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USUL PENELITIAN UNTUK TESIS (TENTATIVE)
Substansi Usulan Penelitian terdiri atas:
A. Latar Belakang
Latar Belakang memuat uraian deskriptif dan eksploratif antara lain mengenai:
(1) Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah teoritis
atau diangkat dari masalah praktis;
(2) Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian (menunjukkan permasalahan sebagai
perbedaan antara das Sein dan das Sollen (konsep atau teori yang ada), atau Ius Constitutum
dan Ius Constituendum (antara hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan);
(3) Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang dipermasalahkan);
(4) Penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan masalah yang diangkat (kalau ada), sehingga
tergambar orisinalitas atau kebaruan penelitian
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi Masalah merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan:
(1) Pernyataan dengan jelas, tegas dan konkrit masalah yang akan diteliti;
(2) Pencerminan perbedaan tajam antara “Das Sollen” dan “Das Sein”;
(3) Masalah yang diteliti relevan dengan waktu;
(4) Berhubungan dengan suatu persoalan teoretis dan praktis;
(5) Dinyatakan dalam kalimat tanya atau pernyataan yang mengandung masalah.
C. Tujuan Penelitian
(1) Bagian tujuan penelitian menegaskan tujuan penelitian yang terkait dengan pengembangan
keilmuan dan manfaat praktis dari masalah yang akan diteliti.
(2) Tujuan penelitian merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari maksud
penelitian.
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan Penelitian memuat secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai yang terdiri atas:
(1) Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari
masalah yang diteliti;
(2) Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari
penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini.
E. Kerangka Pemikiran
Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari (beberapa) konsep/teori yang relevan dengan
masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran terdiri atas, pertama, kerangka teori sebagai pisau
analisis untuk menjawab identifikasi masalah.
Kedua, bagian kedua kerangka pemikiran adalah kerangka konsepsional. Kerangka konsepsional
memuat penjelasan konsepsi-konsepsi atau peristilahan yang terkait dengan topik disertasi.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian menguraikan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian. Uraian
mencakup, tapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
(1) Metode Pendekatan;
(2) Spesifikasi Penelitian;
(3) Teknik Pengumpulan Data;
(4) Metode Analisis Data;
(5) Lokasi Penelitian.
G. Daftar Pustaka
Daftar pustaka dari seluruh kepustakaan yang digunakan/dirujuk dalam teks. Usahakan merujuk
kepada Jurnal-Jurnal Ilmu Hukum.

