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Metode Analisis Data
Teknik dan jenis analisis data yang
digunakan perlu diuraikan termasuk alasan
pemilihannya. Apabila teknik analisis data
yang dipilih sudah cukup dikenal, misalnya
analisis
statistik
deskriptif,
maka
pembahasannya tidak perlu dilakukan
secara panjang lebar. Sebaliknya jika teknik
analisis yang digunakan jarang digunakan
atau teknik yang baru dan belum popular,
maka uraian tentang analisis ini perlu
diberikan secara rinci. Apabila dalam
analisis digunakan program komputer maka
perlu disebutkan programnya dan versinya,
misalnya: SPSS Version 25.
Jika di dalam metode diperlukan rumus
sebagai rujukan cara penghitungan dan/atau
analisis data maka untuk penulisannya
digunakan fungsi persamaan (equation)
yang terdapat dalam Microsoft Word.
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Judul penelitian Kuantitatif
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur
2. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Sulawesi
Tenggara
3. Peran Kepuasan Pelanggan Dalam Memediasi Hubungan Pengalaman Berbelanja
Secara Online Dengan Perilaku Pasca Pembelian
4. Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Pedesaan pada Masyarakat Pesisir Jawa
Tengah
5. Pengaruh Konflik Peran, Kompetensi, dan Motivasi Pegawai Terhadap Kinerja
Pegawai Inspektorat Kota Jakarta.
6. Transformasi Struktur Sosial dan Sektor Unggulan di Kabupaten Bumiayu Periode
2010-2015
7. Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal: Analisis Deskriptif dan Regresi
Logistik.
8. Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga
9. Pengaruh Perkembangan Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran Kota Pekalongan
Terhadap Sektor Pertanian Daerah Lainnya di Jawa Tengah.
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Proposal Penelitian Kualitatif
TEKNIK ANALISIAS DATA
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis
data lebih banyak dilakukan bersamaan
dengan pengumpulan data. Menurut Miles
dan Hubermen aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran
kejenuhan data ditandai dengan tidak
diperolehnya lagi data atau informasi baru.
Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi
data (data reduction), penyajian data (data
display), dan penarikan kesimpulan dan
verifikasi (conclusion drawing/verification).
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• Judul Penelitian Kualitatif
1. Modal Sosial Di Komunitas Yogyakarta Leisure Community
2. Slacktivism Dan Gerakan Sosial Digital (Studi Mengenai Partisipasi Digital Dalam
Penandatanganan Petisi Online Change.org)
3. Konstruksi Identitas Kampung Digital (studi Tentang Pembentukan Identitas Baru
Masyarakat Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta)
4. Telecenter Sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat Informasi (Studi Di Desa Muneng
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun)
5. Pemahaman Baru Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi (Praktik Dan Implikasi
Budaya Mengopi Video Di Warnet Di Yogyakarta)
6. Habiburrahman El Shirazy Dalam Arena Sastra Dan Arena Kekuasaan Indonesia
7. Britain`s Game Of Throne: Monarki Inggris Di Era Demokratisasi Global
8. Menyingkap Kuasa Budaya: Mengakarnya Dominasi Nahdlatul Ulama Dalam
Demokratisasi Di Banyumas
9. Akulturasi Pengobatan: Perpaduan Budaya Islam Dan Budaya Jawa Dalam Sistem Medis
Masyarakat Giriloyo
10. Makna Simbol Akulturasi Nilai-nilai Budaya Jawa-cina Dalam Batik Pekalongan
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TATA CARA PENULISAN NASKAH
A. Kertas dan Ukuran
Spesifikasi kertas yang digunakan:
1. Jenis: HVS
2. Warna: Putih Polos
3. Berat: 70 atau 80 gram
4. Ukuran: A4 (21 cm x 29,7 cm)
B. Format Pengetikan Naskah
1. Huruf yang digunakan ialah Times New Roman dengan ukuran font 12 untuk teks
dan rata kiri-kanan (Justify). Judul bab menggunakan ukuran font 14 dan sub bab
pertama dengan ukuran font 13. Sementara bagi sub-sub bab menggunakan font 12.
Semua judul dan sub bab dicetak tebal.
2. Naskah diketik dengan spasi 2 pada halaman dengan pinggiran margin:
a. 4 cm dari tepi kiri (Left)
b. 3 cm dari tepi kanan (Right)
c. 4 cm dari tepi atas (Top)
d. 3 cm dari tepi bawah (Bottom)
3. Naskah diketik pada satu muka halaman, tidak diketik timbal balik.
4. Setiap awal paragraph dimulai dengan indent 1 cm (8 ketuk spasi).
5. Naskah diketik dalam satu kolom.
6. Penomoran Halaman
a. Setiap halaman diberi nomor
b. Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan bagian bawah dengan tidak
melanggar batas pias dan memiliki jarak 1,5 spasi dari baris terakhir teks
c. Penulisan nomor halaman untuk bagian awal skripsi mulai dari penulisan
halaman judul hingga daftar gambar (bagian awal skripsi) menggunakan angka
romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya) sedangkan bab pendahuluan hingga
daftar pustaka menggunakan angka latin (1,2,3, dan seterusnya)
d. Khusus untuk halaman sampul dan halaman pertama setiap bab tidak ditulis
tetapi tetap diperhitungkan
7. Kutipan langsung diketik dengan spasi 1, dengan seluruh blok kutipan diberi
indent 1 cm yang diawali dan diakhiri oleh tanda kutip (“). Bila diperlukan,
gunakan cetak miring, bukan garis bawah.
8. Judul bab, sub bab pertama, sub bab kedua dan seterusnya

a. Jarak antara judul bab dengan sub bab pertama atau paragraf pertama adalah
spasi 3.
b. Sub bab pertama ditulis dengan menggunakan cetak tebal (font 13) dengan
huruf kapital pada setiap awal kata dan diletakkan di tepi kiri margin (rata
kiri). Jarak antara sub bab pertama dengan sub bab berikutnya atau paragraf
yang mengikutinya adalah spasi 2.5.
c. Sub bab tingkat kedua diletakkan sejajar dengan sub bab pertama, ditulis
dengan cetak tebal berfont 12 dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Jarak
antara sub bab kedua dengan sub bab berikutnya atau paragraf yang
mengikutinya adalah spasi 2.
Contoh:
BAB …
…………………………………………..…… A. Judul
Sub bab pertama ...................................
1. Judul sub bab kedua................................
a. .......................................................
1) ...................................................
a) ............................................
(1) ......................................
(a) ..................................
9. Judul pada bagian akhir skripsi (daftar pustaka dan lampiran-lampiran) tidak
diberi penomoran bab dan ditulis dengan huruf kapital yang dicetak tebal
diletakkan di tengah margin.
10. Penomoran lampiran diurut berdasarkan rujukan dalam teks dan judul lampiran
ditulis dengan terlebih dahulu menyebutkan lampiran serta nomor lampiran yang
dicetak tebal.
11. Tabel
Ketentuan penyajian tabel sebagai berikut:
a. Nomor dan judul tabel ditulis diatas tabel ditengah atas, simetris dengan tabel.
b. Apabila judul tabel lebih dari satu baris maka baris kedua ditulis sejajar
dengan judul tabel tersebut dimana spasi antara baris pertama dengan baris
kedua 1 spasi.
c. Sumber tabel ditulis di bagian bawah tabel sejajar dengan tabel dari sebelah
kiri.
d. Tabel yang berukuran lebar dapat diketik dengan pengetikan melebar
(landscape).

e. Lanjutan tabel dan nomor berikut kepala-kepala kolom harus ditampilkan
kembali (heading row repeat).
f. Tabel diberi nomor urut tanpa menyertakan nomor bab (Tabel 1. Tabel 2., dan
seterusnya).

12. Gambar
Ketentuan penyajian gambar sebagai berikut:
a. Nomor dan judul gambar ditulis dibawah gambar dengan menuliskan kata
‘Gambar’.
b. Nomor gambar (sesuai urutan kemunculan di dalam teks), dan diberi tanda
titik (.) sebelum kemudian dituliskan judul gambarnya.
c. Gambar ditulis ditengah dan simetris dengan gambar, jika judul gambar lebih
dari satu baris maka baris kedua ditulis sejajar dengan judul gambar tersebut
dimana spasi antara baris pertama dengan baris kedua 1 spasi.
13. Penulisan Lampiran
a. Nomor dan judul di atas lampiran di sebelah kiri sejajar dengan lampiran
tersebut. Ketentuannya adalah nomor, titik, kemudian judul lampiran.
b. Apabila judul lampiran lebih dari satu baris, maka baris kedua sejajar dengan
judul lampiran tersebut, dimana spasi antara baris pertama dengan baris
kedua adalah 1 spasi.
c. Setiap awal kata digunakan huruf besar.
d. Lampiran yang lebih dari satu halaman, pada halaman berikutnya diberi
keterangan lanjutan dalam kurung pada sudut kanan atas.
C. Tata Bahasa dan Gaya Penulisan
Bahasa merupakan salah satu modal utama dalam berkomunikasi. Baik dalam
komunikasi tulisan maupun ujaran (lisan) sebaiknya digunakan bahasa efisien dan efektif.
Bahasa efisien adalah bahasa yang mengikuti kaidah tata bahasa yang dibakukan atau
yang dianggap baku, dengan mempertimbangkan kehematan kata dan ungkapan. Bahasa
efektif adalah bahasa yang mampu mencapai sasaran yang dimaksudkan.

Bahasa yang dipakai untuk skripsi adalah bahasa Indonesia ragam baku dengan
gaya bahasa keilmuan yang menganut sistem ejaan yang disempurnakan (EYD) dan
berciri antara lain sebagai berikut:
1) Bernada formal, bernalar, dan objektif.
2) Gagasan atau paham dikomunikasikan secara lugas, jelas, ringkas, dan tepat.
Istilah atau ungkapan yang dipakai tidak bermakna ganda.
3) Lazim dipakai titik pandang nara ketiga dengan kalimat berbentuk pasif. Oleh
karena itu, tidak digunakan kata ganti orang pertama atau kedua seperti saya, aku,
kami, kita, engkau, peneliti, dan lainnya. Pada penyajian ucapan terima kasih
dalam kata pengantar, ‘saya’ diganti dengan ‘penulis’.
4) Dihindari ungkapan-ungkapan yang berlebihan, mubazzir, dan emosional. e)
Berbentuk prosa dengan corak pemaparan (eksposisi)
5) Kalimat dan paragraf tidak terlalu panjang
6) Format dan tata cara penulisan harus konsisten.
Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang telah diindonesiakan.
Pengindonesiaan istilah asing berpedoman kepada Pedoman Umum Pembentukan Istilah
(Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975,
No.0196/U/1975). Jika terpaksa harus memakai istilah dalam bahasa asing maka istilah ini
ditulis dengan huruf miring. Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam Bahasa
Indonesia dapat digunakan, asal konsisten. Pada penggunaannya yang pertama kali perlu
diberikan padanannya dalam bahasa asing diapit oleh tanda kurung dengan huruf miring.
Jika istilah baru ini cukup banyak jumlahnya, sebaiknya dibuatkan daftar istilah pada
lampiran.
Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait tata bahasa dan penting untuk
diperhatikan oleh mahasiswa dalam menulis tugas akhirnya adalah perangkat kebahasaan
yang meliputi: perhurufan (huruf romawi, miring, kapital, tebal, yunani), pengejaan kata,
pemenggalan kata, dan penulisan kata. Aturan yang digunakan untuk hal tersebut adalah
aturan yang berdasarkan tata bahasa Indonesia.
1. Perhurufan
Seperti kebanyakan bahasa di dunia, bahasa Indonesia ditulis dengan huruf latin.
Dua bentuk huruf latin yang dikenal ialah huruf romawi dan italik. Huruf latin dapat
ditampilkan secara tipis, tebal, kecil, dan capital.
Huruf Romawi. Huruf romawi selalu berdiri tegak sehingga tulisan tangan yang
bersifat demikian sering dikatakan “tercetak”. Dalam dunia percetakan dan pengetikan
bentuk huruf inilah yang selalu dipakai secara bertaat asas. Kecuali ditentukan lain, huruf
romawi hampir selalu digunakan untuk segala keperluan.
Huruf Miring. Huruf miring atau italik ditampilkan secara miring. Kalau diketik
atau ditulis tangan kemiringannya ditandai dengan garis bawah. Huruf miring dipakai
dalam 9 hal berikut:

a) Kata dan ungkapan asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa: ad hoc, et
al., in vitro.
b) Tetapan dan peubah yang tidak diketahui dalam matematika. Contohnya (x,y,l)
c) Nama kapal atau satelit: KRI Macan Tutul, Apollo II.
d) Kata atau istilah yang diperkenalkan untuk diskusi khusus, misalnya kakas,
citraan.
e) Kata atau frase yang diberi penekanan, misalnya: ... hal itu tidak dibenarkan.
f) Pernyatan rujukan silang dalam indeks: lihat, lihat juga.
g) Judul buku atau terbitan berkala yang disebutkan dalam tubuh tulisan: Hayati.
a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

Huruf Kapital. Huruf kapital dipakai pada:
Huruf pertama pada awal kalimat
Setiap kata dalam judul buku atau berkala, kecuali kata tugas: dan, yang, untuk, di,
ke, dari, terhadap, sebagai, tetapi, berdasarkan, dalam, antara, melalui, secara yang
tidak terletak pada posisi awal.
Nama bangsa, bahasa, agama, hari, bulan, dan tarikh, misal: bangsa Romawi,
bahasa Indonesia, agama Islam, hari Minggu,
Nama orang, peristiwa sejarah, takson makhluk di atas genus, lembaga, jabatan,
gelar, dan pangkat yang diikuti nama orang atau tempat, misal Haji A. A. Mattjik,
Perang Bubat, Moraceae, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur Bali, dan Ir. Ilham.
Setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada judul buku dan nama
lembaga seperti yang dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas, seperti Undang-Undang
Dasar 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Nama-nama geografi seperti nama sungai, kota, provinsi, negara, dan pulau. Akan
tetapi, huruf kapital tidak dipakai pada nama geografi yang digunakan sebagai
jenis seperti kacang bogor, garam inggris, gula jawa, atau sebagai bentuk dasar
kata turunan seperti keinggris-inggrisan, mengindonesiakan, pengaraban.
Penulisan nama orang pada hukum, dalil, uji, teori, dan, metode, misalnya: hukum
Dalton, uji Duncan, metode Epstein, atau analisis Fourier. Untuk penamaan
rancangan, proses, uji, atau metode yang tidak diikuti nama orang ditulis dengan
huruf kecil, misalnya rancangan acak lengkap, uji morfometri, atau uji mortalitas.
Apabila penamaan tersebut akan disingkat, maka singatannya menggunakan huuf
kapital; misalnya: rancangan acak lengkap (RAL), proses hierarki analitik (PHA),
atau metode imunodifusi ganda (MIG).

Huruf Tebal. Huruf tebal sering digunakan untuk judul atau judul bab (heading).
Selanjutnya bentuk huruf ini dapat dipakai untuk nama ilmiah takson yang baru
ditemukan atau diusulkan pertama kali. Vektor atau matriks dalam matematika pada
umumnya juga ditampilkan dengan huruf tebal.

Huruf Yunani. Selain huruf latin, dalam tulis-menulis karya ilmiah sering
digunakan huruf yunani. Beberapa huruf kapital yunani sama dengan huruf latin, tetapi
semua huruf kecilnya mempunyai bentuk yang sangat berbeda.
2. Pengejaan Kata
Sejak diberlakukannya sistem ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada
tahun1972, semua huruf dalam abjad latin secara resmi sudah menjadi huruf bahasa
Indonesia. Oleh karena sudah termasuknya semua huruf itu, sekarang sering terjadi
kesalahan yang disebabkan oleh tindakan hiperkorek. Kata pernapasan, misalnya,
seringkali dieja pernafasan. Pasca (yang dalam ejaan lama ditulis pastja) adakalanya dieja
dan dilafalkan paska.
Kalau kita menaati (perhatikan: bukan mentaati) sistem ejaan yang
disempurnakan itu, dalam penulisan kata berimbuhan sering terjadi penggatian huruf.
Dengan berpedoman pada pola menaati itu, kita harus menulis menerjemahkan (bukan
menterjemahkan), mencolok (bukan menyolok), mengubah (bukan merubah atau
merobah), mengoreksi (bukan mengkoreksi), mengolonisasi bukan mengkolonisasi,
mengarantinakan
bukan
mengkarantinakan,
mengombinasikan
bukan
mengkombinasikan, terkecuali untuk mengkaji*. Begitu pula, kita harus menulis
penerapan bukan penterapan.
Oleh karena semua huruf latin diterima sebagai huruf Indonesia, penulisan kata
serapan dari bahasa asing pada umumnya sudah dapat dilakukan dengan mendekati
bentuk dan lafal aslinya. Untuk itu memang perlu dilaksanakan penyesuaian seperti
diatur dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum
Pembentukan Istilah. Beberapa masalah sering dijumpai dalam kasus penggunaan huruf
atau pengejaan istilah serapan seperti dicontohkan berikut ini.
a) Berhati-hatilah dalam memakai huruf f dan v, yang ada kalanya dipertukarkan atau
diganti dengan huruf p (negative bukan negatip, aktif, aktivitas, provinsi, bukan
aktip, aktifitas, dan propinsi).
b) Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya konsonan kembar (klasifikasi,
bukan klassifikasi; efektif, bukan effektif, tetapi ada massa di samping masa yang
mempunyai perbedaan makna).
c) Huruf y tetap y jika lafalnya y, contoh yen, yuan; y menjadi i jika lafalnya i, contoh
hipokotil bukan hypokotil; analisis bukan analisa, analysis, atau analysa.
d) Huruf x hanya dipakai diawal kata, di tempat lain diganti ks (xilem bukan silem
atau ksilem; taksonomi bukan taxonomi; kompleks bukan komplex atau komplek).
e) Huruf h pada gugus gh, kh, rh, th dihilangkan sedangkan huruf ph menjadi f dan
ch menjadi k (sorgum bukan sorghum; kromatografi bukan khromatographi; ritme
bukan rhitme atau rhitma; metode bukan methode atau metoda; morfologi bukan
morphologi atau morpologi).
f) Beberapa kata sulit yang selalu ditulis secara salah karena penulis tidak
mengetahui bentuk bakunya, antara lain ialah kualitas bukan kwalitas; jadwal

bukan jadual; sintesis bukan sintesa; ameba bukan amuba; atmosfer bukan
atmosfir atau atmosfera; varietas bukan varitas; tetapi bir bukan bier; automatis
bukan otomatis; mikrob bukan mikroba, mikrobia, atau mikrobe sebab
dibakukannya aerob; standar dan standardisasi bukan standarisasi.
g) Nama-nama ilmu tertentu berakhiran -ika (sistematika bukan sistematik atau
sistimatik) karena bukan ilmu maka dibakukanlah kosmetik dan antibiotik bukan
kosmetika dan antibiotika, begitu juga tropik bukan tropika atau tropis, karena
dibakukannya Samudera Pasifik.
3. Penulisan Kata
Ada beberapa jenis kata dalam bahasa Indonesia, antara lain kata depan, kata
berimbuhan, dan kata gabung (kata gabung berimbuhan). Cara penulisan kata tersebut
dibedakan seperti berikut:
Kata Depan. Kata depan ialah kata yang bila diikuti dengan kata lain akan
menunjukkan tempat, misalnya di, ke, dari, pada. Dalam penulisannya kata depan harus
selalu dipisahkan dari kata yang mengikutinya, contoh: di dalam, bukan didalam; di
antaranya, bukan diantaranya; di samping itu, bukan disamping itu; ke dalam, bukan
kedalam; di lapangan, bukan dilapangan; ke laboratorium, bukan kelaboratorium; dari
dalam tabung, bukan dari dalam tabung; pada dasarnya, bukan pada dasarnya.
Tanda Seru (!). Tanda seru hampir tidak pernah dipakai dalam kalimat tulisan
ilmiah. Ada kalanya tanda itu dipergunakan untuk menunjukkan bahwa suatu bahan
bukti penelitian dilihat langsung oleh penulisnya: Scleroderma dictyospora dirincikan
oleh Patouillard (1898) berdasarkan spesimen Massart 445 (P!) yang dikumpulkan di Jawa
tahun 1882.
a)
b)
c)
d)
e)

Tanda Hubung (-). Tanda hubung dipakai untuk:
Menyambung bagian-bagian tanggal. Misalnya: 17-8-1945
Merangkaikan se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital (seIndonesia)
ke- dengan angka (abad ke-21), angka dengan -an (tahun ’90-an)
Memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan (ber-evolusi vs. berevolusi, dua- puluh lima-ribuan, 20 x 5 000 vs. dua-puluh-lima-ribuan, 1 x 25 000)
Memenggal kata tertentu (lihat Pemenggalan Kata).

Tanda Pisah. (-,--,----). Bergantung kepada penjangnya terdapat tiga macam
tanda pisah, yaitu tanda pisah em (--), tanda pisah en (-), dan tanda pisah 3-em (----).
a) Tanda pisah em dipakai untuk membatasi penyisipan kalimat yang tidak terkait
erat dengan kalimat induknya (Penembakan menjangan di lapangan istana yang
dilakukan untuk mengatur daya dukung tapak penggembalaan -- dilaksanakan
setiap tiga tahun).

b) Tanda pisah en dipergunakan untuk menunjukkan kisaran (halaman 15-25,
panjangnya 24.5-31.0 mm).Jangan menggunakan tanda pisah en bersama perkataan
dari dan antara, atau bersama tanda kurang (dari halaman 15 sampai 25, bukan dari
halaman 15-25, antara tahun 1945 dan 1950, bukan antara tahun 1945-1950, -4
sampai -6 0C, bukan -4 - -6 0C).
c) Beberapa majalah menggunakan tanda pisah 3-em dalam daftar pustaka alih-alih
mengulang nama pengarang lema sebelumnya. Jangan memakai tanda tanda 3-em
dalam naskah, tetapi ulangi penyebutan nama-nama pengarang.
d) Rifai M.A. 1995. …
e) -----------. 1996. …
Tanda Kurung ((…)). Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit
a) Tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral atau dapat
dilepaskan dari pokok pembicaraan. Misalnya, “Pengujian selanjutnya terhadap
salah satu noda (nomor 4) memberikan dugaan bahwa senyawa yang terkandung
dalam media biakan cendawan x ialah senyawa seskuiterpena”.
b) Huruf untuk memperkenalkan singkatan. Misalnya, “Fraksi etil asetat dapat
dipisahkan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) preparatif”.
c) Penomoran yang dimasukkan dalam kalimat.
Contoh:
Ketiga langkah itu ialah (a) mitosis, (b) meiosis, (c) penggandaan inti.
Tanda Kurung Siku ([…]). Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit:
a) Huruf atau kata yang ditambahkan pada kalimat dalam pengeditan, contoh Jamur
lin [g] shi hidup di batang kayu.
b) Keterangan dalam kalimat yang sudah bertanda kurung. Misalnya: Persamaan
kedua proses (perbedaannya dibicarakan di dalam Bab II [lihat halaman 35-38] tidak
dibicarakan) perlu dijabarkan di sini.
c) Penggunaan khusus dalam kepustakaan, lihat Kepustakaan.
Tanda Petik (”...”). Tanda petik dipakai untuk mengapit:
a) Petikan atau kutipan pembicaraan langsung. Misalnya:
Ketua berkata, “Kita harus bekerja keras membangun STIA Al Gazali Barru.”
b) Judul karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, misal
Kami telah membaca Buku Panduan Program Sarjana, bab “Kebahasaan”.
c) Istilah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh:

Daerah Semanggi, Gatot Subroto, Kuningan dinamakan daerah “segi tiga emas”
Tanda petik tunggal (‘…’). Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit:
a) Petikan yang tersusun dalam petikan lain.
b) Makna, terjemahan, atau penjelasan terhadap kata atau ungkapan asing (Survive
‘sintas’, survival ‘sintasan’).
Tanda Elipsis (...). Tanda elipsis dipakai untuk
a) Menunjukkan bahwa ada bagian yan dihilangkan pada suatu kutipan, misalnya
Pola distribusi pemasaran … berdasarkan pengamatan cuplikan
b) Mengganti tanda elipsis dalam matematika, untuk meluruskannya dengan tanda
pengoperasian (X1, X2, ... X3,).
Tanda Garis Miring (/). Tanda garis miring dipakai untuk mengganti:
a) Tanda bagian atau menunjukkan bilangan pecahan (1/2 = 0,5)
b) Kata tiap (125 ton/ha)
c) Tanda garis miring tidak dipakai untuk menunjukkan atau.
Tanda Ampersan (&). Tanda ampersand berfungsi sebagai pengganti tanda dan
bila bentuk lebih singkat diinginkan. Tanda ini dianjurkan dipakai dalam pengacuan
pustaka sebab membantu mengurangi pengulangan.
Produktivitas …… menurut (Reid & Webster dan Nandika & Tampubolon)
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SPSS SLIDE
Cara Download Dan Instal IBM SPSS Statistic 25
https://www.youtube.com/watch?v=pKn0E8qtXZ8
Tutorial SPSS Bagi Pemula - 1. Pengenalan Aplikasi SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=rTAs2XY245w

@2017-mm

SPSS (STATISTICAL PRODUCT AND
SERVICE SOLUTIONS)

Adalah Program Aplikasi yang memiliki kemampuan
analitik statistik cukup tinggi, memproses data statistik
secara cepat dan tepat, mengeluarkan output (informasi)
yang di kehendaki para pengambil keputusan.

SPSS ?
 SPSS

yang merupakan salah satu dari beberapa
program aplikasi komputer untuk menganalisis
data statistic

 Di

bawah operasi Windows,SPSS menawarkan
banyak kemudahan dalam
pengoperasiannya,antara lain pada menu pull
down dengan dialog Box interface, pembaca
banyak dimanjakan dalam merekam data(data
entry),memberikan perintah, dan subperintah
analisis, serta menyajikan hasil analisis.

TAMPILAN JENDELA SPSS

Data Editor

Data View

Variabel
View

Fasilitas SPSS yaitu data editor, Viewer dan
beberapa properties.
DATA EDITOR merupakan jendela utk pengolahan data
yg dirancang layaknya Spreadsheet utk kenyamanan
pendefinisian,inputan data, edit data dan menampilkan
data.
 VIEWER membuat pemakai mudah utk melihat hasil
pemrosesan,menunjukan/menghilangkan bagian-bagian
tertentu dari output, dan memudahkan distribusi hasil
pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi lain.
 Beberapa PROPERTIES yang memudahkan pemakaian file
data eksternal seperti template utk mendefinisikan file.


KEMAMPUAN ANALITIK STATISTIK YANG
LENGKAP
 Statistik

Deskriptif seperti mencari nilai
SUM,Average,mean,median,modus,percentil,
quartil, dsb.
 Statistik Inferensial.model parametrik seperti
perbandingan rata-rata,anova,korelasi,regresi
linier, dsb.
 Statistik non parametrik seperti uji crosstab
binomial,chi square,runs,kolmogorofsmilnov,sign, dsb.

TAMPILAN

GRAFIS BERESOLUSI

TINGGI



Dapat menampilkan grafis Pie chart, bar chart,
histograms ,dsb.

Kemudahan eksplorasi hasil pengolahan
• Adanya multidimensional pivot tables,
yaitu user dpt mengatur baris,kolom,serta
layar, dan splitting table (tampil hanya
satu group tertentu saja).

KEMUDAHAN ACCESS DAN DATA
TRANSFORMATIONS



Fasilitas Database Wizard shg user dpt
memperoleh informasi dari sebuah database.



Transformasi data membantu user utk Subset
data, add, aggregate, merge, split dan Transpose
Files.

DAPAT MELAKUKAN ELECTRONIC
DISTRIBUTION TERHADAP DATA


Yaitu pengiriman data/laporan langsung dengan
internet/intranet tranfer data ke dalam format word
atau excel

Cara kerja SPSS
OUTPUT DATA
Input Data
dengan
Data Editor

PROSES
dengan
DATA EDITOR

Dengan
OUTPUT NAVIGATOR
• Pivot Table Editor
• Text Output Editor
• Chart Editor

MENU SPSS

File berisi fasilitas pengelolaan atau manajemen data
dan file.
 Edit digunakan utk memperbaiki/mengubah data.
 View berfungsi utk mengatur toolbar
 Data digunakan utk mendefinisikan dan mengatur
variabel serta data.


Transform digunakan utk memanipulasi data.
 Analyze digunakan utk menganalisis data.
 Graph digunakan utk memvisualkan data.
 Utilities digunakan berkaitan dg utilitas dlm SPSS


PENDEFINISIAN VARIABEL DAN DATA
No

1
2
3
4
5
6
7

Nama
Bambang TM
Winarso
Widarto
Petry Anjarwati
Tony Ardi
Ineke Sari
Arya Dwinof

Umur

19
20
19
17
23
22
25

Nilai
Word
80
70
90
80
50
70
50

Nilai Excel

60
60
80
70
80
90
60

Data diatas terdiri dari 5 variabel (field) dan 7 record
data

DATA

Kualitatif

Kuantitatif
Sifat Data

-Nominal
-Ordinal

-Interval
-Rasio

Data Kualitatif

Mengapa ????
“karena statistik
hanya bs memproses
data yg berupa
angka”

“Data yg dinyatakan bukan
Dalam bentuk angka.”
Contoh:
*Jenis pekerjaan
(Petani,nelayan,pegawai,dsb)
*Status pernikahan
(belum menikah,Menikah,Duda,janda)
*Gender (Pria ,Wanita)
*Kepuasan Seseorang
(tidak puas,cukup puas,sangat puas)

Harus di
kuantitatifKan agar bisa
diolah dg
statistik.

DATA KUALITATIF

“DATA NOMINAL”
“data yg diperoleh dg cara kategorisasi/klasifikasi”
CONTOH:
Pekerjaan :
# Pegawai Negeri diberi
tanda 1
# Pegawai Swasta diberi
tanda 2
# Wiraswasta diberi
tanda 3

1.Posisi data setara
2. tidak dapat
dilakukan operasi
matematika.

CIRI data Nominal

DATA KUALITATIF

“DATA ORDINAL”
“data yg diperoleh dg cara kategorisasi/ klasifikasi,
tetapi keduanya terdapat hubungan”

Contoh :
Tingkat kepuasan…
# Sangat puas diberi tanda 1
#Puas diberi tanda 2
#Cukup puas diberi tanda 3
#Tidak puas diberi tanda 4
#Sangat tidak puas diberi
tanda 5

1.Posisi data
tidak setara
2.tidak dapat
dilakukan operasi
matematika/
lainnya

CIRI data Ordinal

Data
Kuantitatif
“Data yang dinyatakan dalam angka”

Contoh :
-Usia

Seseorang,Tinggi seseorang,
-Penjualan dlm sebulan,

-Jumlah bakteri dlm percobaan, dll

DATA KUANTITATIF

“DATA INTERVAL”
“data yg diperoleh dengan cara pengukuran, jarak 2
titik pd skala sudah ditentukan”
Contoh :
#Temperatur ruangan
dalam celcius 0o C-100oC
jaraknya 100-0 = 100
dalam Fahrenheit 32oC – 212oC
jaraknya 212-32 = 180
#penanggalan
1 maret 2008 – 25 maret 2008
jaraknya 25 hari

-tidak ada
kategorisasi /
pemberian kode
-Bisa dilakukan
operasi matematika

CIRI data Interval

DATA KUANTITATIF

“DATA RASIO”
“data yang diperoleh dengan cara pengukuran, jarak 2
titik sdh diketahui, dan mempunyai titik 0 (nol) yg
absolut/mutlak”

Contoh :
#Tinggi badan
#Jumlah buku di atas
meja
#Berat badan
#nilai ujian

-tidak ada
kategorisasi/
pemberian kode
-Bisa dilakukan
operasi
matematika

CIRI data Ordinal

JENDELA TIPE DATA

ANGKA

NON
ANGKA

INPUT DATA

DI

SPSS

a. Buka Lembaran Kerja Baru
FileNewData
b. Menamai variabel yg diperlukan
Klik lembar “Variable View”
variabel Nama:
Type: String charakters: 8 continue
variabel Umur:
Type: Numeric width: 8
Decimal Places: 2 continue

Variable view

*
*
*
*

Name : isi nama variabel sesuai dg data
Type : memilih tipe data yg sesuai
Width : panjang digit karakter data record
Decimal : jumlah angka desimal pada data
numerik (angka)
* Label : keterangan/penjelasan karakteristik
variabel



Values : penjelasan nilai individual dg label



Missing value : bila terdapat data hilang/ data tidak ada



Colums : utk menentukan lebar kolom data



Align : mengatur/menunjukkan perataan tampilan data



Measure :jenis pengukuran data apakah tipe data
skala,nominal atau ordinal. Data string hanya bisa nominal
dan ordinal.

MENYIMPAN DATA
File Save As..nama_file letakkan pd direktori tertentu
dan ekstensi yg diberikan .sav

MEMBUKA DATA SPSS

File OpenData.. Cari data pd direktori
tertentu dan berekstensi.sav

MENGAMBIL DATA DARI SOFTWARE LAIN
Buat data excel seperti berikut simpan dg nama Data1.xl

Lalu pd excel pilih menu
insertNamedefind
ketiknama_baruOK
atau

PASTIKAN TIDAK ADA SQL
PILIH

PILIH MENU FORMULA->DEFINE NAME
1.PILIH
2.Isi nama
sembarang

3.Blok field/kolom
yg akan di tampilkan

4.tekan
5. Simpan dan tutup
aplikasi excel nya

2

1

3
4

5

Tekan next sampai…

6

Browse jika simpan, lalu
tekan FINISH

SHORTCUT SPSS

IMPORT DARI MICROSOFT ACCESS
1

Pilih Blank Databasemasukkan sembarang nama 
Create Design Viewmasukkan nama tabel save
lihat gambar 3 & 4tutup aplikasi access.
Buka aplikasi SPSSmenu fileopen
databasenew queryMs access
databasenextbrowseoknextnextnext
browsesavenextfinish.

2

3

4

MENCETAK

DATA

File Opendata telah tampil
FilePrint..cetak

Menyisipkan variabel
Pada variabel view pilih Datainsert variabel
masukkan variabel yg dimaksud beserta type
datanya.

Menghapus variabel
Buka lembar data view lalu sort nama variabel lalu
DEL

MEMISAH ISI FILE DG KRITERIA TERTENTU
(SPLIT FILE)
Buka file data
 Pilih menu DATASplit File…klik Organize output
by groupspilih variabelklik sort the file by
grouping variabelsOK


MENYELEKSI ISI FILE


DG KRITERIA TERTENTU

Filter (saringan/seleksi) diperlukan dlm statistik agar
prosedur statistik bs dilakukan. Dipakai perintah menu
DataSelect Cases…{menyeleksi isi file berdasar kriteria
tertentu},data yg difilter hanya data numerik

1
2
3
4

5
6

1
2

Jika seleksi utk seluruh kasus

Jika seleksi berdasar kriteria/kondisi tertentu

Tulis deskripsi kondisi yg
akan di filter

3

Jika seleksi berdasarkan bilangan acak {random}

4

Jika seleksi pada range tertentu

5

Jika seleksi berdasar variabel tertentu

6

Akan diapakan data yg blm diseleksi {data mula2x}

Filter: akan muncul variabel tambahan {filter_$}
dg nomor kasus yg tdk terseleksi akan diberi grs
miring
Delete: kasus yg tidak terseleksi akan dihapus

SORTING

DATA

Transpose data


Proses memindahkan baris
menjadi kolom dan sebaliknya

Tabel.Data berat badan 15 responden pria dan wanita yang diambil secara
acak (random)
No.
Nama
Berat
Gender
1.

CICILIA

45,77

Pria

2.

AMIR

78,54

Wanita

3.

IIN

58,99

Wanita

4.

SUGENG

76,92

Pria

5.

LINA

55,67

Wanita

6.

AGUS

78,67

Pria

7.

BUDI

87,56

Pria

8.

LIANA

44,86

Wanita

9.

DIANA

50,21

Wanita

10.

DEDE

77,86

Pria

11.

HERMAN

80,23

Pria

12.

VERONIKA

48,96

Wanita

13.

FENNY

44,76

Wanita

14.

IWAN

79,57

Pria

15.

ANA

40,23

wanita

MERINGKAS DATA SECARA GARIS
BESAR(AGREGAT)
Buka File data pilih DataAgregat
Data dipisah berdasarkan
apa?

Data yg
diringkas
{nama/string
tdk mungkin bs
disatukan}
Hasil Agregat SUM
{jumlah} masing2x
variabel

MERGER FILE




Perintah ini digunakan untuk menggabungkan file yg sekarang ada
dg file baru. File bs digabungkan dengan dua cara :
Add Case,yaitu menggabungkan file yg mempunyai variabel yg
sama namun kasusnya berbeda.
Add Variables, yaitu menggabungkan file yg mempunyai kasus yg
sama namun variabelnya berbeda

ADD Case
ADD Variabels

MENU TRANSFORM
Berfungsi untuk transformasi/ mengubah suatu data guna
keperluan-keperluan khusus.

A. Compute
Berfungsi untuk menambah variabel baru yg berisi hasil
perhitungan (compute) berdsrkan data dr variabel lama

Nama variabel baru yg akan diletakkan dlm file yg sedang aktive

Perintah atau submenu berfungsi
untuk menghitung (count) data
dg kriteria tertentu.

A. Count
Nama variabel baru

Keterangan utk
variabel baru

Pilih variabel yg akan di count

A. Rank Cases

Perintah atau submenu berfungsi untuk mengurutkan
(rank) kasus dg kriteria tertentu.
Variabel yg diurutkan
Variabel yg akan
diurutkan

Case : mengurutkan data
responden yg mempunyai
gender wanita & pria
berdasarkan umur

bersarkan variabel apa

A. Recode
Perintah ini berfungsi untuk memberi kode ulang (recode)
ke suatu variabel bdsrkan kriteria tertentu.

Dlm variabel yg sama
Dlm variabel yg berbeda (baru)

Dalam variabel yg sama

Dalam variabel yg berbeda (baru)

Berikan label pada variabel baru

