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Buku Pedoman ini telah mengalami beberapa kali revisi. 
Walaupun demikian, bilamana di kemudian hari masih terdapat 
kesalahan, baik secara teoretis maupun teknis, akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

 Surabaya, 01 Januari 2018
 Direktur

 Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.



iv PEDOMAN PENULISAN TESIS DAN ARTIKEL ILMIAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



DAftar Isi
 
 

HALAMAN JUDUL  ............................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................ iii 
DAFTAR ISI  ......................................................................... v 

BAB I :  PENDAHULUAN  ............................................... 1
  A. Dasar Pemikiran  ............................................... 1
  B. Persyaratan Akademis  ...................................... 2
  C. Prosedur Pengusulan Tesis  ............................... 2

BAB II : SISTEMATIKA PROPOSAL TESIS  ................ 5
  A. Bagian Awal  ..................................................... 5
  B. Bagian Utama  ................................................... 6
  C. Bagian Akhir  .................................................... 9

BAB III : SISTEMATIKA PENULISAN TESIS  ............. 11
  A. Rincian dan Urutan Isi  ..................................... 11
  B. Penyajian Tesis  ................................................. 12

BAB IV : KETENTUAN UMUM PENULISAN TESIS  .. 19
  A. Bahasa  .............................................................. 19
  B. Bahan dan Ukuran Kertas  ................................ 20
  C. Pengetikan  ........................................................ 20
  D. Penomoran  ....................................................... 21
  E. Daftar Pustaka  .................................................. 22
  F. Lampiran  ........................................................... 22
  G. Daftar Riwayat Hidup  ...................................... 23



vi PEDOMAN PENULISAN TESIS DAN ARTIKEL ILMIAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

  H. Kutipan dan Terjemahan  .................................. 23
  I. Gelar, Nama Pengarang, dan Nama Tempat  ...... 24
  J. Transliterasi  ....................................................... 24
  K. Penulisan Sumber Kutipan  ............................... 25
  L. Nomor Catatan Kaki  ......................................... 30
  M. Contoh Penulisan Catatan Kaki, Kutipan, 
	 	 						dan	Bibliografi	 ................................................ 30

BAB V :  PEMBIMBING TESIS  ....................................... 35
  A. Syarat Pembimbing  .......................................... 35
  B. Jumlah Pembimbing  ......................................... 35
  C. Status Pembimbing  ........................................... 35
  D. Wewenang Pembimbing  ................................... 36
  E. Kewajiban Pembimbing  ................................... 36

BAB VI : UJIAN TESIS  ..................................................... 37
  A. Prosedur  ...........................................................  37
  B. Hasil Ujian  ....................................................... 38

BAB VII : PENULISAN ARTIKEL ILMIAH .................. 41

BAB VIII : PLAGIARISME DAN CARA 
      MENGHINDARINYA  .................................... 45
  A. Pengantar  .......................................................... 45
  B. Plagiarisme Sebagai Bentuk Kecurangan 
       Akademik  .........................................................  45
  C. Cara Menghindari Plagiarisme  ......................... 47
  D. Mengutip  .......................................................... 48
  E. Melakukan Parafrase  ........................................ 57
  F. Contoh Plagiarisme  ........................................... 59
  G. Kemiripan (Similarity) dan Plagiarisme  .......... 61 



viiDaftar Isi

BAB IX : GAYA PENULISAN PUBLIKASI ILMIAH  ... 65
  A. Pedoman Umum  ............................................... 65
  B. Bagian Pembuka Artikel  .................................. 67
  C. Bagian Utama Artikel  ....................................... 70
  D. Referensi  .......................................................... 74

BAB X :  KIAT MERINGKAS NASKAH DARI HASIL 
    PENELITIAN TESIS KE BENTUK ARTIKEL 
  ILMIAH  ...............................................................  79
  A. Pedoman Penulisan Naskah Jurnal  .................. 79
  B. Bagian Pembuka Artikel  .................................. 79
  C. Bagian Utama Naskah  ...................................... 83
  D. Bagian Akhir Naskah  ....................................... 91

LAMPIRAN  .......................................................................... 93



viii PEDOMAN PENULISAN TESIS DAN ARTIKEL ILMIAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



A. Dasar Pemikiran
Karya ilmiah adalah karya tulis yang mengikuti kaidah, 

peraturan, dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan 
serta memberikan sumbangan kepada ilmu di bidang masing-
masing.

Karya tulis dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah jika 
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) metodologi, 
2) substansi, 3) teknik dan bahasa. Ketentuan metodologi, 
berdasarkan metodologi ilmiah seperti  kritis, analitis, rasional, 
objektif, dan sistematis. Ketentuan substansi, uraian harus sesuai 
dengan tema, memberikan sumbangan dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan. Ketentuan teknik dan bahasa, memenuhi 
ketentuan teknik penulisan karya ilmiah, bahasa yang digunakan 
baik, benar, dan mudah dipahami.

Karya tulis tidak dapat digolongkan sebagai karya ilmiah 
jika hanya berupa pengulangan atau kutipan pendapat orang lain 
tanpa menyebutkan sumbernya dan atau tanpa mengemukakan 
pendapat sendiri yang disertai bukti atau argumentasi yang 
kuat.

Pada akhir masa studi program magister, setiap mahasiswa 
wajib membuat tesis. Tesis merupakan kulminasi kegiatan 
akademik mahasiswa selama mengikuti program. Sekaligus 

PENDAHULUAN

BAB I
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sebagai sarana untuk mengungkapkan kemampuan mahasiswa 
dalam memecahkan masalah-masalah keilmuan.

B. Persyaratan Akademis
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Surabaya dapat memprogram tesis jika telah memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Menyelesaikan persyaratan administrasi akademik dan 
keuangan.

C. Prosedur Pengusulan Tesis
1. Pengertian Tesis

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun secara 
mandiri untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana program 
strata dua (S-2). Konsep, ide, pernyataan yang tertuang dalam 
tesis didukung oleh data dan fakta yang objektif dianalisis 
dengan metode ilmiah. Data dan fakta diperoleh dari penelitian 
lapangan atau kepustakaan.

Tesis merupakan salah satu bukti yang menggambarkan 
tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah disiplin 
ilmu tertentu. Semakin baik kualitas sebuah tesis yang 
dibuat, maka semakin terbukti pula kemampuan orang 
yang membuatnya dalam menguasai disiplin ilmu yang 
ditekuninya.

Tujuan penulisan tesis bagi calon magister untuk 
menuang kan pemikirannya secara sistematis, kritis, dan 
analitis dalam rangka memecahkan suatu permasalahan 
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dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang didasarkan pada 
hasil penelitian atau kajian pustaka.

2. Pokok Masalah
Pokok masalah atau fokus penelitian yang dibahas 

berhubungan dengan disiplin ilmu atau konsentrasi yang 
dikembangkan mahasiswa.

3. Kerangka
Kerangka tesis dikembangkan dari pokok masalah atau 

fokus penelitian yang dirinci menjadi bagian-bagian yang 
saling berkaitan.

4. Pengumpulan Bahan
a. Penelitian Lapangan

 Penelitian lapangan dalam penulisan tesis, objek 
penelitiannya ditentukan sebelumnya.Perlu dipertimbang-
kan relevansi antarteknik pengumpulan data, sumber data, 
tempat informasi untuk menjelaskan kerangka teori dan 
paradigma yang digunakan.

b.  Penelitian Kepustakaan
Bahan penelitian kepustakaan: dokumen, novel, 

kumpulan cerpen, kumpulan puisi, buku teks, artikel jurnal 
elektronik atau cetak, majalah, surat kabar, dan antologi. 
Sumber yang digunakan adalah sumber data primer.

5.  Prosedur Pengusulan Tesis
a) Mahasiswa mengajukan judul proposal kepada ketua 

program studi untuk mendapatkan persetujuan.
b) Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya ditentukan 

pembimbingnya.
c) Selanjutnya dibuatkan surat keputusan penetapan 

pembimbing oleh direktur.
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d) Mahasiswa mengajukan proposal kepada pembimbing 
sesuai dengan judul yang sudah disetujui.

e) Proposal yang sudah disetujui pembimbing selanjutnya 
diajukan untuk ujian proposal.

f)  Proposal yang telah diuji dan direvisi diserahkan ke  
bagian administrasi akademik untuk didokumentasikan di 
perpustakaan.



Proposal tesis mencakup bagian awal, bagian utama, dan 
bagian akhir. Jumlah halaman proposal tesis sekurang-kurangnya 
15 halaman hingga  20 halaman yang mencakup beberapa hal 
berikut:

A. Bagian Awal
1. Halaman judul memuat: judul, maksud penulisan tesis, 

lambang UMSurabaya, nama dan nomor induk mahasiswa, 
nama institusi, serta bulan dan tahun pengajuan.
a. Judul penelitian dirumuskan secara singkat, jelas, tepat, dan 

tidak menimbulkan penafsiran ganda.
b. Maksud usulan penelitian tesis untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Magister.
c. Lambang adalah lambang Universitas Muhammadiyah 

Surabaya.
d. Nama mahasiswa ditulis lengkap (sesuai ijazah) dan tanpa 

gelar akademik. Di bawah nama disertakan nomor induk 
mahasiswa.

e. Nama institusi adalah Program Studi (Pendidikan Agama 
Islam/Hukum Ekonomi Syari’ah/Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia) Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.

SISTEMATIKA PROPOSAL TESIS

BAB II
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f. Bulan dan tahun pengajuan adalah bulan dan tahun 
diajukannya proposal tesis.

2. Halaman Persetujuan
Halaman ini berisi persetujuan kedua pembimbing, lengkap 
dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan.

3. Daftar Isi
Halaman ini berisi: bab dan subbab rencana penelitian yang 
ditulis.

B. Bagian Utama
Bagian utama proposal tesis terdiri atas:
1. Latar Belakang Masalah

Setiap melakukan penelitian selalu diawali dengan 
permasalahan. Masalah bisa muncul dari realitas (fenomena) 
yakni ada ketidaksesuaian antara das sein (fakta empiris) 
dengan das solen (apa yang seharusnya yang bisa diambil 
dari teori-teori yang sudah ada), atau dari hasil-hasil 
bacaan, baik berupa buku-buku, artikel jurnal nasional dan 
internasional, dokumen dan hasil-hasil penelitian yang 
sudah ada. Jika permasalahan yang ditemukan bersifat 
kompleks,	maka	diperlukan	klarifikasi.	Klarifikasi	meliputi:	
(a) aktualitas, (b) orisinalitas, dan (c) nilai kemanfaatan 
yang lebih besar bagi pengembangan ilmu, masyarakat 
dan institusi, dengan mempertimbangkan dua hal. Kedua 
hal tersebut (a) teori dan penelitian-penelitian lain yang 
perlu dikembangkan; (b) kondisi empirik yang mendorong 
penelitian.

2. Rumusan Masalah
Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan secara eksplisit tentang 
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masalah yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian yang 
akan dilaksanakan.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian

Tujuan	penelitian	memuat	 rumusan	secara	 spesifik	 tujuan	
yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pada dasarnya 
tujuan penelitian adalah mencari jawaban atas masalah 
yang telah dirumuskan.

b. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil atau temuan 
penelitian dalam pengembangan akademik atau kepentingan 
praktis.

4.	 Definisi	Istilah/Definisi	Operasional
Definisi	istilah	berisi	definisi	kata	atau	istilah	yang	diperkirakan	
menimbulkan perbedaan pengertian atau kekurangan makna 
yang	 terkait	 dengan	 konsep	 pokok	 dalam	 tesis.	 Definisi	
Istilah/definisi	operasional	bukan	definisi	kamus	tetapi	berupa	
penjelasan istilah yang akan dioperasikan dalam penelitian 
oleh peneliti.

5. Landasan Teori
Landasan teori dalam tesis meliputi hal-hal sebagai berikut.
a. Tinjauan pustaka, berisi review pengembangan penelitian 

terdahulu dalam bidang yang diteliti. Hal ini berfungsi 
untuk melihat orisinalitas penelitian melalui penjelasan 
tentang posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu.

b. Kerangka teori, berisi teori-teori yang digunakan sebagai 
landasan untuk menganalisis fenomena yang terkait dengan 
pokok masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan 
masalah.
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c. Hipotesis (harus ada dalam penelitian kuantitatif dan tidak 
diperlukan dalam penelitian kualitatif). Rumusan hipotesis 
harus memuat arah hubungan variabel yang diteliti.

6. Metode Penelitian
Berisi uraian singkat mengenai jenis penelitian, pendekatan 
yang digunakan, sumber data, tempat dan waktu,  metode 
penentuan subjek, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data.
a. Jenis Penelitian
 Jenis penelitian meliputi penelitian kualitatif dan/atau 

penelitian kuantitatif.
b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bergantung pada bidang studi 
atau jenis data yang diambil. Pendekatan kuantitatif jika 
penelitian bertumpu pada jenis data kuantitatif atau teknik 
statistik inferensial. Pendekatan kualitatif yang dapat 
berupa	pendekatan	fenomenologis,	hermeneutik,	etnografi,	
content analysis, case study, policy research, normatif, 
dan sebagainya, jika penelitian bertumpu pada jenis data 
kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan bisa lebih dari 
satu (cross study) dan harus dikemukakan secara tegas dalam 
usulan penelitian. Dalam batas tertentu, dimungkinkan 
melakukan penelitian tindakan (action research).

c. Sumber Data
Data untuk jenis penelitian lapangan bersumber dari 
informan atau subjek penelitian. Data untuk jenis 
penelitian kepustakaan bersumber dari buku-buku referensi 
yang relevan dengan fokus penelitian, sastra, sejarah, 
ensiklopedia, dokumen undang-undang, dan sejenisnya.
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d. Metode Penentuan Subjek
Untuk penelitian yang bersifat kualitatif, tidak diperlukan 
metode penentuan populasi dan sampel. Dalam hal ini 
cukup menjelaskan siapa atau apa yang menjadi subjek dan 
objek penelitian. Penelitian yang bersifat kuantitatif, perlu 
penentuan populasi, sampel, dan teknik sampling.

e. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk penelitian yang bersifat 
kualitatif meliputi: wawancara mendalam, observasi 
(participant), dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan 
data untuk penelitian yang bersifat kuantitatif meliputi 
angket (questioner), tes (test), observasi (non participant), 
wawancara (tidak mendalam) atau dokumentasi.

 f. Teknik Analisis Data
Analisis data kuantitatif pada prinsipnya menggunakan 
metode statistik. Analisis data kualitatif disesuaikan dengan 
materi dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, misalnya 
dengan prosedur reduksi, sajian data (display),	 verifikasi	
dan simpulan atau dengan penafsiran.

7.  Sistematika Pembahasan
Bagian ini berisi pengungkapan alur pembahasan, sehingga 
dapat diketahui logika penyusunan dan koherasi antara satu 
bagian dengan bagian yang lain. Oleh karena itu, penyusunan 
sistematika pembahasan lebih ditekankan pada “mengapa” 
ditulis dan bukan “apa” yang ditulis.

C. Bagian Akhir
1. Daftar Pustaka

Bagian ini berisi daftar nama-nama karya, misalnya buku, 
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yang dijadikan sumber penulisan proposal, dan yang akan 
dijadikan sumber penulisan tesis selanjutnya, serta tidak 
menutup kemungkinan ada tambahan sumber pustaka, atau 
boleh jadi pengurangan sumber yang telah tercantum pada 
penelitian selanjutnya.

2. Lampiran
Lampiran dapat berupa keterangan atau informasi yang 
diperlukan pada pelaksanaan penelitian, terutama instrumen 
penelitian.



Sistematika penulisan tesis merupakan tatacara penempatan 
unsur-unsur permasalahan dan urutannya. Dalam hal ini diharapkan 
menjadi kesatuan karangan ilmiah yang tersusun secara sistematis 
dan logis.

A. Rincian dan Urutan Isi
Berikut ini merupakan rincian dan urutan tesis yang lengkap.
1. Bagian Awal

a. Sampul Luar
b. Sampul Dalam
c. Pernyataan Keaslian Tesis
d. Persetujuan Pembimbing
e. Pengesahan Tim Penguji
f. Abstrak (Indonesia)
g. Abstract (Inggris)
h. Kata Pengantar
i. Daftar Isi
j. Daftar Tabel (Jika ada)
k. Daftar Gambar (Jika ada)
l. Daftar Lampiran

2. Bagian Utama
a. Pendahuluan

SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

BAB III
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b. Uraian masalah yang dibagi menjadi bab dan subbab.
3. Bagian Akhir

a. Simpulan dan Saran
b. Daftar Pustaka
c. Lampiran

B. Penyajian Tesis
1. Bagian Awal

a. Halaman sampul dan judul tesis memuat:
1) Judul;
2) Maksud penelitian;
3) Lambang UMSurabaya;
4) Nama penulis;
5) Nama program studi;
6) Universitas; dan
7) Bulan dan tahun penyelesaian tesis (Tahun Masehi).

b. Halaman persetujuan pembimbing memuat:
1) judul;
2) nama mahasiswa;
3) nomor induk mahasiswa;
4) nama pembimbing;dan
5) nama program studi.

Halaman ini ditandatangani oleh kedua pembimbing 
setelah tesis dikoreksi, disetujui dan siap diujikan.

c. Halaman pengesahan berisi beberapa hal berikut.
1. Nama-nama anggota panitia ujian tesis dicantumkan di 

bawah kolom tanda tangan.
2. Pengesahan direktur, dicantumkan di tengah-tengah.
3. Tanggal lulus
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Halaman pengesahan ditandatangani oleh direktur 
setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk dan saran-saran 
dewan penguji.

d. Pernyataan Keaslian Tesis, yang berisi pernyataan penulis 
bahwa tesis adalah hasil penelitian penulis sendiri dan 
bagian-bagian yang dikutip dari karya orang lain sudah 
disebutkan sesuai dengan ketentuan. Pernyataan keaslian 
ini harus ditandatangani oleh penulis di atas materai Rp. 
6.000,00.

e. Kata Pengantar berisi ucapan rasa syukur kepada Allah, 
dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 
membantu. Urutannya antara lain sebagai berikut.
1) Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2) Direktur PPs Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3) Ketua Program Studi. 
4) Pembimbing I dan Pembimbing II.
5) Lembaga atau instansi tertentu tempat penulis 

mengadakan penelitian atau memperoleh informasi.
6) Dosen-dosen lain yang telah memberikan bantuan/

arahan.
7) Berbagai pihak lain yang benar-benar memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan karya 
tulis.
Ucapan terima kasih dikemukakan secara wajar dan 
tidak berlebihan. Di samping itu, juga tidak perlu ada 
permintaan maaf atas segala kekurangan yang terdapat 
dalam tesis. Hal ini, mengingat tesis merupakan 
salah satu karya ilmiah yang bersifat objektif. Meski 
demikian, kritik konstruktif dari pembaca, perlu 
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disebutkan.
f. Abstrak (satu halaman), spasi tunggal, harus ditulis dalam 

dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 
Abstrak diawali dengan nama penulis dan judul tesis. Isi 
abstrak memuat: 1) masalah, 2) tujuan penelitian, 3) metode 
penelitian, 4) hasil penelitian, dan 5) kata kunci. Abstrak 
tesis berisi  400-500 kata, diketik dengan spasi tunggal 
(satu spasi) dan panjangnya tidak lebih dari satu halaman 
kertas ukuran A4.

g. Daftar Isi
Daftar isi memuat keterangan tentang pokok-pokok karya 
ilmiah. Dalam daftar isi dicantumkan bab dan subbab 
tesis. Masing-masing diberi nomor halaman.Tesis yang 
menggunakan tulisan Latin, kata “BAB” ditulis di tepi 
sebelah kiri. Berikutnya, nomor bab dan judul bab. Di 
bawah judul bab dicantumkan nomor dan subbab. Nomor 
halaman dicantumkan di sebelah kanan dihubungkan 
dengan titik-titik.

h. Daftar Tabel, Gambar, Lampiran, Notasi, dan Singkatan
Daftar Tabel/Gambar/Lampiran dicantumkan di tengah-
tengah.Judul-judul tabel/ gambar/lampiran dicantumkan 
secara berurutan, masing-masing diikuti nomor halaman 
yang memuatnya.

2. Bagian Utama
Jumlah halaman substansi tesis sekurang-kurangnya 80 

halaman dan paling banyak 150 halaman yang mencakup 
beberapa hal berikut:
a. Pendahuluan
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Isi pendahuluan adalah penjelasan yang berkaitan 
dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab. 
Penjelasan tersebut dirinci sebagai berikut.
1) Alasan pemilihan (pokok) masalah harus menyakinkan. 

Misalnya adanya kesenjangan antara harapan dan 
realita, sehingga pokok masalah penting dan masih dapat 
dibahas lebih mendalam lagi.

2) Prosedur pemecahan masalah dijelaskan dengan 
menyebutkan metode yang dipakai, dan tata kerja yang 
akan ditempuh oleh penulis.

3) Sumber-sumber yang ada relevansinya dan dapat 
dipercaya.

b. Isi Tesis
Isi tesis disajikan dalam beberapa bab yang memuat 

sajian dan analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Tujuannya untuk memecahkan masalah yang 
dikemukakan. Uraian dapat berisi tafsiran (interpretasi) 
dan analisis terhadap data yang dikumpulkan, sampai 
hasil penelitian. Secara umum sajian tiap bab (subbab) 
dimulai dari yang umum kemudian mengerucut menuju 
hal yang khusus. Pembagian bab (subbab) tidak mengikat, 
bergantung dari jenis penelitian dan judul tesis atau topik 
penelitian.

Secara umum bab pertama (BAB I) tentang 
pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah atau fokus penelitian, tujuan penelitian,  manfaat 
penelitian,	 dan	 definisi	 istilah/operasional.	 Dalam	 bab	
kedua (BAB II) berisi landasan teori yang terdiri atas 
tinjauan pustaka dan kerangka teori yang mendukung topik 
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penelitian, termasuk didalamnya harus ada subbab kajian 
penelitian terdahulu. Bab ketiga (BAB III) berisi metode 
penelitian. Bab keempat (BAB IV) berisi paparan data dan 
temuan penelitian. Bab kelima (BAB V) berisi pembahasan 
hasil penelitian dan teori hasil penelitian (jika ada). Dalam 
kondisi khusus, dapat juga bab keempat dan kelima ini 
digabung menjadi satu bab tentang hasil dan pembahasan. 
Bab terakhir berisi tentang simpulan, implikasi, dan saran.

3. Bagian Akhir
Bagian akhir berisi uraian sebagai berikut.
a. Simpulan dan Saran

Simpulan dibuat dari hasil analisis data yang meng-
gambarkan jawaban/penyelesaian masalah.Wujudnya salah 
satu dari empat kategori berikut.
1) Pembuktian teori yang ada
2) Pengembangan teori yang ada
3) Penolakan teori yang ada
4) Penemuan teori baru.

Saran ditulis berdasarkan simpulan yang disajikan. Saran 
harus	jelas	dan	spesifik,	ditujukan	kepada	siapa,	tentang	
apa, serta bagaimana implemantasinya.

b. Daftar Pustaka
Sumber kepustakaan dapat berupa buku teks, artikel 

jurnal internasional dan nasional dalam sajian elektronik 
maupun cetak. Selain itu, kemungkinan berupa surat 
kabar, ensiklopedia, dokumen, dan majalah. Bahan pustaka 
yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka harus sudah 
disebutkan dalam teks tesis. Artinya, bahan pustaka yang 
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hanya dipakai sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk 
dalam teks tesis hendaknya tidak dimasukkan dalam daftar 
pustaka. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang disebutkan 
dalam batang tubuh tesis harus dicantumkan dalam daftar 
pustaka.

c. Lampiran
1) Isi Lampiran

Lampiran berisi hal-hal yang merupakan kelengkap-
an pembahasan. Misalnya: angket, tanda bukti penelitian, 
hasil wawancara, tabel-tabel perhitungan, dan surat-
surat lainnya.

2) Urutan Lampiran
Lampiran harus disusun urut sesuai dengan urutan 

masalah yang dibahas dalam tesis. Lampiran yang ber-
hubungan dengan uraian perlu disesuaikan urutannya.
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A. Bahasa 
1. Artikel, proposal dan tesis ditulis dengan menggunakan 

bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab yang benar dan standar.
2. Penulisan tesis dalam bahasa Arab atau Inggris harus 

mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan 
persetujuan dari Direktur Program Pascasarjana.

3. Istilah asing yang belum ada padanannya dalam bahasa 
Indonesia harus dicetak miring (italic) disertai penjelasan 
minimal dalam kurung, atau catatan kaki disertai sumber 
rujukan.

4. Kalimat-kalimat tidak menampilkan orang pertama dan 
orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau, dan lain-lainnya), 
tetapi menggunakan bentuk lain (penulis, peneliti) sebagai 
kata ganti dari kata “saya” dan dibuat bentuk pasif.

5. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan 
karya ilmiah:
a. Kata penghubung (seperti sehingga, sedangkan) tidak 

boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat.
b. Awalan (ke, di) harus dibedakan dengan kata depan (ke, 

di).
c. Penggunaan tanda baca hendaknya dipergunakan dengan 

tepat.

KETENTUAN UMUM PENULISAN TESIS

BAB IV
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B. Bahan dan Ukuran Kertas
Bahan dan ukuran mencakup: naskah, sampul, tulisan pada 

sampul, dan ukuran.
1. Naskah

Naskah diketik spasi ganda pada kertas HVS  ukuran A4 80 
gsm dan tidak bolak balik.

2. Sampul
Sampul dibuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Tulisan 
yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada 
halaman judul.

C. Pengetikan
Pengetikan meliputi: jenis huruf, jarak baris, batas tepi, 

alinea baru, bab dan subbab, dan pengetikan kutipan.
1. Jenis Huruf

Naskah diketik menggunakan komputer dengan huruf times 
new roman font 12. Untuk tujuan tertentu bisa digunakan 
huruf cetak miring (italics), cetak tebal (bold), atau garis 
bawah (under line). Tesis yang berbahasa Arab menggunakan 
font Traditional Arabic 16 dengan spasi tunggal (satu spasi 
dengan font Traditional Arabic 16 sama jaraknya dengan 
spasi ganda dengan font Times New Roman 12 dalam bahasa 
Indonesia).

2. Jarak Baris
Jarak antarbaris dibuat dua (2,0) spasi, kecuali abstrak 
diketik satu spasi. Kutipan langsung yang panjangnya empat 
baris atau lebih dan daftar pustaka dalam satu pustaka diketik 
dengan jarak satu spasi. Begitu juga judul gambar dan tabel 
yang lebih dari satu baris dicetak dengan jarak satu spasi.
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D. Penomoran 
1. Halaman bagian depan tesis menggunakan angka Romawi 

kecil (i, ii, iii, iv, dst.)
2. Penghitungan dimulai dari halaman sampul dalam, tetapi 

tidak diberi nomor.
3. Bagian teks dari bagian pendahuluan dan seterusnya nomor 

halamannya berupa angka (1, 2, 3, dst.). Angka ditulis pada 
sudut kanan atas. kecuali halaman pendahuluan, bab baru, 
dan daftar pustaka, di bawah tengah. 

4. Pola penomoran; nomor bab dengan angka Romawi, sub bab 
dengan huruf besar, anak sub bab dengan angka, bagian anak 
sub bab dengan huruf kecil. Untuk bagian selanjutnya dengan 
angka yang diikuti tutup kurung, berikutnya dengan huruf 
kecil yang diikuti tutup kurung. Pola penomoran tersebut 
dapat dilihat dalam contoh berikut.
Bab  : I, II, III, dan seterusnya
Sub bab : A, B, C, dan seterusnya
Kemudian : 1, 2, 3, dan seterusnya
Selanjutnya : a, b, c, dan seterusnya
Berikutnya : 1), 2), 3), dan seterusnya
Kemudian : a), b), c), dan seterusnya.

5.  Penomoran tabel atau gambar disesuaikan dengan nomor 
bab, diikuti dengan nomor urut tabel atau gambar, dan ditulis 
dengan angka. Contoh: Tabel atau Gambar 2.1, artinya 2 
adalah nomor bab, sedangkan 1 adalah nomor urut tabel atau 
gambar.

6. Tabel diberi judul yang terletak di atasnya dengan jarak 1 spasi.
7. Gambar diberi judul yang terletak di bawahnya dengan jarak 

1 spasi.
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8. Tabel atau gambar yang lembarnya lebih luas bisa dilipat 
sesuai dengan luas halaman naskah.

E. Daftar Pustaka
1. Semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam 

penulisan artikel dan tesis harus dicantumkan dalam daftar 
pustaka	atau	bibliografi.

2. Penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang, 
judul buku yang dicetak miring, tempat penerbit, nama 
penerbit, dan diakhiri dengan tahun penerbitan.

3. Nama pengarang diawali dengan nama yang paling belakang 
dari pengarang yang bersangkutan.

4. Daftar pustaka diurut berdasarkan huruf pertama dari nama 
belakang pengarang (jika ada).

5. Urutan abjad nama pengarang yang berasal dari Arab yang 
dimulai dengan huruf “al”, misalnya al-Ghazali, harus dibalik 
menjadi Ghazali (al), kemudian diurut berdasarkan abjad G.

6. Daftar pustaka diberi nomor halaman sebagai lanjutan dari 
halaman substansi.

7. Sumber daftar pustaka minimal menggunakan 5 artikel 
ilmiah dan buku terbitan 10 tahun terakhir

F. Lampiran
1. Bahan yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam 

lampiran adalah semisal teks yang dianggap penting akan 
tetapi cukup panjang, atau teks yang diperoleh dari sumber 
lisan, surat izin penelitian, atau keterangan-keterangan 
lainnya.

2. Catatan kaki harus diberi nomor penunjukan kepada lampiran 
yang dimaksud.
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G. Daftar Riwayat Hidup
1.  Riwayat hidup penulis harus dicantumkan pada halaman 

terakhir tanpa diberi nomor halaman.
2.  Isi riwayat hidup ditekankan pada latar belakang pendidikan 

dan pekerjaan yang memiliki hubungan dengan penulisan 
tesis.

H. Kutipan dan Terjemahan
1.  Teknik pengutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan 

kutipan tidak langsung.
2.  Kutipan langsung adalah penukilan dengan menggunakan 

kata dan kalimat yang sama persis seperti dalam sumber 
yang dikutip.

3.  Kutipan tidak langsung adalah penukilan gagasan dari 
sumber rujukan dengan menggunakan kata atau kalimat dari 
pengutip sendiri.

4.  Kutipan langsung yang kurang dari empat baris ditulis sama 
dengan teks yang lain dan diletakkan di antara dua tanda 
kutip.

5. Kutipan langsung yang terdiri dari empat baris atau lebih 
ditulis dengan 1 spasi, dan marjin kiri masuk ke kanan enam 
ketukan (mulai diketik dalam ketukan ketujuh atau sejajar 
dengan alinea) tanpa menggunakan tanda kutip.

6. Kutipan tidak langsung ditulis sama dengan naskah yang 
lain.

7.  Semua terjemahan dari bahasa asing ditulis tegak dengan dua 
spasi, jika kurang dari empat baris. Jika terjemahan kutipan 
tersebut terdiri dari empat baris atau lebih, maka terjemahan 
tersebut ditulis tegak dengan satu spasi dan dipisah dari teks 
aslinya, serta dimulai dalam ketukan ketujuh.
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8. Terjemahan al-Qur’an maupun Hadits diketik tegak 1 spasi 
dan dimulai pada ketukan ketujuh, serta tidak terikat dengan 
jumlah baris. Jika terjemahan al-Qur’an maupun Hadits 
tersebut terdapat dalam bagian kalimat, maka spasinya sama 
dengan spasi kalimat lainnya.

I. Gelar, Nama Pengarang, dan Nama Tempat
1. Segala macam gelar akademik yang dimiliki seorang 

pengarang tidak perlu disebutkan dalam penulisan catatan 
kaki.

2. Nama orang yang berasal dari kata asing, khusunya bahasa 
Arab, dan sudah mengalami Indonesianisasi dan standarisasi, 
ditulis berdasarkan tulisan Indonesia.

3. Nama orang yang berasal dari kata asing, khususnya 
bahasa Arab, dan belum mengalami Indonesianisasi, ditulis 
menggunakan transliterasi berdasarkan Pedoman Transliterasi 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.

4. Nama tempat yang sudah terstandarisasi ditulis sesuai ejaan 
bahasa Indonesia.

J. Transliterasi
Transliterasi Arab-Indonesia Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah sebagai berikut :

Arab Indonesia Arab Indonesia
ا ‘ ط ṭ
ب b ظ ẓ
ت t ع ‘
ث th غ gh
ج j ف f
ح ḥ ق q
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خ kh ك k
د d ل l
ذ dh م m
ر r ن n
ز z و w
س s ه h
ش sh ء ‘
ص ṣ ي y
ض ḍ

Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and 

Dissertations

(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka 
caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di 
atas huruf, seperti ā, ῑ, dan ū (,ا	ي,	dan	و).	Bunyi	hidup	dobel	
(dipthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 
huruf “ay” dan “aw”, seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang 
berakhiran ta’ marbūtah dan berfungsi sebagai sifah (modifier) 
atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang 
berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

K. Penulisan Sumber Kutipan
1.  Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia dalam penulisan tesis dianjurkan untuk menulis 
sumber acuan dalam kutipan, baik langsung maupun tidak 
langsung, dengan cara memberi tanda kurung buka dan 
kurung tutup yang dapat diletakkan di depan, di tengah atau 
di belakang kutipan.
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Contoh sumber acuan dalam bentuk kurung sebagai 
berikut.
Contoh di depan

Galla (1996 : 257-275) menegaskan bahwa kurikulum 
harus menantang siswa baik secara akademik maupun secara 
kreativitas, demikian juga rancangan kurikulum beserta 
implementasinya harus sesuai dengan target yang diinginkan 
siswa.
Contoh di tengah

Kurikulum bagi siswa cerdas istimewa merupakan 
layanan yang berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan 
dan kemampuan siswa cerdas istimewa (Smutny, 2003 :10), 
sehingga penyelenggaraan pembelajaran yang selama ini 
menggunakan standar isi, perlu pengembangan mengingat 
standar isi merupakan materi kurikulum untuk siswa reguler. 
Contoh di akhir

Rancangan  kurikulum sangat berpengaruh pada 
tingkat dan tujuan pembelajaran yang diperoleh siswa cerdas 
istimewa (Baska, 2006: 17).

2. Sedangkan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam 
dan Program Studi Hukum Ekonomi Shari’ah dalam 
penulisan tesis dianjurkan menggunakan catatan kaki 
(footnote) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Penulisan catatan kaki yang merujuk kepada buku 

dimulai dengan nama pengarang, tanpa dibalik dan tanpa 
gelar, diikuti koma, spasi, judul buku yang ditulis miring, 
spasi, kurung buka, tempat penerbit, titik dua, spasi, nama 
penerbit, koma, spasi, tahun penerbitan, kurung tutup, 
koma, spasi, nomor halaman, dan diakhiri dengan titik.
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b.  Jika buku tersebut dikutip lagi tanpa diselingi dengan 
kutipan lain, maka ditulis “Ibid” yang diketik tegak, titik, 
koma, spasi, nomor halaman pengutipan, dan titik.

c.  Jika terdapat pengutipan lagi dari buku tersebut dan 
diselingi dengan kutipan dari sumber lain, maka yang 
disebutkan adalah nama belakang pengarang (jika nama 
pengarang terdiri dari dua kata atau lebih), koma, spasi, 
beberapa kata dari judul buku, koma, spasi, nomor 
halaman, titik.

d.  Data buku pada daerah penerbitan (tempat terbit, nama 
penerbit, dan tahun terbit) harus diisi, walaupun data 
tersebut tidak tercantum dalam sumber rujukan. Jika data 
tersebut tidak tercantum dalam sumber rujukan, maka 
data dari masing-masing unsur dalam daerah penerbitan 
diganti dengan singkatan “t.t.: t.p., t.th.”. singkatan “t.t.” 
(tanpa tempat terbit) menunjukkan bahwa data tempat 
terbit tidak ditemukan dalam sumber rujukan, singkatan 
“t.p.” berarti tanpa penerbit, dan singkatan “t.th.” berarti 
tanpa tahun penerbit.

e.  Jika mengutip dari dua penulis yang sama secara 
berurutan dalam catatan kaki, tapi berbeda karya, maka 
ditulis utuh dengan ketentuan seperti pengutipan pertama 
kali.

f. Dalam pengutipan dari artikel pada jurnal, penulisan 
pada catatan kaki adalah nama pengarang sesuai dengan 
urutan dan tanpa gelar, koma, spasi, tanda kutip buka, 
judul artikel dengan tulisan biasa (tegak), tanda kutip 
tutup, koma, spasi, nama jurnal yang ditulis miring, 
koma, spasi, nomor jurnal, spasi, kurung buka, bulan jika 
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ada, koma, spasi, tahun penerbitan, kurung tutup, koma, 
spasi, nomor halaman, dan titik.

g.  Dalam pengutipan dari artikel pada buku bunga 
rampai, penulisan catatan kakinya hampir sama dengan 
pengutipan pada artikel jurnal. Nama pengarang sesuai 
dengan urutan dan tanpa gelar, koma, spasi, tanda kutip 
buka, judul artikel dengan tulisan biasa (tegak), tanda 
kutip tutup, koma, spasi, tulisan kata “dalam”, judul buku 
yang ditulis miring, koma, spasi, tulisan singkatan “ed.” 
(editor), spasi, nama editor, spasi, kurung buka, tempat 
penerbit, titik dua, spasi, nama penerbit, koma, spasi, 
tahun penerbitan, kurung tutup, koma, spasi, nomor 
halaman, dan titik.

h.  Untuk sumber yang berasal dari surat kabar dan 
sejenisnya, penulisan catatan kaki adalah nama penulis, 
koma, spasi, judul artikel yang diletakkan dalam tanda 
petik, koma, spasi, nama surat kabar atau sejenisnya 
yang diketik miring, spasi, kurung buka, tanggal, spasi, 
bulan, spasi, dan tahun penerbitan, kurung tutup, koma, 
spasi, nomor halaman, dan titik.

 i.  Jika mengutip kembali artikel tersebut dan diselingi buku 
lain, penulisan catatan kakinya adalah sama dengan yang 
pertama, namun editor, judul buku atau jurnal, dan lain 
sebagainya tidak perlu disebut kembali.

J.  Penulisan catatan kaki yang bersumber dari tesis atau 
disertasi yang tidak diterbitkan adalah nama penulis tesis 
atau disertasi, koma, spasi, tanda kutip buka, judul tesis 
atau disertasi dengan tulisan tegak, tanda kutip tutup, 
spasi, kurung buka, tulisan kata “Tesis” atau “Disertasi”, 
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garis diketik dua kali [--], nama perguruan tinggi, koma, 
spasi, tempat perguruan tinggi, koma, spasi, tahun 
penyelesaian tesis atau disertasi, kurung tutup, koma, 
spasi, nomor halaman, dan titik. Jika nama tempat menjadi 
satu kesatuan dengan nama perguruan tingginya, maka 
penulisan daerah penerbitannya dengan urutan kurung 
buka, tulisan kata “Tesis” atau “Disertasi”, garis diketik 
dua kali [--], nama perguruan tinggi yang mengandung 
unsur tempat, koma, spasi, tahun penyelesaian tesis atau 
disertasi, kurung tutup, koma, spasi, nomor halaman, dan 
titik.

k.  Catatan kaki yang merujuk kepada al-Qur’an, caranya 
adalah penulisan kata “al-Qur’an” dengan huruf tegak, 
koma, spasi, nomor surat, titik dua, spasi, nomor ayat, 
dan titik.

l.  Cara penulisan catatan kaki dari ensiklopedi adalah nama 
penulis entri, koma, spasi, tanda kutip buka, judul entri, 
tanda kutip tutup, koma, judul ensiklopedi (ditulis miring), 
volume atau nomor atau edisi, koma, spasi, tulisan “ed.”, 
spasi, nama editor pertama, koma, spasi, diikuti tulisan 
“et al”, spasi, kurung buka, tempat penerbit, titik dua, 
spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun penerbitan, 
kurung tutup, koma, spasi, nomor halaman, dan titik.

m. Dalam penulisan sumber data artikel dari internet, 
penulisan catatan kakinya adalah nama pengarang, koma, 
spasi, tanda kutip buka, judul artikel (ditulis tegak), tanda 
kutip tutup, koma, spasi, tulisan “dalam”, spasi, alamat 
website secara lengkap dan indeks yang menunjuk kepada 
artikel tersebut, spasi, kurung buka, tanggal, spasi, bulan, 
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spasi, tahun akses, kurung tutup, koma, spasi, nomor 
halaman, dan titik.

n.  Penulisan catatan kaki dari sumber terjemahan, 
judul sumber menggunakan judul terjemahan. Cara 
penulisannya adalah nama pengarang tanpa dibalik dan 
tanpa gelar, koma, spasi, judul buku yang ditulis miring, 
koma, spasi, tulisan singkatan “terj.”, spasi, nama 
penerjemah, spasi, kurung buka, tempat penerbit, titik 
dua, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun penerbitan, 
kurung tutup, koma, spasi, nomor halaman, dan titik.

o.  Penulisan catatan kaki dari hasil wawancara adalah nama 
nara sumber, koma, spasi, tulisan kata “Wawancara” 
yang diketik miring, koma, spasi, tempat wawancara, 
koma, spasi, tanggal, bulan dan tahun wawancara, dan 
titik.

p.  Jika catatan kaki berasal dari CD, seperti al-maktabah al-
shamilah, tetapi terdapat sumber asli berupa buku, maka 
catatan kaki tersebut harus mengutip langsung dari buku 
aslinya.

L. Nomor Catatan Kaki
1.  Angka penomoran dalam catatan kaki dicetak sedikit lebih 

tinggi dari permukaan rata-rata kata dalam nomor tersebut.
2.  Antara nomor catatan kaki dan huruf pertama kata dalam 

catatan kaki diberi jarak satu ketukan.

M.	Contoh	Penulisan	Catatan	Kaki,	Kutipan,	dan	Bibliografi
1. Contoh Penulisan Catatan Kaki

a. Buku
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1 ‘Umar Farukh, Tarikh Sadr al-Islam wa al-Dawlah al-
Umawiyah (Beirut: Dar al-Malayin,1970), 243.
2 Ibid., 90.
3 Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, 
Theses, and Dissertations (Chicago and London: The 
University of Chicago Press, 1987), 27.
4 Farukh, Tarikh Sadr al-Islam, 231.

b. Artikel dalam Jurnal dan Buku
1 Syamsul	Arifin,	Peraturan Agama dalam Ideologi dan 
Gerakan Sosial: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia, 
Akademika, Vol. 18, No. 2 (Maret, 2006), 19.
2 Abdul Subhan, Social and Religious Reform Movements 
in the 19th Century among the Muslim, dalam Social and 
Religious Movement, ed. S. P. Sen (Calcutta: Institute of 
Historical Studies, 1979), 485.

c. Ensiklopedi
1 A. J. Wensink, “Kufr’, The First Encyclopedia of Islam, 
Vol. 7, ed. M. Th. Houtsma. Et al. (Leiden: E. J. Brill, 
1987), 234.

d. al-Qur’an
1 al-Qur’an, 2: 19.
2 Ibid., 12: 6.

e. Tesis atau Disertasi
1 Bisri Affandi, Shaykh Akhmad al-Shurkati: His Role 
in al-Irshad Movement, (Tesis--McGill University, 
Montreal, 1976), 34.
2 Muhammad Musthofa, Upaya Kontekstualisasi Hukum 
Islam di Indonesia, (Tesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 
2011), 59.
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3 Nurcholish Madjid, Ibn Taymiyya on Kalam and 
Falsafa: A Problem of Reason and Revelation in Islam, 
(Disertasi--Chicago University, 1984), 45.
4 Ahmad Kholish, Pergeseran Orientasi Ideologi 
Keagamaan Kaum Priyai: Studi Konversi Paham 
Abangan-Santri Masyarakat Muslim Blitar, (Disertasi--
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 127.

f. Internet
1Amin Abdullah, Kajian Ilmu Kalam di IAIN, dalam 
http://www.ditpertais.net/artikel/amin01.asp (20 Oktober 
2006), 29.

g. Artikel dalam Surat Kabar
1 Muhammad Syakir, Reformasi, (Jawa Pos : 23 Oktober 
2006), 5.

h. Wawancara
1 Muhammad Umar Hasan, Wawancara, Surabaya: 24 
Maret 2011.

i. Antologi
1	Muktafi	 Sahal,	 Islam Agama Damai, dalam Antologi 
Kajian Islam, ed. Abdul Kadir, et. Al. (Surabaya: 
Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2001), 24.

2. Contoh Penulisan Kutipan
a. Kutipan langsung kurang dari empat baris

… Karena menurutnya, “banyak diantara mereka disebut 
professor (guru) karena Gubernur [‘Utsmani] ingin 
membantu mereka dengan gaji yang dianggarkan untuk 
kemajuan ilmu”.1 Hurgronje percaya, jumlahnya …

b. Kutipan langsung empat baris atau lebih
Karakteristik lebih terinci mereka adalah sebagai berikut:



33Ketentuan Umum Penulisan Tesis

Mereka adalah para penyiar [Islam] pengembara yang 
berkelana di seluruh dunia yang mereka kenal, yang 
secara suka rela hidup dalam kemiskinan; mereka 
sering berkaitan dengan kelompok-kelompok dagang 
atau kerajinan tangan, sesuai dengan tarekat yang 
mereka	 anut;	mereka	mengajarkan	 teosofi	 sinkretik	
yang kompleks, yang umumnya dikenal baik oleh 
orang-orang Indonesia, yang mereka tempatkan 
ke bawah ajaran Islam, atau yang merupakan 
pengembangan dari dogma-dogma pokok Islam …37

Jadi, berkat otoritas karimastik dan kekuatan magis 
mereka,	 sebagian	 guru	 sufi	 dapat	 mengawini	 putri-putri	
bangsawan Nusantara …

3. Contoh	Penulisan	Bibliografi
‘Abduh, Muhammad. Mushkilat al-Qur’an al-Karim wa 
Tafsir Surat al-Fatihah.
 Beirut: Maktabah bi al-Hayah, 1967.
______. Tafsir al-Qur’an al-Azim: Juz ‘Amma. Kairo: al-

Matba’ah al-Amiriyah, 1968.
    ______. dan Rashid Rida. Tafsir al-Manar, Vol.12. Kairo: al-

Hay’ah al-Misriyah li al- Kitab, 1972.
Arifin,	 Syamsul.	 “Peraturan	 Agama	 dalam	 Ideologi	 dan	

Gerakan Sosial: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia, 
Akademika, Vol. 18, No. 2, Maret, 2006. 
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A. Syarat Pembimbing
Pembimbing tesis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1.	 Dosen	 yang	 memiliki	 kualifikasi	 akademik	 minimal	 S-2	

dengan jabatan Lektor Kepala dan berpengalaman mengajar 
di Program Pascasarjana  minimal 5 tahun.

2.			Dosen	 yang	 memiliki	 kualifikasi	 akademik	 S-3	 dengan	
jabatan  minimal Lektor. 

3.   Pengajar di Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.

B. Jumlah Pembimbing
Jumlah pembimbing tesis dua orang terdiri atas pembimbing 
1  dan pembimbing 2. Salah satunya harus pembimbing yang 
memiliki	 kualifikasi	 akademik	 S-3	 (Doktor).	 Dalam	 kondisi	
tertentu,	kedua	pembimbing	boleh	yang	berkualifikasi	S-2	asal	
memenuhi syarat pada poin A.1.

C. Status Pembimbing
Pembimbing tesis mempunyai status sebagai berikut.
1. Sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk menyatakan 

sahnya tesis.
2. Tanda tangan pembimbing merupakan bukti bahwa 

PEMBIMBING TESIS

BAB V
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penyusunan tesis sudah mendapatkan bimbingan sesuai 
prosedur.

D. Wewenang Pembimbing
Pembimbing tesis mempunyai wewenang berikut.
1. Ikut serta mempertimbangkan judul dan topik yang diusulkan 

oleh penulis tesis.
2. Mengembalikan tugas bimbingan kepada ketua program 

studi, apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak dapat 
terlaksananya bimbingan.

3. Dapat mengusulkan pembimbing khusus, apabila masalah 
yang dibahas dalam tesis menyangkut bidang di luar keahlian-
nya.

4. Menjadi anggota penguji tesis, dengan ketentuan:
a.  Penguji Utama (Selain Pembimbing)
b.  Penguji I (Pembimbing)
c.  Penguji II (Pembimbing)
d.  Sekretaris Sidang

E. Kewajiban Pembimbing
Pembimbing tesis berkewajiban sebagai berikut.
1. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.
2. Mencatat tanggal dan bentuk konsultasi bimbingan pada 

Lembar Bimbingan Tesis setiap kali melakukan bimbingan.
3. Memberikan pengesahan pada naskah tesis yang telah selesai 

disusun.
4. Memberikan pengesahan pada naskah publikasi tesis. 
5. Memberikan nilai terhadap tesis yang telah dibimbing.



A. Prosedur
Setelah penulisan tesis selesai, seorang mahasiswa harus 

mempertahankan tesisnya di depan dewan penguji. Prosedur 
pelaksanaan ujian tesis sebagai berikut.
1. Setelah mendapatkan nota persetujuan dari pembimbing, 

mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian 
tesis ke bagian administrasi akademik PPs Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.

2. Mahasiswa menyerahkan berkas syarat ujian ke bagian 
administrasi akademik PPs Universitas Muhammadiyah 
Surabaya meliputi hal-hal sebagi berikut:
a. Menyerahkan Lembar Bimbingan Tesis yang ditanda-

tangani oleh pembimbing.
b. Menunjukkan surat keterangan bukti pelunasan  keuangan 

dari Program Pascasarjana Universistas  Muhammadiyah 
Surabaya.

c. Mahasiswa menyerahkan tesis sebanyak tiga eksemplar 
yang telah ditandatangani oleh Pembimbing I dan 
Pembimbing II sebagai bukti bahwa tesis siap diujikan.

3. Bagian administrasi akademik PPs UM Surabaya meminta 
kepada kaprodi susunan Tim Penguji Tesis dan jadwal.

4. Pada waktu ujian tesis, mahasiswa pria harus berpakaian rapi, 

UJIAN TESIS

BAB VI
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berjas almamater, dan berdasi; mahasiswa wanita berbaju 
muslimah berjaket almamater pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.

5. Ujian tesis dibuka dan ditutup oleh ketua dewan penguji. 
Ujian tesis dilaksanakan oleh dewan penguji yang terdiri atas:
a.  Penguji Utama (Selain Pembimbing)
b.  Penguji I (Pembimbing)
c.  Penguji II (Pembimbing)
d.  Sekretaris Sidang

6. Dalam keadaan kedua pembimbing berhalangan khusus 
sehingga tidak dapat menguji tesis, Penguji I dapat ditunjuk 
dari	kalangan	dosen	lain	yang	memenuhi	kualifikasi	penguji	
sebagai anggota dewan penguji tesis.

7. Pada waktu pelaksanaan ujian, seluruh unsur dewan penguji 
hadir secara lengkap. Ujian tesis harus dilaksanakan di ruang 
ujian tesis yang sudah disediakan oleh PPs UM Surabaya.

8. Ujian tesis diawali dengan presentasi mahasiswa 10 menit 
tentang garis besar isi tesis dan temuan penelitiannya, dilanjut-
kan dengan pendalaman materi tesis oleh para penguji.

B. Hasil Ujian
Hasil ujian tesis diumumkan langsung oleh dewan penguji 

sesudah ujian tesis dilaksanakan, sedangkan tanda lulus diberikan 
kepada mahasiswa melalui bagian administrasi akademik 
Pascasarjana UM Surabaya. Hasil ujian tesis:
1. Lulus
2. Lulus dengan perbaikan
3. Tidak lulus
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Jika keputusan dewan penguji tesis adalah lulus dengan 
perbaikan, mahasiswa wajib memperbaiki tesis yang telah 
disusun tersebut berdasarkan masukkan Tim Penguji dalam 
waktu selama-lamanya satu bulan. Jika keputusan dewan penguji 
tesis adalah tidak lulus, mahasiswa harus melakukan ujian 
ulang. Mahasiswa memiliki kesempatan menempuh ujian tesis 
maksimal dua kali. Apabila sampai tidak lulus pada ujian kedua, 
mahasiswa tersebut harus menyusun tesis lagi dengan judul baru 
dengan pembimbing yang baru pula.
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Sesuai Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi (SE Dikti) No. 
152 Tahun 2011, menulis publikasi ilmiah di jurnal ilmiah merupakan 
salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa. Surat Edaran tersebut 
dikeluarkan atas dasar pemikiran bahwa menulis publikasi ilmiah 
adalah salah satu cara ilmuwan mengkomunikasikan kemajuan ilmu 
pengetahuan kepada masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. 
Publikasi ilmiah yang dituntut oleh aturan ini tidak harus berasal dari 
ringkasan tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi) namun 
bisa juga dari naskah publikasi ilmiah non-tugas akhir.

Perbedaan publikasi ilmiah dengan tugas akhir adalah dalam 
format penulisan dan pada publikasinya. Tugas akhir ditulis lebih 
panjang sementara publikasi ilmiah ditulis ringkas. Peringkasan 
dilakukan karena jurnal ilmiah hanya memiliki halaman yang 
terbatas sehingga hanya dapat memuat artikel yang padat namun 
tetap memuat informasi yang diperlukan untuk memahami proses 
dan hasil penelitian tersebut.

Perbedaan kedua adalah tugas akhir tidak wajib dipublikasikan 
sedangkan publikasi ilmiah (sesuai dengan namanya) harus 
dipublikasikan. Kewajiban publikasi berhubungan dengan hak 
kekayaan intelektual dan prinsip pengembangan ilmu yang 
menyatakan bahwa publikasi ilmiah setidaknya berisi salah satu 
dari aspek-aspek berikut ini, yaitu akumulasi pengetahuan baru, 

PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

BAB VII



42 PEDOMAN PENULISAN TESIS DAN ARTIKEL ILMIAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

pengamatan empiric, dan pengembangan gagasan atau usulan baru. 
Publikasi dilakukan dengan mengunggah naskah pada laman yang 
memiliki tautan dengan Portal Garuda Rujukan Digital  (Garuda) 
Dikti sehingga sebuah publikasi ilmiah dapat dibandingkan 
dengan naskah lain dan Dikti dapat melakukan scanning terhadap 
kemungkinan seorang penulis melakukan plagiarisme.

Dua hal penting dalam artikel ilmiah adalah bentuk dan isi 
artikel. Bentuk berhubungan dengan gaya penulisan yang bersifat 
khas pada masing-masing jurnal (gaya penulisan selingkung/
in house style). Gaya penulisan mutlak harus diikuti oleh penulis 
yang menginginkan artikelnya dimuat dalam jurnal tertentu. Penulis 
dianjurkan mempelajari pola penyajian, dan petunjuk lain dari jurnal 
yang dituju untuk memperbesar kemungkinan artikel dimuat, naskah 
yang memerlukan banyak penyuntingan akan membuka peluang 
ditolaknya naskah. Isi berhubungan dengan substansi gagasan 
di dalam naskah. Isi artikel ilmiah adalah kajian masalah tertentu 
dengan menggunakan metode ilmiah dan menyajikannya dengan tata 
tulis ilmiah dalam upaya menemukan kebenaran atau menyelesaikan 
masalah. Seiring waktu, timbul kesepakatan bahwa isi artikel ilmiah 
juga dapat didasarkan atas kajian konseptual (theoretical review) 
yaitu pengkajian masalah oleh seseorang atau sekelompok pakar 
yang berisi pengembangan konsep atau teori.

Penelitian konseptual berupa perbaikan, perluasan, pendalaman 
atau penghalusan paradigma, konsep dan teori yang sudah ada 
atau berupa paradigma, konsep, hukum, dan teori baru. Bagian 
paling penting dari artikel konseptual adalah hasil analisis terhadap 
pikiran-pikiran mengenai masalah sama yang telah dipublikasikan 
sebelumnya. Artikel konseptual bukan sekedar pemindahan tulisan 
dari sejumlah sumber yang ditempelkan sehingga menjadi sebuah 
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karangan lain tetapi merupakan hasil analisis dan pemikiran kritis 
penulis.

Langkah-langkah praktis yang dapat ditempuh penulis agar 
naskah dapat diterima dengan lebih mudah oleh redaktur jurnal 
ilmiah sebagai berikut:

1. Cermati petunjuk penulisan yang dicantumkan pada setiap 
penerbitan jurnal dan tulis naskah sesuai ketentuan yang 
dipersyaratkan.

2. Diamkan naskah sementara waktu untuk kemudian dibaca 
kembali agar menemukan kesalahan yang tidak terdeteksi.

3. Serahkan naskah kepada tim pembimbing untuk dikoreksi 
dan setelah diperbaiki sesuai saran tim pembimbing 
kirimkan naskah kepada dewan redaksi.
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A. Pengantar
Salah satu dasar kebudayaan akademik adalah tradisi 

menghormati hak pemilikan terhadap gagasan yang dianggap sebagai 
properti intelektual sehingga setiap penulis (dosen/mahasiswa) tidak 
diizinkan untuk menggunakan karya orang lain tanpa memberikan 
pengakuan terhadap karya orang lain. Penggunaan kata-kata dari 
penulis lain, mengharuskan seorang penulis untuk menghargai 
penulis aslinya dengan cara menyebutkan dengan teknik pengutipan 
yang benar. Demikian juga saat menggunakan ide dari penulis lain 
dengan parafrase (paraphrase) maka penulis harus menghargai 
penulis yang menjadi sumber idenya dan jika tidak, penulis telah 
melakukan kejahatan akademik yang serius, yaitu plagiarisme.

Plagiarisme adalah mengambil (mencuri) gagasan, kata-kata, 
kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-
olah sebagai karya sendiri. Plagiarisme dan berbagai kecurangan 
akademik dilarang di universitas karena kebenaran dalam ilmu 
pengetahuan tidak boleh dirusak, dan bagi ilmuwan, kebenaran 
inilah yang membuat seluruh pekerjaan ilmuwan menjadi berharga.

B. Plagiarisme Sebagai Bentuk Kecurangan Akademik
Bentuk paling umum dari kecurangan akademik (academic 

fraud) adalah mencontek atau menggunakan kertas contekan 

PLAGIARISME DAN CARA MENGHINDARINYA

BAB VIII
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dalam ujian atau tindakan lain seperti menggunakan peralatan 
yang tidak diizinkan dalam ujian (kalkulator, handphone, buku, 
outline, catatan dan sebagainya), mencoba membaca apa yang 
ditulis dalam kandidat lain selama ujian, atau bertukar informasi 
saat ujian, menggunakan identitas orang lain, memiliki soal 
ujian yang akan dikerjakan sebelum jadwal ujian dilaksanakan, 
memalsukan atau membuat-buat jawaban wawancara atau 
survey atau data riset.

Sementara plagiarism sebagai bentuk kecurangan akademik 
dalam menyusun sebuah tulisan atau karya ilmiah meliputi 
tindakan sebagai berikut.
1. Menggunakan atau mengambil teks, data, struktur, gagasan 

utama, materi audio atau visual orang lain, materi tes software 
dan kode program atau gagasan orang lain tanpa memberikan 
pengakuan terhadap sumber secara benar dan lengkap.

2. Tidak menunjukkan secara jelas dalam teks, misalnya dengan 
tanda kutipan atau penggunaan lay-out tertentu, bahwa 
kutipan literal atau yang mendekati literal telah dimasukkan 
dalam karya tulis.

3. Memarafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam 
susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) isi dari teks 
orang lain tanpa rujukan terhadap sumber.

4. Menggunakan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya, 
atau menggunakan teks yang mirip dengan teks yang pernah 
dikumpulkan sebelumnya untuk tugas sebuah mata kuliah.

5. Mengambil karya sesame mahasiswa dan menjadikannya 
sebagai karya sendiri.

6. Mengumpulkan paper yang dibuat dengan cara membeli atau 
membayar orang lain untuk membuatnya.
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Dosen atau yang mendeteksi plagiarisme dalam perkuliahan 
atau penelitian seharusnya mengingatkan mahasiswa bahwa 
jika draft itu	dikumpulkan	sebagai	teks	definitif	(resmi	sebagai	
tugas kuliah) maka mahasiswa mungkin akan menghadapi 
masalah sanksi di kemudian hari. Plagiarisme dalam tahap 
persiapan	(sebelum	teks	definitif),	yang	berhasil	dideteksi	dan	
mahasiswa melakukan perbaikan, mengindikasi mahasiswa 
tdak secara sengaja melakukan plagiarisme. Ini dikategorikan 
sebagai plagiarisme tidak sengaja (inadvertent plagiarism), 
yaitu plagiarism karena ketidaktahuan (ignorancy) metode 
dokumentasi, mengutip, dan melakukan parafrase. Plagiarisme 
tidak sengaja dapat dicegah dengan menunjukkan cara 
menghindari plagiarisme namun plagiarisme tidak sengaja 
adalah tetap tindakan plagiarisme dan pelakunya dapat dikenai 
sanksi seperti halnya plagiarisme yang disengaja (deliberate 
plagiarism).

Plagiariasme sengaja adalah plagiarisme dengan niat jahat 
untuk mencuri atau secara sengaja menjiplak karya orang lain 
demi kepentingan diri sendiri dan umumnya untuk kepentingan 
jangka pendek, misalnya, agar cepat lulus. Pelaku plagiarism 
sengaja diberi hukuman yang sepadan sesuai dengan aturan 
universitas.

C. Cara Menghindari Plagiarisme
Pesan utama bagian ini adalah memberikan pengakuan 

kepada sumber yang dikutip atau diparafrase dan memiliki 
kemampuan menyebutkan dalam referensi secara akurat.

Mahasiswa biasanya diharuskan membuat pernyataan formal 
bermaterai yang menyatakan bahwa karya tulisnya adalah murni 
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hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiarisme. Pernyataan 
formal ini adalah salah satu instrumen untuk mencegah plagiat. 
Selain permyataan formal dengan konsekuensi hukum pidana, 
lembaga pendidikan perlu memberikan panduan menghindari 
plagiarisme kepada mahasiswa terutama untuk tugas akademik 
seperti skripsi, tesis atau disertasi.

Pengetahuan atau teknik-teknik yang perlu dikuasai mahasiswa 
agar terhindar dari tuduhan melakukan plagiarism adalah teknik 
kutipan, parafrase, dan penulisan referensi yang benar.

D. Mengutip
Mahasiswa mungkin mengambil sebagian dari sumber lain 

ketika membaca literature riset, memfotokopi atau membuat 
catatan dengan tujuan dimasukkan dalam laporan akhir tulisan. 
Mahasiswa diperbolehkan mengakumulasi sebanyak-banyaknya 
kutipan yang cocok dalam tahap awal pengumpulan informasi. 
Namun, pada akhirnya mahasiswa harus tetap menyeleksi 
kutipan yang dipergunakan secara bijaksana dan hemat. Kutipan 
yang berlebihan dapat disamakan dengan argumen yang tidak 
terintegrasi dengan baik.

Kriteria seleksi yang penting adalah relevansi dengan 
substansi tulisan sedangkan pertimbangan teknisnya adalah 
panjang kutipan. Kutipan yang panjang kurang bisa dibenarkan 
karena menyebabkan pembaca tidak bisa mengingat gagasan 
siapa yang sedang dibicarakan. Kemampuan mengutip karya 
orang lain secara tepat merupakan indikator utama dari tulisan 
kersajanaan. Bagian ini mendiskusikan kapan dan apa yang 
dapat dikutip, dan menguraikan kebiasaan yang harus diikuti 
dalam mengutip karya atau gagasan orang lain.
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1. Kapan Mengutip?
Keputusan tentang kapan mengutip bergantung pada 

masalah yang sedang diteliti. Panduan berikut ini dapat 
dijadikan sebagai pertimbangan.
a. Kalimat asli telah ringkas dan meyakinkan. Kutipan 

dilakukan saat kata-kata asli pengarang telah 
mengungkapkan ide secara ringkas dan meyakinkan, 
sehingga mahasiswa tidak mungkin lagi memperbaiki 
kata-kata itu. Kutipan semacam ini akan memberi efek 
memperkuat naskah yang sedang disusun.

b. Kalimat asli mendukung argumen utama. Kutipan 
dipergunakan saat kalimat asli dapat dengan baik 
mendokumentasikan dan mendukung argumen utama. 
Panjang kutipan perlu dibatasi hanya pada bagian yang 
paling esensial.

c. Kalimat asli perlu diberi komentar. Kutipan 
dipergunakan saat mahasiswa ingin mengomentari, 
membantah atau menganalisis gagasan dari penulis asli.

d. Menghindari kesalahpahaman. Kutipan dipergunakan 
apabila dirasa perubahan melalui parafrase dapat 
menimbulkan salah paham atau salah penafsiran, 
misalnya, saat mengutip kata-kata dalam hokum atau 
perundang-undangan, dalam menyatakan asumsi 
prosedur statistik atau publikasi pemerintah yang lain.

e. Sitiran dari rumus. Kutipan harus dipergunakan ketika 
menyitir rumus matematika, ilmu alam atau yang lain.

f. Materi yang tidak diterbitkan (unpublished material), 
tidak ada kewajiban untuk mendapatkan izin mengutip, 
namun karena ada kemungkinan sebuah tesis atau 
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skripsi diterbitkan sehingga muncul masalah hak 
cipta, sebaiknya terlebih dahulu meminta izin dari 
pengarangnya saat mengutip.

2. Aturan dan Cara Mengutip
Konvensi yang berlaku untuk aturan mengutip 

meliputi empat hal yaitu kutipan langsung, interpolasi, 
ellipsis, dan kutipan khusus. Keempat teknik mengutip 
ini perlu dikuasai oleh mahasiswa agar tidak terjebak 
dalam masalah plagiarisme. Saat menggunakan teknik 
mengutipkan, mahasiswa harus melakukan dengan sangat 
cermat karena tingkat kesalahan yang diperbolehkan adalah 
0%.
a. Mengutip Apa Adanya (the exact words) dari 

pengarang atau dari publikasi resmi. Exact berarti 
menggunakan kata-kata yang sama (the same words), 
ejaan yang sama (the same spelling), huruf besar yang 
sama (the same capitalization).

b. Kutipan pendek vs kutipan panjang, bentuk dasar 
sebuah kutipan ditentukan oleh panjang-pendeknya 
kutipan.
1) Kutipan pendek (hingga sekitar tiga baris). 

Kutipan pendek pada umumnya, panjang kutipan 
kurang dari atau mencapai tiga baris. Kutipan ini 
dapat dimasukkan ke dalam kalimat atau paragraph 
tanpa mengganggu alur teks. Yang perlu dilakukan 
adalah menggunakan tanda kutipan ganda (“) pada 
awal dan akhir kutipan, sementara jarak spasi sama 
sebagaimana teks yang lain.
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Contoh :
Jelas bahwa masyarakat dewasa ini sangat 
bergantung pada teknologi komputer dan akan 
semakin bergantung pada teknologi computer ini. 
Sebagaimana dicatat oleh pimpinan utama sebuah 
perusahaan pesawat terbang bahwa “melalui hits 
dan bytes, dunia telah terkomputerisasikan selama 
lima puluh tahun terakhir” (Cooke, 1986: 18).
Perhatikan paragraf tersebut!
Pada kalimat tersebut, kutipan yang diambil dari 
penulis asli adalah “melalui bits dan bytes, dunia 
telah terkomputerisasikan selama lima puluh tahun 
terakhir” sementara kalimat lain adalah milik 
penulis yang mengutip.

2) Kutipan panjang (empat baris atau lebih). 
Sistem Harvard menyatakan bahwa aturan untuk 
kutipan panjang adalah (1) tidak mempergunakan 
tanda kutipan pada awal dan akhir kutipan; (2) 
mempergunakan satu spasi dan alenia masuk 
(biasanya 1 cm) dari margin kiri; (3) memberi 
pendahuluan kutipan biasanya dengan tanda 
titik dua (:) pada kalimat sebelum dimulainya 
kutipan.
Contoh:
 Penelitian ilmiah sebagai kegiatan yang 
sistematis dan terorganisasi memerlukan landasan 
kerja yang ilmiah. Landasan kerja ilmiah dapat 
dirumuskan dalam tiga hal, ialah:
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 Landasan teori, yaitu landasan yang berupa 
hasil perenungan terdahulu yang berhubungan 
dengan masalah dalam penelitian dan bertujuan 
mencari jawaban secara ilmiah. Landasan 
metodologi, yaitu landasan yang berupa tata 
aturan kerja dalam penelitian dan bertujuan untuk 
membuktikan jawaban (teoretis) yang dihasilkan. 
Landasan kecendekiaan, yaitu bekal kemampuan 
membaca, menganalisis, menginterpretasikan, 
dan menyimpulkan. Landasan kerja ini bertujuan 
mempertajam penelitian, kegiatan yang selanjutnya 
akan meningkatkan keadekuatan hasil penelitian 
(Soeratno, 1994: 21-22).

3. Interpolasi (penyisipan oleh penulis dalam tulisan asli 
yang dikutip). Jika dianggap perlu untuk menyisipkan 
penjelasan atau koreksi ke dalam sebuah kutipan, misalnya 
karena perbedaan konteks antartulisan, maka konvensi 
mensyaratkan perubahan editorial semacam ini dilakukan 
dengan menempatkan perubahan tersebut dalam dua tanda 
kurung persegi […], dan bukan dua tanda kurung biasa 
atau parentheses (…) untuk menunjukkan bahwa kata-
kata dalam dokumen asli telah diubah. Interpolasi dapat 
dilakukan dengan memasukkan tiga jenis penyisipan yaitu 
sic, komentar dan anteseden.
a. Interpolasi sic disisipkan saat mahasiswa menyadari 

adanya kesalahan dalam tulisan asli yang dikutip. Dengan 
cara ini mahasiswa memberitahu kepada pembacanya 
bahwa kesalahan dalam mereproduksi kutipan bukanlah 
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kesalahannya namun merupakan bagian integral dari 
teks asli yang dikutip.
Contoh:

The theory of ferroelectric domains as not been 
worked out but the theory of ferromagnetic 
domains is well understood, although modification 
to provide for change neutralization and high 
electromachanical [sic] coupling is required before it 
could be applied to ferroelectrics (Kautsky, 1987: 26)

Perhatikan paragraf tersebut!
Sisipan sic menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari 
jika kata electromachanical adalah salah eja, dan 
seharusnya adalah electromechanical.

b. Interpolasi Komentar disisipkan dalam sebuah kutipan 
untuk menjelaskan pokok pengertian tertentu.
Contoh:

Cobalt, an hexagonal crystal, exemplifies anisotropy 
energy. The direction of the hexagonal axis is 
the direction of easy magnetization [at room 
temperature], while all directions in the basal plane, 
normal to the axis, are hard directions (Robertson 
1992, p. 223)

Perhatikan contoh tersebut!
Fungsi interpolasi ini untuk menentukan kondisi 
temperature dan untuk menghindari ketidakakuratan 
atau kesalahan dalam interpretasi.
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c. Interpolasi Antesenden, digunakan ketika muncul 
kata ganti yang tidak tertentu dalam sebuah kutipan, 
mahasiswa boleh menjelaskan masalahnya dengan 
menyisipkan kata atau kata-kata yang tepat dalam dua 
tanda kurung persegi […].
Contoh:

He [William Shakespeare] was undoubtedly the 
greatest dramatist to date. No other dramatist has 
rivaled his ability to portray characters with such 
liveliness and colour (Snewin, 1992: 276).

Perhatikan contoh tersebut!
Penulis ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
“He” dalam tulisan tersebut adalah “William Shakes-
peare”

4. Ellipsis (pembuangan kata dengan menggunakan tanda tiga 
titik). Untuk menghindari kutipan panjang yang kurang 
relevan atau untuk mengambil bagian penting sebuah 
tulisan maka mahasiswa boleh menghilangkan sebagian 
dokumen asli dan kata-kata yang hilang ditunjukkan/diganti 
dengan ellipsis (tiga titik). Jika kata-kata dihilangkan pada 
akhir kalimat maka perlu ditambahkan ellipsis pada akhir 
kalimat tersebut. Yang perlu diperhatikan saat menggunakan 
ellipsis adalah tidak mengubah makna teks asli dengan cara 
apapun, dengan kata lain prosedur ini harus dipergunakan 
dengan cara sangat cermat (extra care), sehingga nada, 
makna dan tujuan aslinya tidak berubah. Penghilangan kata 
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tidak, misalnya, dengan menyisipkan… dapat mengubah 
makna yang dimaksud oleh pengarang aslinya. Tindakan 
menghilangkan kata-kata semacam ini adalah pelanggaran 
etika penulisan yang serius.

Contoh satu ellipsis di tengah kalimat:

Banyak orang tua mendorong lingkungan belajar di 
rumah…dan iklan-iklan dari perusahaan komputer, 
seringkali ditujukan pada para orang tua, secara tegas 
mengklaim kesempatan yang lebih baik dan prestasi 
nilai yang lebih tinggi bagi para murid yang memiliki 
komputer sendiri (Hancock, 1991: 44-45).

Contoh dua ellipsis (tengah dan akhir) di satu kalimat:

Spesifikasi dari bahasa pemrograman computer yang 
sederhana terdiri atas ketentuan tiga komponen: a) 
rangkaian dasar…b) rangkaian flow-chart umum; dan c) 
proses komputasi… (Barr, 1990: 7).

5. Kutipan khusus, masalah khusus dalam pengutipan nisa 
muncul misalnya kutipan dalam kutipan atau mengutip 
pidato/ucapan. Petunjuk di bawah ini adalah panduan untuk 
mengutip semacam itu.
a. Kutipan dalam kutipan. Jika kutipan terjadi dalam 

ekstrak pendek yang dikutip, prosedurnya adalah 
menyertakan seluruh kutipan dalam tanda kutipan ganda 
dan kutipan internal dalam tanda kutipan tunggal.
Contoh:
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Hogard (1983) has depicted vividly the stereotypes 
attributed to the upper-class by the lower-class 
in terms of “the ideas of the group, ‘acting posh’, 
‘giving y’self airs’, ‘getting above y’self…”.

b. Mengutip	 pidato/ucapan,	 dalam kasus tertentu, 
mungkin ada kebutuhan untuk mengutip kata-kata dari 
seorang pembicara atau dari hasil wawancara pribadi. 
Penulis harus sangat berhati-hati dalam hal ini untuk 
menghindari ketidak-akuratan atau kemungkinan 
salah satu interpretasi (mis-interpretation) atau salah 
menyajikan (mis-representation). Jika dimungkinkan 
maka ekstrak pidato/ucapan harus diberikan terlebih 
dahulu pada pengarangnya untuk mendapatkan 
persetujuan.
Contoh:

M.K. Singh, Direktur Pusat Kebudayaan India Jawaharlal 
Nehru Kedutaan Besar India di Jakarta, dalam pidato 
pada Simposium Internasional Perencanaan Bahasa 
di Jakarta Nov 2011, menyatakan, “Bahasa tidak 
hanya sebuah system abstrak, tetapi juga tertanam 
dalam budaya daerah yang memilikinya. Awal mula 
pembelajaran bahasa tidak akan terjadi tanpa adanya 
kesadaran social dan budaya. Masyarakat yang terlibat 
dalam proses enkulturasi mengembangan kesaaran yang 
dibutuhkan mengenai makna budaya suatu kata dalam 
konteks budaya dan tempat tertentu.”
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E. Melakukan Parafrase
1. Apakah Parafrase?

Parafrase berarti mengambil ide atau gagasan orang 
lain dan mengungkapkannya dengan kalimat atau kata-
kata sendiri dengan tetap menyebutkan sumber ide atau 
gagasan tersebut. Kemampuan melakukan parafrase adalah 
ketrampilan penting yang harus dikuasai penulis (dosen/
mahasiswa) karena parafrase lebih baik dibandingkan 
mengutip penggalan kalimat. Parafrase juga membantu 
mahasiswa mengontrol kecenderungan untuk terlalu banyak 
mengutip serta menata proses pemikiran agar lebih sistemik. 
Secara khusus parafrase mengandung tiga pengertian:
a. Mengungkapkan ide atau informasi esensial dari orang 

lain dan menyajikannya dalam bentuk baru.
b. Cara yang absah (ketika disertai dengan dokumentasi 

yang akurat) untuk meminjam ide dari sebuah sumber.
c. Pernyataan kembali yang lebih rinci, ringkas dan focus 

dibandingkan rangkuman yang dibuat oleh pemilik 
ide aslinya, karena parafrase difokuskan pada ide atau 
gagasan yang penting bagi tulisan yang sedang dibuat.

2. Teknik Parafrase
Parafrase menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap 
materi yang dibacanya melalui pengungkapan dengan 
kata-katanya sendiri, melakukan parafrase adalah lebih 
dari sekedar merangkum (summary) gagasan atau ide dari 
penulis lain. Mengubah beberapa kata adalah melakukan 
editing, bukan melakukan parafrase. Tahap parafrase adalah 
sebagai berikut:
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a. Baca dan baca kembali bagian kalimat dari sumber asli 
yang hendak dikutip agar sungguh dipahami artinya.

b. Kesampingkan/jangan dilihat dengan cara menutup 
buku/artikel yang mengandung bagian kalimat dari 
sumber asli dan tulislah kalimat atau kata-kata sendiri 
dalam sebuah kartu catatan.

c. Ubah penghubung kalimat (misalnya, penggunaan 
‘tetapi’, ‘di pihak lain’, ‘sementara’, ‘sama halnya’, 
‘seperti halnya’, ‘baik…maupun’ dan sebagainya) yang 
terdiri atas dua frasa yang mengungkapkan perbandingan 
atau kontras.

d. Ubah bentuk kata atau kalimat dari pasif ke aktif atau 
sebaliknya dan ubah kalimat melalui penggunaan 
sinonim atau persamaan kata.

e. Buat catatan ringkas di bawah parafrase yang dibuat 
sebagai pengingat bagaimana anda telah membayangkan 
materi yang dikutip. Di atas kartu catatan, tulislah kata-
kata kunci untuk menunjukkan okok masalah dari 
parafrase anda.

f. Bandingkan susunan kalimat yang dibuat dengan 
susunan kalimat aslinya untuk memastikan bahwa versi 
kalimat yang dibuat telah secara akurat mengungkapkan 
semua informasi penting dalam bentuk yang baru.

g. Catat asal sumber (termasuk halaman) dalam kartu 
catatan anda sehingga dapat menemukan kembali secara 
mudah jika diputuskan untuk menggunakan ke dalam 
tulisan yang sedang dibuat.
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3. Contoh Plagiarisme Akibat Kesalahan Parafrase
Misalnya diputuskan untuk memasukkan gagasan berikut 
dalam sebuah esai atau tulisan.
Materi asli:

Aliran kritik baru di Amerika, Formalisme di Rusia, 
percaya bahwa teks sastra dapat dipahami dan 
dijelaskan berdasarkan bukti-bukti yang etrdapat di 
dalam teks itu sendiri. Strukturalisme percaya bahwa 
sastra dapat dipahami dan dijelaskan atas dasar system 
sastra sendiri yang membentuk semacam kaidah-kaidah 
bagi penciptaan karya sastra. (Faruk, 2012: 157)

F. Contoh Plagiarisme
1. Plagiarisme karena Tidak Memberikan Pengakuan kepada 

Pemilik Ide Asli
Contoh:

Aliran kritik baru di Amerika, Formalisme di Rusia, 
percaya bahwa teks sastra dapat dipahami dan dijelas-
kan berdasarkan bukti-bukti yang terdapat di dalam 
teks itu sendiri. Strukturalisme percaya bahwa sastra 
dapat dipahami dan dijelaskan atas dasar system sastra 
sendiri yang membentuk semacam kaidah-kaidah bagi 
penciptaan karya sastra.

Perhatikan contoh tersebut!
Teks tersebut adalah plagiarisme karena mengguna-

kan gagasan dan banyak kata-kata dari penulis lain tanpa 
menyebut sumbernya. Secara tidak langsung penulis 
menyatakan bahwa gagasan dan kata-kata tersebut adalah 
milik penulis sendiri.
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Cara menghindari kesalahan seperti ini adalah dengan 
mengutip keseluruhan kata dan menyebutkan sumbernya 
secara benar. Solusi yang lain adalah melakukan parafrase 
dari bagian yang dikutip dan menyebutkan sumber rujukan.

2. Plagiarisme karena Parafrase yang tidak diperbolehkan. 
Meskipun kutipan berikut memberi pengakuan terhadap 
sumber dengan menyebutkan sumberaslinya, namun karena 
hampir identik dengan sumber aslinya maka ini bukan gaya 
parafrase yang dapat diterima.
Contoh:

Berbagai aliran percaya bahwa teks sastra dapat dipahami 
dan dijelaskan berdasarkan bukti-bukti yang terdapat di 
dalam teks itu sendiri. Strukturalisme juga percaya bahwa 
sastra dapat dipahami dan dijelaskan atas dasar system 
sastra sendiri yang membentuk semacam kaidah-kaidah 
bagi penciptaan karya sastra. (Faruk , 2012: 157)

3. Plagiarism karena parafrase yang dipadukan dengan 
Kutipan. Mahasiswa menggunakan perpaduan gabungan 
antara kutipan dan parafrase untuk memasukkan gagasan 
pengarang asli dalam tulisannya.
Contoh:

(Faruk , 2012: 157) menegaskan bahwa “teks sastra dapat 
dipahami dan dijelaskan berdasarkan bukti-bukti yang 
terdapat di dalam teks itu sendiri”. Strukturalisme juga 
percaya bahwa sastra dapat dipahami dan dijelaskan 
atas dasar sistem sastra sendiri yang membentuk 
semacam kaidah-kaidah bagi penciptaan karya sastra.
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Penting!
Dalam melakukan parafrase diperbolehkan memasukkan 
kata-kata kunci dari sumber asli misalnya, sistem sastra, 
strukturalisme, dan teks sastra, sepanjang sumber dari 
gagasan tersebut dicantumkan.

4. Menghindar dari Plagiarisme karena Parafrase
Menghindari plagiarisme karena kesalahan parafrase dapat 
dilakukan dengan mencermati dua langkah berikut.
a. Tunjukkan, dengan menggunakan tanda kutipan dan/atau 

identasi ketika anda mengutip sumber secara langsung. 
Sebutkan sumbernya secara jelas.

b. Lakukan parafrase dengan menggunakan kata-kata anda 
sendiri, tunjukkan bahwa anda memahami konsep yang 
terkait. Sebutkan sumbernya secara jelas.

G. Kemiripan (similarity) dan Plagiarisme
Menggunakan berbagai software online terbaru yang 

banyak beredar di internet, sebuah tulisan dapat diketahui tingkat 
kemiripannya dengan tulisan lain yang datanya lebih dahulu 
ada dalam data base alat tersebut. Pada prinsipnya, proses tes 
kemiripan (similarity test) adalah sebuah kegiatan mencocokkan 
antara bagian-bagian tulisan yang telah lebih dulu diunggah 
oleh penulis lain. Tes kemiripan akan memperlihatkan dua level 
kemiripan yaitu:
1. Kemiripan total yaitu kemiripan antara tulisan yang diunggah 

dengan keseluruhan tulisan lain yang telah lebih dahulu 
diunggah.

2. Kemiripan parsial yaitu kemiripan antara tulisan yang diunggah 
dengan satu tulisan lain yang telah lebih dahulu diunggah.
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Hasil	 tes	 kemiripan	 dapat	 digunakan	 untuk	 mengidentifikasi	
bagian-bagian tulisan yang mungkin mengandung plagiarisme 
namun tes kemiripan itu sendiri tidak dapat menunjukkan 
plagiarisme. Hasil dari tes kemiripan harus ditindaklanjuti dengan 
beberapa langkah tertentu agar dapat sampai pada simpulan 
terjadi atau tidak terjadinya plagiarisme.
Software online turnitin.com dapat digunakan untuk melakukan 
tes	 kemiripan	 dan	 alat	 ini	 menghasilkan	 file	 PDF	 yang	
menunjukkan kemiripan antara tulisan yang diunggah dengan 
tulisan lain yang telah lebih dahulu diunggah melalui citra tulisan 
yang diberi blocking warna berbeda (seperti di stabillo). Setiap 
bagian tulisan yang diberi warna berbeda menunjukkan bahwa 
bagian tulisan tersebut adalah mirip atau sama dengan bagian 
tulisan milik orang lain yang telah terlebih dahulu diunggah ke 
internet. Alat turnitin.com juga memperlihatkan angka-angka 
yang berurutan pada tulisan. Angka-angka  tersebut menunjukkan 
hyperlink alamat domain web di mana tulisan yang mirip tersebut 
berada. Keberadaan plagiarisme dalam sebuah tulisan dapat 
dihindarkan apabila penulis menindaklanjuti hasil tes kemiripan 
dengan langkah-langkah sistematis berikut:
1. Cek level kemiripan, apakah terjadi pada level tulisan utuh, 

bab, paragraph, kalimat atau kata?
2. Cek sifat khusus dari kata/kalimat yang mirip tersebut, 

apabila kata yang mirip/sama bersifat khusus maka sumber 
harus disebutkan.

3. Cek teknik pengacuan, pengutipan dan parafrase yang 
digunakan, apakah telah sesuai dengan teknik yang benar?

4. Cek apakah semua acuan/kutipan telah disebutkan dalam 
referensi?
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Secara terinci, langkah-langkah tindaklanjut terhadap hasil 
tes kemiripan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 
Langkah-langkah Tindak lanjut Terhadap Hasil Tes Kemiripan

No Kemiripan
Penanganan

Ya Tidak
1 Apakah kemiripan terhadap satu penulis atau tulisan terjadi pada level:

a. Tulisan utuh?
b. Bab?
c. Paragraf?
d. Kalimat?
e. Kata?

Stop, pasti plagiarisme!
Stop, pasti plagiarisme!
Stop, pasti plagiarisme!
Lanjutkan ke pertanyaan 2
Lanjutkan ke pertanyaan 2

2. Apakah kata atau kalimat yang mirip itu adalah:
a. Kata umum (common word)?
b. Kalimat umum (common 

sentence)
c. Pengetahuan umum 

(Common Knowledge)?

Lanjut Apakah sumber 
disebutkan?

Lanjut Apakah sumber 
disebutkan?

Lanjut Apakah sumber 
disebutkan?

3. Apakah kata/kalimat yang bukan common word/sentence/knowledge namun 
telah disebutkan sumbernya telah menggunakan teknik pengacuan/sitasi yang 
benar?
a. Teknik acuan Harvard Style?
b. Teknik mengutip

1) Mengutip apa adanya?
2) Elipsis?
3) Kutipan Khusus?
4) Interpolasi?

Lanjut Perbaiki teknik acuan/
mengutip/parafrase 

sesuai dengan Pedoman 
Penulisan Artikel Ilmiah 

Pasca PBSI
Lanjut

Teknik mengutip dan 
parafrase ada di Bab II, 
teknik mengacu ada di 

Bab III
Lanjut

4. Apakah semua acuan telah 
disebutkan dalam referensi? Aman dari 

plagiarisme

Cantumkan sumber yang 
diacu/dikutip/diparafrase 
di referensi

Sumber: Dari berbagai sumber
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A. Pedoman Umum
Pedoman umum penulisan publikasi ilmiah yang 

digunakan ini mengacu pada format internasional dari UNESCO 
sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Dirjen Dikti No 
49/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan 
Berkala Ilmiah. Gaya pengutipan, pengacuan dan referensi yang 
tidak diatur dalam peraturan tersebut menggunakan gaya yang 
umum digunakan dalam berbagai publikasi ilmiah dari rumpun 
ilmu sosial yaitu gaya pengutipan Harvard style. Pedoman 
penulisan wajib dipahami dan ditaati oleh penulis yang akan 
memublikasikan artikel ilmiahnya.

Ketentuan umum yang berlaku bagi artikel yang akan 
dimuat di jurnal pascasarjana adalah sebagai berikut.
1. Artikel adalah karya ilmiah hasil penelitian atau penelitian 

konseptual di bidang bahasa, sastra, dan pembelajaran bahasa 
dan sastra yang belum pernah diterbitkan dalam jurnal, 
prosiding atau penerbitan lain dan penulisan adalah pihak 
yang bertanggung jawab terhadap hal ini dengan menuliskan 
Surat Pernyataan bermaterai. 

2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 
Naskah dipaparkan secara naratif (hindari penomoran kecuali 
terpaksa).

GAYA PENULISAN PUBLIKASI ILMIAH

BAB IX
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3. Artikel akan di telaah oleh redaktur untuk kesesuaian 
format, penerimaan maupun penolakan pemuatan artikel 
akan diberitahukan kepada penulis dan penulis artikel 
berkesempatan melakukan revisi berdasarkan catatan dari 
redaktur.

4. Manuskrip yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah menjadi 
hak milik jurnal sehingga hanya pengelola jurnal yang 
menerbitkan manuskrip tersebut dalam berbagai bentuk 
untuk tujuan ilmiah.

5. Jumlah halaman antara 15-20 halaman dengan margin atas/
bawah/kiri/kanan berurutan: 4/3/4/3cm, satu kolom dengan 
jarak 2 spasi menggunakan huruf Times New Roman. 
Paragraph diberi first line 1cm sementara antar paragraph 
tidak diberi spasi ganda, istilah yang bukan kata dalam bahasa 
Indonesia dicetak miring.

6. Artikel yang diserahkan kepada redaktur harus disertai soft 
copy.

Sesuai dengan format yang diamanatkan oleh Dikti maka 
publikasi ilmiah dapat dibagi dalam tiga (3) bagian yaitu bagian 
pembuka artikel, bagian utama artikel dan referensi.

Bagian-bagian Artikel Ilmiah
1. Bagian 
    Pembuka

Judul
Identitas Penulis (nama, lembaga afiliasi dan e-mail)
Abstrak
Kata Kunci

2. Bagian 
    Utama

Pendahuluan
Metode
Hasil dan Pembahasan
Simpulan dan Saran

3. Referensi
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Ucapan terima kasih dapat ditampilkan dalam subbab 
tersendiri setelah referensi sebagaimana umumnya jurnal ilmiah 
internasional. Ucapan terima kasih berupa ucapan kepada 
pihak yang membantu seperti pemberi dana, bahan, dan sarana 
penelitian, sponsor serta pembimbing. Semua nama yang 
tercantum	dalam	ucapan	terima	kasih	harus	sudah	dikonfirmasi	
oleh penulis. Ucapan terima kasih diucapkan secara wajar, tidak 
berlebihan dan lugas.

B. Bagian Pembuka Artikel
1. Judul

Judul	dibuat	sederhana,	spesifik,	 lugas	mencerminkan	
isi artikel dan menarik. Judul merupakan pernyataan ringkas 
tentang topik dan diusahakan menyebutkan variable atau isu 
teoretis yang diteliti. Judul maksimal 12 kata dalam bahasa 
Indonesia dan 10 kata dalam bahasa Inggris. Judul dibuat 
dengan huruf capital dengan ukuran huruf 14pt, bold, center.

Contoh:
PENINGKATAN KETERAMPILAN 

BERPIDATO DENGAN MENGGUNAKAN 
TEKNIK MODELLING SISWA KELAS VII 

SMPN 1 SURABAYA

2. Identitas	 Penulis	 (Nama,	 lembaga	 afiliasi	 dan	 media	
komunikasi penulis)

Nama (para) penulis ditulis lengkap tanpa gelar 
dan	 tanpa	 jabatan.	 Lembaga	 afiliasi	 adalah	 lembaga	 yang	
secara hukum menaungi penulis saat menulis artikel. Media 
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komunikasi penulis adalah e-mail (akan dipublikasi) dan 
nomor telp (tidak dipublikasi). Pada artikel dengan menulis 
lebih dari satu maka media komunikasi yang dicantumkan 
hanya media komunikasi penulis pertama karena komunikasi 
hanya dilakukan dengan penulis pertama. Nama penulis 
ditebalkan (bold),	 lembaga	 afiliasi	 dan	 media	 komunikasi	
penulis tidak ditebalkan. Seluruhnya dibuat dengan huruf 
12pt, center, 1 spasi, ditulis berderet ke bawah (dalam hal 
penulis lebih dari 1) dimulai dari penulis utama.

Contoh:

Sujinah1

Amanah2

1Pascasarjana Universitas muhammadiyah Surabaya, 
Surabaya, Indonesia

e-mail: sujinah_fkip@yahoo.com/ telp: +62 
81330714146

2Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, 
Surabaya, Indonesia

3. Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak adalah rangkuman lengkap tentang artikel. 

Abstrak memuat persoalan yang diteliti, subjek penelitian, 
metode penelitian secara ringkas, temuan penelitian dan 
memuat simpulan dan saran penelitian yang penting. Abstrak 
ditulis dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris, ukuran 
huruf 10pt, spasi 1, indent kiri kanan 0.5 cm, justify. Abstrak 
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ditulis dalam satu paragraph dengan kisaran 75 – 200 kata. 
Kata membantu peningkatan keteraksesan artikel. Besar 
huruf kata kunci adalah 10 pt, cetak miring, huruf kecil, 3 
sampai 5 kata, menggunakan kata sesuai thesaurus bidang 
ilmu dan ditulis satu baris.
Contoh:

ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia baku dengan ejaan 
yang disempurnakan menggunakan huruf Times New Roman 
ukuran 10 dengan spasi 1 dan panjang teks antara 200 - 300 
kata. Hindari penulisan singkatan di dalam abstrak. Abstrak 
memaparkan secara ringkas tentang masalah, tujuan, metode, 
hasil, dan simpulan. Setiap kalimat minimal mengandung 
unsur subjek dan predikat dan dalam bentuk kalimat pasif 
maka unsur subjek dan predikat harus jelas dan tidak rancu 
dengan unsur keterangan (objek).
Kata kunci: terdiri dari 3-5 kata, tanpa diakhiri dengan titik

ABSTRACT
Abstrak versi Bahasa inggris ditulis dalam bentuk past tense 
menggunakan huruf Times New Roman ukuran 10, spasi 1 
dan dengan panjang teks antara 200 - 300 kata dengan kalimat 
yang berpatutan. Kalimat dalam Bahasa Inggris minimal 
mengandung unsur subject dn predicate. Object, adverb dan 
connector dapat digunakan untuk mempercantik kalimat. 
Agar lebih komunikatif dan tidak monoton, abstract dapat 
ditulis dalam bentuk pasif dan atau aktif.
Keywords: terdiri dari 3-5 kata, tanpa diakhiri dengan titik
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C. Bagian Utama Artikel
1. Ketentuan Umum

Bagian utama artikel yang merupakan hasil penelitian 
(Artikel Hasil Penelitian) terbagi dalam empat (4) bagian 
yaitu Pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan 
serta simpulan dan saran. Sementara artikel konseptual tidak 
berisi metode sehingga terbagi dalam tiga (3) bagian yaitu 
pendahuluan, pembahasan serta penutup atau simpulan dan 
saran.

Bagian utama artikel ditulis dengan huruf Times New 
Roman 12pt, 2 spasi, first line 1 cm. mengikuti pola penulisan 
yang dianjurkan dalam Keputusan Dikti No 49/DIKTI/
Kep/2011, artikel sebaiknya tidak dibuat dengan bentuk 
pembaban seperti penulisan skripsi yang mencantumkan 
kerangka teori, pernyataan masalah, kegunaan penelitian, 
tinjauan pustaka dan sejenisnya. Pembagian artikel ke dalam 
sub-sub bagian menggunakan sub-heading. Judul bab ditulis 
dengan huruf capital, bold tanpa mencantumkan nomor bab. 
Judul sub-heading dibuat tebal (bold) dan tanpa penomoran 
di depan sub-heading dengan maksimal tiga peringkat sub-
heading.

Contoh penulisan Bab:
PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang, kajian pustaka 
dan hasil penelitian sebelumnya (disarankan acuan primer 
dan wajib mereferensi artikel dari jurnal yang dituju). Porsi 
pendahuluan sekitar 15% dari total artikel.
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METODE PENELITIAN
Menerangkan bagaiman data dikumpulkan, sumber 

data dan cara analisis data. Bagian ini diuraikan secara naratif 
dan langsung membahas metode yang digunakan dan tidak 
perlu menguraikan teori statistic yang digunakan. Porsi untuk 
bagian ini sekitar 10% dari seluruh artikel.

Contoh penulisan sub-heading
Populasi dan Sampel

Sub-heading yang khusus menjelaskan tentang suatu 
bagian penelitian dapat dibuat apabila dirasa perlu menilai 
hasil penelitian dari sub-heading juga dapat dibuat tentang 
instrumen seperti tentang reliabilitas dan validitas instrumen 
atau prosedur penelitian yang merangkum langkah-langkah 
pelaksanaan penelitian seperti pemilihan lokasi penelitian.

Contoh penulisan Bab:
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil merupakan bagian artikel yang menguraikan 
hasil bersih (tanpa proses analisis data) dan hasil pengujian 
hipotesis (jika ada). Hasil dapat disajikan dengan table atau 
grafik	 untuk	memperjelas	 hasil.	 Hasil	menjelaskan	 tentang	
data dan penerapan statistik terhadap data tersebut. Hasil 
penelitian yang dirasa penting secara relevan dinarasikan 
dengan ringkas dan jangan memasukkan data mentah.

Pembahasan adalah bagian terpenting dari artikel ilmiah. 
Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian, 
menafsirkan temuan, mengintegrasikan temuan ke dalam 
kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori 
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baru	 atau	memodifikasi	 teori	 yang	 sudah	 ada.	Bagian	hasil	
dan pembahasan mencakup sekitar 70% dari keseluruhan isi 
artikel.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. 

Saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan ditujukan 
untuk penelitian selanjutnya. Seluruhnya ditulis dalam bentuk 
esai dan bukan dalam bentuk numerical. Porsi untuk bagian 
ini sekitar 5% dari seluruh artikel.

2. Tabel dan Gambar
Tabel dan gambar dibuat sedemikian rupa sehingga 

ukuran tabel dan gambar tidak terlalu kecil namun juga 
tidak melebihi satu halaman dan diusahakan agar gambar 
hanya dalam dua warna (hitam-putih). Tabel dan gambar 
diberi judul dengan penomoran yang berurutan. Judul tabel 
diletakkan diatas tabel sedangkan judul gambar diletakkan 
dibawah gambar. Judul tabel maupun gambar ditebalkan 
(bold) dengan menggunakan huruf besar di awal kata.

Gambar dan tabel harus mencantumkan rujukannya, 
apabila tabel dan gambar merupakan hasil primer maka disebut 
sebagai hasil penelitian dan disebutkan tahunnya. Rujukan ini 
disebutkan dengan kata “Sumber:” yang diletakkan di bagian 
kiri bawah dari tabel dan gambar

Tabel dibuat tanpa menampilkan garis kolom sedangkan 
garis baris pada tabel hanya ditampilkan untuk memisahkan 
judul keterangan tabel dan mengakhiri isi tabel. Ukuran 
huruf tabel adalah 10pt sedangkan ukuran huruf gambar 
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menyesuaikan dengan kejelasan informasi yang dikandung 
oleh gambar tersebut.
Contoh Tabel:

Tabel 1
Nilai Ulangan Siswa

Siswa Nilai
A 8
B 7
C 6
D 7
E 9

Sumber: Hasil Ulangan Harian Siswa 2013

Contoh Gambar:

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (1994:12)

3. Pengutipan dan pengacuan
Pengutipan dan pengacuan dilakukan sesuai aturan 

antiplagiariasme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
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Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010. 
Teknik pengutipan yang sesuai dengan aturan tersebut dapat 
dilihat pada Bab II pedoman ini. Pengacuan menggunakan 
system penulisan referensi dalam kurung (author-
dateparenthetical referencing) sesuai dengan Harvard Style 
yang ditunjukkan dengan tanda kurung buka dan tutup yang 
berisis nama penulis dan tahun artikel. Contoh: (Maxwell, 
2002). Pengacuan buku teks disertai dengan nomor halaman. 
Contoh: (Hansen, 2009: 10). Diharapkan tidak melakukan 
pengacuan bertingkat seperti: Locong (1969) dalam Mongkeg 
(1998) dalam Sangut (2009).

D. Referensi
Referensi berarti sumber acuan yang dipakai oleh penulis 

sebagai bahan dalam menyusun tulisannya. Semua acuan 
yang tertulis dalam artikel harus dituliskan sumbernya secara 
lengkap dan benar dalam referensi gun menghindarkan penulis 
dari kemungkinan plagiarisme. Penulisan referensi yang benar 
pada artikel ilmiah adalah ditulis menyambung dari bagian 
terakhir artikel (tidak pada halman baru seperti pada skripsi atau 
tesis). Referensi disusun menurut urutan alfabetis dari nama 
pengarangnya dan ditulis dengan besar huruf 12pt.

Jarak antara baris dengan baris adalah 1 spasi, jarak antara 
pokok dengan pokok adalah 1 spasi. Tiap pokok disusun sejajar 
vertikal dimulai dari pinggir margin kiri sedangkan baris kedua, 
ketiga seharusnya dari tiap pokok dimasukkan ke dalam (indent) 
sebanyak lima ketukan. Referensi ditulis dengan mengacu pada 
Harvard style (Author-Date Parenthetical referencing) dengan 
ketentuan umum sebagai berikut.
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1. Nama penulis disebutkan secara lengkap dengan terlebih 
dahulu menyebutkan nama keluarga, dipisahkan dengan 
tanda baca koma dan dilanjutkan dengan nama lainnya. Gelar 
kesarjanaan tidak dituliskan, gelar keturunan masih dapat 
dipakai.

2. Bagian setelah nama penulis adalah tahun penerbitan artikel 
atau buku.

3. Bagian setelah tahun penerbitan adalah judul buku atau judul 
artikel.

4. Untuk buku, judul buku disebutkan secara lengkap termasuk 
judul tambahannya dan cetakan ke berapa dan ditulis miring 
(italic). Buku yang terdiri dari dua jilid atau lebih, angka 
jilidnya ditempatkan sesudah judul dan dipisahkan oleh tanda 
titik. Setelah judul buku adalah bagian yang menerangkan 
tempat buku diterbitkan dan nama penerbit.

5. Untuk artikel dari jurnal, judul artikel ditulis tegak sedangkan 
nama jurnal ditulis miring disertai dengan keterangan tentang 
volume dan nomer penerbitan jurnal serta diakhiri dengan 
nomer halaman artikel.

6. Skripsi, tesis atau disertai yang belum diterbitkan 
diperlakukan sebagai artikel dalam jurnal, dengan 
menyebutkannya sebagai hasil penelitian yang belum 
dipublikasikan dengan seizin penulis asli. Makalah yang 
telah diterima untuk dipublikasi tetapi belum diterbitkan 
dapat dirujuk dengan perkataan”in press”
Contoh penulisan referensi dari buku:

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur penelitian: Suatu 
pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
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Contoh penulisan referensi dengan dua atau lebih penulis:

Oliver. Robert T.dan Rupert L. Cortright. 1958. New 
Training for Effective Speech. New York: Henry Holt 
and Company, Inc.

Penting diperhatikan:
Urutan nama penulis sesuai dengan yang tercantum pada 
halaman judul buku. Nama penulis kedua, ketiga dan 
seterusnya tidak dibalikkan

Contoh penulisan referensi dari buku terjemahan:

Ary, D., Jacobs, L.C. dan Razavieh, A. 1976. Pengantar 
Penelitian Pendidikan. Terjemahan oleh Arief Furchan. 
1982. Surabaya: Usaha Nasional.

Contoh penulisan referensi dari artikel jurnal dan 
majalah:

Beckhard, R. dan G.W. Dyer. 1983. “Managing Continuing 
in	the	Family-owned	firm”.	Organizational Dynamic. Vol 
11 : Hal. 5-12

Contoh penulisan referensi dari buku yang diterbitkan 
oleh	lembaga/komisi:

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2010. Teknik Pengenalan 
Koruptor dan Kolusi. Jakarta: Dewan Pers.

Contoh penulisan referensi dari Himpunan, Bunga 
Rampai atau Antologi:
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Aydogan, Ismail. 2005. Culture and Favoritism. Nepotism 
Antology. Ankara: The New Rise.

Contoh penulisan referensi dari Koran atau harian:

Arjawa, Suka. 2011. Peluang Kerja di Australia bagi SDM 
Pariwisata. Bali Post 5 April 2007.

Contoh	 penulisan	 referensi	 dari	 tulisan/berita	 Koran	
tanpa nama penulis:

Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Pekerja Kelas Bawah 
Lebih Mandiri dalam Mengelola Keuangan, hlm. 3

Contoh penulisan referensi dari makalah seminar, 
lokakarya, atau penataran:

Waseso, M.G. 2001. Isi dan format Jurnal Ilmiah.
Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan 
Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas 
Lambungmangkurat, Banjarmasin, 9-11 Agustus.

Contoh penulisan referensi dari Internet:

Wilson, D. 20 November 1995. Summary of Citing Internet Sites. 
NETTRAIN Discussion List, (Online), (NETTRAIN@
ubvm.cc.buffalo.edu), diakses 22 November 1995).

Penting diperhatikan:
Artikel dari Web/blog/forum diskusi online mengikuti 
pola: Nama penulis. Tanggal upload. Judul Artikel. Alamat 
(http://....html). Tanggal akses.
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Contoh penulisan referensi dari email pribadi:

Zia, Anisah (zia@staff.uajy.ac.id). 14 Februari 2013. 
Artikel untuk Stilika.
E-mail kepada redaksi stilika (sujinah_fkip@yahoo.com).

Perhatikan contoh di atas:
Mengikuti pola nama penulis. Alamat e-mail penulis. Tanggal 
ditrimanya e-mail. Judul artikel. Nama penerima e-mail. 
Alamat e-mail penerima.
Contoh	 penulisan	 referensi	 dari	 Skripsi/Tesis/Disertasi	
yang belum diterbitkan:

Sujinah. 2011. Pengembangan Kurikulum dan 
Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa 
Cerdas Istimewa. Disertasi tidak diterbitkan. Surabaya: 
PPS UNESA



A. Pedoman Penulisan Naskah Jurnal
Ketentuan umum dan gaya penulisan yang digunakan 

pada jurnal lingkungan pascasarjana, mengacu pada format dari 
Unesco seperti diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Dikti No. 49/
DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala 
Ilmiah. Pembahasan mengenai gaya penulisan telah disampaikan 
pada bab sebelumnya. Bagian ini khusus membahas tentang 
teknik meringkas hasil penelitian mahasiswa agar menjadi format 
artikel ilmiah.

B. Bagian Pembuka Artikel
1. Judul

Judul naskah yang dibuat hendaknya memperhatikan 
beberapa hal seperti berikut.
a. Spesifik	dan	Mencerminkan	Isi	Artikel

Judul	 harus	 spesifik	 dan	mencerminkan	 isi	 artikel	
(Sevilla dkk, 1993) dan secara eksplisit maupun implisit 
mencerminkan masalah penelitian (research problem). 
Dengan membaca judul, pembaca akan segera dapat 
memutuskan apakah perlu atau tidak membaca laporan/

KIAT MERINGKAS NASKAH 
DARI HASIL PENELITIAN TESIS 
KE BENTUK ARTIKEL ILMIAH

BAB X
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tulisan tersebut lebih lanjut (Marzuki, 1989). Masalah 
penelitian yang berbeda akan membutuhkan cara 
penyelesaian yang berbeda sehingga menggunakan 
variable yang berbeda dan akan melahirkan judul yang 
berbeda. Perbedaan juga dapat timbul karena wilayah 
(tempat) penelitian yang berbeda walaupun masalah 
penelitiannya sama. Perbedaan wilayah penelitian 
membutuhkan cara pemecahan masalah yang berbeda dan 
berkonsekuensi terhadap penggunaan variable serta judul 
penelitian yang berbeda.

Contoh masalah penelitian adalah menurunnya 
kinerja karyawan di suatu institusi. Seandainya terdapat 
dua tau lebih institusi menghadapi masalah penelitian 
yang sama, dapat dipastikan bahwa penyebabnya pasti 
berbeda sehingga judul yang dihasilkan dari masalah 
penelitian tersebut akan berbeda. Masalah penelitian yang 
dihadapi peneliti akan berbeda baik menurut jurusan, 
maupun konsentrasi.

b. Menunjukkan Hakekat Objek, Metode dan Wilayah 
Penelitian

Fungsi pokok judul adalah menunjukkan kepada 
pembaca mengenai hakekat objek penelitian, metode, 
dan wilayah yang digunakan (Marzuki, 1989). Objek 
penelitian adalah variabel-variabel yang diteliti. Metode 
secara implisit tersirat pada tingkat eksplanasi dari 
penelitian yang dilakukan, apakah deskriptif, komparatif, 
atau asosiatif. Jika peneliti melakukan penelitian dengan 
tingkat eksplanasi asosiatif, maka masalah penelitiannya 
mencerminkan persoalan pada dependen variabel yang 
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diteliti dan memuat variabel-variabel dan hubungan 
antarvariabel jika tingkat eksplanasinya asosiatif 
(Sugiono, 2003). Wilayah menjelaskan tempat penelitian 
dilakukan.

c. Maksimal 12 Kata (Bahasa Indonesia) dan 10 kata 
(Bahasa Inggris)

Jika judul tesis yang akan diringkas ternyata 
melebihi 12 kata dalam bahasa Indonesia atau melebihi 
10 kata dalam Bahasa Inggris maka judul harus diringkas 
tanpa mengubah esensi judul. Jika dalam meringkas 
judul artikel menghadapi kendala jumlah kata yang 
terlalu banyak sehingga tidak dapat memasukkan semua 
kriteria yaitu objek, metode, dan wilayah penelitian maka 
yang paling mungkin tidak dimunculkan adalah wilayah 
penelitian seperti desa, kecamatan, kabupaten, atau 
provinsi, namun dalam bahasan di artikel tetap harus ada 
penjelasan tentang wilayah penelitian dilakukan.
Contoh meringkas judul:

Pengaruh metode Hypnoteaching dalam Kemampuan 
Menulis Karangan Deskripsi Peserta Didik Kelas XI 
AK SMK Wachid Hasyim Surabaya Tahun Ajaran 
2012/2013

Perhatikan contoh judul berikut!
Judul tersebut terlalu panjang dan dapat disesuaikan 
menjadi:

Pengaruh metode Hypnoteaching dalam Kemampuan 
Menulis Karangan Deskripsi
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d. Menunjukkan Tingkat Eksplanasi Artikel
Tingkat eksplanasi artikel bisa berada pada 

tingkat deskriptif, komparatif, maupun asosiatif dan 
tingkat eksplanasi ini harus tercermin pada judul artikel. 
Mengambil beberapa contoh judul yang berasal dari 
tulisan tugas akhir mahasiswa, berikut adalah beberapa 
contoh judul berdasarkan tingkat eksplanasinya.
1) Tingkat Eksplanasi Deskriptif

a) Sastra	 Lisan	 Buyut	 Safidhin	 (kajian	 isi,	 Fungsi,	
dan Makna Simbolik)

b) Wacana Lisan Pengamen Bus Kota Jurusan 
Terminal Bungurasih-Joyoboyo Surabaya

2) Tingkat Eksplanasi Komparatif
a) Studi Perbandingan Loyalitas Terhadap Merk 

Tertentu Pada Konsumen Laki-laki dan Perempuan 
di Kabupaten Kediri

3) Tingkat Eksplanasi Asosiatif
a) Pengaruh Metode Hypnoteaching dalam 

Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Peserta 
Didik Kelas XI AK SMK Wachid Hasyim Surabaya 
Tahun Ajaran 2012/2013

b) Hubungan Minat Membaca dengan Kemampuan 
Menulis Siswa Kelas VII SMPN 6 Surabaya Tahun 
Ajaran 2012/2013

2. Nama	Para	Penulis,	Lembaga	Afiliasi	dan	Media	
Komunikasi Penulis

Disesuaikan dengan penjelasan dalam Bab III dan tidak 
perlu diringkas.

3. Abstrak dan Kata Kunci (keywords)
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Abstrak ditulis secara ringkas dan padat serta 
mencerminkan keseluruhan isi tulisan. Abstrak memuat 
masalah penelitian berupa kesenjangan antara harapan dan 
kenyataan. Sebagai contoh diharapkan kinerja pegawai 
mengamali kenaikan, namun kenyataannya malah sebaliknya. 
Contoh lain misalnya target produksi atau penjualan tidak 
tercapai, semangat kerja pegawai terus menurun, tingkat 
pengangguran semakin tinggi, kemiskinan semakin meluas, 
dan sebagainya.

Semua contoh tersebut merupakan masalah penelitian 
yang menjadi dasar penelitian dilakukan, hal ini berarti 
di dalam abstrak minimal menjelaskan tentang adanya 
kesenjangan informasi tentang sesuatu dan bahwa informasi 
tersebut sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. 
Berdasarkan isu atau masalah penelitian tersebut maka di 
dalam abstrak cukup menyebutkan tentang lokasi penelitian, 
responden/sampel penelitian, teknik sampling, serta teknik 
analisis data. Selanjutnya dituliskan hasil yang ditemukan 
dalam penelitian.

Kata kunci yang dimasukkan dapat berupa teori dasar, 
variabel-variabel penelitian, seperti variabel dependen, 
independen, atau responden penelitian.

C. Bagian Utama Naskah
Bagian utama naskah menguraikan pendahuluan, metode 

penelitian, serta hasil dan pembahasan.
1. Pendahuluan

Seperti yang disampaikan oleh Effendy (2012), 
pendahuluan harus mencerminkan wawasan penulis tentang 
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permasalahan yang diteliti dan ditulis, sehingga secara 
implisit maupun eksplisit menyampaikan pemecahan 
masalah yang akan dilakukan atau diajukan oleh peneliti. Di 
awal bagian pendahuluan, penulis dapat memberikan uraian 
yang menjelaskan garis besar logika penelitian dan alas an 
penelitian sementara pada bagian akhir pendahuluan perlu 
dinyatakan	 secara	 ekplisit	 definisi	 variabel	 dan	 hipotesis	
penelitian yang kemudian diikuti dengan tujuan penelitian. 
Bagian pendahuluan menguraikan dua hal yaitu latar 
belakang dan kajian kepustakaan. Berbeda dengan skirpsi/
tesis/disertasi yang memisahkan kedua hal ini dalam bab 
yang trerpisah, maka pada penulisan artikel, kedua hal ini 
diuraikan dalam satu bagian. Latar belakang membahas 
tentang pentingnya topik atau riset tersebut dilakukan (alas 
an penelitian). Pemahaman tentang pentingnya topic tersebut 
dapat diperoleh melalui kepustakaan yang dibaca atau yang 
diacu. Setelah selesai membahas tentang pentingnya topik 
penelitian, uraian dalam pendahuluan dilanjutkan dengan 
penyampaian permasalah/isu yang menjadi focus penelitian. 
Kajian kepustakaan yang dibahas secara ringkas dalam 
pendahuluan meliputi teori-teori yang digunakan serta hasil-
hasil penelitian yang mendukung.

Hasil penelitian yang mendukung dapat bersumber 
dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. penelitian 
sebelunya tidak perlu diulas secara lengkap dan terperinci 
karena diasumsikan pembaca jurnal ilmiah telah memiliki 
pengetahuan yang cukup pada bidang ilmu tersebut sehingga 
tidak memerlukan penjelasan panjang lebar. Penelitian 
sebelumnya lebih berfungsi sebagai pemberi gambaran 
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atau sejarah tentang konteks penelitian. Dengan demikian 
pendahuluan akan memuat sebagian besar dari pustaka yang 
ada dalam referensi.

Selain latar belakang dan kajian pustaka, pendahuluan 
juga dapat memuat harapan dari hasil penelitian dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi, dilanjutkan dengan 
penjelasan mengenai kaitan penelitian dengan penelitian-
penelitian sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan dengan 
uraian tentang hipotesis, desain penelitian dan implikasi 
teoretis penelitian dan barulah pada bagian akhir pendahuluan 
diuraikan tujuan penelitian.

2. Metode Penelitian
Bagian ini menjelaskan pelaksanaan penelitian 

dan diharapkan dapat membuat pembaca mengevaluasi 
ketepatan metode, reliabilitas, dan validitas hasil penelitian 
serta memungkinkan peneliti lain mereplikasi penelitian. 
Penjelasan tentang metode dapat dibagi dalam beberapa sub-
bagian yang diberi judul tersendiri. Hal-hal penting yang 
biasanya dibuat dalam sub-bagian tersendiri adalah deskripsi 
tentang populasi dan sampel, instrument dan prosedur 
penelitian. Bagian metode penelitian menguraikan tentang 
beberapa hal yaitu:
a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat berupa wilayah makro atau 
wilayah regional seperti desa, kecamatan, kabupaten, 
provinsi, maupun nasional Indonesia, dan juga dapat 
berupa lokasi penelitian mikro seperti perusahaan, 
lembaga pemerintah, kumpulan dari beberapa perusahaan 
swasta maupun Perusahaan Negara. Alasan ilmiah 
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pemilihan lokasi penelitian harus disampaikan dan bukan 
alasan yang bernuansa subjektif. Alasan ilmiah dapat 
dihubungkan dengan isu atau masalah penelitian yang 
melandasi penelitian dilakukan di lokasi tersebut.

b. Sumber Data
Sumber data secara umum ada dua yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Peneliti dapat 
menggunakan hanya satu sumber data atau kedua-
duanya untuk menjawab tujuan penelitian. Jika masih 
memungkinkan, perlu juga disampaikan secara singkat 
contoh data sesuai dengan sumber yang digunakan.

c. Populasi, Sampel, Metode Pengambilan Sampel
Naskah harus menjelaskan populasi, jumlah sampel 

dan metode penentuan sampel. Populasi tidak hanya orang 
tetapi segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian untuk 
diteliti (Kuncoro, 2003). Cara menentukan jumlah sampel 
yang digunakan harus disampaikan seperti juga metode 
penentuan sampel. Sebutkan metode penentuan sampel 
yang	digunakan	unjtuk	kemudian	diklasifikasikan	apakah	
tergolong random sampling atau nonrandom sampling 
(Sekaran & Bougie, 2009).

d. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Instrument tertentu untuk mengumpulkan data 

biasanya digunakan  pada penelitian dengan metode survey 
dengan jumlah sampel yang relative banyak. Bagian ini 
perlu menjelaskan secara singkat tentang instrument yang 
digunakan dan uji validitas serta reliabilitas yang telah 
dilakukan. Nilai-nilai statistic uji validitas dan reliabilitas 
hendaknya disampaikan secara singkat.
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Teknik atau metode pengumpulan data yang 
digunakan haru sdiberikan penjelasan secara singkat 
namun memadai. Umumnya teknik pengumpulan data 
ada empat yaitu metode observasi, angket/kuesioner, 
wawancara/interview, dan indepth interview (wawancara 
mendalam).

e. Teknik Analisis Data
f. Teknik analisis data yang digunakan harus disesuaikan 

dengan tingkat eksplanasi dari tujuan penelitian. Tiga 
teknik analisis data yang sesuai dengan tingkat eksplanasi 
dari tujuan penelitiannya adalah teknik statistic deskriptif, 
komparatif, dan asosiatif. Naskah boleh menggunakan 
satu atau lebih teknik statistic asalkan sesuai dengan 
tujuan penelitian. Teknik analisis data juga pperlu 
disesuaikan dengan derajat kelulusan mahasiswa, seperti 
S1, S2, dan S3 semakin tinggi derajat kelulusan, maka 
seyogyanya teknik analisis data yang digunakan semakin 
luas dan mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian diarahkan untuk menjawab tujuan 

penelitian, sehingga nilai-nilai statistik yang diungkap dalam 
hasil penelitian diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian 
dan sesuai dengan kuantitas dari tujuan penelitian. Jika 
terdapat tiga tujuan penelitian maka paling sedikit harus 
ada tiga nilai-nilai statistik yang dikutip dan dimasukkan ke 
dalam tulisan/naskah. Hasil statistik yang ditujukan bukan 
untuk mencapai tujuan penelitian juga dapat diungkapkan 
apabila hasil statistik itu memperkuat analisis. Sebagai 
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contoh jika penulis menganalisis hubungan kualitas SDM 
dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman dengan 
produktivitas, maka dapat dianalisis secara deskriptif melalui 
hasil statistic deskriptif tentang kondisi variabel pendidikan 
dan pengalaman responden.

Penjelasan hasil statistik dapat dilakukan dengan 
menggunakan	berbagai	bentuk	penyajian	data	seperti	grafik,	
tabel, maupun diagram. Pembahasan tentang variabel yang 
tercantum	 dalam	 tabel/grafik	 maupun	 diagram	 dilakukan	
dengan cara menginterpretasikannya dan bukan dengan 
menyebutkan lagi angka-angka yang ada dalam tabel/
grafik/diagram.	 Pada	 dasarnya,	 yang	 harus	 dilakukan	
peneliti dalam menginterpretasikan adalah dengan melihat 
kecenderungan data tersebut, atau jika memungkinkan dapat 
juga membandingkan dengan data lain yang bersifat lebih 
umum/makro.

Contoh Tabel:
Tabel 1

Distribusikan Responden Menurut Pendidikan Tertinggi
Yang Ditamatkan Tahun 2015

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

1 SD 150

2 SLTP 200

3 SLTA 300

4 PT 350

5 Total 1000

Sumber: Data Hipotesis, 2015
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Contoh interpretasi tabel yang buruk:
Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa 

responden yang berpendidikan SD sekitar 15 persen yaitu 
sebanyak 150 orang, dan yang berpendidikan SLTP sebanyak 
200 orang, dan seterusnya…

Perhatikan contoh interpretasi tersebut!
Penulis sebaiknya tidak menganalisis seperti contoh 

tersebut, yaitu seluruhnya mengulangi menyebut data yang 
ada dalam tabel. Penulis cukup menyebutkan satu titik data 
dengan maksud memberi penekanan terhadap analisis yang 
dilakukan, misalnya data yang paling rendah atau paling 
tinggi.

Contoh interpretasi tabel yang baik:
Data tabel 1 menunjukkan bahwa responden 

dengan pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat 
presentasenya, hal ini dapat dimengerti karena pekerjaan/
tugas di lembaga ini yang membutuhkan pendidikanyang 
lebih tinggi, lebih banyak jumlahnya dibnadingkan dengan 
pekerjaan/tugas yang membutuhkan pendidikan yang lebih 
rendah.

Perhatikan contoh interpretasi tersebut!
Analisis dilakukan terhadap data dengan melihat 

kecenderungan datanya, atau membandingkan data dalam tabel 
dengan kondisi atau keadaan lain di luar data yang dianalisis. 
Yang perlu diperhatikan adalah jika membandingkan suatu 
data dengan data lainnya maka sebaiknya yang dibandingkan 
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adalah presentasenya dan bukan data absolut. Misalnya 
membandingkan angkatan kerja satu daerah lainnya maka 
yang dibandingkan adalah data persentasenya, bukan 
absolutnya.

Setelah seluruh hasil penelitian diungkapkan maka 
langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan 
terhadap hasil. Pembahasan pada dasarnya adalah evaluasi 
dan penafsiran terhadap hasil penelitian terutama berkaitan 
dengan hipotesis yang dikemukakan. Setiap pernyataan dalam 
pembahasan diusahakan menambah pemahaman pemahaman 
pembaca tentang masalah yang sedang dibahas dan karena itu 
pengulangan pernyataan sangat tidak dianjurkan.

Awali pembahasan dengan pernyataan yang 
mendukung atau menolak hipotesis. Langkah kedua adalah 
menghubungkan hasil penelitian, seperti kondidi hubungan 
antar variabel penelitian, dengan teori-teori yang relevan. 
Jelaskan apakah hasil penelitian sesuai atau tidak sesuai 
dengan teori dan apa penjelasan di balik fenomena tersebut. 
Uraian selanjutnya membahas persamaan atau perbedaan 
hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya. Uraian 
ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian 
dengan hasil penelitian yang sejenis yang relevan. Secara 
argumentative peneliti harus menjelaskan apakah hasil 
penelitian tersebut mendukung atau menolak hasil penelitian 
yang dilakukan peneliti. Kedalaman pembahasan ditentukan 
oleh derajat kelulusan mahasiswa, semakin tinggi derajat 
kelulusan mahasiswa, seyogyanya pembahasannya lebih 
mendalam. Pada bagian pembahasan, penulis bebas 
menjelaskan serta menarik simpulan dari hasil penelitian 
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dengan memperhatikan bahwa interpretasi, generalisasi dan 
simpulan tidak boleh melebihi skala populasi dan sampel. 
Narasi pada akhir bagian pembahasan difokuskan terhadap 
beberapa hal yaitu sumbangan penelitian terhadap bidang 
ilmu, sumbangan penelitian terhadap pemecahan masalah 
serta konsekuensi teoritis dari hasil penelitian.

4. Simpulan dan Saran
Bagian ini membahas tentang simpulan yang diperoleh 

dan simpulan ini difokuskan atau disesuaikan dengan tujuan 
penelitiannya. Paling tidak secara implisit simpulan yang 
disampaikan sesuai dengan rumusan tujuan penelitian. Saran 
yang disampaikan harus didasarkan atas analisis yang dibuat 
pada bagian pembahasan dan tidak membuat saran yang 
hanya didasarkan atas apa yang ada dalam logika pikiran 
tanpa didasarkan atas hasil analisis dan pembahasan.

D. Bagian Akhir Naskah
Bagian akhir naskah berupa referensi yang digunakan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis referensi 
seperti berikut.
1. Semua acuan di dalam artikel harus dimasukkan ke dalam 

referensi dan semua referensi harus diacu di dalam teks. Agar 
penulisan referensi lengkap, sebaiknya dibuat sebagai tahap 
akhir penulisan.

2. Referensi yang baik adalah 80 persennya merupakan acuan 
primer (artikel dalam jurnal), dengan masa terbitan 10 
tahun terakhir. Lebih dipilih yang mereferensi artikel yang 
diterbitkan oleh jurnal yang dituju. Misalnya mengirim 
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tulisan untuk dimuat pada jurnal pascasarjana, maka artikel 
seyogyanya mereferensi artikel yang pernah dimuat di jurnal 
tersebut.

3. Cara menulis referensinya disesuaikan dengan aturan yang 
ada seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya.
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Lampiran 01: Contoh Sampul Luar Tesis

MODEL IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK 
DALAM MEMBENTUK KEMAMPUAN BERFIKIR 

KRITIS SISWA PADA MATA PELAJARAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 

DI SMK NEGERI 1 BOJONEGORO

TESIS

Diajukan oleh
MUHAMAD ANSORUL HAKIM

NIM : 20152550034

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2017
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Lampiran 02: Contoh Sampul Dalam Tesis

MODEL IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK 
DALAM MEMBENTUK KEMAMPUAN BERFIKIR 

KRITIS SISWA PADA MATA PELAJARAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 

DI SMK NEGERI 1 BOJONEGORO

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh 

Gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd)

Program Studi : Pendidikan Islam

Diajukan oleh
MUHAMAD ANSORUL HAKIM

NIM : 20152550034

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2017
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Lampiran 03: Contoh Pernyataan Keaslian (aturan perpus)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama  : Muhammad Ansorul Hakim
NPM  : 20152550034
Program Studi : Pendidikan Islam
     

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil 
penelitian saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya 
dan disebutkan dalam daftar pustaka

Surabaya, 02 Januari 2017
         
Yang menyatakan

         
Muhammad Ansorul Hakim
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Lampiran 04: Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN 
Tesis oleh Muhammad Ansorul Hakim NIM: 20152550034 

dengan	judul	:	Model	Implementasi	Pendekatan	Saintifik	dalam	
Membentuk	Kemampuan	Berfikir	Kritis	Siswa	pada	Mata	Pelajaran	

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Bojonegoro, 
telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag      ____________________ Pembimbing I

Dr. M. Arfan Mu’ammar, M.Pd.I ____________________ Pembimbing II

Mengetahui,
Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya
Kaprodi,

Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M.Ag



97LAMPIRAN

Lampiran 05: Contoh Halaman Pengesahan Tesis
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MODEL IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM 

MEMBENTUK KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS SISWA PADA 
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI 

PEKERTI DI SMK NEGERI 1 BOJONEGORO

oleh
Muhammad Ansorul Hakim

NIM. 20152550034

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pada tanggal  ..................  

TIM PENGUJI

Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M.Ag  : _______________  Penguji Utama

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag : _______________  Penguji I                

Dr. M. Arfan Mu’ammar, M.Pd.I :  _______________  Penguji II

Surabaya, ...........................
Program Pascasarjana
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Direktur,

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag
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Lampiran 06: Contoh Abstrak Indonesia

ABSTRAK

Pembelajaran	 menggunakan	 pendekatan	 saintifik	 dapat	
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena mereka 
dilatih untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 
mengkomunikasikan materi. Rumusan masalah dari penelelitian tesis 
ini adalah : Pertama, bagaimana model implementasi pendekatan 
saintifik	 pada	 mata	 pelajaran	 Pendidikan	Agama	 Islam	 dan	 Budi	
Pekerti di SMK Negeri 1 Bojonegoro. Kedua, Bagaimana Kemampuan 
berfikir	kritis	siswa	SMK	Negeri	1	Bojonegoro.	Ketiga, Bagimana 
pengaruh	model	implementasi	pendekatan	saintifik	dalam	membentuk	
kemampuan	 berfikir	 kritis	 siswa	 pada	 mata	 pelajaran	 Pendidikan	
Agama Islam dan Budi Pekerti.  Penelitian ini menggunakan metode 
kombinasi (mixed methods) model concurrent embedded strategy 
merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan 
metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara simultan/bersama-
sama (atau sebaliknya). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
peserta didik SMK Negeri Bojonegoro yang berjumlah 1440 peserta 
didik. Sedangkan sampelnya adalah kelas XI Akuntansi sebanyak 
tiga kelas sejumlah 93 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Teknik 
pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, angket, dan 
metode dokumentasi. Sedangkan analisis datanya dengan statistic 
product moment. Dari hasil penelitian diketahui bahwa diperoleh 
hasil penelitian = 0,404, apabila dikonsultasikan dengan 
harga	 r	 dalam	 tabel	untuk	N	=	93,	untuk	 taraf	 signifikansi	5	%	=	
0,202	dan	untuk	taraf	signifikansi	1	%	=	0,263	sehingga,	untuk	taraf	
signifikansi	5	%	nilai	  lebih besar dari nilai , dan untuk 
taraf	 signifikansi	 1	%	 nilai	  juga lebih besar dari nilai 
. Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, manakala dikonsultasikan 
pada besarnya “r” product moment, maka interpretasinya antara 
variabel X dan variabel Y terdapat korelasi sedang. Maka diperoleh 
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kesimpulan bahwa terdapat pengaruh sedang/cukup antara 
implementasi	pendekatan	saintifik	dalam	membangun	kemampuan	
berfikir	kritis	pada	mata	pelajaran	Pendidikan	Agama	Islam	di	SMK	
Negeri 1 Bojonegoro.

Kata Kunci	:	Model	Implementasi,	Pendekatan	Saintifik,	Berfikir	
Kritis

Catatan :
Abstrak terdiri dari 200-300 kata yang berisi :
Latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian dan 
hasil penelitian
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Lampiran 07: Contoh Abstrak Inggris

ABSTRACT

Learning	 using	 a	 scientific	 approach	 can	 improve	 students’	
critical thinking skills as they are trained to observe, question, try, 
reason and communicate material.

The formulation of the problem of this research could be 
described as followed: First how the model of implementation of 
scientific	approach	on	the	subjects	of	Islamic	Education	and	moral	
education. Second how is the students’ critical thinking ability? Third 
how	 does	 to	 influence	 the	 implementation	model	 of	 the	 scientific	
approach in shaping students’ critical thinking skills on the subjects 
of Islamic Education and moral education?

This research used mixed methods of concurrent embedded 
strategy model. In this study which was the primary method was 
quantitative and the secondary method was qualitative. The population 
in this study was students of Bojonegoro State Junior High School 
which amounted to 1440. The sample was class XI accounting as 
much as 3 classes of 93 students. The sampling technique used in 
this research was Purposive sampling. Data collection techniques 
used observation, interviews, questionnaires, and documentation.  
The data analysis used product moment statistic.

From result of research obtained r_XY = 0,404, if consulted 
with	price	r	in	table	for	N	=	93,	for	significance	level	5%	=	0,202	and	
1% = 0,263. So that Ha accepted and Ho rejected, when consulted 
the amount of “r” product moment, then the interpretation between 
variables X and variable Y there was a moderate correlation. So it 
could	be	concluded	that	there	was	a	moderate	influence	between	the	
implementation	of	the	scientific	approach	in	building	critical	thinking	
skills on the subjects of Islamic Education and moral educationin 
SMK Negeri 1 Bojonegoro.

Keywords	 :	 Implementation	Model,	 Scientific	Approach,	 Critical	
Thinking
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Lampiran 08: Contoh Kata Pengantar Tesis

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT, atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Model 
Implementasi	Pendekatan	Saintifik	dalam	Membentuk	Kemampuan	
Berfikir	Kritis	Siswa	pada	Mata	Pelajaran	Pendidikan	Agama	Islam	
dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Bojonegoro”. Seiring dengan itu 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, MM., Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag., Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.

3. Bapak Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M.Ag., selaku Ketua 
Program Studi Pendidikan Islam Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surabaya.

4. Bapak Dr. M. Arfan Mu’ammar, M.Pd.I., selaku dosen 
Pembimbing pertama yang telah memberikan arahan dan 
revisi dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Hambal, M.Pd.I., selaku dosen 
Pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan 
revisi dalam penulisan tesis ini.

6. Semua pihak yang telah memberi motivasi dan bantuan 
kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama 
kepada istri dan anak-anak serta kedua orang tua.

Atas segala bantuan dari Bapak/Ibu penulis berharap semoga 
Allah membalasnya dengan balasan amal shaleh, Amin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa menerima 
saran dan kritik yang membangun  demi perbaikan tesis ini. Semoga 
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penulisan ini ada guna dan manfaatnya bagi perkembangan ilmu 
pendidikan Islam, utamanya kepada para guru Agama dalam 
meningkatkan bimbingan terhadap siswa, dan mudah-mudahan 
bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

 Surabaya, 02 Januari 2017
 

 Penulis
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Lampiran 09: Contoh Sistematika Inti Tesis 
A. Penelitian Kuantitatif Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah (fokus penting, analisis gap realitas 

dan harapan, analisis gap penelitian terdahulu/orisinalitas, 
alternatif solusi)

B. Rumusan Masalah (keterkaitan antarvariabel)
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian (teoritis dan praktis)
E.	 Definisi	Operasional	Variabel
F. Sistematika Pembahasan

BAB II  LANDASANTEORI
A. Tinjauan Pustaka (hasil penelitian terdahulu yang relevan)
B. Kerangka Teori (teori yang digunakan untuk menganalisis 

fenomena yang terkait dengan variabel penelitian)
C. Hipotesis (jawaban sementara dari rumusan masalah 

berdasarkan teori dan kebenarannya akan diuji dengan data 
empirik)  (kalau ada)

BAB III  METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Desain Penelitian
B. Setting Penelitian (tempat dan waktu penelitian)
C. Populasi dan Sampel 
D. Variabel Penelitian
E. Teknik Pengumpulan Data
F. Instrumen Pengumpulan Data
G. Teknik Analisis Data

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
B. Analisis Data
C. Pembahasan (mendiskusikan hasil dengan teori penelitian)

BAB V  PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA (Referensi yang digunakan 5 tahun terakhir, kecuali 
buku induk dan grounded theory)

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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B. Penelitian Kuantitatif Prodi Pendidikan Islam dan Hukum 
Ekonomi Shari’ah

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah (fokus penting, analisis gap realitas 

dan harapan, analisis gap penelitian terdahulu/orisinalitas, 
alternatif solusi)

B. Rumusan Masalah (keterkaitan antarvariabel)
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian (teoritis dan praktis)
E.	 Definisi	Operasional	Variabel
F. Sistematika Pembahasan

BAB II  LANDASANTEORI
A. Tinjauan Pustaka (hasil penelitian terdahulu yang relevan)
B. Kerangka Teori (teori yang digunakan untuk menganalisis 

fenomena yang terkait dengan variabel penelitian)
C. Hipotesis (jawaban sementara dari rumusan masalah 

berdasarkan teori dan kebenarannya akan diuji dengan data 
empirik)  (kalau ada)

BAB III  METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Desain Penelitian
B. Setting Penelitian (tempat dan waktu penelitian)
C. Populasi dan Sampel 
D. Variabel Penelitian
E. Teknik Pengumpulan Data
F. Instrumen Pengumpulan Data
G. Teknik Analisis Data

BAB IV  PAPARAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
B. Paparan Data
C. Analisis Data (mendiskusikan hasil penelitian)

BAB V  PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA (Referensi yang digunakan 5 tahun terakhir, kecuali 
buku induk dan grounded theory)

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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C. Penelitian Kualitatif Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah (fokus penting, analisis gap realitas 

dan harapan, analisis gap penelitian terdahulu/orisinalitas, 
alternatif solusi)

B. Fokus Penelitian / Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian (teoritis dan praktis)
E.	 Definisi	Istilah	/	Operasional
F. Sistematika Pembahasan

BAB II  LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka (hasil penelitian terdahulu yang relevan)
B. Kerangka Teori (teori yang digunakan untuk menganalisis 

fenomena yang terkait dengan fokus penelitian)

BAB III  METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Sumber data penelitian 
C. Data Penelitian
D. Teknik Pengumpulan Data 
E. Instrumen Penelitian
F. Teknik Analisis data  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data/Temuan Penelitian dan Proposisi
B. Pembahasan (mendiskusikan proposisi dengan teori 

penelitian)

BAB V  PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA (referensi yang digunakan 5 tahun terakhir, kecuali 
buku induk dan grounded theory)

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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D. Penelitian Kualitatif Prodi Pendidikan Islam dan Hukum 
Ekonomi Shari’ah

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah (fokus penting, analisis gap realitas 

dan harapan, analisis gap penelitian terdahulu/orisinalitas, 
alternatif solusi)

B. Fokus Penelitian / Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian (teoritis dan praktis)
E.	 Definisi	Istilah	/	Operasional
F. Sistematika Pembahasan

BAB II  LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka (hasil penelitian terdahulu yang relevan)
B. Kerangka Teori (teori yang digunakan untuk menganalisis 

fenomena yang terkait dengan fokus penelitian)

BAB III  METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Sumber data penelitian 
C. Data Penelitian
D. Teknik Pengumpulan Data 
E. Instrumen Penelitian
F. Teknik Analisis data  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
B. Penyajian Data
C. Analisis Data

BAB V  PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA (referensi yang digunakan 5 tahun terakhir, kecuali 
buku induk dan grounded theory)

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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E. Penelitian Tindakan

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah (fokus penting, analisis gap realitas 

dan harapan, analisis gap penelitian terdahulu/orisinalitas, 
alternatif solusi)

B. Rumusan Masalah (rincian dari fokus penelitian)
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian (teori dan praktis)
E.	 Definisi	Istilah/Definisi	Operasional
F. Sistematika Pembahasan

BAB II   LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka (hasil penelitian terdahulu yang relevan)
B. Kerangka Teori (teori yang digunakan untuk menganalisis 

fenomena yang terkait dengan variabel penelitian)
C. Hipotesis Tindakan

BAB III  METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Pendekatan Penelitian
C. Setting Penelitian (tempat dan waktu penelitian)
D. Subjek Penelitian
E. Rancangan dan Prosedur Penelitian
F. Teknik Pengumpulan Data
G. Teknik Analisis Data

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil penelitian/deskripsi data setiap siklus
B. Pembahasan

BAB V  PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA (Referensi yang digunakan 5 tahun terakhir, kecuali 
buku induk dan grounded theory)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



108 PEDOMAN PENULISAN TESIS DAN ARTIKEL ILMIAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

F. Penelitian Pengembangan

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah (fokus penting, analisis gap realitas 

dan harapan, analisis gap penelitian terdahulu/ orisinalitas, 
alternatif solusi)

B. Rumusan Masalah (keterkaitan antarvariabel)
C. Tujuan Pengembangan
D. Manfaat Penelitian (teoritis dan praktis)
E. Hasil yang Diharapkan
F.	 Spesifikasi	Produk	yang	Dikembangkan
G.	 Definisi	Istilah/Operasional
H. Sistematika Pembahasan

BAB II  LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka (hasil penelitian terdahulu yang relevan)
B. Kerangka Teori (teori yang digunakan untuk menganalisis 

fenomena yang terkait dengan variabel penelitian)

BAB III  METODE PENELITIAN
A. Metode Pengembangan
B. Prosedur Pengembangan
1. Pengembangan Produk
a. Desain Pengembangan
b. Subjek Pengembangan
c. Jenis Data
d. Teknik Pengumpulan Data
e. Instrumen Pengumpulan Data
f. Teknik Analisis Data
g. Keabsahan Data
2. Uji Coba Produk
a. Desain Uji Coba
b. Subjek Uji coba
c. Jenis Data
d. Teknik Pengumpulan Data
e. Instrumen Pengumpulan Data
f. Teknik Analisis Data
3. Penilaian Produk
a. Desain Eksperimen
b. Subjek Eksperimen
c. Jenis Data
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d. Teknik Pengumpulan Data
e. Instrumen Pengumpulan Data
f. Teknik Analisis Data

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
B. Hasil Pengembangan
C. Pembahasan Produk
D. Produk Penelitian

BAB V PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA (referensi yang digunakan 5 tahun terakhir, kecuali 
buku induk dan grounded theory)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



110 PEDOMAN PENULISAN TESIS DAN ARTIKEL ILMIAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

G. Penelitian Tokoh (Contoh)

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Penelitian Terdahulu
F.	 Definisi	Operasional
G. Metode Penelitian
H. Sistematika Pembahasan

BAB II  LATAR BELAKANG PEMIKIRAN THAHA HUSEIN
A. Latar Belakang Eksternal

1. Iklim Politik di Mesir
2. Kondisi Sosial Mesir
3. Kondisi Intelektual Mesir

B. Latar Belakang Internal
1. Belajar di Mesir
2. Belajar di Perancis
3. Masa-masa berkiprah di Mesir

C. Metode Berpikir Thaha Husein
1. Antara Rasio dan Agama
2. Thaha Husein dan Determinasi Historis
3. Sekitar Perkembangan Pemikiran Thaha Husein

BAB III  GAGASAN-GAGASAN SEKULARISASI THAHA HUSEIN 
DALAM BIDANG KEBUDAYAAN, PENDIDIKAN DAN 
POLITIK
A. Bidang Kebudayaan
B. Bidang Pendidikan
C. Bidang Politik

BAB IV  GAGASAN-GAGASAN SEKULARISASI THAHA HUSEIN 
DALAM BIDANG AGAMA
A. Antara Sya’ir Jahiliyah dan al-Qur’an
B. Kissah (Ibrahim dan Ismail) dalam al-Qur’an
C. Mencari titik temu Agama-agama

BAB V  PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran
Curriculum Vitae Penulis
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H. Penelitian Tokoh (Contoh)

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Penelitian Terdahulu
F.	 Definisi	Operasional
G. Metode Penelitian
H. Sistematika Pembahasan

BAB II  BIOGRAFI DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN AL-
GHAZALI
A. Latar Belakang Pemikiran al-Ghazali
B. Kesangsian al-Ghazali
C. Sumber-sumber Pemikirannya
D. Karya-karya al-Ghazali

BAB III  HAKEKAT DAN STRUKTUR EKSISTENSIAL MANUSIA
A. Hakekat
B. Struktur Eksistensial Manusia
C. Hubungan Jiwa dengan Badan

BAB IV  PENGETAHUAN DAN PERBUATAN MANUSIA
A. Pengetahuan Manusia
B. Perbuatan Manusia

BAB V  MANUSIA PARIPURNA
A. Tujuan Hidup
B. Pemenuhan Diri

BAB VI  PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran
Curriculum Vitae Penulis
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Lampiran 10: Contoh Template Artikel Jurnal Studia Religia 
dan Justisia Ekonomika (Prodi Pendidikan Islam dan Hukum 
Ekonomi Shari’ah)

[14 pt., Times New Roman, Bold, Title] ASIST 
WORD TEMPLATE FOR CONTRIBUTED PAPERS 

SUBMISSIONS TO JOURNAL STUDIA RELIGIA

[12 pt. Times New Roman Bold] First Author
[11 pt. Times New Roman]  Author’s	affiliation

Mailing address
Email:  email address.

Abstract (in English; 12 pt Times New Roman, Bold)
(Abstract text Times New Roman, size 11, italic. 
Spacing-SINGLE). These guidelines provide 
instructions to format your paper. Please write 
directly into the template or copy your finished text 
into it choosing ‘match destination formatting’. 
Please use the predefined formatting styles instead of 
applying your individual settings. The paper shall be 
written in compliance with these instructions. Please 
review this document to learn about the formatting 
of text, table captions and references. The conference 
proceedings will be published in an electronic format. 
The Abstract should be no more than 200 words and 
one paragraph only. Avoid quotation and citing 
references in your abstract. 
Keywords (11 pt Times New Roman, Bold):  
maximum 4 keywords; paper format; instructions; 
use of template (11 pt Times New Roman italic)
Abstrak (Bahasa; 12 pt Times New Roman, Bold)
(Abstract text Times New Roman, size 11, italic. 
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Spacing-SINGLE). These guidelines provide 
instructions to format your paper. Please write 
directly into the template or copy your finished text 
into it choosing ‘match destination formatting’. 
Please use the predefined formatting styles instead of 
applying your individual settings. The paper shall be 
written in compliance with these instructions. Please 
review this document to learn about the formatting 
of text, table captions and references. The conference 
proceedings will be published in an electronic format. 
The Abstract should be no more than 200 words and 
one paragraph only. Avoid quotation and citing 
references in your abstract. 

Kata Kunci (11 pt Times New Roman, Bold):  
maksimal 4 kata kunci; format makalah; instruksi; template 
(11 pt Times New Roman italic)
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[12 pt. Times New Roman, Bold] 
Introduction

[12 pt Times New Roman] 
Contributed papers should present 
original research contributions and 
will be refereed.  Papers must be 
submitted electronically via the 
conference submission web page.  
Papers can be accepted in Word.  
Authors should ensure that their papers 
are printable on a standard Postscript 
printer.  Charts and graphs should not 
rely on color for clear interpretation 
since printing will be black and white 
only.

[12 pt. Times New Roman, Bold] 
Format

Paper length is limited to 20 
pages	 (including	 all	 figures,	 tables,	
bibliography and appendices).  
Authors should follow the format 
found in the AICIS’s Paper Template.  
Papers should be in double-column 
pages with a font size of 12 points 
using Times New Roman type for text 
and Arial for title, author information, 
and main section headings. Papers 
should be formatted for A4 paper. 
Top, bottom, and side margins should 
be 2,5 inch.

[12 pt. Times New Roman, Bold] 
Paper Style

Paper style should follow 
the forms given in the 6th Edition of 
Publication Manual of the American 
Psychological Association.   In 
general, the background and 
purpose of the study should be 
stated	 first,	 followed	 by	 details	 of	
the methods, materials, procedures, 
and equipment used.  Findings, 
discussion and conclusions should 

follow in that order. Appendices may 
be employed where appropriate. The 
APA Publication Manual should be 
consulted for details as needed.

[12 pt. Times New Roman, Bold] 
Arabic Transliteration or 
Romanization

Please use The Library of 
Congress for Romanization of Arabic 
or Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
SKB Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 
22 Januari 1988.  

[12 pt. Times New Roman, Bold] 
Paper Layout

The	first	page	must	contain	the	
title of the paper (14 point bold type, 
left	justified,	Arial font) and the authors’ 
names [12 pt Arial Bold], [11 pt. Arial]  
affiliations,	 mailing	 addresses,	 and	
email addresses, centered, 11 point 
Arial font.  An informative abstract of 
200 words or less (10 point Arial font, 
bold face) should be included on the 
first	page.		

[12 pt Times New Roman Bold Italic] 
Subsequent Pages

Right margins should be 
justified.	The	 two	columns	on	 the	 last	
page should be as close to equal length 
as	possible.	Tables	and	figures	 should	
be incorporated in the text.

Table 1. Table captions should be placed 
above the table

Table Header Header 2 Header 3

Item 1 Aaa Bbb Ccc

Item 2 Ddd Eee Fff
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[12 pt Times New Roman Bold Italic] 
Sections 

Sections should not be 
numbered.  First level section headings 
should  be in 13 point Arial, bold face 
with subsections in 13 point italic 
Times New Roman.  

[12 pt. Times New Roman, Bold] 
References and Citations

The accuracy and completeness 
of the references is the responsibility 
of the author. References to personal 
letters, paper presented at meetings, 
and other unpublished material may be 
included.  The format for citations in 
text for bibliographic references follows 
The 6th Edition of the Publication 
Manual of the American Psychological 
Association. Citation of an author’s 
work in the text should follow the 
author-date method of  citation; the 
surname of the author(s) and the year 
of publication should appear in text. 
For example, “Smith (1999) found 
that…”; “other researchers (Black & 
Tan, 2000) …”.  Formats for citation of 
electronic references are given on the 
APA web site:  http://www.apastyle.
org/manual/. 

[12 pt. Times New Roman, 
Bold] Tables and Figures

Tables	 and	 figures	 should	 be	
incorporated in the text as close to 
the reference as possible and should 
be in a form suitable for publication 
when printed with a good quality laser 
printer.  Figures will be printed in 
black and white and should be readily 
interpreted without the use of color. 
Tables	 and	 figures	may	 extend	 across	
both columns.

Captions should be Times New 

Roman 10-point, centered. Tables 
and	 figures	 should	 be	 sequentially	
numbered in separate series.  Captions 
for tables should be above the table. 
Captions	 for	 figures	 should	 be	 below	
the	figure.

[Caption: Times New Roman 10pt. Centered] 
Figure	1:		Captions	for	figures	should	be	below	

the	figure

[12 pt Times New Roman, 
BOLD, All CAPS] 
ACKNOWLEDGMENTS

This template is based on 
visual examination of the Journal of 
the American Society for Information 
Science.

[12 pt Times New Roman, 
All CAPS ] REFERENCES
[11 pt. Times New Roman, 1.15 

spacing] Ajournalarticle, R. H., 
& Seabreeze, R. M. (2002). 
Example of journal article 
reference entry :Title of article 
goes here, sentence-style caps, 
no italics. Journal Title in 
Italics and Headline Style Caps, 
22, 236-252. doi:10.1016/0022-
006X.56.6.893 

B’authorsurname, I. M. (2010). 
Example of a book reference: 
Book title in sentence style caps 
and italics. Publisher city, ST: 
Publisher. doi:10.1016/0022-
006X.56.6.893

Cmagazinearticle, B. E. (1999, July). 
Note that names on this page 
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also identify what kind of 
source it is: Each source type 
has to be formatted in a different 
way. [Special issue]. Prose 
Magazine, 126 (5), 96-134.

Donlinemagazineornewsletterarticle, 
B. E. (1999, July). Did you 
notice alphabetical references. 
[Special issue]. Hot Prose, 126 
(5). Retrieved from http://www.
hotprose.com

Gbookreference, S. M., Orman, T. P., 
& Carey, R. (1967). Writers’ 
book. New York, NY: Lu Press.

O’encyclopedia, S. E. (1993). Words. 
In The new encyclopedia 
Britannica (vol. 38, pp. 745-
758). Chicago: Forty-One 
Books.

Qchapter, P. R., & Inaneditedvolume, 
J.	C.	(2001).	Scientific	research	
papers. In J. H. Stewart & J. 
M. Kimmel (Eds.), Research 
papers are hard work but boy, 
are they good for you (pp. 123-
256). New York, NY: Lucerne.

Rnewspaper articles without authors 
appear to sharply cut risk of 
schizophrenia. (1993, July 15). 
The Washington Post, p. A12

[12 pt Times New Roman, BOLD, 
All CAPS ] AUTOBIOGRAPHY

Full Name of Author (Bold): 
(The rest of the text Times New 
Roman, size 12. Spacing- 1.15 lines). 
A brief biographical statement of 100-
150	 words.	 The	 first	 paragraph	 may	

contain a place and/or date of birth (list 
place, then date). Next, the author’s 
educational background is listed. The 
degrees should be listed with type of 
degree	in	what	field,	which	institution,	
city, state or country, and year degree 
was	earned.	The	author’s	major	field	of	
study should be lower-cased.

The second paragraph uses 
the pronoun of the person (he or she) 
and not the author’s last name. It lists 
military and work experience, including 
summer and fellowship jobs. Job titles 
are capitalized. The current job must 
have a location; previous positions 
may be listed without one. Information 
concerning previous publications 
should be included. Please list no more 
than three books or published articles. 
The format for listing publishers of a 
book within the biography is: title of 
book (city, state: publisher name, year) 
similar to a reference. Current and 
previous research interests ends the 
paragraph.

The third paragraph begins 
with the author’s title and last name 
(e.g., Dr. Smith, Prof. Jones, Mr. Hunt, 
Ms. Hunter). List any memberships 
in professional societies and awards 
achieved if any.

Some Sources:
1. http://www.asis.org/Conferences/

AM04/proceedingstemplate.doc.
2. https://www.osapublishing.org/

jocn/journal/jocn/author_bio.cfm.
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Lampiran 11: Contoh Template Artikel Jurnal Lingua Franca 
 (Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)

PEDOMAN PENULISAN 
ARTIKEL JURNAL LINGUA FRANCA

(judul artikel, sekitar 15 kata, memberi gambaran penelitian yang telah 
dilakukan, times new roman 14, bold, spasi 1)

Nama Penulis Pertama, Nama Penulis Kedua, dan seterusnya (nama tanpa 
gelar dengan huruf Times New Roman 12, Bold, spasi 1)

Afiliasi	(Universitas	atau	asal	instansi)	penulis	pertama,	kedua,	dan	seterusnya	
(jika	afiliasi	sama,	cukup	ditulis	sekali)

Alamat pos-el (Times New Roman 12, spasi 1)

ABSTRAK Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dengan panjang 
maksimal 250 kata berspasi tunggal dengan tipe huruf 
times new roman 12. Abstrak disertai dengan kata kunci 
yang terdiri atas maksimal 5 kata. Abstrak memuat uraian 
singkat tentang masalah dan tujuan penelitian, metode, dan 
hasil penelitian/simpulan.  

 Kata Kunci: isi, format, artikel
 
ABSTRACT Abstracts are written in Indonesian with a maximum 

length of 250 single word with case type of new roman 
12. -spaced words. Abstract is accompanied by keywords 
consisting of a maximum of 5 words. Abstract contains a 
brief description of the problem and purpose of research, 
methods, and research results/conclusions.

 Keywords: content, format, articles
 
PENDAHULUAN Pendahuluan berisi latar belakang dan permasalahan 

penelitian, pemecahan masalah, tujuan penelitian, 
rangkuman kajian pustaka yang dianggap mewakili dan 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Isi pendahuluan 
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ditulis dalam satu kesatuan tanpa adanya anak subjudul. Isi 
pendahuluan diketik dengan 1 spasi, times new roman 12.

Artikel yang lolos akan diterbitkan daring maupun luring 
oleh pascasasrjana universitas muhammadiyah Surabaya. 
Aturan rinci format artikel mengikuti ketentuan format 
artikel pada jurnal tersebut. Format artikel ini menjadi 
gaya selingkung dari jurnal lingua franca universitas 
muhammadiyah surabya.

Template untuk format artikel ini dibuat dalam MS Word 
2007, dan selanjutnya disimpan dalam format doc. Template 
ini memungkinkan penulis artikel untuk menyiapkan 
artikel sesuai dengan aturan secara relatif cepat dan akurat, 
terutama untuk kebutuhan artikel elektronik yang diunggah 
ke dalam ejournal Lingua Franca.

 
METODE Metode ditulis dengan huruf times new roman 12 spasi 

1. Metode berisi penjelasan tentang bagaimana penelitian 
dilakukan. Pada bagian ini dapat terdiri atas jenis penelitian, 
model penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 
data, dan teknik analisis data. Isi metode ditulis dalam satu 
kesatuan tanpa adanya anak subjudul.

 
PEMBAHASAN Pembahasan ditulis dengan huruf times new roman 12 

spasi 1. Pembahasan berisi penjabaran mengenai jawaban 
atau proses pemerolehan jawaban atas rumusan masalah, 
temuan-temuan yang diperoleh, penjabaran temuan yang 
dikaitkan dengan teori, dan lain-lain yang dianggap 
penting, logis, dan relevan.

Dalam penulisan isi pembahasan, diperkenankan meng-
guna kan anak subjudul. Anak subjudul ditulis tanpa nomor 
dan menggunakan huruf tebal.
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Jumlah halaman pembahasan haruslah lebih panjang dari 
pada pendahuluan.

SIMPULAN Simpulan ditulis dengan huruf times new roman 12 spasi 
1. Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai 
pembahasan, mengacu pada rumusan masalah dan tujuan 
penelitian.
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Lampiran 12: SK Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis
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