tanda bagi (:) yang dipakai untuk memisahkan tahun penerbitan dengan
nomor halaman pada rujukan diketik rapat dengan angka yang mendahului dan
mengikutinya.
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Salah
* Ebbesen (1989 : 243) argued that

Benar
Ebbesen (1989:243) argued that

Pencetakan
Kertas, Bidang Pengetikan, dan Naskah Akhir
Kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih, ukuran A4 (21,0 cm x 29,7
cm), kuarto (21 cm x 28 cm), minimal 70 gram untuk skripsi dan 60 gram untuk
karya ilmiah dan laporan penelitian. Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri
kertas, dan 3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah kertas (lihat Lampiran
17). Tiap halaman hendaknya tidak berisi lebih dari 26 baris (untuk teks dengan
spasi ganda). Sebuah paragraf hendaknya tidak dimulai pada bagian halaman yang
hanya memuat kurang dari tiga baris.
Naskah akhir skripsi dan laporan penelitian hendaknya dicetak (di-print)
dengan printer deskjet, inkjet atau laser.
Jenis Huruf
Karya ilmiah hendaknya diketik dengan komputer, menggunakan program
Windows (antara lain Windows 3.11, Windows 95, atau Windows 98), dengan jenis
huruf (font) Times New Roman atau. sejenisnya, antara lain Times, CG Times, dan
Dutch. Jenis huruf ini disebut huruf proporsional, karena jarak antar huruf
tergantung pada besar-kecilnya huruf tersebut. Misalnya huruf m berukuran lebih
besar dari pada huruf i, sehingga jarak antara dua huruf selalu rapat. Jenis huruf ini
amat lazim digunakan pada pencetakan buku, jurnal, majalah, dan surat kabar.
Contoh huruf Times New Roman:
Teks ini diketik dengan huruf Times New Roman. Bentuk huruf ini mirip
dengan huruf CG Times, Times, dan Dutch (tergantung pada program Windows
yang digunakan).
Ukuran Huruf
Bagian-bagian suatu bab untuk skripsi dan laporan penelitian menggunakan
ukuran huruf yang berbeda seperti berikut.
12 point

judul bab, judul subbab, teks induk, abstrak (skripsi), lampiran,
daftar rujukan,

10 point

kutipan blok, abstrak makalah dan artikel, judul tabel, judul
bagan/gambar, teks tabel, teks bagan/gambar, catatan akhir, catatan
kaki, indeks, header, footer

Ukuran huruf untuk huruf Traditional Arabic:
26 point
judul bab
18 point

judul subbab, judul abstrak, judul daftar rujukan, judul tabel, judul
gambar, dan judul indeks

16 point
teks induk, indeks, dan yang lain
Modus Huruf
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Penggunaan huruf normal, miring (italic), tebal (bold), dan garis bawah
(underline) sebagai berikut:
Normal
 teks induk, abstrak, kata-kata kunci, label, gambar, bagan, catatan, lampiran.
Miring (italic)
 kata non Inggris (untuk penulisan skripsi berbahasa Inggris)
 istilah yang belum lazim
 bagian penting (untuk bagian penting tidak boleh digunakan bold-normal,
tetapi boleh italic-bold)
 contoh yang disajikan pada teks utama
 judul subbab peringkat 4
 judul buku, jurnal, majalah, dan surat kabar dalam teks utama dalam daftar
rujukan.
Tebal (bold)
 judul bab
 judul subbab (heading)
 bagian penting dari suatu contoh dicetak bold-italic; perhatikan contoh
berikut.
Amir anak Amat sedang belajar di Akademi Militer.
Garis bawah (underline)
Garis bawah (underline) tidak boleh dipergunakan, kecuali dalam hal-hal yang
amat khusus. Garis bawah dipergunakan untuk teks yang dicetak dengan huruf
mesin ketik (Courier dan Prestige). Pada teks yang dicetak dengan huruf Times
New Roman, garis bawah diganti dengan huruf miring (italic).
Spasi
Antarbaris. Karya ilmiah dicetak dengan spasi 1,5 sedangkan skripsi dan laporan
penelitian dicetak dengan spasi 2 (ganda), kecuali keterangan gambar, grafik,
lampiran, label, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak
turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang ketikan. Jarak antara akhir judul bab dan
awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara akhir teks dengan subjudul 3 spasi dan jarak
antara subjudul dengan awal teks berikutnya 2 spasi (lihat Lampiran 18). Jarak
antara paragraf sama dengan jarak antarbaris, yaitu 2 spasi untuk skripsi dan 1,5
spasi untuk artikel. Jarak antara satu macam bahan pustaka dengan bahan pustaka
lain dalam daftar rujukan menggunakan spasi ganda (2 spasi). Contoh lihat pada
Lampiran 11.
Antarkata. Spasi antara dua kata tidak boleh terlalu renggang. Spasi yang
dibolehkan maksimal sama dengan ukuran satu huruf. Tepi kanan boleh rata (full
justification) atau tidak rata. Jika tepi kanan rata (full justification), harap
diupayakan spasi antarkata cukup rapat. Agar spasi antarkata cukup rapat, kata
yang terletak di pinggir jika perlu diputus menurut suku katanya (fasilitas
hyphenation diaktifkan: on) mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Berikut
contoh teks dengan spasi antarkata rapat dan kurang rapat.
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Salah
If language is learned best and easiest when it is whole and in
natural context,
then integration is a key principle for language
development and learning through language.
Benar
If language is learned best and easiest when it is whole and in natural context, then
integration is a key principle for language development and learning through
language.
Tanda Pisah dan Bulit
Tanda pisah (dash) dalam huruf proporsional (seperti Times New Roman)
dinyatakan dengan satu garis panjang ( __ ), dan tidak boleh dinyatakan dengan 2
garlis pendek (-) seperti pada huruf Courier dan Prestige. Tanda pisah hendaknya
rapat (tidak diberi spasi) dengan kata yang mendahului dan mengikutinya. Tanda
butir nonhierarkis dengan garis pendek (-) tidak holeh digunakan, dan hendaknya
dinyatakan dengan tanda bulit (berbentuk bulat atau persegi: O atau . . Perhatikan
contoh berikut:
Salah
Semua pendekatan penelitian--kuantitatif dan kualitatif--perlu dikaji penerapannya.
Bagian tersebut tertulis pada halaman 15-20.
Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam memilih kertas untuk skripsi.
- jenis
- ukuran
- bobot
Benar
Semua pendekatan penelitian__kuantitatif dan kualitatif-perlu dikaji penerapannya.
Bagian tersebut tertulis pada halaman 15-20.
Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam memilih kertas untuk skripsi:
• jenis
• ukuran
• bobot
Paragraf dan Penomoran
Awal paragraf dimulai 1,2 cm dari tepi kiri bidang pengetikan. Sesudah
tanda baca titik, titik dua, titik koma, dan koma, hendaknya diberi satu ketukan
kosong.
Lambang-lambang huruf Yunani dan yang tidak dapat ditulis dengan
komputer hendaknya ditulis tangan secara rapi dengan tinta hitam. Bilangan
hendaknya ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat.
Bagian awal skripsi diberi nomor halaman angka Romawi kecil di tengah
bagian bawah, sedangkan nomor halaman pada bagian inti dan bagian penutup
skripsi dengan angka Arab di kanan atas, kecuali nomor halaman bab baru yang
ditulis di tengah bagian bawah halaman. Nomor halaman untuk lampiran ditulis
dengan menggunakan angka Arab, di sudut kanan atas, melanjutkan nomor
halaman sebelumnya.
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Penjilidan
Skripsi harus dijilid dengan menggunakan karton tebal. Pada punggung
skripsi hendaknya dimuat nama penulis dan judul. Skripsi dijilid sebanyak 3
eksemplar (1 untuk jurusan, 1 untuk perpustakaan , dan 1 untuk arsip penulis).
Halaman sampul harus dicetak dengan tinta kuning emas di atas dasar kulit
kain linen warna hitam.
PETUNJUK PRAKTIS TEKNIK PENULISAN
Berikut ini disajikan beberapa petunjuk praktis teknik penulisan secara
ringkas.
Hal-hal yang perlu diperhatikan
 Berilah jarak 3 spasi antara tabel atau gambar dengan teks sebelum atau
sesudahnya.
 Judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus ditempatkan pada
halaman yang sama (jika memungkinkan). Penyebutan tabel atau gambar dalam
teks menggunakan kata Tabel ... atau Gambar ... (diberi nomor sebagai
identitas).
 Tepi kanan teks tidak harus rata, oleh karena itu kata pada akhir baris tidak
harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis setelah
buruf akhir, tanpa disisipi spasi, bukan diletakkan di bawahnya.
 Tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali
halaman pertama setiap bab dan halaman Bagian Awal. Nomor halaman awal
bab dan Bagian Awal ditulis di tengah bagian bawah halaman.
 Semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis, walaupun penulis yang
sama memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan dalam teks.
 Nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau disingkat asal
dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan.
 Daftar Rujukan hanya berisi sumber yang digunakan sebagai acuan dalam teks,
dan semua sumber yang dikutip (secara langsung ataupun tidak langsung) harus
ditulis dalam Daftar Rujukan.
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan
 Tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman
tersebut merupakan akhir suatu bab.
 Tidak boleb memotong tabel menjadi dua bagian (dalam dua halaman) jika
memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama.
 Tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab.
 Tidak boleh menempatkan judul subbab dan identitas tabel pada akhir halaman
(kaki halaman).
 Rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung tetapi menggunakan tanda
bulit (* atau O). Ukuran besar-kecilnya bulit yang digunakan disesuaikan
dengan ukuran huruf yang digunakan. Bulit diletakkan di tepi kiri, terpisah satu
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ketukan dengan huruf yang mengikutinya. Rincian dengan menggunakan angka
hanya diperbolehkan jika mengandung pengertian langkah-langkah atau
prosedur.
Tidak boleh menambahkan spasi antarkata dalam satu baris yang bertujuan
meratakan tepi kanan.
Daftar Rujukan tidak boleh ditempatkan di kaki halaman atau akhir setiap bab.
Daftar Rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelum
lampiran-lampiran (jika ada).
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ABSTRACT
Ni'maturrahmah, Wiwin. 2000. A Multi-case Study on the First Language
Acquisition in Bilingual Setting, an unpublished Sarjana's Thesis, English
Department, College of Foreign Languages (STIBA) MALANG. Advisor:
Supartini, Dra.
Key words: first language acquisition, bilingual setting
Language plays an important role both in personal and cultural
development. Those functions, however, are only found if the individual acquires
the language well. In relation to the precondition to the fimction of language in
personal development, it is interesting to observe and analyze the ways human
beings acquiring their first language. How does the mother teach her children first
language? How do the children learn to speak their first language? How does the
children's language grow from simple to complicated forms?
To answer the problem, the writer adopts a various theoretical perspectives
on the child's growth and development, the nature of native language acquisition,
and the role of adults in native language acquisition. Methodologically, the writer
applies a multi-case study as his research design. The data are gathered by
conducting a participatory observation, and analyzed by applying a qualitative
approach.
The findings show that the primary ways of mother teaching her children a
first language are by: (1) talking to the children as if they understand what the
mother says, (2) showing how to produce a very simple word continuously, (3)
giving rewards or reinforcements due to favorable responses, (4) persuading the
children to repeat mother's utterances, (5) using an object or a picture to show the
meaning of a word, (6) interpreting the children's responses, both verbal and
gestural, (7) correcting the imperfect utterances, (8) completing the unfinished
children's responses, and (9) singing a simple but meaningful song.
The children learn the first language by doing various activities. First,
children reduce a word by uttering the last syllable only. Second, whenever a word
is too complicated, the children simplify the word by stressing its dominant sound.
Third, children may repeat a complete but imperfect utterance pronounced by the
mother. Fourth, children sometimes imitate an unintended utterance spoken by the
parents or relatives. Fifth, in the absence of the mother, children may make a simple
combination of words that may or may not be meaningful. Sixth, to master his or
her achievement a child sometimes likes exhibit their competence to others. These
enable the others, including their parents, to respond, and consequently the children
may make a needy correction.
Children's language grows: from meaningless voice to meaningful
utterance, from an incomplete to complete utterance, from an imperfect to perfect
utterance, from a single word to simple sentence, and from a simple sentence to
reciprocal conversation. Finally, the four-year-old child is capable to memorize and
capable to speak clearly and completely. The four-year-old child, therefore, can be
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classified as a good speaker, because others are able to understand their utterance
well.
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