
Untuk menjamin tesis mahasiswa sesuai dengan 
format dan kualitas yang ditetapkan, periksalah  
tesis tersebut atas dasar item berikut ini (ke-
mungkinan beberapa item tidak relevan):

1. Ketentuan umum
€	 Panjang tulisan maksimal 30 halaman.
€	 Naskah ditulis pada kertas A4, tepi pada 

semua sisi: 3 cm, spasi teks: 1.5, time 
new roman 12pt. 

2. Sistematika
€	 Bagian awal.
€	 Bagian isi:

o Abstrak
o Latar belakang
o Tinjauan pustaka
o Metode penelitian
o Hasil dan pembahasan
o Simpulan 
o Daftar pustaka.

€	 Bagian akhir.

3. Bagian awal
€	 Halaman judul, halaman pengesahan, 

dan daftar isi dibuat pada halaman 
tersendiri.

€	 Isi dan format penulisan bagian awal 
disesuaikan ketentuan DPPs.

4. Abstrak
€	 Abstrak  diberi judul, nama mahasiswa, 

alamat e-mail/handphon, dan nama 
lembaga jika ada.

€	 Judul dan isi abstrak ditulis dengan ba-
hasa Indonesia dan bahasa Inggris.

€	 Dibuat dalam satu alenia, mengandung: 
latar belakang dan tujuan, metode, hasil 
penelitian. 

€	 Panjang tulisan adalah 100-150 kata.
€	 Kata kunci terdiri dari 4-5 istilah.

5. Latar belakang (3-4 halaman)
€	 Gambaran umum “fenomena” yang ter-

kait dengan topik penelitian.
€	 Penelitian terdahulu/argumen yang 

menguraikan pentingnya topik tersebut 
diteliti.

6. Tinjauan pustaka (maksimal 5 halaman)
€	 Dapat diuraikan dalam beberapa ba-

gian/ sub judul yang sesuai

€	 Konsep dan pengertian (jelas dan sing-
kat).

€	 Teori/ hasil penelitian terdahulu terkait 
dengan masalah penelitian.

€	 Kerangka pemikiran yang mencerinkan 
hubungan antar variabel (jika perlu).

€	 Permasalahan penelitian dikemukakan 
dengan sangat jelas.

€	 Tujuan penelitian dikemukakan secara 
jelas dan terukur.

€	 Dijelaskan keunikan penelitian diband-
ingkan penelitian terdahulu.

€	 Hipotesis penelitian (jika perlu).

7. Metode penelitian (maksimal 5 halaman)
€	 Desain penelitian.
€	 Subjek penelitian.
€	 Variabel dan instrument.
€	 Prosedur penelitian/intervensi.
€	 Analisis data.

Desain penelitian (1-2 paragraf)
€	 Desain penelitian yang digunakan dan 

alasannya (untuk eksperimen).

Subjek penelitian 
€	 Jumlah subjek dan rinciannya.
€	 Penjelasan subjek berdasarkan karak-

teristik demografis (jenis kelamin, suku 
bangsa, pendidikan, status keluarga, 
dan lain-lain).

€	 Prosedur penentuan subjek.

Variabel dan instrumen pengumpulan data 
€	 Nama instrument dan variabel yang 

diukur.
€	 Aspek yang diukur.
€	 Teknik adaptasi yang digunakan.
€	 Jumlah item dan pilihan jawaban.
€	 Cara menjawab dan cara memberikan 

skor.
€	 Skala beri contoh item (cukup 1 item)
€	 Hasil uji reliabilitas/konsistensi internal 

(sebelumnya dan sekarang).
€	 Strategi dan cara pengukurannya.
€	 Satu jenis instrument dijelaskan dalam 

satu paragraf.

Prosedur penelitian/intervensi (untuk 
eksperimen)
€	 Tahapan intervensi.
€	 Alat/bahan yang digunakan.
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Analisis data (1-2 paragraf)
€	 Jenis data yang diukur.
€	 Analisis data dan alasannya menggunakan-

nya.

8. Hasil dan pembahasan (maks 10 halaman):
Deskripsi data:
€	 Keadaan subjek penelitian .
€	 Deskripsi variabel penelitian (mis. mean, 

standard deviasi setiap variable).
€	 Hubungan antar variabel atau deskripsi 

variabel berdasarkan kelompok subjek (jika 
diperlukan).

Analisis/uji hipotesis
€	 Hasil analisis statistika (uji hipotesis).
€	 Model analisis statistika.
€	 Analisis data sesuai dengan tujuan peneli-

tian.
€	 Tabel/grafik yang memperjelas hasil anali-

sis data (bukan duplikasi penjelasan).

Pembahasan
€	 Komparasi hasil penelitian dengan peneli-

tian sebelumnya.
€	 Penjelasan yang memperkuat/ memberi 

justifikasi hasil penelitian.
€	 Kekhasan hasil penelitian dan argumenta-

sinya.
€	 Implikasi hasil penelitian dalam skala yang 

lebih luas.

€	 Keterbatasan penelitian dan rekomendasi.

Simpulan 
€	 Simpulan hasil penelitian (1-2 paragraf) 

ditulis singkat dan jelas.

9. Daftar pustaka
€	 Ditulis dengan Gaya APA.
€	 Referensi paling sedikit 25 artikel jurnal 

internasional.
€	 Referensi bukan jurnal tidak melebihi 40% 

dari keseluruhan pustaka yang digunakan.
€	 Terdapat referensi yang cukup mengenai 

metode penelitian.
€	 Menggunakan referensi yang credible dan 

original.
€	 Referensi yang dikutip dalam teks sesuai 

dengan referensi yang tercantum dalam 
daftar pustaka.

10. Bagian akhir
€	 Indeks isi (satu halaman) ditulis pada hala-

man tersendiri.
€	 Lampiran pilih yang penting atau relevan 

saja.

11. Originalitas dan lain-lain
€	 Tulisan tidak ada indikasi plagiarisme.
€	 Tidak ada pengulangan uraian di satu ba-

gian dengan bagian lain.
€	 Halaman ditulis sisi kanan bawah
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