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Kemunqkinan adanya keragaman format (pol a) penulisan Laporan Hasil 

Pene-litian yang didoKumentasikan dl Lemlit, Unair telah 

dlperkirakan seoelumnya5 Hal ini dimungkinkan karena adanya 

oenelltl ;,rang mempunyai disiplin limu dan latar belakang 

pendldlk~~ danpengalaman yang berbeda. " 

J<eragaman ini dapat menimbulkan pendapat, bahwa penulisan itu 

tldak tertlb atau taatasas, dan apabila menyangkut hal-hal yang 

essensial, beraklbat tidak jelasnya alur berpikir logis dan 

rasional. dan menyulitkan publikasi. Atas dasar hal itu. perlu 

d i o u s.t; suatu format standar penulisan ilmiah. 

Penelitian (Studi Analisis> tentang editing dan publikasi telah 

d:laksanakan dengan memakai 32 buah sampel, yang ditentukan seeara 

aca~~ ordi nal ., dari sejumlah populasi/kumpulan Laporan Hasil 
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Penelitlar Iahun 1989/1990 - 1990:1991 di Lemlit Unair. Analisis 

d r I akukan terhadap l4 for".oat yang terdiri dari 6 format umum dan 8 

format khusus... set ta mel iputi 87 peragam (termasuk 170 sub 

per agal;:) yang merupakan sumber keragaman penul i san yang ada. 

t1etoG? yang dl pakai adalah katagori kualitatif, yaitu nilai 

keragaman-." yang diperoleh dinyatakan dalam persentase (dari total 

jumlah sampel penelitian atau untuk peragam tertentu dinyatakan 

dar i jumlah peneliti yang memakai format tertentu) selanjutnya 

ditentukan batasannya sebagai berikut : sangat umum (76 - 100 I.), 

umum (56 75 'l..) tidak umum (40 - 55 I.) dan sangat tidak umum 

r: 40 I.). 

Untuk katagori yang sangat umum dan umum, ditentukan kesesualannya 

dengan kelaziman yang dipakai dikalangan peneliti dengan mengacu 

kepada beberapa kepustakaan baik dalam negeri atau luar negeri. 

Atas dasar hasil dan diskusi yang diperoleh, maka perlu dirumuskan 

suatu standar penulisan ilmiah, yang mengacu kepada hasil yang 

diperoleh, dan acuan yang disepakati, sehingga selain bersifat 

taatasas .. tetapi juga mencerminkan alur pikir yang rasional dan 

1 oq i s. Termasuk didalamnya adalah pengorganisasian penulisan 

rasional dan pemakaian format khusus yang konsisten. 

Aspek pemakaian bahasa baku dan ilmiah, termasuk kaidah bahasa 

Indonesia yang gramatikal, pemakaian kalimat efektiY, lambang dan 

5~mbul serta tanda baca, serta kepatutan isi elemen-elemEn (pokok

pokokl karya Ilmiah perlu dikaji/diteliti dikemudian hari. 
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PRAKATA 

dalam penulisan SLlatu penelitlar1 

(SClentlfic r"epot-ts/t-esear'ch papers) di lingkungan Universitas 

Airlangga (Unair) sudah dlduga sebelumnya. Hal lnl dimungkin~~an 

karena para peneliti/penulis, mempunya. latar belakang pendld.kan 

dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena ltU. penelitian masalah 

edIting dan publikasl hasil atau laporan penelitian dlilngkungan 
~~ 

Unair perlu dilakukan. 

Penelitian masalah editing ~an publikasi. merupakan penelitian 

yang si~atnya berbeda dengan penelitian pada umumnya~ 

tidak terkalt (t.dak mempunyal latar belakang) disiplin ilmLI 

tertentu yang ada secar-a formal di Unair. Dari segi anallsis dan 

t·ancanaan~ penelitian ini sederhana~ namun karena 

keragaman~ maka dibutuhkan waktu untuk mencermati~ 

secara seksama~ serta untuk merumuskan 5uatu kesimpulan yang 

memadai. 

Kepada pimpinan Lembaga Penelitian (Lemlit) Unair, tim peneliti 

menyampaikan terimakasih dan penghargaan tinggi, karena dengan 

persetuJuan dan bantuannya penelitian ini dllaksanakan. Harapan 

peneliti, hasil yang dicapai dapat menJadi acuan standar, model 

atau~ormat penulisan laporan dan publikasi penelitian di Unair. 

Tim Peneliti 
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