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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas 
rahmat Allah SWT, pada revisi “Pedoman Penulisan 
Proposal dan Tesis” Pascasarjana Manajemen Pendidikan 
Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 
Akademik 2020/2021 dapat terselesaikan dengan baik. 
Beberapa perbaikan penekanannya  pada  dua  hal sebagai 
berikut. 
1. Penguatan rujukan jurnal ilmiah dosen dan mahasiswa, 

terutama jurnal ilmiah internasional bereputasi 
(terindeks Scopus atau yang setara) dalam rangka 
memenuhi ketentuan Perpres Nomor 8 tahun 2012 
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 

2. Gaya selingkung tata tulis ilmiah tesis merujuk pada 
metode innote (Harvard Style; Vancouver Style)  

Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis 
Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 
Akademik 2020/2021 digunakan sebagai rujukan dalam 

penulisan tesis mahasiswa. Bagi dosen pembimbing dan 
penguji  tesis;  dokumen ini dapat digunakan sebagai rujukan 

dalam  proses  pembimbingan  dan  penilaian  tesis 
mahasiswa. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berkontribusi terhadap perbaikan dokumen ini. 
Semoga kontribusi dan masukan tersebut tercatat sebagai 

amal shaleh dan bermanfaat. Amin.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

                                                 
                                                 Sidoarjo, 20 Agustus 2020  

   Dekan FAI 



iv 
 

DAFTAR ISI 
KATA PENGANTAR ................................................................ iii 

DAFTAR ISI .............................................................................. iv 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ...........................................1 

B. Prasyarat Ujian Tesis ................................................2 

C. Penulisan Proposal Tesis ..........................................3 

C. Ujian Proposal ..........................................................4 

D. Permohonan Ijin Penelitian ......................................5 

BAB II : SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL TESIS 

A. Bagian Awal .............................................................7 

B. Bagian Inti ................................................................9 

C. Bagian Inti (R&D) .................................................. 14 

D. Bagian Akhir .......................................................... 18 

BAB III: SISTEMATIKA PENULISAN TESIS 

A. Bagian Awal ........................................................... 19 

B. Bagian Inti .............................................................. 23 

C. Bagian Isi (R&D) ................................................... 28 

D. Bagian Akhir .......................................................... 34 

BAB IV : PENULISAN ABSTRAKSI  

A. Paragraf I ................................................................ 41 

B. Paragraf II ............................................................... 41 

C. Paragraf III ............................................................. 41 

D. Paragraf IV ............................................................. 41 

BAB V : KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI TESIS  

A. Karya Seni Monumental ......................................... 41 

B. Publikasi Artikel Ilmiah .......................................... 45 

BAB VI : BAHAN, FORMAT DAN TEKNIK TATA TULIS 

A. Bahan ..................................................................... 46 

B. Format .................................................................... 48 

C. Telnik Tata Tulis .................................................... 43 

LAMPIRAN - LAMPIRAN ....................................................... 67 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tesis mahasiswa pascasarjana berupa tesis atau yang 

lainnya merupakan karya ilmiah yang disyaratkan bagi 

mahasiswa yang lulus pendidikan jenjang pascasarjana. 

Tesis adalah karya ilmiah dari seorang magister atau 

master yang berkualifikasi dalam hal penelitian untuk 

mendapatkan inovasi teruji, serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keilmuannya, 

melalui multidisiplin keilmuan dan dapat mengelola 

penelitian dengan benar (KKNI, capaian pembelajaran 

untuk level 8 Magister). Tesis merupakan kegiatan 

ilmiah akademik yang disusun untuk kepentingan 

memperoleh gelar akademik magister. 

Tesis merupakan bentuk karya ilmiah yang 

dihasilkan melalui metode ilmiah. Metode ilmiah adalah 

metode untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah, yang 

dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur akal (nalar) dan 

jalur pengalaman (pengamatan/eksperimen) atau 

deducto.  hipotetico  verifikatif.  

Penelitian  ilmiah  didefinisikan  sebagai  usaha  

sistematik  untuk  mendapatkan jawaban  atas  masalah  

atau  pertanyaan  penelitian.  Dengan  demikian  tesis  

merupakan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  secara  

empiris,  rasional,  dan sistematik. 
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Naskah tesis ditujukan untuk masyarakat  akademik 

sehingga  (a) bersifat teknis, (b) berisi apa yang diteliti 

lengkap termasuk mengapa diteliti, (c) bagaimana cara 

penelitian dilakukan (metode dan rancangan), (d) hasil 

yang diperoleh. Oleh karena itu format tesis cenderung 

baku dan menggunakan tata tulis sesuai selingkung  

Buku pedoman penulisan tesis ini menjadi panduan 

bagi civitas akademika dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk 

mewujudkan karya ilmiah sesuai kaidah-kaidah 

keilmuan yang baku. Buku pedoman penulisan tesis 

Prodi S2 MPI FAI UMSIDA ini diupayakan secara 

optimal memuat hal-hal terkait dengan etika ilmiah yang 

wajib ditaati dan dilaksanakan secara bertanggungjawab 

oleh segenap civitas akademika di lingkungan Prodi S2 

MPI. 

 

B. Prasyarat Ujian Tesis 

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas 

Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Nomor 130/II.3.AU/05.00/B/XII/2020 menjelaskan 

bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam (S2-MPI) yang akan 

mengajukan ujian tesis harus dan telah memenuhi 

ketentuan berikut: 

1. Mahasiswa sudah menempuh minimal 29 SKS yang 

dibuktikan dengan KHS, atau minimal semester II 

2. Mahasiswa tidak sedang dalam cuti kuliah dan 

tercatat aktif sebagai mahasiswa. 
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3. Bukti catatan sudah melakukan bimbingan tesis 

(minimal 6 kali)  

4. Draft tesis yang telah lolos plagiasi minimal 20% 

dengan prevalensi masing-masing kurang dari 5%  

5. Draf tesis yang diajukan untuk mendaftar ujian telah 

mendapat persetujuan pembimbing dengan 

dibuktikan tandatangan pada lembar persetujuan 

pembimbing tesis 

6. Penyelesaian laporan tesis dapat dilaksanakan 1-2 

semester, jika melebihi batas waktu tersebut, maka 

akan diatur dengen ketentuan tersendiri 

 

C. Penulisan Proposal dan Tesis 

Sistematika penulisan proposal dan tesis telah 

diatur pada buku pedoman. Tema/judul proposal tesis 

yang diajukan harus mendapat persetujuan dari 

pembimbing. Selanjutnya mahasiswa dapat menyusun 

proposal penelitian secara mandiri dengan dibimbing 

oleh dosen pembimbing tesis yang ditugaskan oleh ketua 

Program Studi MPI – FAI UMSIDA. 

Bidang-bidang kajian yang dapat diangkat menjadi 

judul proposal tesis meliputi: 

1. Perencanaan strategik dan pengembangan lembaga 

pendidikan Islam; 

2. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam; 

3. Perilaku organisasi lembaga pendidikan Islam; 

4. Kepemimpinan lembaga pendidikan Islam;  

5. Pengelolaan SDM lembaga pendidikan Islam; 

6. Manajemen mutu lembaga pendidikan Islam; 
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7. Manajemen sistem informasi lembaga pendidikan 

Islam; 

8. Kebijakan dan implementasi kurikulum di lembaga 

pendidikan Islam; 

9. Manajemen pembiayaan lembaga pendidikan Islam; 

dan 

10. Manajemen pemasaran lembaga pendidikan Islam.  

 

D. Ujian Proposal  

Mahasiswa yang telah menyelesaikan proposal  

sesuai buku pedoman penulisan tesis, Fakultas Agama 

Islam (FAI) UMSIDA, dapat mendaftarkan diri untuk 

mengikuti ujian proposal yang dilaksanakan setiap 

semester. Pelaksanaan ujian proposal akan diuji tim 

penguji yang terdiri dari 2 (dua) dosen yang ditunjuk 

untuk menguji kelayakan proposal dari segi latar 

belakang masalah penelitian, metodologi, teori yang 

digunakan, serta memberikan saran masukan terkait 

teknis penelitian yang akan dilakukan mahasiswa.  

 

E. Permohonan Ijin Penelitian 

Pengurusan permohonan ijin penelitian dari 

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo yang ditujukan pada lembaga atau instansi yang 

dijadikan obyek penelitian dapat dilakukan setelah 

mahasiswa mengikuti sidang/ujian proposal, dan atau 

mahasiswa yang mempersiapkan penelitiannya di awal 

minimal semester II dengan menghasilkan luaran artikel 

sebagai alternatif pengganti tesis (ketentuan pada point 
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F sub 1 & 2). Mekanisme pengajuan ijin penelitian 

dilakukan oleh mahasiswa melalui kepala Tata Usaha 

(TU) Fakultas dengan melampirkan proposal revisi hasil 

ujian proposal yang sudah disetujui oleh pembimbing 

dan ketua prodi. Surat ijin penelitian bisa di unduh di web 

fai.umsida.ac.id sesuai dengan surat permohonan 

mahasiswa. 
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BAB II 

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL TESIS 

 

Sistematika penulisan proposal tesis terdiri dari tiga 

bagian, yaitu: bagian awal, bagian intii dan bagian akhir. 

 

A. Bagian Awal 

Bagian awal proposal tesis meliputi halaman  

judul,  halaman  persetujuan, halaman  pengesahan,  
halaman  persembahan  (bila ada),  kata  pengantar, 
daftar isi, daftar tabel (bila ada), daftar gambar/grafik 

(bila ada), daftar lampiran (bila ada), atau daftar lainnya,  

1. Sampul/Cover 

a. Ditulis :  Proposal Tesis 

b. Judul Penelitian : Ditulis singkat, jelas, tidak 

bermakna ganda, 
sebaiknya tidak lebih 20 

kata. 

c. Lambang UMSIDA ditempatkan di tengah 

halaman dengan diameter sebesar 3,5 cm. 

d. Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama 

ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) dan 

dibawahnya ditulis NIM. 

e. Prodi, Jurusan, Fakultas, Universitas, kota dan 

tahun pembuatan proposal penelitian disahkan. 

Contoh sampul/cover pada lampiran 2.1. 
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2. Halaman Judul 

Halaman judul mencakup halaman sampul luar 

dan halaman sampul dalam. Pada   sampul   luar 

(cover), ditulis PROPOSAL TESIS, logo Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, nama  peneliti  

(mahasiswa),  nomor  induk  mahasiswa,  nama  

lembaga (nama universitas dan pascasarjana program 

studi), dan tahun penulisan. 

a. Judul tesis diketik dengan huruf kapital. Judul    

proposal tesis hendaknya singkat   

menggambarkan dengan tepat masalah yang 

diteliti. Pada  halaman  sampul dalam tidak ada 

logo UMSIDA 

b. Penulisan nama penyusun proposal tesis 

menggunakan huruf kecil, kecuali huruf pertama 

tiap-tiap unsur nama yang menggunakan huruf 

kapital. Dibawah nama dituliskan Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM). 

c. Nama lembaga dituliskan dengan  huruf  kapital  

seluruhnya  dan  diatur  secara simetris. 

3. Halaman Persetujuan 

Isi halaman menunjukkan bahwa penulisan 

proposal tesis yang diajukan oleh mahasiswa telah 

disetujui oleh  para  pembimbing  bahwa proposal 

tesis siap untuk diuji. Pada halaman ini dituliskan 

nama  mahasiswa,  judul  tesis,  nama pembimbing,   

dan tanggal persetujuan. Format halaman pesetujuan   

tertera   di Lampiran 3 dan Lampiran 7.    
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4. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan berisi pernyataan 

pengesahan oleh Tim Penguji. Setelah proposal 

proposal tesis diuji  dan  dinyatakan  lulus  serta  

diperbaiki  dijilid  sesuai dengan ketentuan.  Pada  

halaman  pengesahan  ditulis  kata PENGESAHAN 

dengan  huruf kapital  seluruhnya  secara  simetris.  

Contoh  penggunaannya  dapat  diamati  pada 

Lampiran 4 dan Lampiran 8. 

 

B. Bagian Inti 

Bagian ini merupakan bagian yang berisi inti 

proposal tesis memuat unsur-unsur berikut ini. 

1. Latar belakang masalah, adapun muatan dalam 

latar belakang berisi,  

a. Detesis adanya kesenjangan antara idealitas dan 

realitas serta faktor-faktor yang mendorong 

dilaksanakan penelitian. Latar belakang masalah 

memuat pengungkapan konteks penelitian secara 

logis berkaitan permasalahan yang diangkat 

dengan menjelaskan adanya kesenjangan antara 

harapan dan realita atau idealistik dan realistik 

untuk menunjukkan benang merah antara kondisi 

ideal dan kondisi fakta yang ada.  

b. Urgensi masalah serta fokus masalah penting 

untuk dilakukannya penelitian 
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2. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan mempertegas 

istilah-istilah atau variabel-variabel dalam penelitian, 

termasuk membatasi masalah penelitian. Peneliti 

diharapkan mampu menegaskan variable penelitian 

sesuai maksud dan operasionalisasi penelitian yang 

akan dilakukan. 

 

3. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dibuat berdasarkan masalah 

penelitian, sehingga tercermin breakdown atau 

detail masalah penelitian. Rumusan masalah berupa 

kalimat pertanyaan yang ingin ditemukan 

jawabannya melalui serangkaian kegiatan 

penelitian, disesuaikan dengan fokus masalah yang 

diteliti. Terdapat tiga kriteria untuk menilai kualitas 

dari rumusan masalah: 1) relevan, 2) dapat 

dijalankan dalam realitasnya, dan 3) menarik. 

Dalam menulis rumusan masalah, mahasiswa 

sekurang-kurangnya harus dapat menjawab dengan 

jelas: “Apa yang menjadi masalah?” dan “Mengapa 

masalah tersebut menarik perhatian?” Rumusan 

masalah dinyatakan kalimat tanya menunjukkan 

masalah penelitian. 
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4. Tujuan dan kegunaan penelitian 

a. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian adalah ”sesuatu” yang 

dicapai manakalah penelitian itu selesai 

dilakukan. Jadi rumusan tujuan penelitian yang 

diajukan hendaknya mampu memberikan 

gambaran tentang apa yang akan dicapai setelah 

penelitian tersebut selesai dilakukan. Oleh 

karena itu perlu memperhatikan pilihan kata 

yang tepat dan dapat dinyatakan tercapai atau 

tidak saat penelitian itu selesai dilakukan. 

b. Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian secara garis besar 

dapat dibagi 2 (dua) yaitu: secara teoritis dan 

secara praktis. Secara teoritis terkait dengan 

perkembangan ilmu tertentu, sedangkan secara 

praktis berkaitan dengan kepentingan: peneliti, 

almamater, obyek penelitian atau obyek lain. 

 

5. Hipotesis (bila penelitian bersifat kuantitatif) 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari 

masalah penelitian yang dituangkan dalam rumusan 

masalah penelitian. Hipotesis penelitian inilah yang 

akan diuji kebenarannya dalam penelitian. Oleh 

karena itu, hipotesis harus bisa diuji dengan metode 

analisis yang akan dipergunakan. 
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6. Penelitian terdahulu 

Peneliti diharapkan dapat memaparkan hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Dengan demikian, posisi 

masalah yang akan diteliti memiliki posisi yang 

jelas diantara penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain. Orisinalitas, masalah, kebaruan dan 

kebermanfaatan serta urgensi dilakukan penelitian 

akan terlihat dalam bagian ini.  

 

7. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini berisi tentang teori makro 

dan teori mikro terkait dengan masalah dan variable 

yang akan diteliti. Peneliti diharapkan mampu 

memaparkan teori utama yang akan digunakan 

dalam penelitian, serta teori pendukung yang 

digunakan dalam membaca hasil penelitian. 

 

8. Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi uraian bahan atau 

materi penelitian, alat penelitian, variabel, dan data 

yang dikumpulkan. Tujuan dari bagian ini adalah 

untuk memberikan informasi kepada pembaca 

mengenai metode yang digunakan dalam proses 

mengumpulkan dan menganalisis data, meliputi; 

a. Jenis penelitian 

Bagian ini berisi tentang jenis penelitian, 

baik ditinjau dari jenis data, metode, atau 

kegunaan penelitian. Peneliti dapat memaparkan 
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jenis penelitian yang akan dilakukan sesuai 

dengan ketentuan akademik. 

b. Subyek/populasi dan sampel penelitian 

Secara umum dalam penelitian ada dua 

metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan 

penelitian kuantitatif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan upaya untuk memahami 

suatu masalah yang menjadi fokus penelitian, 

sedangkan penelitian kuantitatif berupaya 

menjelaskan perbedaan, hubungan dan 

pengaruh antar dua variabel atau lebih. 

c. Jenis dan sumber data 

Sumber data mengungkapkan dari mana 

data diperoleh. Sumber data secara umum 

dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan 

data skunder. Untuk mendapatkan data dalam 

penelitian dapat diambil dari informan atau 

responden, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, 

dan lain-lain. Jenis data mengungkapkan data 

apa yang diperoleh. yaitu data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka-

angka, data kualitatif berupa kata-kata, tindakan 

atau lainnya. 

d. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

beberapa teknik, diantaranya adalah observasi, 

interview, angket atau quesioner, tes dan 

dokumenter. Teknik pengumpulan data ini 
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disesuaikan dengan kebutuhan data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian. 

e. Teknik analisis dan intepretasi data 

Analisis data merupakan penguraian data 

melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, 

perbandingan, dan pencarian hubungan antar 

variabel. Sedangkan interpretasi data 

merupakan upaya memberikan makna dari data 

yang terkumpul yang kemudian menjadi hasil 

analisis. 

 

C. Bagian Inti Penelitian dan Pengembangan (R & D) 

Penelitian dan Pengembangan atau Research 

and Development (R&D) saat ini merupakan jenis 

penelitian yang banyak dikembangkan dan menjadi 

salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi 

penghubung dan pemutus kesenjangan antara 

penelitian dasar dengan penelitian terapan. Bagian isi 

dari proposal tesis penelitian dan pengembangan 

memuat antara lain; 

1. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah mencakup isu-isu 

mendasar yang menunjukkan bahwa permasalahan 

penelitian tersebut penting dan menarik untuk 

diteliti. Masalah yang ingin dipecahkan pada 

penelitian pengembangan adalah masalah nyata 

yang berkaitan dengan upaya inovatif atau 

penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai 

pertanggung jawaban profesional dan komitmen 
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pengembang terhadap pemerolehan kualitas 

pembelajaran. Dengan penjelasan sebagai berikut. 

a. Detesis adanya masalah dan kesenjangan antara 

idealitas dan realitas serta faktor-faktor yang 

mendorong dilaksanakan penelitian 

pengembangan.  

b. Urgensi masalah serta fokus masalah sehingga 

perlu dilakukan penelitian pengembangan. 

 

2. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan mempertegas 

istilah-istilah atau variabel-variabel penelitian 

pengembangan, termasuk membatasi masalah 

dalam penelitian dan pengembangan.  

 

3. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan dilaksankannya penelitian dan 

pengembangan yakni suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan/menghasilkan  

suatu produk baru atau menyempurnakan produk 

yang telah ada. Produk yang dimaksud tidak selalu 

berbentuk hardware (buku, modul, alat bantu 

pembelajaran di kelas dan laboratorium), tetapi bisa 

juga perangkat lunak (software) seperti program 

untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, 

perpustakaan atau laboratorium, ataupun model- 

model pendidikan, pembelajaran pelatihan, 

bimbingan, evaluasi, manajemen, dan yang lainnya. 
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4. Spesifikasi Produk Pengembangan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan pada 

penelitian pengembangan untuk mengetahui 

karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan 

pengembangan produk yang dihasilkan. 

 

5. Manfaat Penelitian dan Pengembangan 

Manfaat penelitian pengembangan harus 

terdapat dua hal yaitu manfaat teoritis dan praktis 

bagi pihak-pihak yang terkait untuk pemecahan 

masalah penelitian pengembangan.  

 

6. Batasan Penelitian dan Pengembangan 

Pengungkapan keterbatasan dari produk yang 

akan dihasilkan untuk memfokuskan pemecahan 

masalah yang dihadapi. 

 

7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menyajikan penelitain 

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

sebagai dasar rujukan mengembangkan produk 

yang dihasilkan.  

 

8. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisi tentang literasi 

asli/utama dengan teori makro dan teori mikro yang 

berhubungan  dengan masalah penelitian.  
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9. Metode penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dapat ditinjau dari jenis data, 

metode, atau kegunaan penelitian.  

b. Model Penelitian & Pengembangan 

Bagian ini berisi tentang model konseptual 

teoritik memberikan gambaran komponen 

produk yang akan dikembangkan peneliti. 

c. Prosedur Pengembangan 

Bagian ini memaparkan langkah-langkah 

prosedural yang ditempuh oleh peneliti dalam 

mengembangkan atau  membuat suatu produk. 

d. Desain Uji Produk 

Desain uji produk diawali dengan melibatkan 

tim ahli guna memvalidasi kelayakan produk, 

selanjutnya produk yang sudah mendapat 

validasi ahli tersebut di uji coba ke calon 

pengguna, diantaranya: 1) uji perseorangan, 2) 

uji kelompok kecil, dan 3) uji lapangan.  

e. Subyek Uji Produk 

Karakteristik subyek uji produk hendaknya 

diidentifikasi secara jelas dan lengkap. Subyek 

uji produk bisa terdiri dari ahli bidang isi 

produk, ahli bidang perancangan produk, 

dan/atau sasaran pengguna produk. 

f. Jenis Data 

Jenis data dimaksudkan untuk mengumpulkan 

data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 
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menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, atau 

daya tarik dari produk yang dihasilkan. 

g. Instrumen  Pengumpulan Data 

Bagian ini menyajikan instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Jika 

menggunakan instrumen yang sudah ada, maka 

perlu ada uraian mengenai karakteristik 

instrumen itu, terutama mengenai kesahihan 

dan ketepatannya. 

h. Teknik Analisis Data 

Teknik dan prosedur analisis yang digunakan 

untuk menganalisis data uji coba dikemukakan 

dalam bagian ini dan disertai alasannya. 
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D. Bagian Akhir  
Bagian akhir meliputi: rencana daftar isi, daftar 

pustaka dan lampiran. 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar  buku  atau  

referensi  yang  dirujuk  dalam mempersiapkan 

penelitian dan penulisan tesis. Semua buku, majalah 

ilmiah, jurnal, atau  dokumen  lain  yang  dirujuk  

dalam di  dalam  teks  tesis tersebut disajikan  dalam  

bentuk  daftar  pustaka.  Rujukan  dari  internet  

termasuk  daftar pustaka  dengan  menyebutkan 

home-page sumber  internet  yang  diacu  serta  waktu 

informasi itu diakses. Tata cara penulisan daftar 

pustaka dapat diikuti di belakang. 

2. Lampiran 

Lampiran pada usulan penelitian bisa berupa 

daftar pertanyaan untuk interview atau untuk angket. 

 



19 
 

BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN TESIS 

 

Sistematika penulisan tesis terdiri dari tiga bagian, 

yaitu: bagian awal, bagian intii dan bagian akhir. 

A. Bagian Awal 

Bagian awal tesis meliputi halaman judul,  
halaman  persetujuan, halaman  pengesahan,  halaman  

persembahan  (bila ada),  abstrak,  kata  pengantar, daftar 
isi, daftar tabel (bila ada), daftar gambar/grafik (bila 

ada), daftar lampiran (bila ada), atau daftar lainnya, 
seperti lambang/simbol, huruf fonetis (bila ada).  
1. Sampul/Cover 

a. Ditulis :   Tesis 

b. Judul Penelitian :  Singkat, jelas, tidak makna 

ganda, sebaiknya tidak 

lebih 20 kata. 

c. Lambang UMSIDA ditempatkan di tengah 

halaman dengan diameter sebesar 3,5 cm. 

d. Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), 

nama ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) dan 

dibawahnya ditulis NIM. 

e. Prodi, Jurusan, Fakultas, Universitas, kota dan 

tahun pembuatan proposal penelitian disahkan. 

Contoh sampul/cover pada lampiran 2.1. 

2. Halaman Judul 

Halaman judul mencakup halaman sampul luar 

dan halaman sampul dalam. Pada   sampul   luar 

(cover), ditulis TESIS, logo Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, nama peneliti  

(mahasiswa),  nomor  induk  mahasiswa,  nama  
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lembaga (nama universitas dan pascasarjana program 

studi), dan tahun penulisan. 

a. Judul tesis diketik dengan huruf kapital. Judul    

tesis hendaknya  singkat  dan  menggambarkan  

dengan tepat masalah yang diteliti. Untuk  

halaman  sampul  dalam, di bawah  tulisan  

TESIS ditulis Diajukan kepada Program  

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo Memenuhi Persyaratan 

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan 

pada  Program  Studi ... (ditulis  nama  program 

studi) dengan  huruf  tegak, sedangkan  pada  

sampul  luar,  tulisan  tersebut  tidak  ada.   

b. Penulisan nama penyusun tesis menggunakan 

huruf kecil, kecuali huruf pertama tiap-tiap unsur 

nama yang menggunakan huruf kapital. 

Dibawah nama dituliskan Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM). 

c. Nama lembaga dituliskan dengan  huruf  kapital  

seluruhnya  dan  diatur  secara simetris. 

d. Tahun  penulisan dituliskan dengan  angka  arab  

tanpa  didahului  kata tahun. Contoh lengkap 

dapat diamati di Lampiran 1dan Lampiran 2. 
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3. Halaman Persetujuan 

Isi  halaman  menunjukkan  bahwa  penulisan  

tesis yang diajukan oleh mahasiswa telah disetujui 

oleh  para  pembimbing  bahwa proposal tesis siap 

untuk diuji. Pada halaman ini dituliskan nama  

mahasiswa,  judul  tesis,  nama pembimbing,   dan   

tanggal persetujuan. Format halaman pesetujuan   

tertera   di Lampiran 3 dan Lampiran 7.   Halaman   

persetujuan pembimbing setelah tesis diuji dan 

dinyatakan lulus dijilid menjadi satu dengan naskah 

tesis.  

 

4. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan berisi pernyataan 

pengesahan oleh Tim Penguji. Setelah proposal tesis 

diuji  dan  dinyatakan  lulus  serta  diperbaiki  dijilid  

sesuai dengan ketentuan.  Pada  halaman  pengesahan  

ditulis  kata PENGESAHAN dengan  huruf kapital  

seluruhnya  secara  simetris.  Contoh  penggunaannya  

dapat  diamati  pada Lampiran 4 dan Lampiran 8. 

 

5. Halaman Persembahan (jika ada) 

Halaman   ini   digunakan   oleh   peneliti   untuk   

menulis   ungkapan   yang dipersembahkan  kepada 

pihak-pihak tertentu,  yang  menurut  peneliti  

memiliki peranan yang khusus di dalam 

keberhasilannya. Halaman ini juga dapat berisi kata-

kata bijak yang    menurut    peneliti    baik    untuk    

dicantumkan di naskah tesisnya. 
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6. Abstrak 

Abstrak tesis ditulis dalam dua bahasa, yaitu 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris/Bahasa Arab.  

Abstrak tesis paling  banyak  1  halaman  dan diketik 

dengan jarak 1 spasi. Abstrak  membekali pembaca 

dengan inti tulisan yang  mencakup masalah utama 

yang disarikan dari pendahuluan, rancangan  

penelitian, diambil dari bab tentang metode 

penelitian, temuan yang disarikan dari hasil, dan 

simpulan  utama serta   saran atau rekomendasi dari 

diskusi dan pembahasan. Penulisan abstrak  

menggunakan  kalimat  aktif.  Contoh  penulisan  

abstrak  dapat dilihat pada Lampiran 14. 

7. Kata Pengantar 

Isi kata pengantar mencakup; pernyataan syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa proses 

penulisan tesis telah dapat  diselesaikan  dan  ucapan 

terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu    

kelancaran penulisan tesis. Mahasiswa penerima 

beasiswa atau bantuan studi wajib menuliskan ucapan 

terima kasih kepada pihak yang memberikan 

beasiswa atau bantuan studi. 

8. Daftar Isi 

Bagian tesis yang ditulis didalam daftar isi ini  adalah 

judul-judul bab dan judul-judul subbab.  Jarak 

penulisan daftar isi antarbab adalah dua    spasi, 

sedangkan jarak antar subbab dalam bab adalah satu 

spasi. 

9. Daftar Tabel (bila ada). 

10. Daftar Gambar (bila ada) 

11. Daftar Grafik (bila ada) 

12. Daftar Lampiran (bila ada) 

13. Daftar Lainnya (bila ada) 
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B. Bagian Inti 

Bagian  ini  merupakan  bagian  yang  berisi  bab-

bab utama dari  tesis mencakup beberapa bab dan bab 

utama. Penulisan bagian inti mengikuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khusus untuk penelitian kualitatif, format  

tersebut  di  atas  dapat  disesuaikan dengan keperluan. 

1. Bab Pendahuluan 

Pendahuluan meliputi hal-hal berikut. 

A. Latar Belakang Masalah  

Latar belakang masalah dirumuskan dalam 

bentuk analisis kesenjangan membandingkan apa 

yang seharusnya (harapan) dan apa yang ada 

(fakta) berbasis data. Data yang digunakan 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Lingkup Penelitian (Jika diperlukan) 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Definisi Istilah 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

BAB V ANALISA HASIL PENELITIAN 

BAB VI PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran  
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sebagai rujukan dapat berbentuk data primer, 

sekunder, atau rujukan dari referensi. 

Secara operasional, unsur latar belakang 

masalah penelitian memuat hal-hal berikut. 

1) Penjelasan mengapa masalah penelitian yang 

diteliti itu penting dan menarik. 

2) Beberapa bukti masalah yang diajukan belum 

ada penyelesaian yang memuaskan. 

3) Penjelasan masalah yang diajukan belum 

pernah diteliti oleh pihak lain,  

4) Kedudukan masalah diteliti dalam konteks 

permasalahan luas dengan memperhatikan 

perkembangan bidang yang dikaji. 

5) Penelitian-penelitian terdahulu mendasari 

penelitian yang akan dilakukan, atau bukti-

bukti kebaruan penelitian; terutama yang 

bersumber dari terbitan berkala ilmiah (jurnal 

ilmiah) atau temuan lapangan lainnya. 

 

B. Lingkup Penelitian 

Apabila permasalahan atau upaya perbaikkan 

manajemen sekolah terlalu luas, maka perlu 

dilakukan pembatasan-pembatasan sehingga 

lingkup penelitian menjadi jelas dan tajam. 

Namun apabila permasalahan atau upaya sudah 

cukup terfokus dan operasional, maka subbab 

lingkup penelitian ini dapat ditiadakan. Lingkup 

penelitian ini juga dapat digunakan untuk 

membantu mengurangi kata-kata dalam 
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menyusun judul penelitian. Misalnya konsep apa 

yang dibahas bisa dipindahkan ke lingkup 

penelitian, tidak harus ada di judul, begitu pula 

misalnya lokasi penelitian, dapat dituliskan di 

lingkup penelitian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah pada umumnya 

disusun dengan skema deduktif dan induktif. Jadi 

akhir dari latar belakang masalah dirumuskan 

masalah penelitian secara eksplisit, jelas, dan 

ringkas 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah ”sesuatu” yang 

dapat dicapai manakalah penelitian itu selesai 

dilakukan. Tujuan penelitian hendaknya 

menggambarkan term aksiologis (mencari 

penemuan, sebab akibat, problem solving dll). 

Tujuan penelitian harus relevan dengan rumusan 

masalah/pertanyaan penelitian. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Rumusan manfaat penelitian hendaknya 

mampu memberikan gambaran bahwa hasil 

penelitian yang akan dicapai itu memiliki 

konstribusi terhadap perkembangan keilmuan 

sesuai dengan lingkup bidang ilmu yang dikaji 

dan/atau memberikan jalan keluar penyelesaian 
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permasalahan kehidupan nyata, baik kehidupan 

dalam bidang pendidikan ataupun masyarakat 

luas pada bidang ilmu yang dikaji 

 

F. Definisi Istilah 

Definisi istilah ditulis untuk mencegah terjadi 

persepsi yang berbeda antara peneliti dengan 

pembaca terkait dengan istilah-istilah kunci yang 

ada di dalam penulisan tesis. 

 

2. Bab Kajian Pustaka  

Bab II di dalam naskah tesis berisi (1) kajian 

teoretis (bersumber dari textbook primer) sebagai 

material untuk penyusunan Premis Major; dan (2) 

kajian empiris (bersumber dari artikel ilmiah dari 

jurnal-jurnal ilmiah bereputasi dalam 5 tahun 

terakhir, sebagai material untuk penyusunan Premis 

Minor. Simpulan-simpulan yang dibuat oleh 

mahasiswa menggunakan paradigma silogisme 

dirangkai secara runtut dan bermakna menjadi 

sebuah Kerangka Konseptual Penelitian (KKP) atau 

Kerangka Berpikir.  

 

3. Bab Metode Penelitian 

Pada bab metode penelitian diuraikan rencana 

kegiatan penelitian di lapangan (termasuk jenis 

penelitian pustaka dan laboratorium) sebagai 

pertanggungjawaban kebenaran temuan dan hasil 
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penelitian secara ilmiah. Dalam sub-bagian ini 

secara eksplisit perlu diuraikan hal sebagai berikut. 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menyebutkan pendekatan 

(kuantitatif, kualitatif, library research). Pada 

penelitian kuantitatif definisi operasional 

variabel merupakan definisi unik yang 

didkembangkan oleh peneliti dan digunakan 

sebagai acuan di dalam 

memilih/mengembangkan instrumen penelitian 

dan menentukan metode pengumpulan data.  

b. Populasi, Sampel, dan/atau Subjek Penelitian 

Untuk penelitian berhipotesis, perlu 

disebutkan populasi sebagai target 

pengeneralisasian hasil dan sampel penelitian. 

Pada penelitian jenis kualitatif perlu disebutkan 

subyek penelitian, subyek data dan informan 

pendukung penelitian. 

c. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian adalah sesuai 

waktu yang digunakan mulai dari saat 

pengembangan rencana penelitian hingga 

penelitian selesai dilakukan. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini dideskripsikan teknik 

pengumpulan data misal observasi, wawancara, 

tes, atau teknik lain; serta instrumen untuk 

mengumpulkan data. Untuk penelitian 

kuantitatif perlu dideskripsikan bagaimana 
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pembakuan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian (validitas dan 

reliabilitas). Untuk penelitian kualitatif perlu 

dideskripsikan bagaimana teknik pengumpulan 

dan pemeriksaan keabsahan data dilakukan. 

e. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dilakukan setelah melalui 

tahap pengolahan data. Hasil olahan data 

kemudian akan dianalisis dan ditafsirkan 

sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai 

sebuah informasi. Pada proses penganalisisan 

data peneliti dapat memilih menggunakan 

metode teknik analisis data, yakni analisis 

kualitatif atau analisis kuantitatif. Pemilihan 

metode itu tentunya disesuaikan dengan data 

olahan dan pendekatan analisis yang dilakukan. 

 

4. Bab Hasil Penelitian 

Hasil penelitian disajikan dalam sub-bab A, 

B, C, dan seterusnya dengan sub-judul sesuai 

dengan isi materi yang dihasilkan oleh penelitian 

tersebut. Untuk penelitian kuantitatif yang 

berhipotesis, pada subbab ini dideskripsikan: (1) 

data hasil pengukuran setiap variabel penelitian 

dalam bentuk tabel data dan/atau grafik yang 

dilengkapi dengan informasi tentang tendensi 

sentral, dispersi, dan sebagainya; (2) proses 

pengujian hipotesis sesuai prosedur baku dalam 

pengujian hipotesis. Untuk penelitian kualitatif, 
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pada subbab ini dideskripsikan data hasil 

wawancara mendalam atau observasi mendalam, 

proses pemeriksaan keabsahan data, proses reduksi 

data, dan bagaimana pengembangan teori 

berdasarkan data lapangan (grounded theory). 

Untuk library research, pada subbab ini peneliti  

berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data 

angka dan bukan dengan pengetahuan langsung 

dari lapangan atau saksi mata (eyewitness). Library 

research tidak hanya sekedar urusan membaca dan 

mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana 

yang sering dipahami banyak orang selama ini. apa 

yang disebut riset pustaka atau sering juga disebut 

studi pustaka, ialah rangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah 

bahan penelitian 

 

5. Bab Analisa Hasil Penelitian 

Analisa hasil penelitian memuat antara lain; 

1) memberikan penjelasan tentang ketidak 

tercapainya tujuan yang diharapkan, 2) kejanggalan 

yang muncul dari hasil analisis penelitian, 3) 

fisibilitas penerapan hasil di lapangan, dan 4) 

berbagai kemungkinan hasil analisis yang 

mempengaruhi dan mengarah pada penarikan 

simpulan dan saran. 
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6. Bab Penutup 

Bab ini berisi simpulan, saran, dan jika 

diperlukan dapat ditambahkan implikasi hasil 

penelitian. 

a. Simpulan 

Dalam subbab ini dideskripsikan temuan-

temuan penelitian yang relevan dengan 

rumusan masalah/pertanyaan penelitian, hasil 

penelitian, dan diskusi hasil penelitian. 

b. Saran 

Dalam subbab ini dideskripsikan saran bagi 

para ilmuwan dan pengguna hasil penelitian. 

Rumusan saran harus relevan dengan simpulan 

dan temuan penelitian. 
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E. Bagian Inti Penelitian dan Pengembangan (R & D) 

Penelitian dan Pengembangan atau Research 

and Development (R&D) saat ini merupakan jenis 

penelitian yang banyak dikembangkan dan menjadi 

salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi 

penghubung dan pemutus kesenjangan antara 

penelitian dasar dengan penelitian terapan. Bagian  ini  

merupakan  bagian  yang  berisi  bab-bab utama dari  

tesis mencakup beberapa bab dan bab utama. Penulisan 

bagian inti mengikuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Lingkup Penelitian (Jika diperlukan) 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Spesifikasi Produk Pengembangan  

G. Definisi Istilah 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

BAB V ANALISA HASIL PENELITIAN 

BAB VI PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran  
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1. Bab Pendahuluan 

Bagian isi dari tesis penelitian dan 

pengembangan memuat antara lain; 

A. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah mencakup isu-isu 

mendasar yang menunjukkan bahwa permasalahan 

penelitian tersebut penting dan menarik untuk 

diteliti. Masalah yang ingin dipecahkan pada 

penelitian pengembangan adalah masalah nyata 

yang berkaitan dengan upaya inovatif atau 

penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai 

pertanggung jawaban profesional dan komitmen 

pengembang terhadap pemerolehan kualitas 

pembelajaran. Dengan penjelasan sebagai berikut. 

1. Detesis adanya masalah dan kesenjangan antara 

idealitas dan realitas serta faktor-faktor yang 

mendorong dilaksanakan penelitian 

pengembangan.  

2. Urgensi masalah serta fokus masalah sehingga 

perlu dilakukan penelitian pengembangan. 

 

B. Lingkup Penelitian 

Apabila permasalahan atau upaya perbaikkan 

manajemen sekolah terlalu luas, maka perlu 

dilakukan pembatasan-pembatasan sehingga 

lingkup penelitian menjadi jelas dan tajam. 

Namun apabila permasalahan atau upaya sudah 

cukup terfokus dan operasional, maka subbab 
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lingkup penelitian ini dapat ditiadakan. Lingkup 

penelitian ini juga dapat digunakan untuk 

membantu mengurangi kata-kata dalam 

menyusun judul penelitian. Misalnya konsep apa 

yang dibahas bisa dipindahkan ke lingkup 

penelitian, tidak harus ada di judul, begitu pula 

misalnya lokasi penelitian, dapat dituliskan di 

lingkup penelitian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah pada penelitian dan 

pengembangan pada umumnya menanyakan 

kelayakan produk, kepraktisan penggunaan produk 

dan keefektifan produk dalam pembelajaran. Jadi 

akhir dari latar belakang masalah dirumuskan 

masalah penelitian dan/atau pertanyaan penelitian 

secara eksplisit, jelas, dan ringkas menjawab 

rumusan produk yang akan dikembangkan. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan dilaksanakannya penelitian dan 

pengembangan yakni suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru 

atau menyempurnakan produk yang telah ada. 

Produk yang dimaksud tidak selalu berbentuk 

hardware (buku, modul, alat bantu pembelajaran di 

kelas dan laboratorium), tetapi bisa juga perangkat 

lunak (software) seperti program untuk pengolahan 

data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau 
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laboratorium, ataupun model- model pendidikan, 

pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, 

manajemen, dan yang lainnya. 

 

E. Manfaat Penelitian dan Pengembangan 

Manfaat penelitian pengembangan harus 

terdapat dua hal yaitu manfaat teoritis dan praktis 

bagi pihak-pihak yang terkait untuk pemecahan 

masalah penelitian pengembangan.  

 

F. Spesifikasi Produk Pengembangan 

Spesifikasi produk penting dirumuskan pada 

penelitian pengembangan untuk mengetahui 

karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan 

pengembangan produk yang akan dihasilkan. 

Spesifikasi produk pada penelitian pengembangan 

sebagai arah dan panduan peneliti untuk 

menghasilkan produk sesuai yang ditargetkan 

diawal. 

 

G. Definisi Istilah 

Definisi istilah ditulis untuk mencegah terjadi 

persepsi yang berbeda antara peneliti dengan 

pembaca terkait dengan istilah-istilah kunci yang 

ada di dalam penulisan tesis. 
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2. Bab Kajian Pustaka  

Bab II di dalam naskah tesis berisi (1) kajian 

teoretis (bersumber dari textbook primer) sebagai 

material untuk penyusunan Premis Major; dan (2) 

kajian empiris (bersumber dari artikel ilmiah dari 

jurnal-jurnal ilmiah bereputasi dalam 5 tahun 

terakhir, sebagai material untuk penyusunan Premis 

Minor. Simpulan-simpulan yang dibuat oleh 

mahasiswa menggunakan paradigma silogisme 

dirangkai secara runtut dan bermakna menjadi 

sebuah Kerangka Konseptual Penelitian (KKP) atau 

Kerangka Berpikir.  

Pada penelitian pengembangan, peneliti 

melakukan kajian teoritik mengenai karakteristik 

terbaik dari produk yang akan dikembangkan serta 

empirik mengenai unsur-unsur yang menjadi ciri 

produk yang dikembangkan. Hasil kajian ini akan 

bermuara pada kerangka berpikir yang diakhiri oleh 

prototype produk yang akan dikembangkan sesuai 

spesifikasi produk yang ditargetkan di awal 

penelitian pengembangan. 

 

3. Bab Metode Penelitian 

Pada bab metode penelitian diuraikan rencana 

kegiatan penelitian di lapangan (termasuk jenis 

penelitian pustaka dan laboratorium) sebagai 

pertanggungjawaban kebenaran temuan dan hasil 

penelitian secara ilmiah. Dalam sub-bagian ini 

secara eksplisit perlu diuraikan hal sebagai berikut. 
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a. Model Penelitian & Pengembangan 

Bagian ini berisi tentang model konseptual 

teoritik memberikan gambaran komponen 

produk yang akan dikembangkan peneliti. 

b. Prosedur Pengembangan 

Bagian ini memaparkan langkah-langkah 

prosedural yang ditempuh oleh peneliti dalam 

mengembangkan atau  membuat suatu produk. 

c. Desain Uji Produk 

Desain uji produk diawali dengan melibatkan 

tim ahli guna memvalidasi kelayakan produk, 

selanjutnya produk yang sudah mendapat 

validasi ahli tersebut di uji coba ke calon 

pengguna, diantaranya: 1) uji perseorangan, 2) 

uji kelompok kecil, dan 3) uji lapangan.  

d. Subyek Uji Produk 

Karakteristik subyek uji produk hendaknya 

diidentifikasi secara jelas dan lengkap. Subyek 

uji produk bisa terdiri dari ahli bidang isi 

produk, ahli bidang perancangan produk, 

dan/atau siswa selaku sasaran pengguna 

produk. 

f. Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini dideskripsikan teknik 

pengumpulan data misal observasi, wawancara, 

tes, atau yang lainnya; serta instrumen untuk 

mengumpulkan data uji coba produk. Untuk 

data yang bersifat kuantitatif perlu 

dideskripsikan bagaimana pembakuan 
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instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian (validitas dan reliabilitas). 

Untuk data yang bersifat kualitatif perlu 

dideskripsikan bagaimana teknik pengumpulan 

dan pemeriksaan keabsahan data dilakukan. 

g. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dilakukan setelah melalui 

tahap pengolahan data. Hasil olahan data 

kemudian akan dianalisis dan ditafsirkan 

sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai 

sebuah informasi. Pada proses penganalisisan 

data peneliti dapat memilih menggunakan 

metode teknik analisis data, yakni analisis 

kualitatif atau analisis kuantitatif. Pemilihan 

metode disesuaikan dengan data olahan dan 

pendekatan analisis yang dilakukan. 

 

4. Bab Hasil Penelitian 

Hasil penelitian disajikan dalam sub-bab A, 

B, C, dan seterusnya dengan sub-judul sesuai 

dengan isi materi yang dihasilkan oleh penelitian 

tersebut. Untuk penelitian pengembangan pada 

subbab ini dideskripsikan proses analisis data setiap 

variabel pada semua tahapan penelitian. 

 

5. Bab Analisa Hasil Penelitian 

Analisa hasil penelitian memuat antara lain; 

1) memberikan penjelasan tentang ketidak 

tercapainya tujuan yang diharapkan, 2) kejanggalan 
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yang muncul dari hasil analisis penelitian, 3) 

fisibilitas penerapan hasil di lapangan, dan 4) 

berbagai kemungkinan hasil analisis yang 

mempengaruhi dan mengarah pada penarikan 

simpulan dan saran. 

 

6. Bab Penutup 

Bab ini berisi simpulan, saran, dan jika 

diperlukan dapat ditambahkan implikasi hasil 

penelitian. 

a. Simpulan 

Dalam subbab ini dideskripsikan temuan-

temuan penelitian yang relevan dengan 

rumusan masalah/pertanyaan penelitian, hasil 

penelitian, dan diskusi hasil penelitian. 

b. Saran 

Dalam subbab ini dideskripsikan saran bagi 

para ilmuwan dan pengguna hasil penelitian. 

Rumusan saran harus relevan dengan simpulan 

dan temuan penelitian. 

 

C. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar referensi yang 

dirujuk dalam mempersiapkan penelitian dan 

penulisan tesis. Semua buku, majalah ilmiah, jurnal, 

atau dokumen lain yang dirujuk di dalam teks tesis 

tersebut disajikan dalam bentuk daftar pustaka. Tata 
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cara penulisan daftar pustaka dapat diikuti di 

belakang. 

2. Lampiran 

Hal-hal yang dilampirkan dalam tesis antara lain 

sebagai berikut. 

a. Surat-surat yang berkaitan dengan penelitian, 

seperti surat izin, surat jawaban dari pimpinan 

instansi/daerah yang diteliti. 

b. Perhitungan statistik, baik untuk kepentingan uji 

coba maupun untuk analisis data hasil penelitian. 

c. Gambar/dokumen penting tetapi tidak disajikan 

dalam naskah tesis. 

d. Surat bukti selesai penelitian 

e. Daftar pertanyaan (angket), pedoman wawancara 

atau checklist, perhitungan-perhitungan atau 

lainnya yang dianggap perlu dan merupakan data 

penting dalam penelitian. 

f. Foto-foto dan semacamnya yang merupakan 

dokumentasi proses dan hasil penelitian. 

g. Lampiran cek plagiasi minimal 20% 
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BAB IV 

PENULISAN ABSTRAK 

 

Abstrak adalah rangkuman dari tesis dalam format yang 

sangat singkat atau dengan kata lain penyajian atau gambaran 

ringkas yang benar, tepat dan jelas mengenai isi suatu 

dokumen. Abstraksi terdiri dari tiga bagian, yaitu urgensi 

penelitian, metode dan hasil penelitian. Abstrak ditulis 

maksimal satu halaman untuk Bahasa Indonesia dan Inggris, 

dan maksimal 2 halaman untuk bahasa arab dengan spasi satu 

dengan font 12 time new roman. 

A. Paragraf I 

Bagian awal berisi tentang nama penulis, nim, 

tahun, judul dan nama dosen pembimbing, serta kata 

kunci 

B. Paragraf II 

Bagian ini berisi urgensi penelitian dilakukan. 

Pada bagian ini dipaparkan sedikit latar belakang dan 

tujuan penelitian. 

C. Paragraf III 

Bagian ini berisi metode penelitian yang 

membahas jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data 

yang digunakan dan teknik analisis data. 

D. Paragraf IV 

Bagian ini berisi paparan singkat dari hasil 

penelitian. Hasil penelitian didapat dari intisari analisis 

dan temuan penelitian. 
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BAB V 

KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI TESIS 

 

Kegiatan alternatif pengganti tesis mahasiswa pasca 

sarjana program studi Magister Manajemen Pendidikan 

Islam (M.MPI). Fakultas Agama Islam. Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo terbagi menjadi 2 jenis, 

diantaranya: 

A. Karya Seni Monumental/Desain Monumental/ 

Teknologi Tepat Guna 

Karya seni monumental yang dihasilkan mahasiswa 

sebagai alternatif pengganti tesis harus memenuhi 6 

persyaratan, diantaranya: a) mahasiswa menghasilkan 

produk (software atau hardware) sesuai dengan bidang 

ilmu. b) produk yang dihasilkan diakui masyarakat luas, 

c) produk yang dihasilkan berpotensi memperoleh Hak 

Kekayaan Industri, d) mahasiswa menyusun laporan 

berisi detesis produk yang dihasilkan. e) mahasiswa 

dibimbing dosen sebidang ilmu dari prodi yang sama, f) 

hasil karya seni monumental wajib dipublikasikan dan 

didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual: Paten/ Hak 

Cipta/ Merk Dagang. Rancangan   dan   karya   seni   

monumental/seni   pertunjukan yang dimaksud adalah 

rancangan yang menghasilkan karya nyata di bidang 

seni monumental/ seni pertunjukan berikut ini:  

1. Rancangan dan karya seni monumental adalah  

rancangan  dan  karya seni yang mempunyai nilai   

abadi/berlaku aspek monumentalnya dan juga pada  

elemen  estetiknya,  seperti  patung,  candi,  dan  lain-
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lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni  pertunjukan  

sepanjang  memiliki  nilai monumental  baru,  

tergolong  ke  dalam  karya seni monumental. 

2. Rancangan  dan  karya  seni  rupa  adalah  rancangan  

dan  karya seni murni yang mempunyai  nilai  estetik  

tinggi,  seperti  seni  patung,  seni lukis, seni pahat, 

seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya. 

3. Rancangan  dan  karya seni kriya  adalah  rancangan  

dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan   

sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat 

keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan 

sejenisnya. 

4. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah  

rancangan dan karya seni yang dalam  penikmatannya 

melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya. 

5. Karya  desain  adalah  bagian  dari  karya  seni  rupa  

yang  diaplikasikan kepada  benda-benda  kebutuhan  

sehari-hari  yang  mempunyai  nilai guna,  seperti  

desain komunikasi visual/desain  grafis,  desain  

produk, desain interior, desain industri tekstil, dan 

sejenisnya. 

6. Karya  sastra  adalah  karya ilmiah  atau  karya  seni  

yang  memenuhi kaidah pengembangan sastra dan 

mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra 

ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas 

yang tinggi. 
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Berikut merupakan tabel penilaian karya seni 

Monumental/Desain Monumental 

Tabel 1. Penilaian Karya Seni Monumental 

No Unsur Sub Unsur Kegiatan 

1 Pelaksanaan 

Penelitian/ 

Karya Seni 

Sebagai komposer/penulis 

naskah/sutradara/perancang/ 

pencipta/penggubah/kamerawan

/animator/curator/editor audio-

visual 

Internasional/ 

nasional 

Sebagai Penata Arstistik/Penata 

Musik/Penata 

Rias/PenataBusana/Penata 

Tari/Penata Lampu/Penata 

Suara/Penata 

Panggung/Ilustrator 

Foto/Kunduktor 

Internasional/ 

nasional 

Sebagai 

Pemusik/Pengrawit/Penari/Dala

ng/Pemeran/Pengarah Acara 

Televisi/Pelaksana 

Perancangan/Pendisplay 

Pameran/Pembuat 

FotoDokumentasi/Pewarta 

Foto/Pembawa 

Acara/Reporter/Redaktur 

Pelaksana 

Internasional/ 

nasional 

2 Pelaksanaan 

Penelitian/ 

Karya Sastra 

Sebagai Penulis Naskah 

Drama/Novel 

Internasional/ 

nasional 

Sebagai Penulis Buku 

Kumpulan Cerpen 

Internasional/ 

nasional 

Sebagai Penulis Buku 

Kumpulan Puisi 

Internasional/ 

nasional 
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B. Publikasi Artikel Ilmiah 

Publikasi artikel yang dihasilkan mahasiswa 

sebagai alternatif pengganti tesis harus memenuhi 5 

persyaratan, diantaranya: a) mahasiswa penulis pertama 

pada artikel yang dipublikasikan, b) artikel dari hasil 

kajian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen 

pembimbing, c) penulisan artikel dibimbing dosen 

sebidang ilmu dari prodi yang sama dengan mahasiswa, 

d) nama dosen pembimbing wajib tercantum dalam 

artikel. Ketentuan artikel dijelaskan pada table berikut; 

Tabel 2. Publikasi Artikel Ilmiah 

No Jenis Publikasi Status Keterangan 

1 Jurnal 

internasional  

bereputasi 

Publish/accep

ted Q1, Q2 

▪ Mahasiswa tidak diwajibkan 

mengikuti ujian tesis 

2 Jurnal 

internasional  

bereputasi 

Publish/accep

ted Q3, Q4 

▪ Mahasiswa diwajibkan 

mengikuti ujian dengan 

artikel yang terpublish 

3 Jurnal nasional 

terakreditasi 

Publish/accep

ted S1-S2 

▪ Mahasiswa tidak diwajibkan 

mengikuti ujian tesis apabila 

artikelnya terindeks Q1, Q2  

▪ Mahasiswa diwajibkan 

mengikuti ujian tesis apabila 

artikelnya terindeks Q3, Q4 

dengan artikel yang terpublish 

4 Jurnal nasional 

terakreditasi 

Publish/accep

ted S3-S6 

▪ Mahasiswa diwajibkan 

mengikuti ujian tesis 

menggunakan draf tesis 

dengan mencantumkan artikel 

yang terpublish (S3-S6) 
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Adapun kategori jurnal internasional bereputasi 

adalah jurnal yang diakui oleh Direktorat Jenderal 

Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator:  

1. Artikel diterbitkan  oleh  asosiasi  profesi  ternama di 

dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) 

kredibel; 

2. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang    

diakui  oleh Kementerian (contoh Web of Science 

dan/atau Scopus) serta mempunyai faktor dampak  

(impact  factor)  lebih  besar  dari  0,01 di Web of 

Science (Thomson Reuters), 0,05 di SJR 

3. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; 

4. Editor  Boards  dari  Jurnal  dapat  ditelusuri  daring  

dan  tidak  ada perbedaan  antara  editor  yang  

tercantum  di  edisi  cetak  dan  edisi daring; 

5. Proses review dilakukan dengan baik dan benar; 

6. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan 

format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; 
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BAB VI 

BAHAN, FORMAT DAN TEKNIK TATA TULIS 

 

A. Bahan 

Bahan kertas dan tinta yang digunakan untuk tesis 

diatur sebagaimana berikut: 

1.    Kertas untuk mengetik menggunakan kertas HVS 

dengan ukuran A4 dengan tebal 80 gram dengan 2 

space dan tinta yang digunakan adalah tinta hitam. 

2.    Kertas yang digunakan untuk tabel, gambar 

(termasuk foto) adalah sama untuk naskah tesis. 

3.    Sampul luar tesis berupa karton dilapis dengan 

kertas berwarna sesuai program studi yakni warna 

hijau tua (hard cover). 

 

B. Format 

1. Spasi dan Jenis Huruf 

Jarak pengetikan (spasi) dan ukuran huruf untuk 

penulisan tesis adalah sebagai berikut. 

a. Tesis diketik dengan jarak 2 (dua) spasi dan tidak 

bolak-balik. 

b. Huruf yang digunakan berukuran 12 pt dan jenis 

huruf yang digunakan adalah New Times Roman 

dan seluruh naskah tesis menggunakan jenis (tipe) 

huruf yang sama. 

c. Alinea (paragraf) diketik masuk ke dalam 7 

ketukan atau mulai pada ketukan ke-8. 

2. Pias Pengetikan  

a. Pias kiri  : 4 cm 

b. Pias atas  : 4 cm 

c. Pias kanan  : 3 cm 

d. Pias bawah : 3 cm 
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C. Teknik Tata Tulis 

1. Penomoran Halaman 

Penomoran halaman pada tesis mengikuti aturan 

sebagai berikut: 

a. Nomor halaman naskah tesis/disertasi diketik 

dengan angka arab, di sudut kanan atas (3 cm 

dari kanan dan 2,5 cm dari atas). 

b. Setiap bab dimulai dengan halaman baru, nomor 

halamannya diketik di tengah-tengah di bagian 

bawah halaman. 

c. Bagian awal naskah tesis diberi halaman dengan 

angka romawi kecil, di tengah-tengah bagian 

bawah menggunakan romawi kecil (i, ii, iii dan 

seterusnya) 

d. Pengetikan nomor halaman tidak dibenarkan 

diberi tanda apapun, cukup angka/nomor 

halaman yang dimaksud 

e. Pada halaman pertama setiap awal bab nomor 

ditulis di bawah tengah. 

f. Penomoran di setiap halaman, kecuali awal bab 

terletak pada sisi kanan atas. 

g. Penomoran bab menggunakan angka romawi 

besar (I, II, III, IV dan seterusnya) 

h. Penomoran sub bab menggunakan huruf balok 

(A, B, C, D dan seterusnya) 
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2. Sistematika Pembagian Bab 

Sistem pembagian bab sesuai dengan tingkatan 

bab, subbab, sub-subbab, dan seterusnya. 

a.  Digunakan nomor campuran angka dan huruf. 

Bab      I 

Subab     A. 

Sub-subbab     1. 

Bagian dari heading 1.   a. 

Bagian dari heading a.    1) 

Bagian dari heading 1)    a) 

Bagian dari heading a)   (1) 

Bagian dari heading (1)    (a) 

Bagian dari heading (a)    i) 

Pasangan dari heading i)    ii) 

Pasangan dari heading (a)   (b) 

Pasangan dari heading (1)   (2) 

Pasangan dari heading a)    b) 

Pasangan dari heading 1)    2) 

Pasangan dari heading a.    b. 

Pasangan dari heading 1.    2. 

Pasangan dari heading A.    B. 

Pasangan dari heading I.    II 

b. Untuk nomor bab digunakan huruf/angka romawi 

besar, subbab digunakan huruf besar A, B, C, dan 

seterusnya, sub-subbab digunakan angka arab 

dengan titik, dan anak sub-subbab digunakan 

huruf kecil a, b, c, dan seterusnya dan 

diakhiri dengan titik. Jika masih terdapat 

pembagian yang lebih kecil lagi digunakan angka 



49 
 

arab dengan tanda kurung tutup dan seterusnya 

huruf kecil dengan tanda kurung tutup 

 

3. Penggunaan Huruf 

Penggunaan huruf dalam tesis diatur sebagai 

berikut: 

a. Judul bab dituliskan secara simetris dengan huruf 

kapital seluruhnya. Misalnya, kata BAB I ditulis 

pada baris pertama, sedangkan pendahuluan 

ditulis pada baris di bawahnya. 

b. Judul subbab (A, B, C, dst.) diketik mulai dari tepi 

(margin) kiri, dan sub-subbab menyesuaikan, 

karena setiap pemecahan isi subbab ke sub-

subbab tidak sama. Judul ini ditulis dengan huruf 

kapital hanya pada bagian awal tiap-tiap kata, 

kecuali pada kata-kata tugas, seperti dan, untuk, 

bagi, dituliskan dengan huruf 

kecil semua. 

 

4. Rujukan dan Kutipan 

Pengutipan di dalam teks bisa meliputi kutipan 

langsung, pernyataan yang diparafrase, rangkuman 

dan sintesis. Semua sumber harus selalu disebutkan 

setiap kali dikutip, kecuali ketika pengutipan 

dilakukan di dalam paragraf yang sama. Ketika suatu 

sumber muncul lebih dari satu kali di dalam paragraf 

yang sama,  hanya pengutipan pertama yang 

disebutkan dengan mencantumkan tahun publikasi. 

Perlu diperhatikan bahwa hanya nama belakang atau 
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nama keluarga pengarang yang dipakai dalam 

pengutipan sumber. 

a. Kutipan langsung 

Semua kutipan langsung dari karya yang 

dipublikasikan harus direproduksi kata per kata, 

mempertahankan ejaan asli dan tanda baca di 

dalamnya, meskipun itu tidak tepat. 

b. Kutipan pendek (kurang dari 40 kata) 

Kutipan pendek harus diintegrasikan ke dalam 

teks dan disertai dengan tanda petik dua. Di akhir 

kutipan letakkan nama belakang pengarang, tahun 

publikasi, dannomor halaman dari teks yang 

dikutip, dipisahkan dengan tanda koma, di dalam 

tanda kurung (…). 

c. Tanda petik tunggal dan dua 

Gunakan tanda petik tunggal untuk menunjukkan 

kata-kata atau frase yang ditulis di dalam tanda 

petik dua di dalam sumber aslinya. 

 

Contoh: 

Teks asli dari Lesmana (2008, p. 18): Sebaliknya, 

Soekarno berani di depan massa mengemukakan 
“jasa-jasa luar biasa” para pemimpin bangsa 

dalam perjuangan merebut kemerdekaan 

Indonesia. 
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Kutipan di dalam teks: 

Lesmana (2008) menyatakan, “sebaliknya, 

Soekarno berani di depan massa mengemukakan 

‘jasa-jasa luar biasa’ para pemimpin bangsa 

dalam perjuangan merebut kemerdekaan 

Indonesia” (p. 17). 

 

d. Kutipan Panjang (40 kata atau lebih) 

Kutipan panjang harus ditunjukkan di dalam 

format menjorok ke dalam tanpa menggunakan 

tanda petik. Kutipan harus dimulai di dalam baris 

baru dan diberi jarak sekitar 1.3 cm atau 5 spasi 

dari margin kiri. Jika terdapat paragraf tambahan 

di dalam kutipan, buatlah jarak sejauh 1.3 cm atau 

5 spasi di baris pertama dari setiap paragraf. 

Keseluruhan kutipan (di dalam format yang 

menjorok ke dalam) harus berlaku sama untuk 

keseluruhan karya tulis. Jangan mengubah ukuran 

huruf atau menggunakan format miring. Gunakan 

tanda kutip dua untuk menunjukkan kata-kata 

atau frase yang ditunjukkan di dalam tanda kutip 

pada dokumen aslinya. 
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5. Penulisan Tabel 

Penulisan tabel, gambar, grafik, atau lainnya 

mengikuti aturan berikut. 

a. Lebar tabel, gambar harus sama dengan lebar 

halaman sesuai dengan format ketikan. 

b. Judul tabel diketik di atas tabel dan ditulis dengan 

huruf kapital per kata. Untuk menandai tabel 

diberi nomor tabel dan digunakan angka arab. 

Apabila dalam naskah tesis yang ditulis tersebut 

cukup banyak tabel di setiap bab, penomoran 

tabel dibuat sesuai dengan bab, misalnya tabel 

pada Bab I diberi nomor Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan 

tabel pada Bab II diberi nomor Tabel 2.1, Tabel 

2.2, dan seterusnya. 

c. Penyajian data dalam bentuk tabel tidak ada garis 

tegak (vertical line). Ukuran font isi tabel 

menyesuaikan.contoh penulisan table sebagi 

berikut. 

 
  

Tabel 4.1  

Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Keterampilan Proses Sains Siswa 

No. Keterampilan Proses Sains 
 Persentase (%)  

SDN 1 SDN 2 SDN 3   

1. Melakukan pengamatan 22,52% 17,9% 13,62% 
2. Melakukan percobaan/pengamatan 17,39% 19,84% 17,6% 
3. Mengklasifikasi 6.59% 4,0% 3,97% 

4. Mengkomunikasikan gagasan 30,19% 38,05% 42,67% 
5. Interpretasi data 3,63% 4,87% 6,34% 
6. Membuat inferensi 17,74% 14,17% 13,79% 

7. Prediksi 1,94% 1,17% 2,01%   
Keterangan: SDN 1 = SDN tinggi; SDN 2 = SDN sedang; SDN 3 = SDN rendah 
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6. Penulisan Gambar 

Gambar dapat berupa diagram, grafik, foto, dan 

sejenisnya. Judul gambar diletakkan di bawah 

gambar, ditulis dengan huruf kapital di awal kata, 

misalnya Gambar 1, Gambar 2, tidak diikuti titik. 

Judul gambar dituliskan pada baris di bawah nomor 

gambar. Bila judul lebih dari dua baris menggunakan 

spasi 1. Contoh penulisan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 

Accuracy in Experiment 1 for each type of feedback and 
for each test. Error bars represent standard errors. 
Points are offset horizontally so that error bars are 
visible. Adapted from "When Does Feedback Facilitate 
Learning of Words?" by p. Pashler, N. J. Cepeda, J. T. 
Wixted, and D. Rohrer, 2005, Journal of Experimental 
Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31, p. 5. 
Copyright 2005 by the American Psychological 
Association. 

  



54 
 

7. Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar buku atau 

referensi yang dirujuk dalam mempersiapkan 

penelitian dan penulisan tesis. Semua buku, majalah 

ilmiah, jurnal, atau dokumen lain yang dirujuk dalam 

di dalam teks tesis/disertasi tersebut disajikan dalam 

bentuk daftar pustaka. Rujukan dari internet termasuk 

daftar pustaka dengan menyebutkan home-page 

sumber internet yang diacu serta waktu informasi itu 

diakses. Gaya selingkung tata tulis ilmiah tesis 

merujuk pada metode innote (Harvard Style; 

Vancouver Style). Tata cara penulisan daftar pustaka 

dapat diikuti berikut. 
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a. Sumber Terbitan Berkala 

Jenis Acuan Format Contoh 

Artikel Jurnal 

cetak tanpa 

Digital Objet 

Identifier (DOI) 

Penulis 1 & 

Penulis 2. (tahun). 

Judul artikel. 

Nama terbitan 

berkala. Volume 

(nomor), halaman 

Johan, Y. P., & Ghasya, D. A. 

(2009). Manajemen 

pendidikan tinggi dan 

menengah. Jurnal Mimbar 

Ilmu. 7(2), 35-47. 

Artikel jurnal 

cetak dengan 

Digital Objet 

Identifier (DOI) 

Penulis 1 & 

Penulis 2. (tahun). 

Judul artikel. 

Nama terbitan 

berkala, Volume 

(nomor). doi 

Hopkins, J., & Ball, L. (2011). 

The design of lessons 

usingmathematics 

analysis software to 

support multiple 

representations 

insecondary school 

mathematics. Technology, 

Pedagogyand Education, 

20(1). doi: 

10.1080/1475939X.2010.

534869 

Artikel pada 

surat kabar 

Penulis. (thn, 

bulan dan 

tanggal). Judul 

artikel. Nama 

surat kabar, 

halaman 

Widyatmoko, R. (2000, Mei 24). 

Kemampuan membaca 

pemahaman siswa sekolah 

dasar. Jawa Pos, hal 11-13 

Artikel pada 

surat kabar 

online 

Penulis. (tahun, 

bulan dan 

tanggal). Judul 

artikel. Nama 

surat kabar. 

Diunduh dari 

http://www.xxx 

Brody, J. E. (2007, December 

11). Mental reserves keep 

brain agile. The New York 

Times. Retrieved from 

http://www. nytimes.com 

 

Artikel pada 

Majalah 

Penulis. (tahun, 

2009). Judul 

artikel. Nama 

majalah, 

Edisi(nomor). 

Hera, W. (2009, Mei). Pengaruh 

media animasi terhadap 

kecerdasan sosial anakusia 

dini. Lentera Ilmu, 12(3). 

http://www/
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Diunduh dari 

http://www.xxx 

Diunduh dari http://www. 

lenterailmu.org/ 

 

b. Sumber Buku 

Jenis Acuan Format Contoh 

Buku dengan 

seorang penulis 

Author, A. A. 

(year). Title of 

book. Location: 

Publisher 

Latief, M. (2011). Manajemen 

penelitian sosial untuk 

pemula. Bandung: Sumber 

Ilmu 

Buku dengan 

dua orang 

penulis atau 

lebih 

Author, A. A., & 

Author, B. B. 

(year). Title of 

book. Location: 

Publisher. 

Haney, C., & Wiener, R. (2004). 

Effectiveness and effiency 

in small academic peer 

groups. New York: 

MacMillan 

Buku elektronik 

(e-book) 

Author, A.A. 

(n.d). Title 

of work. 

Retrieved 

from 

http://www.xxxx 

O’keefe, E. (n.d). Egoism & the 

crisis in western values. 

Retrieved from http://www. 

online 

originals.com/showitem.as

p?itemI D=135 

Buku yang 

disunting 

bersama penulis 

Author, A.A. 

(Year). Title 

of work. (A.A. 

Editor, 

Ed.). Location: 

Publisher 

Plath, S. (2000). The 

unabridged journals (K.V. 

Kuklil, Ed.). New York: 

Anchor. 

Buku yang 

dikeluarkan 

lembaga 

Author, A.A. 

(Year). Title 

ofbook. 

Location: 

Publisher. 

Malaysia Ministry of Education. 

(2009).Integrated curriculum 

for secondaryschools.  Kuala 

Lumpur: Curriculum 

Development Centre 

Buku yang 

disunting tanpa 

pengarang 

Editor, A.A. 

(Ed.). (Year). 

Title of book. 

Location: 

Publisher 

McArthur, D., & John, G.M. 

(Eds.). (1985). Reading 

comprehension Cambridge: 

Cambridge University 

http://www/
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Buku tanpa 

pengarang 

Title of book. 

(year). Location: 

Publisher 

 

 

Garis-garis besar program 

pengajaran. (1985). Jakarta: 

Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik 

Indonesia 

Buku yang 

diterjemahkan 

Author, A. A., & 

Author, B. B. 

(year). Title of 

book. (Person, 

Trans). Location: 

Publisher. 

Gagne, R. M.,& Wager, W. W. 

(1988). Prinsip-prinsip 

desain instruksional. 

(Soepanji, penerjemah). 

Chicago: Holt, Rinehart, 

and Winston. 

Dua buku atau 

lebih, dengan 

pengarang dan 

tahun yang 

sama. 

Author, A. A. 

(year). Title of 

book. Location: 

Publisher. 

*) Ditulis dengan 

cara seperti 

yang telah 

diuraikan, 

dengan tambahan 

huruf a, b, c, dan 

seterusnya, yang 

ditempatkan di 

dalam 

tanda kurung di 

belakang 

tahun terbit. 

 

 

 

Berk, R. A. (1984a). "Selecting 

index or reliability", In R. 

A. Berk (ed)., A guide to 

criterion-referenced test 

construction. Baltimore: 

The John Hopkins 

University Press.  
Berk, R.A. (1984b). 

"Conducting the item 

analysis". In R.A. Berk, A 

guide to criterion-

referenced test construction. 

Baltimore: TheJohn 

Hopkins University Press. 
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c. Sumber Bahan Bercetak Lainnya 

Jenis Acuan Format Contoh 

Disertasi/Tesis  

(tidak diterbitkan) 

Author, A.A. 

(Year). Title of 

doctoral 

dissertation or  

master’s thesis 

(Unpublished 

doctoral 

dissertation or  

master’s thesis). 

Name of 

Institution, 

Location.  

Setiani, N. (1999). Konsep 

pendidikan bernuansa terapi 

bagi siswa berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi 

(Tesis yang tidak 

 dipublikasikan), 

Universitas Negeri

 Surabaya, Surabaya. 

Materi tesis, 

Disertasi  

dipublikasikan 

dalam   database 

intitusi 

Author, A.A. 

(Year). Title of 

doctoral 

dissertation or 

master’s 

thesis (Doctoral 

dissertation or 

master’s thesis). 

Retrieved 

from Name of 

database. 

Adams, R. J. (1973). Building a 

foundation for evaluation of 

instruction in higer 

education and continuing 

education (Doctoral 

dissertation). Retrieved 

from 

http://www.ohiolink.edu/et

d/ 

Makalah dalam 

seminar 

Presenter, A.A. 

(Year, Month). 

Title of paper or 

poster. Paper or 

poster 

sessionpresented 

it the 

meeting of 

Organization 

Name, Location 

Ginasti, I. A., & Alamamba, A. 

(2008, Juli). Internalisasi 

nilai-nilai karakter bangsa 

pada sekolah dasar bertaraf 

internasional. Seminar 

nasional pengembangan 

karakter bangsa, Bandung 

Makalah yang 

disajikan dalam 

konferensi dan 

Penulis. (tahun, 

bulan). Judul 

Cheah, U.H. (2010, 

February). 

Conceptualizing a 
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dipublikasikan 

online 

makalah. Makalah 

disajikan 

pada (nama 

forum). Diunduh 

dari http://xxx. 

framework 

formathematics 

communication in 

Malaysia primary 

schools. Paper presented 

at thethird APEC-

Tsukuba International 

Conference. Retrieved 

from 

http://www.criced.Tsuku

ba.ac.jp/math/apec/apec

2009 

Symposium  Contributor, A A, 
Contributor, 

B. B.,  

Contributor, C. C., & 

Contributor, D. D. 
(Year, Month). Title 

of contribution. In E. 

E. 

Chairperson (Chair), 
Title of symposium. 

Symposium 

conducted at the 

meeting of 
Organization Name, 

Location. 

Chavez, H., & MacDouglas, 

J. (1999, May). Biology 

education in a 

developing country. In J. 

J. Mellark (Chair), The 

AEF conference. 

Australia Educator 

Forum,Melbourne. 

Makalah dalam 

proceeding 

Penulis 1 & 

Penulis 2. (tahun). 

Judul makalah. 

Keterangan 

proceeding, kota. 

Halaman. 

McClane, J., & Roberts, K. 

(2012). Conceptualizing a 

framework for 

mathematics 

communication in 

Malaysia primary school. 

Proceedings of the third 

International Conference 

on Science and 

Mathematics Education, 

Berlin. pp. 210-225 

 

  

http://www.criced.tsukuba.ac.jp/math
http://www.criced.tsukuba.ac.jp/math
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8. Penulisan Transliterasi 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang 

merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987: 

a. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan 

transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut. 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik ث

diatas) 

 Jim J Je ج

 H}a H} Ha (dengan titik ح

dibawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik ذ

diatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 S}ad S} Es (dengan titik di ص

bawah) 

 D}ad D} De (dengan titik di ض

bawah) 

 T}a T} Te (dengan titik di ط

bawah) 
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 Z}a Z} Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‘   Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah     ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata 

mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda (’). 

 

b. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa 

Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut. 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath{ah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

 D{ammah U U اَ 
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c. Maddah 

       Maddah atau vokal panjang, lambangnya 

berupa harakat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
Harkat dan 

huruf 

Nama Harkat dan 

tanda 

Nama 

 Fathah dan ا ......... ى

alif 

 A dan garis 

 Kasrah dan ya  I dan garis ......... ى

 Dammah dan .......... و

wau 

 U dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

  Qala قا ل

  Rama رامى

  Qila قيل
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d. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a) Ta marbutah 

Ta marbutah yang hidup dan 

mendapat harkat fathah, kasrah dan 

damma, transliterasinya adalah /t/. 

b) Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau 

mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. Kalau kata yang terakhir 

dengan ta marbutah diikuti dengan kata 

yang menggunakan kata sandang al serta 

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu di transliterasikan dengan 

ha (h) 

 

Contoh: 

 Talhah   طلحة

 Al-madinatul- munawwarah المد ينة المنو رة

 

e. Syaddah (tasyidid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem 

tulisan arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah tersebut dilambangkan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

 

Contoh: 

 Rabbana ربنا 

 Nazzala نزل

 al-birr البر

 

  



64 
 

 

f. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam 

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qomariyah. 

a) Kata sandang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti huruf 

syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf (i) diganti 

dengan huruf yang sama mengikuti kata 

sandang itu. 

b) Kata sandang diikuti huruf qomariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qomariah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan 

dan sesuai pula dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun 

huruf qomariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan 

diikuti dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 Ar-rajulu الر جل

 As-sayyidatu السيدة

 Asy-syamsu الشمس

 

g. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, 

itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak 

ditengah dan diakhiri kata. Bila hamzah itu 
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terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan arab berupa lif. 

Contoh: 

خذ ون  تأ  Ta’khuzuna 

 An-nau النوء

 Syai’un شيىء

 inna ان

 

h. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, 

maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata 

tertentu yang penulisannya dengan huruf arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, 

karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga 

dengan kata lain yang mengikuti. 

Contoh: 

 Wa وان هللا لهو خير الرازقين

innallaha 

lahuwa 

khair ar-

raziqin 

-Fa aufu al فأوفواالكيلوالميزان

kaila wa al-

mizana 

-Ibrahi al ابراهيم الخليل

khalil 
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i. Huruf kapital 

Mesikipun dalam sistem tulisan arab huruf 

kapital tidak dikenal dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan 

huruf kapital seperti  apa yang berlaku, 

diantaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan 

permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

رسولوما محمد اال  Wa ma 

muhammad

un illa rasul 

 Syahru شهررمضا ن الذى انزل فيه القران

ramadan al-

lazi unzila 

fihil al 

qur’anu 

 

Penggunaan huruf  kapital untuk Allah hanya 

berlaku bila dalam tulisan arab memang 

lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 

atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Nasrun نصر من هللا وفتح قر يب 

minallah 

wa fathun 

qarib 
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 Wallahu وهللا بكل شىء عليم 

bikulli 

syai’in alim 

 

j. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan 

dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 
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Lampiran 1. Contoh Judul pada halaman Cover Proposal Tesis 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Judul Dalam Proposal Tesis 
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Lampiran 3. Contoh Halaman Persetujuan Proposal Tesis 

 
PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS 

 

 
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta saran 
perbaikan, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa proposal tesis Saudara: 

 
Nama : Suharto Dwijo Sisworo  
NIM : 158610800145  
Prodi : S2 Manajemen Pendidikan Islam 

Judul : Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Kasus pada Madrasah  
Ibtidaiyah Negeri Hastinapura) 

 
Telah memenuhi syarat kelayakan dan setuju untuk diuji pada sidang munaqosah proposal 
Tesis di Fakultas Agama Islam. 

 
Sidoarjo, 12 Juli 2018 

Pembimbing, 

 
 

 
Dr. Fulan bin Fulana, M.PdI. 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Pengesahan Proposal Tesis 

 
PROPOSAL TESIS 

 
PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH  

(Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Hastinapura) 

 
 
 
 

 
Nama : Suharto Dwijo Sisworo  
NIM : 158610800145  
Program Studi : S2 Manajemen Pendidikan Islam 

Fakultas : Agama Islam 
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Dr. Fulan bin Fulana, M.PdI. 

 
Diterima dan disetujui  
Pada tanggal ……………..  
Ketua Program Studi S2 

Manajemen Pendidikan Islam, 

 
 
 

 
Dr. Fuliani binti Fulani, M.Pd. 

 
 
 

 
_______________________________  
Nama lengkap 
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Lampiran 7. Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing 

 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 
Kepada Yang Terhomat 
 
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

di  
S i d o a r j o 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta saran 

perbaikan, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa tesis Saudara: 
 

Nama : Suharto Dwijo Sisworo  
NIM : 158610800145  
Judul Tesis : Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, Studi Kasus pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Hastinapura 
 
Telah memenuhi syarat kelayakan dan menyetujui untuk diuji pada sidang munaqasah Tesis. 

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
Sidoarjo, 5 Desember 2018  
Pembimbing, 

 
 

 
Dr. Fulan bin Fulana, M.PdI 
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Lampiran 8. Contoh Halaman Pengesahan Tesis 

 
 

HALAMAN  PENGESAHAN 

 

Tesis ini diajukan oleh : 

Nama : Suharto Dwijo Sisworo 
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Program Studi : S2 Manajemen Pendidikan Islam 

Judul Tesis : Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah; Studi  
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ABSTRAK 

 
Sisworo, Suharto Dwijo. 2018. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, Studi Kasus pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Hastinapura. Tesis, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pembimbing: Dr. Fulan bin Fulana, M.PdI. 

 
Kata kunci: manajemen berbasis sekolah, wewenang dan tanggung jawab 

 
Konsep dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah terjadinya transfer otoritas 

atau wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sekolah dari pemerintah pusat ke tingkat 
sekolah. Otoritas dan tanggung jawab meliputi aspek-aspek pengelolaan sumber daya manusia, 

pengelolaan pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah, pengelolaan anggaran sekolah, dan 

pengelolaan monitoring & evaluasi sekolah. Penelitian ini ingin mengetahui otoritas dan 

tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah, sekolah dan komite madrasah dalam pengelolaan 

sekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek-aspek pengelolaan sekolah yang terjadi di 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Hastinapura dalam penenerapan MBS.  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendetesiskan fenomena dan konteks dalam pelaksanaann MBS. Pendekatan yang digunakan 
adalah studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus karena fokus penelitian ini 

menjawab pertanyaan “bagaimana” penerapan MBS dan ingin meliput kondisi kontekstual yang 
relevan dengan fenomenanya.  

Penelitian ini dilaksanakan di MIN Hastinapura yang beralamatkan di Jalan 

Candradimuka 10, Kecamatan Mandura, Hastinapura, Propinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa MIN Hastinapura adalah madrasah yang dikelola secara efektif. Prestasi 

akademik dan non-akademiknya lulusan madrasah ini cukup tinggi. MIN Hastinapura telah 
menerapkan MBS walaupun penerapannya tidak dinyatakan secara eksplisit. MBS belum 

menjadi kebijakan formal. Walaupun demikian dalam penyelenggaraan pendidikan, MIN 

Hastinapura telah menerapkan prinsip-prinsip MBS secara tidak implisit. Berdasarkan temuan 

penelitian, penerapan MBS di Hastinapura memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas 

sekolah. Pengelolaan madrasah di MIN Hastinapura dilaksanakan dengan pembagian wewenang 
dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing pemangku kepentingan. Wewenang 

yang cukup besar dalam pengelolaan SDM, proses belajar mengajar, anggaran, dan kinerja 

menjadikan manajemen madrasah dapat melaksakan fungsinya dengan efisien dan efektif. 

Kebutuhan dasar madrasah dapat dipenuhi oleh pemerintah dan ditunjang sangat memadahi oleh 

komite madrasah. Komite madrasah dapat menunaikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan 
kebutuhan madrasah. Pembagian wewenang dan tanggung jawab inilah yang mendorong 

perubahan positif bagi peningkatan kualitas madrasah. Komite madrasah dengan tanggung jawab 

dan wewenangnya yang tepat dalam penerapan MBS dapat membantu sekolah mencapai kualitas 

yang diharapkan. Tanggung jawab dan otoritas yang dimiliki oleh sekolah dan komite 

mendorong tercapainya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sekolah.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran kepada tenaga pendidik dan kependidikan 

agar dapat memahami dan menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan 
perannya untuk peningkatan kualitas sekolah. Bagi guru, agar dapat menggunakan wewenang 

dan tanggungjawabnya untuk selalu meningkatkan diri dengan menerapkan pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. Bagi anggota komite madrasah lain agar dapat menerapkan 

wewenang dan taggungjawabnya secara proporsional untuk menciptakan madrasah yang 

akuntabel dan transparan. Bagi staf Dinas Pendidikan dan kementerian Agama agar dapat 

memanfatkan temuan ini sebagai acuan model dalam pembinaan sekolah
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