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BAB I 

PENGERTIAN 

 
 

1) Tesis merupakan karya ilmiah jenjang pendidikan tinggi berdasarkan atas 

hasil penelitian pribadi di lapangan atau riset kepustakaan yang disusun oleh 

mahasiswa sesuai prosedur yang ditetapkan sebagai bagian kegiatan 

akademik Program Magister. 

2) Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditunjuk Ketua Program Studi 

Magister untuk membimbing Tesis. 

3) Pembimbingan tesis adalah proses penyusunan tesis melalui konsultasi yang 

dilakukan secara intensif antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. 

4) Dosen Penguji adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Magister 

untuk menguji Tesis. 

5) Ujian tesis adalah kegiatan evaluasi atas tesis yang telah disusun oleh 

mahasiswa sebagai pertanggungjawaban akademik berdasarkan kaidah-

kaidah keilmuan. 

 

BAB II 

PERSYARATAN DAN PROSEDUR 

 
 
1) Persyaratan Pengajuan Usulan Penelitian / Tesis 

a. Mahasiswa yang diijinkan mengajukan Usulan Penelitian Tesis adalah 

mahasiswa yang telah menempuh minimal 30 SKS dan lulus mata kuliah 

Metodelogi Penelitian. 

b. Mahasiswa yang bersangkutan telah mencantumkan Tesis dalam Kartu 

Rencana Studi. 

2) Prosedur Pengajuan Penelitian  

a. Mahasiswa mengajukan Usulan Penelitian tesis dengan mengisi formulir 

Permohonan Pembimbing Tesis (Form. 1) dan pernyataan bahwa yang 

ditulis tidak akan sama atau meniru tesis orang lain (Lampiran 5) yang 

diajukan kepada Ketua Program Studi dengan dilampiri juga Surat 

Pernyataan Kelengkapan Administrasi (Form. 2). 
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b. Ketua Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Tesis berdasarkan 

Surat Keputusan Direktur PPs Universitas Kadiri (Form 3) 

c. Usulan penelitian tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua 

Program Studi selanjutnya dapat dilanjutkan dengan seminar usulan 

penelitian (Form 4) sesuai dengan jadwal yang telah disetujui dosen 

pembimbing. 

d. Untuk usulan penelitian yang telah disetujui, dilanjutkan dengan penelitian 

dan penulisan tesis.  

3) Pembimbingan  

a. Mahasiswa mengkonsultasikan usulan penelitian tesis atau hasil 

penelitiannya kepada Pembimbing I dan II sampai disetujui untuk 

diseminarkan. 

b. Pembimbing I dan II memberikan persetujuan pada halaman lembar 

pengesahan usulan penelitian / tesis yang akan diseminarkan (Form 5). 

c. Batas waktu antara seminar Usulan Penelitian dengan ujian tesis maksimal 

3 catur wulan, apabila waktu tersebut tidak dipenuhi maka mahasiswa 

diwajibkan menyusun Usulan Penelitian baru. 

d. Setelah naskah tesis disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, 

mahasiswa mengajukan  Permohonan Ujian Tesis.  Permohonan ujian 

dilampiri dengan naskah tesis sebanyak 3 eksemplar yang sudah 

ditandatangani Pembimbing I dan Pembimbing II.. 

e. Mahasiswa diwajibkan mengkonsultasikan perbaikan hasil ujian tesis yang 

disarankan oleh Tim Penguji kepada Pembimbing I dan II. 

f. Ketua Program Studi Magister dapat melakukan penggantian pembimbing 

tesis berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tertentu. 

g. Dalam proses pembimbingan Tesis mahasiswa diwajibkan menggunakan 

Buku Pedoman Tesis. 

h. Proses pembimbingan dilakukan di Kampus Universitas Kadiri juga 

dimungkinkan menggunakan surat elektronik (email). 
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i. Tesis yang sudah disetujui Tim Penguji digandakan dan dijilid hardcover 

dengan sampul warna Biru Tua (Magister Administrasi) dan Merah Tua 

(Magister Hukum)  

  
4) Seminar Usulan Penelitian/Tesis 

a. Persyaratan : 

 Usulan penelitian / naskah telah di setujui oleh Pembimbing I dan II. 

 Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75. 

 Telah lulus TOEFL skor minimal 450 dari instansi yang berwenang atau 

dengan menunjukkan sertifikat asli dan menyerahkan salinannya. 

 Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan. 

 Telah melunasi seluruh biaya pembinaan pendidikan. 

 Tidak mempunyai tanggungan pinjaman buku perpustakaan 

b. Prosedur Pengajuan Seminar Usulan Penelitian/Tesis 

 Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Surat 

Permohonan Seminar (Form. 4) diajukan kepada Ketua Program Studi 

dengan dilampiri Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing I dan II 

sebanyak 3 eksemplar 

 Ketua Program Studi menetapkan Tim Penguji usulan penelitian/Tesis 

sesuai dengan kompetensi. 

c. Tata Cara Ujian Tesis 

 Mahasiswa yang tesisnya dianggap telah memenuhi kelayakan meng-

ajukan permohonan Ujian Tesis dengan menggunakan Form 6 berikut 

kelengkapan persyaratannya. 

 Ujian Tesis dapat diselenggarakan setiap saat sesuai dengan ketentuan 

yang dipersyaratkan. 

 Ujian tesis dilaksanakan secara tertutup yang dihadiri oleh mahasiswa 

yang diuji, pembimbing, dan penguji. 

 Tim Penguji terdiri dari 2 orang pembimbing dan minimal 1 orang 

penguji. 
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 Pelaksanaan Ujian Tesis meliputi : 

o Pembukaan oleh Ketua Tim Penguji 

o Paparan Tesis 

o Ujian Tesis 

o Diskusi Tim Penguji 

o Penyampaian Yudisium Tesis oleh Ketua Tim Penguji. 

5) Alur Penyusunan dan Pelaksanaan Ujian Tesis 

 

 
Pengajuan Judul Tesis dan 

Pembimbing kepada Ketua PS 

Persetujuan Judul Tesis dan 
Penetapan Pembimbing oleh 

Ketua PS  

Penulisan Usulan Penelitian  

Proses Pembimbingan Usulan 
Penelitian  

Seminar 
Usulan 

Penelitian  

Penelitian Tesis 

Persetujuan Tesis oleh 
Dosen Pembimbing 

Pengajuan Ujian Tesis 

Penyusunan Tesis dan 
Proses Pembimbingan 

 

Ujian Tesis  

Persetujuan Tesis oleh Tim 
Penguji 

Penjilidan 
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BAB III 

NILAI UJIAN DAN TANGGAL KELULUSAN 

 

1. Nilai hasil ujian Tesis diumumkan di Program Studi masing-masing  

2. Penilaian Tesis meliputi : 

a. Presentasi / Pembahasan Materi bobot 30 % 

b. Pemahaman topik tesis bobot 20 % 

c. Kajian Literatur / Pustaka bobot 10% 

d. Metode Penelitian bobot 30 % 

e. Penulisan bobot 10 % 

3. Hasil akhir ujian tesis merupakan rangkuman penilaian dari setiap dosen 

penguji, dikonversi sebagai berikut : 

Kisaran Nilai Huruf Nilai Angka 

>   85 A 4 

76 – 85  B 3 

65 – 75 C 2 
 
4. Ketua Tim Penguji menyampaikan keputusan kelulusan kepada mahasiswa 

yang bersangkutan disaksikan oleh anggota Tim Penguji lainnya. 

5. Nilai ujian tesis akan diumumkan setelah mahasiswa melakukan revisi tesis 

dan disetujui oleh Tim Penguji. 

6. Mahasiswa dinyatakan berhasil dalam ujian tesis bila memperoleh nilai 

minimum B. 

7. Bagi mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS ujian tesis WAJIB 

mengulang maksimum 3 kali. 

8. Mahasiswa yang mengulang ujian tesis berkewajiban melunasi biaya ujian 

tesis ulangan. 

9. Apabila telah 3 kali mengulang ujian tesis dan dinyatakan TIDAK LULUS 

mahasiswa berkewajiban menyusun Usulan Penelitian penelitian baru sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan. 

10. Apabila Tesis merupakan Mata Kuliah terakhir yang ditempuh, maka tanggal 

kelulusan adalah tanggal diumumkannya nilai ujian Tesis. 
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BAB IV 

REVISI TESIS 

 

1. Revisi Tesis yang disarankan oleh Tim Penguji wajib dilakukan oleh 

mahasiswa, dengan konsultasi kepada Dosen Pembimbing sebagai 

persyaratan mengikuti wisuda. 

2. Apabila Tesis hanya perlu direvisi redaksional, maka Tim Penguji dapat 

langsung memberikan nilai. 

3. Apabila Tesis perlu direvisi substansi, nilai diberikan setelah revisi disetujui 

Dosen Pembimbing. 

 
 

BAB V 

PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS 

 

 
1. Pembimbing Tesis terdiri atas Pembimbing I dan Pembimbing II; 

2. Pembimbing I adalah staf pengajar yang memiliki keahlian yang relevan dan 

sesuai dengan fokus penelitian, berpendidikan S3 dengan jabatan Fungsional 

minimal Lektor atau berpendidikan (S2) dengan jabatan Fungsional minimal 

Lektor Kepala; 

3. Pembimbing II serendah-rendahnya berpendidikan (S2) dengan jabatan 

Fungsional minimal Lektor; 

4. Penguji Tesis terdiri atas ; Pembimbing I sebagai Ketua, Pembimbing II 

sebagai Sekretaris dan 1 (satu) orang Anggota Tim Penguji. 

5. Pembimbing dan penguji Tesis diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Program 

Pasca Sarjana Universitas Kadiri. 
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BAB VI 

SANKSI 

 

Seorang mahasiswa dapat dikenakan sanksi pembatalan tesis, skorsing, sampai 

dikeluarkan dari Program Studi atas pertimbangan akademik, apabila terbukti : 

1. Melakukan tindakan yang diukur dari segi etika akademik tidak dibenarkan. 

2. Tidak dapat menyelesaikan penyusunan tesis dalam batas waktu yang 

ditentukan. 

 

BAB VII 

FORMAT USULAN PENELITIAN 

 
  
1) Format usuylan penelitian (propoosal tesis) program magister Universitas 

Kadiri adalah sebagai berikut :  

 
A. BAGIAN AWAL 

Bagian awal tesis terdiri atas:  

1. Halaman sampul  

2. Halaman judul 

3. Halaman persetujuan 

B. BAGIAN AWAL 

1. Latar Belakang dan Identifikasi Masalah  

2. Rumusan Masalah  

3. Tujuan Penelitian 

4. Kerangka Konseptual  

5. Metode Penelitian 

6. Sistematika Penulisan  

7. Jadwal Penelitian 

 
C. BAGIAN AKHIR 

1. Daftar Pustaka  

2. Kerangka Tesis  

3. Lampiran-lampiran 
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BAB VIII 

PROPOSAL TESIS 

 

Proposal tesis dan disertasi mempunyai struktur baku sebagai berikut. 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi:  

(1) Latar belakang masalah dengan didukung oleh data yang valid,  

(2) Identifikasi masalah,  

(3) Pembatasan masalah, atau fokus penelitian untuk penelitian kualitatif,  

(4) Rumusan masalah untuk penelitian kuantitatif atau pertanyaan penelitian 

untuk kualitatif,  

(5) Tujuan penelitian, dan  

(6) Manfaat penelitian. 

2. Landasan Teori dan Kajian Pustaka 

Landasan teori berisi:  

(1) teori yang berisi deskripsi, analisis dan sintesis, pemikiran mutakhir tentang 

berbagai isu yang relevan dengan masalah yang diteliti,  

(2) kajian hasil-hasil penelitian yang relevan,  

(3) kerangka pikir yang merupakan kajian teoritis tentang keterkaitan antar 

variabel dalam menjawab atau memecahkan permasalahan penelitian,  

(4) rumusan hipotesis dan atau pertanyaan penelitian. 

Referensi yang dipergunakan pada bab ini meliputi:  

(a) buku teks,  

(b) Proseding seminar nasional atau internasional,  

(c) jurnal ilmiah (tesis sekurang kurangnya enam jurnal ilmiah internasional, 

disertasi sekurang kurangnya 15 jurnal ilmiah internasional). 
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3. Metode Penelitian. 

Metode penelitian berisi:  

(1) jenis penelitian dan atau desain penelitian, 

(2) subyek penelitian (penelitian kualitatif), populasi dan sampel (penelitian 

kuantitatif),  

(3) variabel atau obyek penelitian yang dilengkapi dengan definisi 

operasionalnya,  

(4) lokasi atau latar (setting) penelitian,  

(5) teknik dan instrument pengumpul data,  

(6) validitas dan reliabilitas instrumen atau teknik pencapaian kredibilitas 

penelitian, dan  

(7) teknik analisis data. 
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BAB IX 

KERANGKA TESIS 

 
  
1) Kerangka tesis program magister Universitas Kadiri adalah sebagai berikut :  

 
A. BAGIAN AWAL 

Bagian awal tesis terdiri atas: (Lampiran 1 – 13) 

A. Halaman sampul  

B. Halaman judul 

C. Halaman prasyarat gelar 

D. Halaman persetujuan 

E. Halaman pengesahan penetapan panitia penguji  

F. Halaman pernyataan orisinalitas  

G. Halaman kata pengantar 

H. Halaman abstraksi (Bahasa Inggris) 

I. Halaman daftar isi 

J. Halaman daftar tabel 

K. Halaman daftar gambar 

L. Halaman daftar lampiran 

M. Daftar arti lambang, singkatan dan istilah (kalau ada) 

B. BAGIAN INTI 

Bagian inti tesis memuat hal sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

2.2 Landasan Teori 
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BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

3.2 Hipotesis Penelitian (jika ada) 

BAB IV METODE PENELITIAN 

4.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

4.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

4.3 Populasi dan Sampling 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

4.5 Metode Analisis Data Penelitian 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.2 Pembahasan 

BAB VI PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

6.2 Saran 

 
C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir terdiri dari : 

a. Daftar Pustaka. 

b. Lampiran 

 

2) Secara berurutan penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai 

berikut : 

BAGIAN AWAL 

Format Halaman sampul, judul, prasyarat gelar, persetujuan, pengesahan 

penetapan panitia penguji, pernyataan orisinalitas, kata pengantar, abstraksi, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan halaman daftar lampiran 
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BAGIAN INTI 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah  

Latar belakang berisi uraian tentang pentingnya masalah yang 

akan diteliti. Sedangkan identifikasi masalah berisi inventarisasi 

masalah penelitian, serta mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti.  

Masalah tersebut harus didukung oleh fakta empiris (pemikiran induktif) 

berikut data dan waktu sehingga jelas, memang ada masalah yang 

perlu diteliti. Juga harus ditunjukkan letak masalah yang akan diteliti 

dalam konteks teori dengan permasalahan yang lebih luas, serta 

peranan penelitian tersebut dalam pemecahan permasalahan yang lebih 

luas. Apabila terdapat lebih dari satu masalah, maka dipilih satu 

masalah utama penelitian yang kemudian ditulis sebagai pernyataan 

masalah  yang akan diangkat dalam penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah adalah rumusan atau pernyataan konkrit 

masalah yang akan diteliti, yang kebenarannya perlu dibuktikan. 

Rumusan masalah merupakan kalimat yang berisi hubungan antara 

faktor penyebab dan masalah yang diteliti. Rumusan masalah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, karena masih memerlukan 

pembuktian. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bagian ini mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui 

proses penelitian. Tujuan penelitian harus jelas dapat diamati dan atau 

diukur. Tujuan penelitian dapat terdiri dari tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan umum merupakan hasil akhir yang akan dicapai 

1.3.2 Tujuan khusus merupakan penjabaran atau pentahapan tujuan 

umum dan sifatnya lebih spesifik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dan 

manfaat temuan penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain serta manfaat 

praktis untuk institusi, pembangunan, dan/atau masyarakat. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat konsep, prinsip, aturan, proposisi, teori, 

hasil penelitian terdahulu yang kesemuanya relevan dengan ruang lingkup 

penelitian. Selain itu tinjauan pustaka dapat berisi peraturan, kebijakan, 

pedoman program dan persoalan teknik lainnya. 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

Bagian ini memuat hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari 

luar negeri. 

2.2  Landasan Teori 

Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar 

yang relevan, yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, 

propinsi, konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang dilakukan untuk mencegah replikasi. Teori dan 

fakta yang digunakan seharusnya diambil dari sumber primer.  

Mencantumkan nama sumbernya. Tata cara penulisan kepustakaan 

harus sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan. 

BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual hasil sintesis, abstraksi, dan ekstrapolasi dari 

berbagai teori dan pemikiran ilmiah, yang mencerminkan paradigma 

sekaligus tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan 

merumuskan hipotesis. Kerangka konseptual berisi hubungan factor dan 

variable yang terkait dengan masalah penelitian atau alur algoritma. 

Kerangka konseptual penelitian dapat berbentuk bagan, model 
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matematik, atau persamaan fungsional, yang dilengkapi dengan narasi 

atau penjelasan isi kerangka konseptual. 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi keilmuan yang dilandasi oleh 

kerangka konseptual penelitian dengan penalaran deduksi dan 

merupakan jawaban sementara secara teoritis terhadap permasalahan 

yang telah dirumuskan, yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan 

fakta empiris. 

Hipotesis tidak mutlak harus ada, diperlukan apabila ada penelitian 

bertujuan untuk melakukan pembuktian. 

BAB IV. METODE PENELITIAN 

4.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Pada bagian ini harus dinyatakan spesifikasi secara lengkap jenis 

variabel yang akan digunakan di dalam penelitian. 

4.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pada bagian ini masing-masing variabel yang digunakan di 

dalam penelitian didefinisikan secara jelas sehingga dapat diukur 

dengan menggunakan alat ukur. 

4.3 Populasi dan Sampling 

Berupa uraian yang lengkap tentang daerah populasi yang 

digunakan, metode pengambilan sampel (sampling) serta jumlah 

sampel yang diteliti. 

4.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Bagian ini menguraikan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian. 

4.5 Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya diuji validitas 

dan reliabilitasnya dengan menggunakan metode statistik dari item-item 

yang valid dan reliabel di analisa menggunakan metode analisis data 

tertentu. 
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BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Bagian ini memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan dan 

hipotesisnya. Penyajian data hasil penelitian dapat berupa tabel, grafik, 

gambar, bagan, foto atau bentuk penyajian data yang lain. Tata cara 

penyajian tabel, grafik, gambar, bagan, foto harus sesuai dengan 

ketentuan. 

Bagian ini juga memuat data penelitian. Jika digunakan analisis 

statistik hanya dimuat tampilan akhir yang menunjukkan hasilnya, 

sedangkan perhitungan statistik dimuat sebagai lampiran. 

5.2 Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting pada tesis/disertasi. Bagian 

ini menunjukkan tingkat penguasaan peneliti terhadap perkembangan 

ilmu, paradigma, konsep, dan teori, yang dipadukan dengan hasil 

penelitian. Pembahasan sekurang-kurangnya mencakup hal sebagai 

berikut : 

1. Penalaran hasil penelitian baik secara teoritis, empiris maupun non 

empiris, sehingga dapat menjawab dengan menjelaskan rumusan 

masalah yang diajukan. 

2. Perpaduan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya 

dan kosekuensi serta pengembangannya di masa yang akan datang. 

3. Perumusan teori baru yang dihasilkan dari penelitian 

4. Pemahaman terhadap keterbatasan penelitian yang dilakukan 

sehingga dapat memberikan saran bagi penelitian selanjutnya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan sintesis dari pembahasan, yang sekurang-

kurangnya terdiri atas (1) jawaban terhadap rumusan masalah dan 

tujuan penelitian; (2) hal baru yang ditemukan dan prospek temuan; (3) 

pemaknaan teoristik dari hal baru yang ditemukan. 
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6.1 Saran 

Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembang-

an ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya 

memberi saran bagi penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran 

penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan. 

BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir tesis meliputi : 

1. Daftar pustaka (lihat cara penulisan kepustakaan). 

2. Lampiran 

Lampiran merupakan bagian yang memuat keterangan atau data 

tambahan. Di dalamnya dapat dihimpun cara penelitian, contoh 

penghitungan statisitk dan sesuatu yang dianggap dapat melengkapi 

penulisan tesis. 

Catatan : 

Nomor halaman bagian akhir merupakan kelanjutan nomor halaman bagian 

inti. 

 

BAB  IX 

KETENTUAN PENULISAN TESIS 

 

1. Bahasa yang digunakan 

a. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar 

b. Bila diperlukan atau belum ada istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, 

boleh menggunakan bahasa aslinya dengan memperhatikan tata cara 

penulisan bahasa asing. 

2. Kertas dan sampul 

a. Kertas sampul: Buffalo atau Linne (230 gram) 

b. Kertas sampul warna Biru Tua (Magister Administrasi) dan Merah 

(Magister Hukum) 

c. Format sampul lihat contoh Lampiran 1a dan 1b. 
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d. Kertas untuk materi: Kertas HVS berat 80 gram, ukuran kuarto A4 (21,0 x 

29,7) warna putih. 

3. Pengetikan naskah 

a. Naskah diketik dengan menggunakan computer. 

b. Jarak 2 (dua) spasi, kecuali pada grafik, table, kutipan lebih 4 baris, 

catatan kaki dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. 

c. Seluruh naskah mulai dari halaman sampul sampai dengan daftar pustaka 

menggunakan huruf yang berukuran sama (Arial/Times Roman 12pt), 

kecuali kata asing dicetak miring (italic), cetak tebal, atau diberi garis 

bawah. 

d. Awal paragraph dimulai pada ketukan ke-5 atau 6 dari tepi kiri. 

e. Setiap bab diberi nomor urut sesuai dengan tata cara yang dipilih. 

4. Jarak tepi 

a. Batas dari tepi atas atau kiri 4 cm (1,5 inch). 

b. Batas dari tepi bawah atau kanan 3 cm (1,2 inch) 

5. Penomoran 

a. Nomor halaman untuk bagian awal diberi nomor dengan huruf Romawi 

kecil (i, ii, iii, iv, v, dst), ditulis di bagian bawah tengah, empat spasi di 

bawah teks. 

b. Nomnor halaman sampul depan tidak dihitung tetapi halaman sampul 

dalam dihitung tetapi tidak diberi nomor. 

c. Nomor Bab harus ditulis dengan angka Romawi besar; I, II, III dan 

seterusnya, sedangkan nomor halaman dengan angka Arab (1, 2, 3 dst). 

d. Pada halaman dengan judul bab, nomor halaman ditulis di bawah tengah 

(empat spasi dibawah teks) 

e. Pada halaman lain, nomor halaman ditulis di kanan atas (1,5 cm dari 

teks). 

6. Tabel dan Gambar 

a. Tabel diberi nomor dengan angka Arab tempat tabel diancumkan diikuti 

dengan nomor urut tabel dengan angka Arab.  



18 

Contoh penulisan nomor tabel : Tabel 2.1 (Tabel ini berada di Bab II dan 

merupakan tabel pertama). 

b. Tabel diberi judul di atas tabel, berjarak 1 spasi. 

c. Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab, sesuai dengan nomor urut 

gambar tersebut pada setiap bab. Nomor bab ditulis di depan nomor urut 

Gambar dengan angka Arab. Contoh penulisan nomor gambar : Gambar 

2.1 (Gambar ini berada di Bab II dan merupakan gambar pertama). 

d. Gambar diberi judul di bawah gambar, berjarak 1 spasi. 

e. Tabel dan Gambar yang perlu disajikan di lembar yang lebih luas, dapat 

dilipat disesuaikan dengan luas halaman materi. 

f. Tabel dan gambar yang dikutip dari buku lain harus dicantumkan 

sumbernya. 

7. Kutipan 

a. Kutipan atau cuplikan ditulis sesuai naskah aslinya, sedangkan kutipan 

yang Berbahasa asing harus disertai terjemahannya. 

b. Kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan tepi kanan yang berbeda dengan 

teks yang lain. 

c. Ditulis dengan jarak 1 spasi, diawali dengan tanda petik (“) dan juga 

diakhir dengan tanda (“). 

8. "Footnote" (Catatan Kaki) 

a. "Footnote" adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan sumber, 

pendapat, fakta, atau iktisar atau suatu kutipan clan dapat juga berisi 

komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks 

b. Sesuai dengan namanya, "Footnote" seyogianya ditempatkan di kaki 

halaman, dengan memperhatikan : 

1) Tiap-tiap  "footnote" ditempatkan pada halaman yang sama dengan 

bagian yang dikutip atau yang diberi komentar;  

2) Pada jarak: dua spasi di bawah teks baris kalimat terakhir ditarik garis 

pemisah mulai dari batas margin kiri sampai margin kanan; 

3) "Footnote" pertama pada halaman  yang bersangkutan juga 

ditempatkan pada jarak dua spasi di bawah garis pemisah; 
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4) Nomor-nomor  "footnote" disusun berurutan mulai nomor satu sampai 

nomor terakhir 

Contoh “footnote” yang mengutip dari pengarang buku ; 

1 Diponoto, 1975,  Ilmu Negara, jilid I, Balai Pustaka, 

Jakarta, h. 166. 

2 Lon L. Fuller, 1945,  Jurisprudensce, The Foundation 

Press, Mineola, New York, h. 14. 

9. Tingkatan judul dan penomoran 

Tingkatan judul dan penomoran perlu mendapat perhatian. Untuk penomoran 

yang berkaitan dengan tingkatan judul dapat dilihat pada Lampiran 12. 

10. Cara Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan Daftar Pustaka tidak memerlukan pencamtuman bab, sebab daftar 

pustaka tidak termasuk bagian inti karya sesuai dengan cara penulisan daftar 

pustaka yang digunakan. 

Beberapa contoh penulisan daftar pustaka : 

Untuk majalah. 

Bishop J, 1987. the Molecular genetics of cancer. Sci 235:305-311. 

Klein G, Bregula U, Wiener F, Harris H, 1971. The analysis of malignancy by 

cell fusion. J Cell Sci 8:659-672. 

Untuk Buku 

- Arief BAS, Bayu BAS, 1992. Pedoman Penyusunan Karya tulis ilmiah. Ed 1, 

Surabaya: University Press, hlm 200-230. 

- Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfa Beta. 

Untuk Tesis 

Dunnington Dj, 1984. the development and study of single-cloned metastazing 

mammary tumor cell system in the rat. Dissertation, University of London, 

England. 
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Lampiran 1a:  
HALAMAN SAMPUL DEPAN USULAN PENELITIAN TESIS 
 
 
 

USULAN PENELITIAN 
 

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN 
TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI 

PEMKOT KEDIRI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oleh : 
 

  CAHAYA CERIA  .  

NPM : 08080088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS KADIRI 

KEDIRI 
2010 
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Lampiran 1b: HALAMAN SAMPUL DEPAN TESIS 
 
 
 

TESIS 
 
 
 

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN 
TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI 

PEMKOT KEDIRI 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oleh : 
 

  CAHAYA CERIA  .  

NPM : 08080088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS KADIRI 

KEDIRI 
2010 
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Lampiran 2:  
HALAMAN PRASYARAT GELAR  
 
 

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN 
TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI 

PEMKOT KEDIRI 
 
 
 
 
 

TESIS 
 

Untuk memperoleh Gelar Magister 
Dalam Program Studi Magister  

pada Program Pascasarjana Universitas Kadiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 

  CAHAYA CERIA  .  

NPM : 08080088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS KADIRI 

KEDIRI 
2010 
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Lampiran 3a :  
HALAMAN PERSETUJUAN USULAN PENELITAN TESIS 
 
 

Lembar Persetujuan 
 
 
 
 

USULAN PENELITIAN TESIS YANG TELAH DIUJI 
PADA TANGGAL,………………….. 

 
 
 
 

Oleh 
 
 
 
 
 

Pembimbing I  Pembimbing II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui 
Ketua Program Studi 

 
 
 
 
 
 

.................................. 
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Lampiran 3b:  
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS 
 
 

Lembar pengesahan 
 
 
 
 

TESIS INI TELAH DISETUJUI 
TANGGAL…………………. 

 
 
 
 
 

Oleh 
 
 
 
 
 
 

Pembimbing I  Pembimbing II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui 
Ketua Program Studi 

 
 
 
 
 
 

..................................... 



25 

Lampiran 4 :  
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS 

 
 
 
 
 
 

 
Telah diuji pada 
Tanggal 
PANITIA PENGUJI TESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketua .............. : 

Anggota .......... : 1. 

2. 

3. 

4. 
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Lampiran 5 :  
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

NPM : 

Menyatakan :  

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di 

Universitas Kadiri maupun di perguruan tinggi lain.  

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, 

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukkan Tim 

Penelaah/Tim Penguji.  

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 

dicantumkan dalam daftar pustaka.  

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 

diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang 

berlaku di perguruan tinggi ini.  

 
Kediri, Januari 2010 
Yang membuat Pernyataan 
 
 
 
 
…………………………...…… 
Tanda tangan & nama terang 

 

Materai Rp 6.000,- 
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Lampiran 6 :  
CONTOH HALAMAN ABSTRAK TESIS 
 

 

ABSTRAK 

 

 

Cahaya Ceria, 2010, Pengaruh Iklim Organisasi dan Kepemimpinan Terhadap 
Disiplin Kerja Pegawai Pemerintah Kota Kediri, Tesis, Program Studi Magister 
Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Kadiri. Pembimbing I Dr. 
Bambang Edianto, MM, Pembimbing II. Dra. Sri Haryati, MSi 
 

Kata Kunci: ( tiga sampai lima kata) 

 

Isi abstrak meliputi latar belakang masalah, rumusan atau fokus masalah dan 
tujuan, pendekatan dan metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, simpulan, 
dan saran yang diajukan.  
Butir-butir itu hendaknya ditulis dalam satu paragraf. Teks abstrak tidak boleh 
lebih dari 500 kata. 
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Lampiran 7: CONTOH HALAMAN KATA PENGANTAR 
 
 
 

KATA PENGANTAR 
 
 

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan karuniaNya sehingga 
tesis ini dapat diselesaikan. 
Tesis ini terselesaikan dengan baik, atas bimbingan dan arahan dosen 
Pembimbing serta pihak-pihak terkait. Untuk itu perkenankanlah saya 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Rektor Universitas KadirI, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan 

kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program 
Magister. 

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Kadiri, atas kesempatan untuk 
menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana 
Universitas Kadiri. 

3. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya ucapkan 
kepada Dr. ……………  selaku Pembimbing I/Ketua yang dengan penuh 
perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran. 

4. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada ……………. 
Selaku dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran 
telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran. 

5. Ucapkan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dosen Penguji dan semu 
pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas jerih payah, petunjuk 
dan masukannya demi arah kesempurnaan tesis ini 

6. Demikianlah pula kepada istri dan anak-anakku, pimpinan instansi selama 
peneliti menjalani kuliah. Rekan-rekan seangkatan yang selalu berkomunikasi 
saling mendorong.  

Semoga atas budi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapat balasan 
limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Peneliti menyadari bahwa tulisan yang disajikan dalam tesis ini belum 
sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati peneliti 
sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca 
sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna. 

 
 
 

Kediri ,                   2010 
PENELITI 
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Lampiran 8 : 
CONTOH HALAMAN DAFTAR ISI  

 
 
 

DAFTAR ISI 
 
 

 Halaman 
JUDUL ....................................................................... ....................   i 

PRASYARAT GELAR ....................................................................  ii 

PERSETUJUAN .............................................................................  iii 

PENETAPAN PANITIA ...................................................................  iv 

KATA PENGANTAR .......................................................................  v 

RINGKASAN ..................................................................................  vi 

ABSTRAK ......................................................................................   vii 

DAFTAR ISI ...................................................................................    viii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................     ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................    x 

BAB I PENDAHULUAN .............................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian .........................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..................................................  9 

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................  9 

1.4 Manfaat Penelitian ..................................................  10 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....................................................  11 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ......................................  11 

2.2 Landasan Teori .......................................................  12 

2.2.1 Disiplin Kerja ................................................  14 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja 15 

2.2.3 Iklim Organisasi ............................................  16 

2.2.4 Kepemimpinan..............................................  17 

2.3 Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Disiplin Kerja  17 

2.4 Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja .  18 
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Lampiran 9:  
CONTOH HALAMAN DAFTAR TABEL  

 
 
 

DAFTAR TABEL 
 
 

 Halaman 
Tabel 2.1 : Blue Print Quesioner Disiplin Kerja ...........................  71 

Tabel 2.2 : Blue Print Quesioner Iklim Organisasi ......................  72 

Tabel 2.3 : Blue Print Quesioner Kepemimpinan ........................  74 

 

 

Contoh : Tabel 2.1 

  Angka 2 menunjukkan bahwa tabel tersebut di Bab 2 

  Angka 1 menunjukkan bahwa tabel tersebut merupakan tabel pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Lampiran 10 :   
CONTOH HALAMAN DAFTAR GAMBAR USULAN PENELITIAN 

 
 
 

DAFTAR GAMBAR 
 
 

 Halaman 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemkot Kadiri .............................  13 

 

 

Contoh : Gambar 2.1 

  Angka 2 menunjukkan bahwa gambar tersebut di Bab 2 

  Angka 1  menunjukkan bahwa gambar  tersebut merupakan gambar 

pertama 
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Lampiran 11 :  
CONTOH HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 
 Halaman 
Lampiran 1 : Data Hasil Penelitian  50 

Lampiran 2 : Matriks Korelasi  55 

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup  60 

Lampiran 4 : Peta Lokasi Penelitian 70 
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Lampiran 12 :  

CONTOH HALAMAN DAFTAR PUSTAKA 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adam I. Indrawijaya, 1988, Perilaku Organisasi, cetakan Ketiga, Sinar Baru, 

Bandung. 

Agung Dwi Santoso, Gatot, 1996, Pengaruh Beberapa Faktor Motivasi Terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan Pada Rumah Sakit dan Balai Kesehatan 

Muhammadiyah di Wilayah Jawa Timur, Tesis Program Studi Ilmu 

Manajemen-Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya. 

Alex S. Nitisemito, 1984. Manajemen Personalia, (Manajemen Sumber Daya 

Manusia). Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Buchari Alma, 1992, Manajemen Pemasaran-Pemasaran dan Pemasaran Jasa, 

Edisi Kedua, Alfabeta, Bandung. 

Byars, Llyod L and Leslie W. Rue, 1984, Human Resource and Personal 

Management, Richard D. Irwin Inc. Illinois. 

Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1997, Pariwisata Dalam 

Angka Jawa Timur, Surabaya. 

Joseph R. Dominick, Children’s Viewing of Crime Shows and Attitudes on Law 

Enforcement, Journalism Quarterly 51 (spring 1974): p.5-12. 

Hesti R. Wijaya, Peran Perempuan dan Perdagangan Dunia, Prisma 6 (24 juni 

1995): hal.43-59. 

George A. Donohoe, Clarice N. Olien and Philip J. Tichenor, Knowledge Gaps and 

Smoking Behavior, (Makalah disajikan pada pertemuan rutin Asosiasi 

Penelitian Pendapat Umum Amerika, Lancaster, 1990). 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Jakarta : Armas Duta Jaya, 1990). 

Kumaidi, Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya, Jurnal Ilmu 

Pendidikan 4 (5) (http://www.malang.ac.id., diakses 20 Januari 2000). 
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Form 1. 
PERMOHONAN PEMBIMBING TESIS 
 
 
Kepada : 
Yth. Ketua Program Studi Magister  
Program Pasca Sarjana Universitas Kadiri  
di 

Kediri 
 
Perihal : Permohonan Dosen Pembimbing 
 
Yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama  : ................................................................ 
NPM  : ................................................................ 
Tempat/Tgl. Lahir  : ................................................................ 
Pekerjaan  : ................................................................ 
Alamat Pekerjaan/Telp.  : ................................................................ 
Alamat Rumah  : ................................................................ 
Telpon/Hp  : ................................................................ 
Program Studi  : ................................................................ 
Dengan ini mohon diperkenankan melaksanakan proses bimbingan Usulan 
Penelitian tesis dengan judul : 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
Untuk proses pembimbingan perkenankan kami mengusulkan dosen pembimbing : 
1. ......................................... 
2. ......................................... 
Demikian permohonan kami dan selanjutnya kami bersedia mentaati semua  
peraturan yang berlaku. 

 
Kediri, ..................................... 

Pemohon, 
 
 
 
 
(.............................................) 

*) Coret yang tidak perlu 
 
Dibuat rangkap 2 : 
1. Arsip Ketua Program Studi  
2. Untuk Mahasiswa 
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Form 2. 
SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
 
Nama Mahasiswa : ................................................................... 

NPM  : ................................................................... 

Semester  : ................................................................... 

Angkatan  : ................................................................... 
 
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berlangsung 
2. Telah memperoleh/menempuh ....... sks (KHS Terlampir) 
3. Telah lulus Mata kuliah Metodelogi Penelitian dengan nilai ....... 
4. Telah melunasi pembayaran SPP sampai dengan tahun akademik yang 

sedang berlangsung (Bukti pembayaran terlampir) 
 
Dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan tersebut, maka Ketua Program 
Studi Magister Program Pascasarjana Universitas Kadiri memutuskan untuk : 
 

MENYETUJUI / BELUM MENYETUJUI 
 
Pengajuan permohonan pembimbingan/ijin tesis atas nama mahasiswa di atas. 
 
 
 

Kediri, ................................. 
Ketua Program Studi, 
 
 
 
 
 
....................................... 
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Form 3. 
 

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING 
(Usulan Penelitian Tesis) 

 
 
 
Nomor  :  Kediri, ............................. 
Lampiran : 
Hal  : Bimbingan Usulan Penelitian Tesis 
 
 
Kepada 
Yth. Bpk/Ibu Pembimbing Usulan Penelitian /Tesis 
Program Studi Magister   
Program Pascasarjana Universitas Kadiri  
di 

Kediri 
 
 
Mengharap dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing I/II 
Usulan Penelitian /tesis dari mahasiswa tersebut di bawah ini : 
 
Nama  : ................................................................ 
NPM  : ................................................................ 
Tempat & Tgl. Lahir  : ................................................................ 
Alamat  : ................................................................ 
   ................................................................ 
No. Telp. Rumah/Hp  : ................................................................ 
Program Studi  : ................................................................ 
Judul Tesis  : ............................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 
Ketua Program Studi, 
 

 
 
 

................................... 
Rangkap 4 untuk : 
1. Pembimbing I  
2. Pembimbing II  
3. Mahasiswa ybs. 
4. Arsip 
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Form 4. 
 

SURAT PERMOHONAN SEMINAR 
 

 
 
 
Nomor  :  Kediri, ............................. 
Lampiran : 
Hal  : Permohonan Seminar 
 
 
Kepada 
Yth. Bpk/Ibu Pembimbing Usulan Penelitian /Tesis 
Program Studi Magister  
Program Pascasarjana Universitas Kadiri  
di 

Kediri 
 
 
Mengharap dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadwalkan Seminar 
Usulan Penelitian /Tesis*) atas nama mahasiswa tersebut di bawah ini : 
 
Nama  : ................................................................ 
NPM  : ................................................................ 
Tempat & Tgl. Lahir  : ................................................................ 
Alamat  : ................................................................ 
   ................................................................ 
No. Telp. Rumah/Hp  : ................................................................ 
Program Studi  : ................................................................ 
Judul Tesis  : ............................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Adapun sebagai kelengkapan bersama ini kami lampirkan Usulan Penelitian / 
Tesis*) yang telah di setujui oleh Pembimbing I dan II sebanyak 3 eksemplar 
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
 

Ketua Program Studi, 
 

 
 
 

................................... 
*) Coret yang tidak perlu 
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Form 5a. 
 

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN USULAN PENELITIAN 
 

 
Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini : 
 
Nama  : ................................................................ 
NPM  : ................................................................ 
Program Studi  : ................................................................ 
Pada Hari/Tanggal : ................................................................ 
Pukul : ................. WIB 

Telah menyelenggarakan : 

 

SEMINAR USULAN PENELITIAN  

 

Yang berjudul  : ............................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Dengan hasil penilaian : 

1. Usulan tesis baik dan lengkap sehingga telah dapat dipergunakan 
sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan. 

2. Usulan tesis cukup baik, setelah disempurnakan dapat dipergunakan 
sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan. 

3. Usulan tesis belum memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai 
bahan tesis. Mahasiswa wajib memperbarui Usulan Penelitian 
tesisnya sesuai catatan seminar atau memilih masalah/topik lain. 

 
Kediri, ................................. 

Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II, 
 
 
 

(.............................) (.....................................). 
 
 
 
 
 

Catatan : 

 Apabila hasil penilaian menunjukkan angka 3, mahasiswa belum diijinkan untuk mengajukan 
penelitian  
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Form 5b. 
 

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN TESIS 
 

 
Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini : 
 
Nama  : ................................................................ 
NPM  : ................................................................ 
Program Studi  : ................................................................ 
Pada Hari/Tanggal : ................................................................ 
Pukul : ................. WIB 

Telah menyelenggarakan : 

 

SEMINAR HASIL PENELITIAN / TESIS 

 

Yang berjudul  : ............................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Dengan hasil penilaian : 

1. Hasil Penelitian / Tesis baik dan lengkap sehingga dapat mengikuti 
ujian akhir / tesis 

2. Hasil Penelitian / Tesis cukup baik, setelah disempurnakan dapat 
mengikuti ujian akhir / tesis. 

3. Hasil Penelitian / Tesis belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian 
tesis.. 

 
Kediri, ................................. 

Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II, 
 
 
 

(.............................) (.....................................). 
Penguji, 

 
 
 
 

(................................) 
Catatan : 

 Apabila hasil penilaian menunjukkan angka 3, mahasiswa belum diijinkan untuk mengikuti 
ujian Tesis 



40 

Form 6. 
 

SURAT PERMOHONAN UJIAN TESIS 
 
 
Nomor  :  Kediri, ............................. 
Lampiran : 
Hal  : Permohonan Seminar 
 
Kepada 
Yth. Bpk/Ibu Pembimbing Usulan Penelitian /Tesis 
Program Studi Magister  
Program Pascasarjana Universitas Kadiri  
di 

Kediri 
 
Mohon dengan hormat, kami yang tersebut tersebut di bawah ini : 
 
Nama  : ............................................................................................... 
NPM  : ............................................................................................... 
Tempat & Tgl. Lahir  : ............................................................................................... 
Alamat  : ............................................................................................... 
   ............................................................................................... 
No. Telp. Rumah/Hp  : ............................................................................................... 
Program Studi  : ............................................................................................... 
Judul Tesis  : ............................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

Untuk dijadwalkan mengikuti Ujian tesis. 
Adapun sebagai kelengkapan bersama ini kami serahkan : 
1) Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing I dan II (4 eksemplar) 
2) Artikel Jurnal 
3) Surat Keterangan Lunas Biaya Administrasi 
4) Sertifikat Toefl  
5) Lulus semua mata kuliah (KHS) 
6) Surat Keterangan bebas peminjaman perpustakaan 
7) Pas Photo hitam putih : 6 x 4 = 8 lembar (Memakai jas resmi dan dasi) 
8) Pas Photo berwarna : 3 x 4 = 8 lembar 
9) Foto Copy Ijazah S1 (2 lembar) 
10) Menyerahkan CD Tesis 1 buah. 

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 
 

Hormat Kami, 
 
 
 
(..........................................) 

Ditulis lengkap dan benar untuk digunakan dalam penulisan ijasah 

Ditulis lengkap dan benar untuk digunakan dalam penulisan ijasah 

Ditulis lengkap dan benar untuk digunakan dalam penulisan ijasah 

Ditulis lengkap dan benar untuk digunakan dalam penulisan ijasah 


