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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Syukur alhamdulillah, Buku Pedoman Penyusunan dan 

Penulisan Tesis Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas 

Islam Sultan Agung ini telah disusun dengan baik sehingga dapat 

digunakan oleh para mahasiswa. 

Buku ini merupakan penyempurnaan buku sebelumnya yang 

dibuat pada tahun 2015. Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan 

Tesis ini diharapkan dapat membantu mahasiswa sehingga proses 

penyusunan dan penulisan Tesis dapat berjalan dengan lancar. Semua 

isi dari buku pedoman ini telah dicermati dengan seksama sehingga 

dapat merupakan ketentuan yang mengikat dalam pelaksanaan 

penyusunan dan penulisan Tesis di Magister Teknik Sipil Universitas 

Islam Sultan Agung. 

Penyempurnaan buku pedoman ini akan terus dilaksanakan, 

oleh karena itu masukan dari mahasiswa dan dosen pembimbing akan 

sangat berarti bagi pengelola program.  

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Tesis S-2 merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian 

mandiri yang bersifat pendalaman yang menuntut adanya 

“adaptasi” dan atau “modifikasi”. Tesis adalah karya ilmiah yang 

menunjukkan kemampuan mahasiswa S-2 dalam 

mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif 

melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

bidang keahliannya dan menyusun konsepsi ilmiah dan hasil 

kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah yang 

layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.  

Secara konseptual dapat dilihat beberapa aspek yang menjadi 

ciri tesis dengan karya ilmiah lain. 

a. Aspek Permasalahan 

Penulis tesis diharapkan memeberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai 

hasil mengisi celah ayau memecahkan masalah berdasarkan 

kajian terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu yang 

telah dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 

jurnal internasional bereputasi. Identifikasi permasalahan 

harus didasarkan atas kajian terhadap temuan-temuan 

penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal 

nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional 

bereputasi. Topik kajian dalam tesis cenderung kearah 

pengembangan ilmu. 

b. Aspek Kajian Pustaka 

Penulis tesis tidak hanya diharapkan mengemukakan 

keterkaitannya saja, tetapi juga harus menyebutkan secara 

jelas persamaan dan perbedaan antara penelitiannya  dengan 

penelitian lain yang sejenis dan celah temuan penelitian 

terdahulu yang diisi atau masalah penelitian terdahulu yang 
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belum terpecahkan. Pustaka yang menjadi bahan acuan 

dalam tesis harus berasal dari sumber-sumber primer (hasil-

hasil kajian dalam laporan penelitian, seminar hasil kajian, 

artikel hasil kajian dalam jurnal-jurnal, dan tesis atau 

disertasi). 

c. Aspek Metode Penelitian 

Penulis tesis tidak hanya perlu menyebutkan upayanya saja, 

akan tetapi juga harus menyertakan bukti-bukti yang 

dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa instrumen 

pengumpul data yang digunakan valid. Dalam tesis, 

penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengumpulan 

data harus dikemukakan, beserta alasannya, sejauh mana 

penyimpangan tersebut masih ditoleransi.  Asumsi-asumsi 

yang dikemukakan dalam tesis, harus diusahakan 

verifikasinya dan juga harus dikemukakan keterbatasan 

keberlakuannya.  

d. Aspek Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dipaparkan dalam simpulan harus 

didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan, juga harus dibandingkan dengan hasil penelitian 

lain yang relevan. Oleh karena itu, dalam tesis harus ada 

bagian yang secara jelas menyajikan pembahasan hasil 

penelitian dengan membandingkan antara temuan penelitian 

dengan teori dan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang 

relevan yang telah dipublikasikan dalam jurnal nasional 

terakreditasi atau dalam jurnal internasional bereputasi. 

Pengajuan saran pada bagian akhir tesis harus dilengkapi 

dengan argumentasi yang didukung oleh hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tesis harus 

memenuhi standar mutu kelayakan terbit dalam jurnal 

nasional terakreditasi. 

Kegiatan penelitian dan penulisan tesis bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan melakukan penelitian secara mandiri 

dan mempresentasikan hasil yang diperoleh. Penyusunan dan 

penulisan tesis merupakan akhir dari suatu kegiatan penelitian 

yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa Magister Teknik 
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Sipil Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik atau 

tidaknya hasil yang dicapai sangat tergantung pada bagaimana 

hasil penelitian tersebut dilaporkan secara tertulis dan dituangkan 

dalam bentuk tesis. Untuk mencapai standar kualitas dan 

memberikan keseragaman dalam penulisan tesis, maka perlu 

disusun Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tesis. Buku 

ini menyajikan garis besar cara penulisan usulan penelitian dan 

tesis beserta tata-cara penulisan berikut contoh-contohnya. 

 

1.2. TUJUAN 

Dalam menyusun dan menulis tesis ada aturan-aturan yang 

harus dipenuhi, yang menyangkut sistematika penulisan agar 

materi yang ingin disampaikan dapat dipahami secara mudah, dan 

memenuhi kaidah penulisan yang biasa digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah.  Buku Pedoman Penyusunan dan 

Penulisan Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk dapat digunakan 

sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menulis dan menyusun 

tesis. 
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BAB II 

SYARAT PENGAJUAN TESIS 

 

 

Penelitian untuk Tesis diawali dengan pengajuan Proposal 

Penelitian Tesis. Syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 

untuk dapat mengajukan proposal penelitian untuk Tesis meliputi 

persyaratan administrasi dan akademik. 

 

2.1. SYARAT ADMINISTRASI 

Sebelum mahasiswa mengajukan proposal penelitian, 

mahasiswa disyaratkan untuk memenuhi segala kewajiban 

administrasi, antara lain membayar biaya studi (SPP), serta 

syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Program Magister 

Teknik Sipil UNISSULA. 

 

2.2. SYARAT AKADEMIK 

Mahasiswa yang akan mengajukan Proposal Tesis harus 

telah mengikuti perkuliahan Semester I dan mencapai kelulusan 

minimal 12 SKS dengan IP 3,00. 

 

2.3. TAHAPAN PENYUSUNAN TESIS 

Beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan 

tesis, dimulai dari pemilihan judul, Penentuan Dosen 

Pembimbing, Penyusunan Proposal, Pembimbingan, Seminar 

Proposal, Pelaksanaan Penelitian, Penulisan Draft Naskah Tesis, 

serta diakhiri dengan ujian Tesis. 

Pemilihan judul sudah dapat dimulai setelah mahasiswa 

mengikuti perkuliahan dan ujian semester pertama, sehingga pada 

awal semester II mahasiswa sudah dapat mengajukan 

Permohonan Pembimbing Tesis dan penyusunan Proposal. 

 

2.3.1. Penyusunan Proposal Tesis 

Setelah lulus semua mata kuliah di semester I dengan IPK 

3,00 maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan Tim 

Pembimbing dengan melampirkan topik penelitian untuk 
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tesisnya. Mahasiswa secara periodik melakukan asistensi ke Tim 

Pembimbing untuk penulisan proposal penelitiannya. Penulisan 

Proposal Tesis ini harus mengikuti format dan sistematika 

Panduan Penulisan yang berlaku. 

Pada prinsipnya secara substansi, Proposal Penelitian harus 

memenuhi unsur-unsur berikut : Keaslian, Kemutakhiran, Ruang 

Lingkup dan Manfaat. 

Keaslian : suatu penelitian dianggap asli apabila belum 

pernah dipublikasikan. Keaslian penelitian merupakan 

persyaratan utama yang harus dipenuhi pada penelitian yang 

diusulkan mahasiswa.  Keaslian mencakup kebaruan suatu 

temuan yang diperoleh atau kebaruan cara untuk menghasilkan 

temuan. Oleh karena itu sebelum proposal ditulis, peneliti harus 

mengecek secara cermat apakah topik yang akan diteliti sudah 

dikerjakan dan dipublikasikan oleh peneliti lain atau belum. 

Kemutakhiran : kemutakhiran suatu penelitian dapat dilihat 

dari tahun terbit sumber rujukan primer yang digunakan. Secara 

umum, penelitian dianggap mutakhir apabila rujukan yang 

digunakan merupakan rujukan primer yang terbit dalam kurun 

waktu 10 tahun terakhir. Untuk bidang-bidang tertentu, penelitian 

yang dianggap mutakhir dapat lebih atau kurang dari 10 tahun 

terakhir. Pengecekan kemutakhiran penelitian dapat dilakukan 

melalui data base dari bidang ilmu yang relevan atau melalui 

situs tertentu di internet. 

Ruang lingkup : pembatasan ruang lingkup merupakan 

salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proposal penelitian. 

Proposal tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dapat berkaitan 

dengan penelitian dalam tema yang sama, tetapi keluasan dan 

kedalamannya harus berbeda. Ruang lingkup penelitian tesis 

harus lebih luas dan dalam dibandingkan dengan ruang lingkup 

proposal skripsi. Untuk proposal tesis, pengecekan dapat 

dilakukan melalui pembandingan dengan tesis di bidang yang 

bersesuaian dari perguruan tinggi yang bereputasi atau dengan 

artikel yang dipublikasi dalam jurnal internasional bereputasi atau 

dengan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional 

terakreditasi. 
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Manfaat : suatu penelitian harus memiliki manfaat teoritis 

atau praktis. Suatu penelitian memiliki manfaat teoritis apabila 

temuannya dapat digunakan untuk mengembangkan ipteks, 

sedangkan suatu penelitian memiliki manfaat praktis apabila 

temuannya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. 

 

2.3.2. Seminar Proposal 

Setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembimbing, maka 

mahasiswa dapat mengajukan permohonan Seminar Proposal. 

Proposal Tesis dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan di serahkan ke 

Program Studi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal 

Seminar Proposal, agar dapat dibaca oleh tim penilai. 

Penggandaan dan cetakan tanggung jawab dari mahasiswa. 

Seminar Proposal dilaksanakan untuk membahas proposal 

penelitian mahasiswa. Seminar Proposal terdiri dari presentasi 

oleh mahasiswa, dilanjutkan dengan tanya-jawab dengan tim 

penilai, dan pembacaan Berita Acara Seminar Proposal. Tim 

penilai terdiri dari Dosen Pembimbing dan Penguji.  

Dalam Ujian Proposal ada tiga kemungkinan hasil yang 

diperoleh yaitu :  

1) Proposal Penelitian DAPAT DITERIMA,  

2) Proposal Penelitian DAPAT DITERIMA TAPI dengan 

beberapa perbaikan, dan  

3) Proposal Penelitian TIDAK DAPAT DITERIMA.  

Untuk hasil yang ke 3, maka mahasiswa harus mengulang 

ujian proposalnya. Bila Proposal Tesis dinyatakan DITERIMA 

maka mahasiswa dapat melanjutkan penelitiannya dengan 

mengacu pada Proposal Penelitian yang sudah di setujui. 

 

2.3.3. Pelaksanaan Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian 

Setelah lulus Seminar Proposal dan Proposal nya di setujui, 

maka mahasiswa melaksanakan penelitiannya. Setelah selesai 

melaksanakan penelitian, mahasiswa menulis draft naskah tesis 

dengan secara rutin melakukan asistensi ke Tim Pembimbing. 

Setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembimbing mengenai 

Draft Naskah Tesis nya, maka mahasiswa dapat mengajukan 
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permohonan Seminar Hasil Penelitian. Mahasiswa juga harus 

memenuhi persyaratan IPK ≥ 3,00. Pada Seminar Hasil Penelitian 

ini mahasiswa harus menjelaskan dan mempertahankan Hasil 

Penelitian di depan tim penilai. Seminar Hasil Penelitian 

bersifat Terbuka, dapat dihadiri oleh mahasiswa yang berminat. 

Isi dari Draft Naskah Tesis harus sudah lengkap seluruhnya 

seperti Sistematika Tesis dalam Panduan ini.  Draft Naskah Tesis 

ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diserahkan ke Sekretariat 

Program Magister Teknik Sipil paling lambat 1 (satu) minggu 

sebelum tanggal pelaksanaan Ujian Tesis agar dapat dibaca oleh 

tim penilai. Penggandaan dan cetakan tanggung jawab dari 

mahasiswa.  

Pelaksanaan Seminar Hasil terdiri dari presentasi oleh 

mahasiswa dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab dengan 

tim pembimbing dan tim pembahas. Dalam Seminar Hasil 

Penelitian, ada tiga kemungkinan hasil yang diperoleh yaitu : 

1) Draft Naskah Tesis DAPAT DITERIMA, sehingga diijinkan 

untuk langsung Ujian Akhir Tesis, 

2) Draft Naskah Tesis DAPAT DITERIMA TAPI dengan 

beberapa perbaikan, dan  

3) Draft Naskah Tesis TIDAK DAPAT DITERIMA. 

 Untuk hasil yang ke 3, maka mahasiswa harus memperbaiki 

Draft Naskah Tesisnya dan mengulang Seminar Hasil Penelitian. 

Bila Draft Naskah Tesis dinyatakan DITERIMA maka mahasiswa 

dapat langsung mengajukan permohonan untuk Ujian Akhir 

Tesis.  

 

2.3.4. Ujian Akhir Tesis 

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Ujian Akhir 

Tesis setelah selesai menempuh dan lulus keseluruhan mata 

kuliah yang ditentukan dengan IPK ≥ 3,00. Pengajuan ujian 

disertai Naskah Tesis yang sudah mendapat persetujuan dari Tim 

Pembimbing. Tesis dibuat rangkap 3 (tiga) dan diserahkan ke 

Sekretariat Program Magister Teknik Sipil paling lambat 

seminggu sebelum tanggal Ujian Akhir Tesis agar dapat 
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dipelajari oleh tim penguji. Naskah Tesis yang sudah di setujui 

oleh Tim Pembimbing diserahkan dalam bentuk belum dijilid.  

 Ujian akhir Tesis di awali dengan presentasi oleh mahasiswa 

dengan menyampaikan pokok-pokok tesisnya dan dilanjutkan 

dengan diskusi serta tanya-jawab oleh tim penguji. Ujian Akhir 

Tesis bersifat Tertutup yang hanya dihadiri oleh Tim Penguji 

yang terdiri dari Tim Pembimbing dan Tim Pembahas. Ujian 

Akhir Tesis ini juga bisa dihadiri oleh Ketua dan/atau Sekretaris 

Program Studi, serta dosen undangan.  Ketua Ujian Akhir Tesis 

adalah dari Tim Pembahas (Bukan dari Tim Pembimbing). Dalam 

Ujian Tesis ini ada tiga kemungkinan hasil yang diperoleh yaitu : 

1) Naskah Tesis dapat diterima sehingga mahasiswa langsung 

dapat dinyatakan LULUS,  

2) Naskah Tesis dapat diterima tapi dengan beberapa perbaikan 

sampai mendapat persetujuan dari Tim Penguji, sehingga 

mahasiswa dinyatakan LULUS DENGAN PERBAIKAN, 

dan 

3) Naskah Tesis tidak dapat diterima, sehingga mahasiswa 

dinyatakan TIDAK LULUS. Untuk hasil yang ke 3, maka 

mahasiswa harus mengulang ujian Akhir Tesis nya.   

Perbaikan-perbaikan sebagaimana disarankan oleh Tim 

Penguji tersebut di atas harus dilakukan oleh mahasiswa sampai 

Naskah Tesisnya mendapat persetujuan Tim Penguji dan 

mendapat persetujuaan Ketua Program Studi, selanjutnya Tesis 

dapat dijilid dengan sampul keras.  
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BAB III 

SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN 

 

 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menyusun 

proposal penelitian. Proposal penelitian berfungsi sebagai 

penuntun peneliti dalam melaksanakan penelitian dan sebagai alat 

komunikasi antar peneliti dalam penelitian kolaboratif, serta 

sebagai kesepakatan tertulis antara mahasiswa dan dosen 

pembimbing. Proposal penelitian harus memenuhi 3 (tiga) aspek, 

yaitu substansi, format dan tata tulis.  

Secara garis besar, Proposal Tesis sekurang-kurangnya 

memuat: 

1) Pendahuluan (Latar belakang permasalahan, Maksud dan 

Tujuan penelitian, Sasaran penelitian, Ruang Lingkup 

Penelitian, dan Lokasi Penelitian); 

2) Kajian Pustaka; 

3) Metode Penelitian; 

4) Rencana Pelaksanaan Penelitian yang akan dilakukan; 

5) Daftar Pustaka; 

6) Lampiran 

Sistematika Proposal penelitian untuk tesis yang akan 

diseminarkan di depan penguji terdiri atas: Bagian Awal, Bagian 

Utama, dan Bagian Akhir.  

 

3.1. BAGIAN AWAL 

Bagian Awal mencakup halaman judul dan halaman 

persetujuan.  

 

A. Halaman Sampul Depan 

1) Lambang Universitas Islam Sultan Agung sesuai contoh. 

2) Judul Penelitian dibuat sesingkat - singkatnya, tetapi jelas 

dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti. 

Judul Penelitian ditulis dengan huruf kapital, Times New 

Roman 16 pt dan Bold. 



 
  10 

3) Proposal : pada penulisan “Proposal Penelitian untuk Tesis” , 

ditulis dengan huruf kapital, Times New Roman 16 pt dan 

Bold. 

4) Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap tidak boleh 

disingkat dan tanpa gelar kesarjanaan. 

5) Nomor Induk Mahasiswa, ditulis secara lengkap di bawah 

nama mahasiswa. 

6) Maksud proposal penelitian ditulis : “Disusun untuk 

memenuhi sebagian dari syarat - syarat guna mencapai gelar 

Magister Teknik”. 

7) Instansi penyelenggara pendidikan, ditulis : “ PROGRAM 

STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG”. 

8) Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menulis tahun. 

Contoh halaman judul proposal penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 

B. Halaman Persetujuan 

Halaman ini berisi persetujuan Pembimbing I, Pembimbing 

II, lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. 

Persetujuan dibuat sebelum maju seminar proposal. Contoh 

halaman persetujuan proposal penelitian terdapat pada Lampiran 

2.  

 

3.2. BAGIAN UTAMA 

Bagian Utama proposal penelitian memuat : Pendahuluan, 

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, 

metode (cara) penelitian, dan jadwal penelitian. 

 

A. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi : latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, keaslian penelitian serta Tujuan dan 

Manfaat Penelitian. 

a) Latar belakang 

Latar belakang berisi penjelasan mengenai alasan-alasan 

mengapa masalah yang dikemukakan dalam proposal 
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penelitian dipandang menarik, penting dan perlu diteliti.  

Latar belakang tidak boleh terlalu singkat, karena dalam latar 

belakang harus memuat paparan yang cukup dari data, fakta 

dan mungkin juga beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

dapat menjadi bahan diskusi untuk bisa berfokus pada sebuah 

permasalahan yang akan diteliti. Sebuah latar belakang 

sebaliknya juga tidak boleh terlalu luas, karena akan menjadi 

bias dan akhirnya permasalahan yang akan ditampilkan 

menjadi tidak jelas.  

b) Perumusan masalah 

Berisi pertanyaan-pertanyaan atas masalah yang diteliti. 

Rumusan masalah harus menggambarkan variabel/ 

faktor/fenomena yang diteliti dan sifat hubungan antara 

variabel/faktor/fenomena tersebut. Selain itu rumusan 

masalah dapat diuji secara empiris dan/atau logis.  Masalah 

yang dirumuskan harus selaras dengan topik dan tujuan 

penelitian. Rumusan masalah disusun secara singkat, padat, 

jelas dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.  

c) Batasan masalah 

Batasan masalah mengenai kedudukan masalah yang akan 

diteliti itu dalam lingkup permasalahan yang lebih luas, dan 

agar penelitian lebih fokus. 

d) Keaslian penelitian 

Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan 

bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh 

peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda 

penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah 

dilaksanakan. 

e) Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian tersebut. Biasanya pernyataan 

tujuan penelitian menggunakan bantuan kata - kata kerja 

antara lain : mengkaji, menguji, membandingkan dan 

mengidentifikasi. Manfaat penelitian juga diperlukan untuk 

memberi gambaran tujuan yang lebih luas dan kepada siapa 

prospek kemanfaatannya. 



 
  12 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil - 

hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam 

penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang 

akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara 

memuaskan. Dengan tinjauan pustaka ini, mahasiswa S2 juga 

dituntut dapat menunjukkan bahwa ia menguasai ilmu 

pengetahuan yang mendasari atau terkait dengan permasalahan 

yang dikaji. Dengan demikian maka Tinjauan Pustaka 

BUKANLAH uraian mengenai metode dan/ataupun dasar-

dasar teori yang sudah lazim maupun yang akan digunakan.  

Tinjauan pustaka hendaklah disusun sesuai dengan urutan 

perkembangan cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya dan 

di dalam studi pustaka tersebut berisi pula ulasan tentang 

kesimpulan dari setiap judul dalam daftar pustaka. Terkait dengan 

hal ini, mahasiswa S2 didorong untuk mampu menunjukkan 

mengapa dan bagaimana dipilihnya topik kajian serta arah yang 

akan ditempuhnya dalam menyelesaikan pembahasan/ 

penyelesaian topik kajian tersebut. 

Fakta - fakta yang dikemukakan diambil / dikutip dari 

sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan 

dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitannya. 

Acuan yang digunakan harus disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

C. Landasan Teori 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam landasan teori 

adalah sbb : 

a) Landasan teori adalah teori - teori yang dipakai sebagai 

acuan untuk memecahkan masalah penelitian dan dapat 

dipakai untuk menjuruskan atau merumuskan suatu hipotesa. 

b) Landasan teori dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif 

yang mengandung persamaan-persamaan matematik, 

rumusan-rumusan, diagram, bagan alir dan sebagainya yang 
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semuanya terhimpun dalam suatu metode untuk memecahkan 

masalah. 

c) Pencari tahu ilmiah (kuantitatif) bersandar pada latar 

laboratorium untuk keperluan mengadakan kontrol dan 

mengelola intervensi, sebaliknya pendekatan almiah 

(kualitatif) cenderung mengadakan penelitian dalam latar 

alamiah. (Moleong, 1991) 

Landasan teori seharusnya merupakan teori-teori yang betul-

betul teori pilihan, lengkap dan relatif baru. Alur 

penyampaiannya harus teratur, logis, sistematis, dan 

argumentatif. Landasan teori diperbolehkan menjadi satu dengan 

tinjauan pustaka. 

 

D. Hipotesis 

a) Hipotesis muncul setelah muncul landasan teori dan 

merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang 

masih perlu dibuktikan kebenarannya. 

b) Hipotesis yang baik harus bersifat logis, jelas, dan dapat 

diuji. 

c) Hipotesis yang baik akan memperjelas permasalahan dan 

memudahkan dalam menyusun cara-cara penelitian. 

d) Beberapa jenis penelitian tertentu tidak perlu ada hipotesis. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian mengandung uraian tentang : bahan atau 

materi, alat, langkah - langkah penelitian , variabel dan data yang 

akan dikumpulkan, dan metode analisis hasil. 

a) Bahan atau materi penelitian yang dapat berwujud populasi 

atau sampel harus dikemukakan dengan jelas dan disebutkan 

sifat-sifat atau spesifikasi yang harus ditentukan. Apabila 

bahan atau materi berupa sample maka perlu diuraikan cara 

penentuan sampel tersebut. 

b) Alat penelitian yang dipakai untuk menjalankan penelitian 

harus diuraikan secara jelas dan kalau perlu disertai dengan 

gambar dan keterangan-keterangan . 
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c) Langkah penelitian memuat uraian yang cukup terinci 

tentang cara melaksanakan penelitian dan mengumpulkan 

data. Langkah penelitian sebaiknya dibuat bagan alir supaya 

lebih jelas. 

d) Variabel yang akan dipelajari dan data yang akan 

dikumpulkan, diuraikan dengan jelas, termasuk jenis dan 

kisarannya. 

e) Metode analisis hasil mencakup uraian tentang model dan 

cara menganalisis hasil.  

 

F.  Jadwal Penelitian 

Dalam jadwal penelitian ditunjukkan : 

a) Tahap-tahap penelitian; 

b) Rincian kegiatan pada setiap tahap; dan 

c) Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. 

Jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk bar - chart 

atau uraian. 

 

3.3. BAGIAN AKHIR 

Bagian Akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 

 

A. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis 

referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, 

handouts, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang 

dikutip di dalam penulisan proposal tesis. Semua referensi yang 

tertulis dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam tesis. 

Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir / 

keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan (yang terbaru 

ditulis lebih dahulu). Apabila penulis yang sama mempunyai 

beberapa artikel / papers yang dirujuk, maka urutan artikelnya 

berdasarkan tahun publikasinya. Apabila pada tahun yang sama, 

paper dari penulis yang sama diterbitkan lebih dari satu artikel, 

maka di belakang tahun dituliskan huruf kecil a, b, …, dan 

seterusnya.  Perlu dicatat bahwa minimal 30% dari total pustaka 
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di dalam kajian pustaka adalah berasal dari artikel jurnal ilmiah 

yang relevan.  

Antara pelbagai bidang ilmu ada perbedaan sedikit - sedikit 

dalam cara penulisan, misalnya dalam penggunaan tanda baca, 

tetapi garis besarnya tetap sama. Sebab itu perbedaan yang kecil - 

kecil tetap diperkenankan, asalkan taat asas untuk seluruh 

penulisan. Ketentuan umum penulisan daftar pustaka adalah 

sebagai berikut : 

a) Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap 

dalam “Daftar Pustaka”. Sebaliknya sumber yang terdaftar 

dalam Daftarr Pustaka harus ditulis dalam teks sebagai 

kutipan. 

b) Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih 

dahulu, kecuali nama : China, Jepang, Korea, karena nama 

keluarga sudah di awal. 

Contoh :  
Nama : Kwik Kian Gie Penulisan : Kwik Kian Gie 

Nama : Joyce Elliot-Spencer Penulisan : Elliot-Spencer, Joyce 

Nama : Anthony T. Boyle Penulisan : Boyle, Anthony T. 

c) Gelar kebangsawanan, akademik dan keagamaan tidak perlu 

ditulis. 

d) Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai 

tema utama. 

e) Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi 

dari margin kiri baris pertama dengan jarak antar baris 1 

spasi. 

Contoh tata cara penulisan daftar pustaka adalah sebagai 

berikut: 

a. Buku  

Penulis Tunggal 

Baxter, C. (1997). Race equality in health care and 

education. Philadelphia: Balliere Tindall.  

 

Penulis dua atau tiga 

Freeze, R.A. dan Cherry, J.A. (1979). Groundwater. 

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc. 
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Bukan edisi pertama 

Todd, K.D. dan Mays, LW,. (2005).  Groundwater 

Hydrology. 3rd edition. New York : John Wiley & Sons, 

Inc. 

 

b. Artikel/paper dari sebuah jurnal 

Lee, S. and Halpine, D. 2003. Predictive Tool for Estimating 

Accident Risk. Journal of Construction Engineering and 

Management, 129(4), 431-436. 

 

c. Artikel/paper dalam sebuah buku yang ditulis/dirangkum 

oleh editor. 

Hall, J.E. (1992), Treatment and Use of Sewage Sludge, 

dalam the Treatment and Handling of Wastes, eds. 

Bradshaw, A.D., Southwood, R., dan Warner, F., 

Chapman and Hall, London, hal. 63-82. 

 

d. Artikel/paper dalam sebuah buku prosiding/proceeding 

(kumpulan makalah dari suatu seminar/conference). 

Neuman, S.P. (1980). Adjoint-State Finite Element 

Equations for Parameter Estimation. Proceedings of 

Third International Conference on Finite Elements in 

Water Resources. Eds: Wang, S. Y. et al., University of 

Mississippi, Mississippi, hal. 189-215.  

 

e. Proyek/project (student‟s final project).  

Cox, M.J.M. (1994). Improvement of a Hang-Glider‟s Stall 

Characteristics. Mechanical Engineering Project, School 

of Engineering, The University of Middletown, 

Middletown. 

 

f. Tesis/thesis dan disertasi/dissertation.  

Mardyanto, M.A. (2004), A Solution to an Inverse Problem 

of Groundwater Flow using Stochastic Finite Element 

Method, Thesis Ph.D., University of Ottawa, Ottawa.  
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g. Publikasi elektronik 

University of Georgia Department of Geology. (2012). 

Elementary Oceanography. Diakses tanggal 23 Juli 2012 

darihttp://www.gly.uga.edu/railsback/railsbackGEOL30

3base.html. 

 

B. Lampiran 

Apabila diperlukan, semua kelengkapan Proposal Penelitian 

dapat disertakan di dalam lampiran, misalnya Daftar Pertanyaan 

Responden (Questioner) dan sifatnya hanya melengkapi proposal 

penelitian. 

  

http://www.gly.uga.edu/railsback/railsbackGEOL303base.html
http://www.gly.uga.edu/railsback/railsbackGEOL303base.html
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BAB IV 

SISTEMATIKA TESIS 

 

 

Sama halnya dengan proposal penelitian, tesis juga terdiri 

atas tiga bagian, yaitu bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian 

Akhir, tetapi isinya lebih luas. Tesis ini di ujikan di depan penguji 

dan peserta umum. 

 

4.1. BAGIAN AWAL  

Bagian Awal mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, halaman pengesahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran, arti lambang dan singkatan, serta 

abstrak. 

 

A. Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan seperti halaman sampul depan pada 

proposal penelitian hanya kata - kata „proposal penelitian untuk 

tesis‟ diganti „tesis‟. Sampul tesis berwarna hijau muda, dijilid 

dengan hard cover, dan tinta tulisan pada sampul berwarna hitam. 

 

B. Halaman Judul 

Halaman judul sama dengan halaman sampul depan, tetapi 

diketik diatas kertas putih. 

 

C.  Halaman Persetujuan 

Halaman persetujuan serupa dengan halaman persetujuan 

pada proposal penelitian. Contoh dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

D. Halaman Pengesahan  

Halaman Pengesahan di tandatangani oleh Penguji, Ketua 

Program Magister Teknik Sipil dan Dekan Fakultas Teknik. 

 

E. Motto 

Diambilkan dari ayat - ayat Al - Qur‟an dan Hadist. 
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F. Halaman Persembahan 

Merupakan wujud persembahan bagi orang - orang yang di 

hormati atau dicintai, yang berjasa dan membantu penulis. 

 

G. Abstrak 

Asbtrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris, dan merupakan uraian singkat tetapi lengkap 

tentang tujuan, latar belakang, cara, dan hasil penelitian. 

Umumnya abstrak panjangnya kurang lebih 250 - 300 kata. 

Contoh dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

H. Pernyataan Keaslian 

Halaman pernyataan ini dibuat untuk menyatakan keaslian 

tesis, lengkap dengan tempat, tanggal, dan tahun dibuatnya 

pernyataan, serta ditandatangani oleh pembuat pernyataan. 

Contoh halaman pernyataan ini dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

I. Kata Pengantar 

Kata Pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud 

tesis, penjelasan - penjelasan, dan ucapan terima kasih.  

 

J. Daftar Isi  

Daftar isi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara 

menyeluruh tentang isi tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca 

yang ingin langsung melihat suatu bab atau anak sub bab. Di 

dalam daftar isi tertera urutan bab, sub bab, dan anak sub bab 

disertai dengan nomor halamannya. 

 

K. Daftar Tabel 

Jika dalam tesis terdapat tabel perlu adanya daftar tabel yang 

memuat urutan nomor, judul tabel beserta dengan nomor 

halamannya. 
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L. Daftar Gambar 

Daftar gambar berisi nomor dan judul gambar, sama 

persyaratannya dengan daftar tabel. 

 

M. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran dibuat bila tesis dilengkapi dengan lampiran, 

isinya ialah : urutan nomor dan judul lampiran serta nomor 

halamannya. 

 

N. Arti Simbol dan Singkatan 

Arti lambang dan singkatan berupa daftar simbol dan 

singkatan yang dipergunakan dalam tesis disertai dengan arti dan 

satuannya. 

 

4.2.  BAGIAN UTAMA 

Bagian Utama tesis berisi bab-bab : pendahuluan, tinjauan 

pustaka, cara penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, 

kesimpulan dan cara. 

 

A. Pendahuluan 

Serupa dengan proposal penelitian, bab pendahuluan 

memuat: latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan manfaat, serta sistematik penulisan penelitian. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

a) Tinjauan pustaka isinya hampir sama dengan yang 

dikemukakan pada proposal penelitian, dan mungkin telah 

diperluas dengan keterangan - keterangan tambahan yang 

dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian. 

b) Landasan teori juga tidak berbeda dengan apa yang  disajikan 

pada proposal penelitian, dan mungkin telah diperluas dan 

disempurnakan. 
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C. Hipotesis 

Hipotesis berisi uraian singkat yang dijabarkan dari landasan 

teori atau tinjauan pustaka, dan hampir sama dengan yang sudah 

diuraikan pada proposal penelitian. 

 

D. Metode Penelitian 

Pada metode penelitian terdapat uraian terinci tentang : 

bahan atau materi penelitian, alat, langkah-langkah penelitian, 

analisis hasil dan kesulitan-kesulitan serta cara pemecahannya. 

Pada proposal penelitian berupa rencana cara penelitiannya 

sedang pada tesis adalah cara yang telah dilakukan. 

a) Bahan atau materi penelitian harus dinyatakan spesifikasinya 

dengan selengkap-lengkapnya. Hal ini perlu dikemukakan 

agar peneliti lain yang ingin menguji ulang penelitian itu 

tidak sampai salah langkah. 

b) Alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian 

seperti misalnya kuesioner, daftar pertanyaan untuk 

wawancara, blangko pengamatan perlu diuraikan dengan 

jelas. 

c) Langkah-langkah penelitian berupa uraian yang lengkap dan 

terinci tentang langkah-langkah yang telah diambil pada 

pelaksanaan penelitian, termasuk cara mengumpulkan data 

dan jenisnya. 

d) Kesulitan-kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara 

pemecahannya perlu sekali diungkapkan , agar para peneliti 

yang akan berkecimpung dalam bidang penelitian yang 

sejenis terhindar dari hal - hal yang tidak menyenangkan. 

 

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memuat karakteristik dan diskripsi data yang 

terkumpul, hasil penelitian dan pembahasannya yang sifatnya 

terpadu dan tidak dipecah menjadi sub judul tersendiri. 

a) Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk 

tabel, grafik, gambar, atau bentuk lain, dan ditempatkan 

sedekat-dekatnya dengan pembahasan, agar pembaca lebih 

mudah mengikuti uraian. Pada alinea pertama bab ini 
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sebaiknya dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat 

dijumpai pada tabel dan gambar yang nomornya disebutkan. 

Tabel dan gambar harus dijelaskan. 

b) Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan 

teoritis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kecuali itu, 

sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu yang sejenis. 

 

F. Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah. 

a) Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang 

dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan 

harus berkaitan atau memberi jawaban pada uraian 

perumusan masalah dan tujuan penelitian. Apabila penelitian 

tersebut menggunakan hipotesis maka perlu dijelaskan 

kebenaran hipotesis. 

b) Saran dibuat berdasarkan pengamatan dan pertimbangan 

penulis, ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis, 

yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian 

yang sudah diselesaikan. Saran tidak merupakan suatu 

keharusan. 

 

4.3. BAGIAN AKHIR 

Bagian Akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 

 

A. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun seperti pada proposal penelitian. 

 

B. Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan 

lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan 

dalam Bagian Utama Tesis seperti : kuesioner, print out analisis 

statistik, daftar responden atau sampel. 
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BAB V 

TATA CARA PENULISAN 

 

 

5.1. BAHAN dan UKURAN KERTAS 

 

A. Sampul 

Sampul dibuat dalam hard cover, tulisan dicetak dengan 

warna hitam. 

 

B. Warna Sampul 

Warna Sampul adalah hijau muda (Lampiran 3). 

 

C. Ukuran Kertas 

Ukuran kertas ialah : 21 cm x 29,7 cm (kuarto/A4). Jenis 

kertas HVS 80 gram/m
2
 dengan warna putih. 

 

5.2. PENGETIKAN 

Pada pengetikan disajikan : penggunaan bahasa dan jenis 

huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian 

ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, bab dan sub bab, 

perincian ke bawah, dan letak simetris. 

 

A. Penggunaan Bahasa dan Jenis huruf 

Naskah diketik dengan menggunakan Bahasa Indonesia Baku 

dengan mentaati kaidah dan tata bahasa resmi. Kalimat harus 

utuh dan lengkap. Pergunakan tanda baca seperlunya dan 

secukupnya agar dapat dibedakan anak kalimat dari kalimat 

induknya, kalimat keterangan dari kalimat yang diterangkan, dan 

sebagainya. Pengetikan menggunakan jenis huruf Times New 

Roman dengan ukuran 12 pt. Penggunaan huruf miring 

menyesuaikan ketentuan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia Yang Disempurnakan. 

 

B. Angka dan Bilangan  

a) Angka digunakan untuk menyatakan: 
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1. Besar tentu suatu ukuran (misalnya, 174 cm), massa 

(81,0 kg), suhu (25
o
), persentase (95,7%), dan lain-lain;  

2. Nomor halaman; 

3. Tanggal (17 Desember 1962); 

4. Waktu (pukul 10.45 pagi);  

5. Bilangan dalam perhitungan aljabar dan dalam rumus, 

termasuk bilangan pecahan;  

6. Lain-lain.  

b) Bilangan diketik dengan angka, misalnya 10 orang responden, 

kecuali pada permulaan kalimat misalnya : Sepuluh orang 

responden. 

c) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik,  

misalnya 25,5 (dua puluh lima setengah).  

d) Jangan menuliskan desimal dengan tiga angka di belakang 

koma, supaya tidak rancu dengan ribuan. Contoh penulisan 

yang disarankan: 25,24 atau 25,2472, sedangkan yang tidak 

disarankan: 25,247.  

e) Selain itu, perlu diperhatikan juga banyaknya angka 

bermakna, seperti 25,2472 sebaiknya cukup ditulis 25,2. 

Namun hal ini sangat tergantung pada bidang yang 

memerlukan ketelitian tinggi.  

f) Tanda ribuan dinyatakan dengan titik, misalnya 1.000.000 

(satu juta). 

g) Bilangan dalam kalimat yang lebih kecil dari sepuluh harus 

ditulis dengan kata-kata, misalnya enam perguruan tinggi; 

tetapi lebih besar dari sepuluh digunakan angka, misalnya 17 

buah mangga.  

h) Gunakan penulisan angka saintifik seperti contoh berikut: 

1.908.176 dapat ditulis dengan 1,91E6 atau 1,91x10
6
.  

 

C. Satuan dan Singkatan 

a) Satuan yang digunakan dalam tesis adalah sistem Satuan 

Internasional (SI). Singkatan satuan yang digunakan adalah 

seperti yang dianjurkan oleh sistem SI dan ditulis tanpa titik 

di belakangnya atau dengan lambang.  
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b) Singkatan satuan tidak dituliskan dengan huruf dicetak 

miring (italic). Singkatan satuan dapat terdiri atas satu, dua, 

atau sebanyak-banyaknya empat huruf Latin. Singkatan 

satuan dapat dibubuhi huruf awal atau lambang seperti μ 

(mikro), m (mili), c (senti), d (desi), h (hekto), k (kilo), atau 

M (mega).  

c) Satuan sebagai kata benda ditulis lengkap, demikian juga 

satuan yang terdapat pada awal kalimat ditulis lengkap. 

Satuan yang menunjukkan jumlah dan ditulis di belakang, 

ditulis dengan singkatannya. 

 

D. Jarak Baris 

Pengetikan naskah dibuat dengan jarak 1 ½ spasi. Untuk 

intisari, judul tabel dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar 

pustaka, diketik dengan jarak 1 spasi. 

 

E. Batas Tepi 

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur 

sebagai berikut : 

1) tepi atas  :  3,0 cm 

2) tepi bawah :  3,0 cm 

3) tepi kiri  :  4,0 cm, dan 

4) tepi kanan :  3,0 cm 

 

F. Pengisian Ruangan  

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi 

penuh, artinya pengetikan harus dari batas tepi kiri sampai ke 

batas tepi kanan, dan dihindari adanya ruangan yang terbuang. 

Pengetikan hanya dilakukan pada satu sisi. 

 

G. Alinea baru 

Paragraf memuat satu pikiran utama/pokok yang tersusun 

dari beberapa kalimat, oleh sebab itu hindarilah dalam satu 

paragraf  hanya ada satu kalimat. Alinea/paragraf baru dibuat 

dengan model indent yang dimulai pada ketikan yang ke-6 dari 

batas tepi kiri. Jangan memulai paragraf baru pada dasar halaman, 
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kecuali apabila cukup tempat untuk sedikitnya dua baris. Baris 

terakhir sebuah paragraf jangan diletakkan pada halaman baru 

berikutnya, tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman.  

 

H. Bab, Sub bab, Anak sub bab 

a) Bab baru diawali dengan nomor halaman baru.  

b) Judul bab harus dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur 

supaya simetris, dengan jarak 3,0 cm dari tepi atas tanpa 

diakhiri dengan titik. 

c) Judul sub-bab ditulis dari batas tepi kiri pengetikan, semua kata 

dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung 

dan kata depan tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama 

sesudah judul sub bab dimulai dengan alinea baru. 

d) Judul anak sub-bab diketik mulai dari batas tepi kiri pengetikan 

dan hanya huruf pertama saja yang berupa huruf besar 

(kapital), tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah 

judul anak sub-bab dimulai dengan alinea baru. 

e) Perlu diperhatikan bahwa huruf pertama dari kata sambung 

yang terletak di tengah penulisan judul bab, anak bab, dan anak 

pada anak bab tidak ditulis dengan huruf kapital, seperti: 

yang, karena, sebab, antara, padahal, dalam, bahwa, dan, 

untuk, sebagai, atau, tetapi, bila, apabila, juga, walau, 

walaupun, meski, meskipun, dengan, biarpun, jika, jikalau, 

kalau, maka, sehingga, oleh, serta, bagi, akan, kalaupun. 

Hal yang sama juga berlaku untuk kata depan yang terletak di 

tengah penulisan judul, seperti: dari, daripada, terhadap, di, 

ke, pada, kepada, maka huruf pertamanya tidak ditulis dengan 

huruf kapital. 

 

I. Rincian ke bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke 

bawah, pakailah urutan dengan angka atau huruf sesuai dengan 

derajat rincian. Penggunaan bullet yang ditempatkan di depan 

rincian tidaklah dibenarkan. 
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J.  Letak Simetris 

Gambar, tabel, persamaan, dan judul bab ditulis simetris 

terhadap batas tepi kiri dan kanan pengetikan. 

 

5.3. PENOMORAN 

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, judul bab, 

tabel, gambar, dan persamaan. 

 

A. Halaman 

a) Bagian awal tesis, yang meliputi halaman judul sampai 

dengan ke intisari, diberi nomor halaman dengan angka 

Romawi kecil. Contoh : i, ii, iii, dan seterusnya. 

b) Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari Pendahuluan (Bab 

I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai 

nomor halaman. Contoh: 1, 2, 3, dan seterusnya. 

c) Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan bawah. 

 

B. Judul 

a) Judul bab diberi nomor urut dengan angka Romawi besar 

yang dicetak tebal, contoh: 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

b) Judul sub - bab diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai 

dengan judul bab dan dicetak tebal,  

contoh:  3.1  Pengumpulan Data 

c) Judul anak sub - bab diberi nomor urut dengan angka Arab 

sesuai dengan judul bab dan dicetak tebal,  

contoh:   3.1.1  Penentuan Sampel 

 

C. Tabel 

Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan 

nomor bab di mana tabel tersebut berada. Contoh: Tabel 2.1 yang 

berarti tabel tersebut terletak di BAB II dengan nomor urut 1, 

judul tabel diletakkan diatasnya. 
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D. Gambar 

Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan 

nomor bab dimana gambar tersebut berada. Contoh: Gambar 3.2 

yang berarti gambar tersebut terletak di BAB III dengan nomor 

urut 2. Judul gambar diletakkan dibawahnya. 

 

E. Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis dan 

lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung, sesuai nomor 

bab dimana persamaan tersebut berada, dan ditempatkan di batas 

tepi kanan. Contoh: 

 

 

 

Penulisan bilangan pecahan sebaiknya tidak dilakukan 

dengan menggunakan garis miring. Pakailah tanda kurung dalam 

pasangan-pasangan secukupnya untuk menunjukkan hirarki 

operasi aritmatika dengan jelas. Hirarki tanda kurung dalam buku 

pedoman ini ditentukan sebagai berikut: [{(         )}] 

Substitusi variabel dengan harganya untuk operasi aritmetika 

dituliskan seperti pada penulisan rumus. Dalam hal ini, 

hindarilah pemakaian titik sebagai lambang operator 

perkalian. 

 

5.4. TABEL dan GAMBAR 

 

A. Tabel 

a) Judul atau nama tabel ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

huruf pertama pada kata pertama yang ditulis dengan 

huruf kapital. Perlu diperhatikan bahwa huruf pertama 

dari kata yang menyatakan nama tetap ditulis dengan 

huruf kapital walaupun terletak di tengah penulisan judul 

tabel, seperti: nama tempat, nama orang, nama bangsa, nama 

suku, nama bahasa, nama resmi badan/lembaga pemerintahan 

(4.1)   ...............................  
1) - 

2
(nn 

2
d6 

  -  1  sR
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dan ketatanegaraan, dan nama khas dalam geografi yang 

menjadi unsur nama diri (contoh: Laut Jawa). 

b) Jika judul tabel terdiri atas dua baris atau lebih, baris-baris 

tersebut dipisahkan dengan satu spasi. Baris pertama judul 

tabel harus terletak dua spasi di bawah garis terakhir teks, 

sedangkan baris terakhir judul harus terletak satu spasi di 

atas garis batas atas tabel. 

c) Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, 

sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada 

halaman lanjutan tabel diberi kata „Lanjutan‟ pada tepi kiri 

atas luar tabel dan tanpa judul. 

d) Kolom - kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan 

antara yang satu dan lainnya cukup tegas. 

e) Jika tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus 

dibuat memanjang, maka bagian atas tabel harus diletakkan 

disebelah kiri kertas.  

f) Data sekunder yang berbentuk tabel yang diperoleh atau 

diambil dari sumber (rujukan) lain, maka harus dicantumkan 

nama penulis dan tahunnya di bagian akhir dari judul tabel 

dan selanjutnya sumber tersebut juga harus dicantumkan di 

daftar pustaka. Jika sumber tidak dicantumkan pada 

bagian akhir dari judul tabel dan dalam daftar pustaka, 

maka masuk dalam kategori plagiarisme. 

 

B. Gambar 

a) Gambar tidak boleh dipenggal. 

b) Keterangan gambar dituliskan pada tempat - tempat yang 

lowong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain. 

c) Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka 

bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas. 

d) Tata cara penulisan judul gambar sama dengan penulisan 

judul tabel, tetapi dalam hal ini judul gambar dan nomor 

gambar diletakkan di bawah badan gambar. 

e) Gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan 

mencantumkan nama penulis dan tahunnya di bagian akhir 

dari judul gambar dan selanjutnya sumber tersebut juga harus 
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dicantumkan di daftar pustaka sesuai dengan tata cara 

penulisan referensi yang telah dijelaskan pada Sub bab 5.7. 

Jika sumber tidak dicantumkan pada bagian akhir dari 

judul gambar dan dalam daftar pustaka, maka masuk 

dalam kategori plagiarisme. 

 

5.5. BAHASA 

 

A. Bahasa yang dipakai 

Bahasa yang dipakai ialah Bahasa Indonesia yang mengacu 

pada pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar (ada subyek 

dan predikat dalam tiap kalimat). 

 

B. Bentuk kalimat 

Kalimat-kalimat tidak boleh menggunakan kata ganti orang 

pertama, kedua maupun ketiga seperti saya, aku, kami, kita, 

engkau, dia, mereka. Pada penyajian ucapan terima kasih pada 

prakata, kata saya diganti dengan penulis. 

 

C. Istilah 

a) Istilah yang dipakai sedapat-dapatnya menggunakan istilah 

bahasa Indonesia yang sudah dibakukan. 

b) Jika terpaksa harus memakai istilah asing, maka istilah 

tersebut harus dicetak miring. 

 

5.6. ISTILAH BARU, KUTIPAN dan KESALAHAN 

 

A. Istilah baru 

Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa 

Indonesia dapat digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang 

pertama kali perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing 

(dalam kurung). Jika banyak sekali menggunakan istilah baru, 

sebaiknya dibuatkan daftar istilah di belakang. 
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B. Kutipan 

Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, kalau lebih dari 3 baris, 

diketik satu spasi, dan kalau kurang dari 3 baris, dua spasi. 

Diketik menjorok ke dalam. Tidak diterjemahkan, namun boleh 

dibahas sesuai dengan kata - kata penulis. 

Rumus, kalimat, paragraf, atau inti pengertian yang dikutip 

dari salah satu makalah atau buku, ditunjukkan dengan 

mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan/publikasi dari 

makalah/buku tersebut. Selanjutnya, rujukan tersebut juga harus 

dicantumkan di daftar pustaka sesuai dengan tata cara penulisan 

pustaka. Tidak mencantumkan sumber (rujukan) kutipan 

merupakan suatu tindakan plagiarisme. 

 

C. Kesalahan yang sering terjadi  

1) Kata penghubung, seperti “maka”, “sehingga” dan 

“sedangkan”, tidak boleh dipakai untuk memulai suatu 

kalimat. 

2) Kata depan, misalnya “pada”, sering dipakai tidak pada 

tempatnya, misalnya diletakkan di depan subyek (merusak 

susunan kalimat). 

3) Kata “di mana” tidak boleh digunakan dalam kalimat bahasa 

Indonesia jika kalimat tersebut tidak bermakna pertanyaan 

untuk suatu tempat.  

4) Penulisan “ke“ dan “di“ sebagai awalan dan harus 

dibedakan dengan penulisan “ke“ dan “di“ sebagai kata 

depan.  

5) Rumus dan/atau simbol tidak boleh ditulis/ditempatkan pada 

awal kalimat.  

6) Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. 

 

5.7. PENULISAN PUSTAKA 

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam 

uraian, daftar pustaka, nama yang lebih dari satu suku kata, nama 

dengan garis penghubung, nama yang diikuti dengan singkatan, 

dan tanpa gelar kesarjanaan. 
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A. Nama penulis yang diacu dalam uraian  

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan 

nama akhirnya saja, dan kalau lebih dari dua orang, hanya nama 

akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk atau 

et al :  

1) Nama penulis pada bagian permulaan kalimat 

“Jatmoko (1989) menyebutkan bahwa tukang-tukang 

bangunan di Indonesia dan Pilipina mempunyai perbedaan 

ketrampilan yang jauh berbeda‟‟. 

2) Nama penulis pada bagian tengah kalimat 

“Perusahaan kontraktor yang besar memiliki efisiensi dalam 

pembelanjaan overhead cost ditemukan oleh Kaming (1993), 

tercermin dari rasio pembiayaan antara komponen biaya 

tersebut dengan biaya lain yang dikeluarkan oleh 

kontraktor‟‟ 

3) Nama penulis pada bagian akhir kalimat 

“Penggunaan Excavator dapat memberikan pengaruh 

efisiensi terhadap produktivitas, tergantung pada 

kepemimpinan manajer lapangan dan ketrampilan 

pengendara alat tersebut (Suprapto, 1989)‟‟. 

4) Penulis 2 orang 

Jika penulis terdiri atas 2 orang, maka kedua-duanya harus 

disebutkan. 

“Pandoyo dan Pujianti (1996) mengemukakan bahwa 

karyawan yang bekerja di organisasi nirlabapun dapat 

dimotifikasi dengan metode insentif‟‟. 

5) Penulis lebih dari 2 orang 

Kalau penulis terdiri dari 2 orang, maka yang dicantumkan 

hanya penulis pertama diikuti dengan dkk atau et al. 

“Ada hubungan yang signifikan antara jumlah karyawan 

dengan kecanggihan sebuah organisasi bisnis (Budiono dkk, 

1994) atau (Budiono et al., 1994)‟‟. 

6) Pustaka yang diacu lebih dari 2 sumber 

a) Kalau nama penulis masuk dalam uraian, semua sumber 

disebutkan. Contoh : 
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“Menurut Suripto dan Permadi (1989), Rachmat dan 

Santoso (1993) dan Rochim (1986), studi mengenai 

kompensasi karyawan perusahaan merupakan bagian 

studi sistematik‟‟. 

b) Jika penulis tidak masuk dalam uraian, maka antara 

sumber-sumber itu dipasang tanda titik koma. Contoh : 

Pemberian bonus oleh pihak manajemen kepada para 

karyawan pada perusahaan bisnis biasanya dimaksudkan 

untuk memotivasi mereka untuk meningkatkan 

produktivitas (Suripto dan Permadi, 1989; Rachmat dan 

Santoso, 1989; Rochim, 1986).  

7) Pengutipan dari sumber kedua 

Pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama 

penulis aslinya dan nama penulis yang buku atau majalahnya 

dibaca. Contoh: 

“Hasil yang sama ditunjukkan pula oleh Evers dan Hill 

(Cleland, 1994)‟‟ 

Dalam hal ini yang terdapat dalam daftar pustaka hanyalah 

tulisan Cleland (1994). 

 

Semua pustaka yang telah dirujuk dan terkutip dalam teks 

Tesis, HARUS dituliskan dalam Daftar Pustaka dengan 

lengkap dan benar cara penulisannya. 

 

B. Nama penulis dalam Daftar Pustaka 

Oleh karena daftar pustaka bukanlah bab tersendiri 

sebagaimana dinyatakan dalam awal bab ini, maka penulisannya 

tidak diberi nomor bab. Sumber rujukan ditulis pada halaman 

baru dengan judul DAFTAR PUSTAKA dicetak 3 cm di bawah 

tepi atas halaman dan ditulis dengan huruf kapital (ukuran 12) 

dan tebal, serta tanpa titik di belakang huruf terakhir. 

 

 

 

  



 
  34 

C. Penulisan Daftar Pustaka dari Buku Ilmiah, Majalah Ilmiah, 

Jurnal, Buletin, atau Prosiding  

Dalam Daftar Pustaka, pustaka yang dirujuk dari makalah di 

majalah ilmiah, jurnal, buletin, atau prosiding ditulis sebagai 

berikut:  

1.  Jika rujukan yang terkutip dalam teks Tesis, terdiri atas 

penulis tunggal, maka yang ditulis dalam Daftar Pustaka 

adalah nama keluarga penulis yang ditulis di depan dan 

diakhiri dengan sebuah koma, kemudian disusul dengan 

inisial/singkatan nama kecilnya yang diakhiri dengan sebuah 

titik. Selanjutnya adalah tahun publikasi ditulis dalam kurung 

lalu diikuti titik ganda, disusul judul makalah yang dituliskan 

dengan huruf kecil kecuali huruf pertama judul yang ditulis 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah koma, 

kemudian nama jurnal dan halaman publikasinya, sebagai 

contoh:  

Cotton, F. A. (1998): Kinetics of gasification of brown coal, 

Journal of American Chemical Society, 54, 38 – 43.  

2. Jika penulis terdiri atas dua penulis, untuk penulis pertama 

ditulis seperti pada butir (1) kemudian diikuti kata dan (tidak 

dengan kata and atau tanda &), disusul nama keluarga 

penulis kedua sesudah penulis pertama dan disusul dengan 

inisial nama kecilnya. Setelah itu, tahun publikasi yang 

ditulis dalam kurung lalu diikuti tanda titik dua, disusul judul 

makalah yang dituliskan dengan huruf kecil kecuali huruf 

pertama judul yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan sebuah koma, selanjutnya nama jurnal dan halaman 

publikasinya, sebagai contoh:  

Tarub, J. dan Tingkir, D. (1999): Dampak penebangan hutan 

dan erosi di hulu aliran Sungai Bengawan Solo terhadap 

potensi banjir di sekitar muaranya, Majalah Kehutanan, 7, 12 

– 22.  

3. Jika rujukan terkutip dalam teks Tesis terdiri lebih dari dua 

orang penulis, atau yang dituliskan dengan dkk., maka 

dalam Daftar Pustaka seluruh nama pengarang harus 

dituliskan, diawali oleh nama keluarga dari penulis pertama 
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sebagaimana pada butir (1) di atas, lalu penulis-penulis 

berikutnya sebagaimana pada butir (2), sebelum nama 

penulis terakhir diikuti kata dan (tidak dengan kata and 

atau tanda &). Sebagai contoh, dalam teks dituliskan 

Kramer dkk. (2005), maka dalam daftar pustaka nama-

nama pengarang harus ditulis lengkap seperti contoh 

berikut:  

Kramer, A., Djubiantono, T., Aziz, F., Bogard, J. S., Weeks, 

R. A., Weinand, D. C., Hames, W. E., Elam, J. M., Durband, 

A. C., dan Agus (2005): The first hominid fossil recovered 

from West Java, Indonesia, Journal of Human Evolution, 48, 

661 – 667.  

 

D. Penulisan Daftar Pustaka dari Situs Internet (Web Site)  

Rujukan yang diambil dari situs internet harus dituliskan 

dalam teks tesis. Cara penulisan di dalam teks mengikuti contoh 

sebagai berikut:  

”Pola Suhu Permukaan Laut (SPL) di Samudra India 

Ekuatorial pada saat aktivitas DM (+) dan DM (-) 

ditunjukkan dalam peta Pola SPL (http://www.jamstec.go.jp/ 

frsgc/research/d1/iod/)”.  

Dalam Daftar Pustaka, rujukan dari sumber internet tersebut 

harus ditulis dan dilengkapi dengan tanggal/waktu rujukan 

diunduh (download). 

  



 
  36 

BAB VI 

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 

 

 

Memperhatikan SK Dikti No.152/E/T/2012 tentang publikasi 

ilmiah, yang menyatakan bahwa lulusan program magister harus 

telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah 

nasional diutamakan yang terakreditasi Dikti, maka berikut ini 

diberikan pedoman tata cara penulisan naskah publikasi ilmiah. 

 

6.1. Komponen-Komponen Artikel Ilmiah 

Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh para akademisi.  Artikel ilmiah memiliki struktur yang 

berbeda dari skripsi, tesis dan disertasi. Jurnal pada umumnya 

terdiri dari Judul, Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Isi, Metode, 

Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan Saran dan Referensi. 

Memperhatikan SK Dikti No.152/E/T/2012 tentang publikasi 

ilmiah, yang menyatakan bahwa lulusan program magister harus 

telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah 

nasional diutamakan yang terakreditasi Dikti, maka berikut ini 

diberikan pedoman tata cara penulisan naskah publikasi ilmiah. 

 

6.2. Pedoman Penulisan Naskah 

 

A. Struktur penulisan (secara berurutan) : 

1) Judul Artikel 

2) Nama penulis 

3) Unit kerja & Alamat penulis 

4) Abstrak 

5) Pendahuluan 

6) Metode Penelitian 

7) Hasil Penelitian 

8) Pembahasan, simpulan & saran (jika ada) 

9) Ucapan terimakasih (jika perlu) 

10) Daftar pustaka 
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B. Judul 

Judul merupakan jiwa, semangat, esensi, inti dan citra sebuah 

karya. Judul juga dapat dipandang sebagai ringkasan dimana 

orang membaca dapat mengetahui isi dari jurnal artikel tersebut. 

Dalam penulisan judul harus dibuat semenarik mungkin. Hindari 

pemakaian  kata-kata yang kurang efektif seperti “pengaruh”, “ 

kajian “, “ studi”, “beberapa”, “ analisis “, dan sejenisnya. Hal 

yang terpenting dalam membuat judul adalah harus singkat dan 

mampu mengilustrasikan isi artikel serta deskriptif dan 

informatif. 

 

C. Penulis 

Penulis atau baris kepemilikan dalam pedoman penulisan 

artikel Dikti, adalah informasi yang merujuk kepada kepemilikan 

kepengarangan suatu artikel dan tempat lembaga kepemilikan 

mengabdi. Pada umumnya baris kepemilikan berisi tentang nama 

penulis tanpa gelar dan tempat lembaga. Jika penulis lebih dari 

satu, penulis utama ditulis lebih dahulu. Unit kerja dan alamat 

penulis ditulis lengkap, dan penulis korespondensi diberi tanda 

serta email. 

 

D. Abstrak 

Abstrak (Abstract) merupakan ulasan singkat mengenai 

alasan penelitian dilakukan, pendekatan atau metode yang dipilih, 

hasil-hasil penting, dan simpulan utama dengan perbandingan 

yang proporsional. Di dalam abstrak tidak ada pengacuan ke 

tabel, gambar dan pustaka. Penulisan singkatan harus diperjelas 

(kecuali jika sudah ada singkatan yang telah disepakati). 

 Abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel di bawah 

judul dan baris kepemilikan. Abstrak biasanya ditulis dalam 

Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam penulisan abstrak perlu 

diperhatikan dengan teliti dalam ejaan dan penggunaan kata. 

Abstrak setidaknya memuat kurang dari 250 kata dalam 1 

paragraf saja dengan jarak 1 spasi, dan diakhiri dengan kata kunci 
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yang mencerminkan konsep penting dalam artikel dengan jumlah 

3 sampai 5 kata. 

 

E. Pendahuluan 

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara 

ringkas dan padat, dan tujuan. Dukungan teori tidak perlu 

dimasukkan pada bagian ini, tetapi penelitian sejenis yang sudah 

dilakukan dapat dinyatakan. Perkembangan penelitian terdahulu 

(state of the art) dinyatakan untuk membandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini sehingga tampil kesenjangan 

antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat 

ini atau yang diharapkan. Dengan demikian, akan jelas kontribusi 

dari penelitian yang akan dihasilkan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode menerangkan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti 

terkait rumusan masalah yang sudah ditentukan. Metode 

penelitian merupakan prosedur dan teknik penelitian. Antara satu 

penelitian dengan penelitian yang lain, prosedur dan tekniknya 

akan berbeda. Kalau tidak berbeda, berarti penelitian itu hanya 

mengulang penelitian yang sudah ada sebelumnya, tetapi bukan 

berarti harus berbeda semuanya. Pemilihan metode penelitian ini 

tergantung dari tujuan peneliti dalam menemukan hasil temuan. 

Misalnya, populasi penelitian mungkin saja sama, tapi teknik 

samplingnya berbeda, teknik pengumpulan datanya berbeda, 

analisis datanya berbeda, dan lain-lain.  

 

G. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dapat disajikan dengan sederhana dan jelas, mengisi 

perwakilan hasil pemrosesan data dan kaitannya dengan teori. 

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan 

interpretasi terhadap hasil. Hasil yaitu inti dari suatu artikel 

dimana biasanya menyajikan data (dalam bentuk ringkas dan 

tidak menampilkan data secara berulang), yang berkaitan dengan 

tujuan yang ditampilkan. Penyajian tabel yang terlalu besar dan 

terkesan rumit perlu disederhanakan, serta tidak menarasikan 
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angka dalam tabel atau ilustrasi tetapi nyatakan dengan kalimat 

yang memberikan penguatan temuan penelitian. 

Pembahasan berisi paparan arti hasil penelitian dan 

implikasinya untuk kajian di masa depan. Pembahasan dilakukan 

dengan mengkaitkan studi empiris atau teori untuk interpretasi. 

Perlu adanya perbandingan hasil penelitian dengan hasil-hasil 

peneliatan lainnya secara komprehensif. Dalam pembahasan 

setidaknya peneliti dapat memberikan jawaban dari rumusan 

masalah yang ada serta menggambarkan kronologis penarikan 

kesimpulan. Pembahasan ditutup dengan sebuah sintesis yang 

menyatakan tingkat keberhasilan penelitian yang dilakukan. 

 

H. Penutup 

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan 

saran dapat dibuat dalam sub bagian yang terpisah. Kesimpulan 

menjawab tujuan, bukan mengulang teori, berarti menyatakan 

hasil penelitian secara ringkas (tapi bukan ringkasan 

pembahasan). Saran merupakan penelitian lanjutan yang dirasa 

masih diperlukan untuk penyempurnaan hasil penelitian supaya 

berdaya guna. Penelitian tentunya tidak selalu berdaya guna bagi 

masyarakat dalam satu kali penelitian, tapi merupakan rangkaian 

penelitian yang berkelanjutan. 

 

I. Ucapan terimakasih 

Ucapan terima kasih hanya ditujukan kepada pihak yang 

pantas seperti pemberi dana penelitian, dan pemberi bahan dan 

sarana penelitian. 

 

J. Daftar Pustaka 

Bagian ini hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk; 

dengan demikian, referensi yang dimasukkan pada bagian ini 

akan ditemukan tertulis pada bagian-bagian sebelumnya. 

Sistematika penulisannya adalah: 

1. Menurut abjad. 

2. Tidak perlu dikelompokkan berdasarkan buku, jurnal, koran, 

ataupun berdasarkan tipe publikasi lainnya. 
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3. Sistematika penulisan untuk buku: nama penulis (kata 

terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya). 

Tahun publikasi. Judul buku. Penerbit, kota. 

4. Sistematika penulisan untuk jurnal: nama penulis (kata 

terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya). 

Tahun publikasi. “Judul tulisan.” nama jurnal. Volume, 

nomor, halaman. 

5. Sistematika penulisan untuk skripsi/tesis/disertasi: nama 

penulis (kata terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan 

seterusnya). Tahun lulus. Judul skripsi/tesis/disertasi. 

Penerbit, kota. 

6. Sistematika penulisan untuk artikel dari internet: nama 

penulis (kata terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan 

seterusnya). Tanggal, bulan, dan tahun download. Judul 

tulisan. Alamat situs. 

7. Sistematika penulisan untuk artikel dalam koran/majalah: 

nama penulis (kata terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama 

dan seterusnya). Tanggal, bulan dan tahun publikasi. “Judul 

tulisan”. Nama koran. Penerbit, kota. 

 

K. Gambar 

Gambar diberi nomor secara berurutan dan diberi keterangan 

yang diletakkan dibawah gambar dengan letak yang proporsional. 

Gambar harus jelas , tidak berwarna dan tidak diberi bingkai. 

 

L. Tabel 

Tabel diberi nomor secara berurutan dan diberi keterangan 

yang diletakkan diatas gambar dengan letak yang proporsional. 

Tabel tidak menggunakan garis-garis bantu dan berisikan data-

data yang penting saja. 

 

M. Simbol 

Simbol dituliskan sesuai aslinya, penulisan rumus-rumus 

matematika harus diketik dan diberi nomor secara urut yang 

diletakkan diantara dua tanda kurung. Semua nomor urut 

persamaan harus diletakkan disisi kanan dari persamaan tersebut. 
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N. Satuan - satuan 

Satuan-satuan yang dipergunakan dalam penulisan artikel 

adalah satuan SI, jika satuan lain harus digunakan, maka satuan 

SI juga harus dicantumkan diantara dua tanda kurung. 

 

O. Istilah 

Penulisan istilah dalam bahasa asing harus dituliskan dengan 

huruf italic. 
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Lampiran  
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Lampiran 1: Contoh Halaman Judul Proposal Penelitian 

 

PROPOSAL PENELITIAN UNTUK TESIS…14pt 

 

     PENERAPAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS)      

    SEBAGAI IMPLEMENTASI TRANSPORTASI     

                         BERKELANJUTAN DI KOTA TEGAL…16pt 

 

 
    Disusun dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan  

Guna Mencapai Gelar Magister Teknik (MT)…12pt 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oleh :…12pt 

RIANDY SHOLEH SETIAWAN…14pt 

NIM : 20201800016…14pt 

 

 

 

 

         PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 

         FAKULTAS TEKNIK 

                     UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG…14pt 

                                               2019…14pt 

 

  

4 cm 



 
  44 

Lampiran 2: Contoh Halaman Persetujuan Proposal Penelitian 

 
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN UNTUK TESIS…14pt 

 

PENERAPAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) 

SEBAGAI IMPLEMENTASI TRANSPORTASI     

                    BERKELANJUTAN DI KOTA TEGAL …16pt 

 

 

 

Disusun oleh :…13pt 

 

RIANDY SHOLEH SETIAWAN…14pt 

  NIM : 20201800016…14pt 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui oleh: …12pt 

 

 

Tanggal,                                                   Tanggal,…12pt 

                Pembimbing I,                                                       Pembimbing II, …12pt 

 

 

 

 

Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D      Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D…12pt 

NIK.              NIK. …12pt  
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Lampiran 3: Contoh Halaman Sampul Tesis 

 

TESIS…14pt 

 

JUDUL TESIS…16pt 

 

Disusun dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Guna Mencapai Gelar Magister Teknik (MT)…12pt 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

Oleh : …12pt 

NAMA  MAHASISWA …14pt 

NIM : 20201800016…14pt 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG…14pt 

2019…14pt 

 

  

4 cm 
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Punggung 
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Halaman Sampul Depan 
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Lampiran 4: Contoh Halaman Judul Tesis 

 

TESIS…14pt 

 

JUDUL TESIS…16pt 

 

 

 

Disusun dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Guna Mencapai Gelar Magister Teknik (MT)…12pt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oleh :…12pt 

NAMA  MAHASISWA…14pt 

NIM : 20201800016…14pt 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG…14pt 

2019…14pt 

 

 

 

 

  

4 cm 
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Lampiran 5: Contoh Halaman Persetujuan Tesis 

 
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS…14pt 

 

 

      JUDUL TESIS…14pt 

 

 

 

Disusun oleh :…13pt 

 

NAMA MAHASISWA…14pt 

NIM : …13pt 

 

 

 

Telah disetujui oleh:…12pt 

 

Tanggal,……………….              Tanggal,…………………12pt 

                Pembimbing I,                                       Pembimbing II, …12pt 

 

 

 

 

Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D      Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D…12pt 

NIK.              NIK. …12pt 
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Lampiran 6 : Contoh Halaman Pengesahan Tesis 

HALAMAN PENGESAHAN TESIS…14pt 

 

JUDUL TESIS…14pt 

 

Disusun oleh : …13pt 

 

NAMA MAHASISWA…14pt 

NIM : …13pt 

 

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tanggal:…12pt 

(Tgl pada saat sidang tesis)…12pt 

 

Tim Penguji: …12pt 

1. Ketua …12pt 
 

(Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D) …12pt 
2. Anggota …12pt                                                                                                                                     

 

(Prof. Dr. Ir. H. S. Imam Wahyudi, DEA) …12pt 
3. Anggota …12pt 

 

(Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D) …12pt 

 

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Teknik (MT) …12pt 

 

Semarang, (Tgl pada saat sidang tesis) …12pt 

Mengetahui, …12pt 

Ketua Program Studi, 

 

Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D 

NIK. …12pt 

Mengesahkan, …12pt 

Dekan Fakultas Teknik, …12pt 

 

Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D …12pt 

 NIK. …12pt 
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Lampiran 7 : Contoh Surat Pernyataan Keaslian 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : 

NIM : 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: 

 

(Judul Tesis) 

 

Adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa 

saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh 

atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan 

sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

 

 

 

Semarang, ……………... 

 

 

Materai 

 

 

 

       (Nama Terang) 
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Lampiran 8 : Abstrak Bahasa Indonesia dan Inggris 

 

ABSTRAK 

 

Bagian abstrak ini ditulis dalam dua (Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris), menggunakan huruf Times new Roman ukuran 10 

pt, spasi tunggal dan ditulis dengan huruf tegak untuk abstrak Bahasa 

Indonesia dan huruf miring (Italic)  untuk abstrak Bahasa Inggris. 

Dalam bagian abstrak sebaiknya memuat empat hal pokok, yaitu latar 

belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan serta hasil dan 

kesimpulan. Jumlah kata kurang lebih antara 250-300 kata. Abstrak 

ditulis tanpa mencantumkan singkatan-singkatan yang tak lazim atau 

sulit dipahami.  

 

Kata Kunci : tiga – lima kata, terpilih, utama 

 

 

 

ABSTRACT 

Abstract should also be written in English, typed after the Bahasa 

Indonesia version of the Abstract. Author(s) are suggested to highlight 

four things in the abstract, i.e. background, objectives, methods or 

framework, results or important conclusions. The abstract should 

consist of approximately 250 - 300 words. Unusual abbreviations and 

confusing terms should be avoided in the abstract. Maximum five key 

words should be provided after the abstract.  

 

Keywords : three to five words,  
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Lampiran 9 : Contoh Penomoran  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Judul Subbab 

1.1.1 Judul Anak Subbab 

1.1.1.1 Judul Subanak subbab 

1.1.1.1.1 … (dan seterusnya) 

 

Kalimat pertama sesudah judul bab, judul subbab, judul anak 

subbab, judul subanak subbab, dan seterusnya ditulis sebagai alinea 

baru. 
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Lampiran 10 : Contoh Tabel dan Gambar 

 

Tabel 1.1 Gradasi Campuran 

 
Sumber: SNI03-2834-2000 

 

 
Gambar 1.1 Data Grafik Gradasi Campuran, Ukuran Butir Maks 40 mm 

Sumber: SNI 03-2834-2000 

 

 


