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Visi-Misi &Tujuan 

Program Pascasarjana UNISNU Jepara 2020-2024 

 

VISI : 

“Menjadi Program Pascasarjana yang unggul berhaluan Islam Ahlussunnah Wal 

Jama’ah dan mampu bersaing pada level Internasional pada tahun 2030”. 

MISI : 

1. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni melalui riset, 

hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

2. Memecahkan  permasalahan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan/atau  

seni melalui pendekatan inter atau multidisipliner; 

3. Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat 

dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan 

international; 

4. Menyelenggarakan  pengelolaan pendidikan  yang  menekankan  pada  

riset  ilmiah  dan tradisi ilmu Islam dalam konteks budaya modern; 

5. Mengembangkan  kajian  ilmu-ilmu  Islam  khususnya  di  bidang  

Manajemen Pendidikan Islam sesuai tuntutan zaman semakin kompleks 

secara integratif, transformatif dan multikultural; 

6. Meningkatkan kajian dan penelitian ilmiah tentang manajemen 

pendidikan keislaman yang memiliki daya dorong terhadap 

pengembangan peradaban; 

7. Memperluas  jaringan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  utuk  

peningkatan penyelenggaran, penelitian ilmiah dan pengabdian 

masyarakat. 

 

TUJUAN : 

1. Mereproduksi dan mengembangkan tradisi pendidikan Islam seirama 

dengan tuntutan global; 

2. Mengembangkan  kemampuan  metodologis  peserta  program  

Pascasarjana dalam menyerap, mereproduksi dan mengembangkan 

manajemen pendidikan Islam seirama dengan tuntutan kemajuan umat; 

3. Mengembangkan  wawasan  keislaman  dan  pendidikan  yang  

transendental inklusif dan membebaskan; 

4. Mampu  mengenali,  mengamati,  melakukan  pendekatan,  dan  
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memecahkan masalah secara  ilmiah,  serta  tanggap  terhadap  

perubahan  dan  kemajuan pendidikan Islam di Indonesia; 

5. Mampu    mengadakan    penelitian    dan    mengembangkan    ilmu    

tentang manajemen pendidikan Islam; 

6. Mampu   melahirkan   sarjana   setingkat   magister   yang   mampu   

memiliki kemampuan metodologis dalam mengembangkan studi 

manajemen pendidikan Islam serta mampu memahami dan menganalisa 

fenomena sosial dan manajemen pendidikan yang berkembang dan pada 

gilirannya mampu memberikan solusi alternatif terbaik terhadap 

permasalahan pendidikan di masyarakat; 

7. Melahirkan lulusan magister bidang manajemen pendidikan Islam yang 

integratif dengan penguasaan keilmuan manajemen pendidikan Islam 

dan metodologi yang handal secara integratif dalam kerangka 

transformasi sosial yang humanis-transendental.  

 

Visi-Misi & Tujuan 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

 

VISI 

“Menjadi program studi berkualitas bidang manajemen pendidikan Islam, guna 

melahirkan SDM profesional, cendikia dalam pengembangan IPTEK, seni 

budaya, berakhlakul karimah berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal-

Jama’ah dan mampu bersaing pada level Internasional pada tahun 2030”. 

 

MISI  

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam bidang manajemen pendidikan islam guna 

mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, cendikia 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, 

berakhlakul karimah, dan berlandaskan nilai-nilai islam ahlussunnah 

wal-jama’ah (aswaja). 

2. Mengembangkan sistem tata kelola dalam bidang manajemen 

pendidikan islam yang efektif dan efisien, bermutu, sehat, dan harmois 

berbasis nilai nilai islam ahlussunnah wal-jama’ah (aswaja). 

3. Menciptakan suasana akademik berbasis ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni budaya dalam pengembangan manajemen pendidikan 

islam berlandaskan nilai nilai islam ahlussunnah wal-jama’ah (aswaja) 

4. Mengembangkan kerjasama dengan bergagai pihak dalam bidang 
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manajemen pendidikan islam baik di tingkat regional, nasional maupun 

internasional 

5. Mengimplementasikan manajemen strategis dalam pengembangan 

program studi yang berdaya saing di tingkat nasional 2020, nasional 

2025 dan tingkat internasional tahun 2030. 

 

TUJUAN 

1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam bidang manajemen pendidikan islam guna 

mengembangkan sumber daya manusia profesional, cendikia dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, 

berakhlakul karimah, dan berlandaskan nilai nilai islam ahlussunnah 

wal-jama’ah (aswaja). 

2. Terwujudnya pengembangan sistem tata kelola dalam bidang 

kepemimpinan, manajemen, administrasi serta pelayanan akademik 

yang efektif, efisien, bermutu, sehat dan harmonis berbasis nilai nilai 

islam ahlussunnah wal-jama’ah (aswaja). 

3. Terciptanya suasana akademik dan religius berbasis IPTEK dan seni 

budaya berlandaskan nilai nilai islam ahlussunnah wal-jama’ah 

(aswaja). 

4. Terlaksananya pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

bidang manajemen pendidikan islam baik di tingkat regional, nasional, 

ASEAN maupun internasional. 

5. Terimplementasikannya manajemen strategis dalam pengembangan 

program studi yang berdaya saing di tingkat nasional tahun 2020, 

tingkat ASEAN tahun 2025 dan tingkat internasional tahun 2030. 
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PRAKATA 

 

Syukur alhamdulillah, tim penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 

karena revisi buku panduan penulisan karya ilmiah (makalah komprehenshif, 

proposal tesis, dan tesis)  telah  selesai.  Buku  ini  disusun  untuk  membantu  

para  mahasiswa program magister dalam menulis makalah komprehenshif, 

proposal  tesis, tesis dan karya ilmiah lainnya untuk menjadi acuan bersama 

khususnya di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama (UNISNU) Jepara Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). 

Tim penulis menyadari dalam penulisan buku ini terdapat kekurangan, 

tetapi tim penulis meyakini bahwa buku ini memberikan banyak manfaat. 

Untuk menyempurkan buku ini, kritik dan saran selalu diharapkan. 

 

 

 

Jepara, Februari 2020 

 

 

Tim Penulis
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SAMBUTAN DIREKTUR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, buku panduan 

penulisan karya ilmiah (makalah komprehenshif, proposal tesis, dan tesis) 

Program Pascasarjana Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara akhirnya dapat 

diselesaikan. 

Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku panduan sebelumnya, 

berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana  Unisnu Jepara Nomor 02 

Tahun 2017 dengan beberapa penyesuaian dan penambahan sesuai dengan 

tradisi akademik  Program  Pascasarjana  UNISNU  Jepara,  serta  

perkembangan  terkini  di dunia akademik pada umumnya. 

Buku  panduan penulisan karya ilmiah (makalah komprehenshif, 

proposal tesis, dan tesis) ini bertujuan  untuk  memberikan  arahan  kepada 

mahasiswa program magister agar mereka mampu menulis secara sistematis, 

dan mengikuti perkembangan kaidah penulisan karya ilmiah terkini. Di samping 

itu, pedoman ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa program magister 

untuk menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, dan berkontribusi kepada 

kehidupan masyarakat dan negara. Panduan ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan produktifitas karya ilmiah mahasiswa program magister PPs 

UNISNU Jepara. 

Kami  mengucapkan  banyak  terimakasih  kepada  semua  pihak,  

terutama kepada tim penyusun dan penanggungjawab, yang telah berkontribusi 

dalam perumusan dan penerbitan buku panduan ini. 
 

 

Jepara, Februari 2020 

Direktur,  
 

 

 

 

Dr. H. Barowi, M.Ag 

NIY.260092389004  
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BAB I 

           PENDAHULUAN 

A. Pengantar 

Penulisan karya ilmiah dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi, 

khususnya pada program magister Program Pascasarjana UNISNU Jepara 

adalah suatu keniscayaan dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister (S2). Dalam hal ini, Program Pascasarjana Universitas Islam 

Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara menganggap perlu untuk membuat buku 

panduan yang berfungsi sebagai acuan dasar bagi mahasiswa dalam penulisan 

karya ilmiah berupa makalah komprehenshif, proposal tesis dan tesis dan bagi 

dosen pembimbing dalam rangka bimbingan kepada mahasiswa. Panduan ini 

hanya mengatur hal- hal yang bersifat mendasar, baik substansi maupun teknis, 

dalam tradisi penulisan karya ilmiah yang berlaku. Hal-hal yang bersifat rinci 

diserahkan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing, sehingga mereka dapat 

mengembangkannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknis 

penulisan karya ilmiah. 

Panduan Penulisan karya ilmiah seperti makalah komprehenshif, 

proposal tesis dan tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama (UNISNU) Jepara ini terdiri atas lima bab, yakni:  

Bab I. Pendahuluan, berisikan pengertian, kriteria, etika penulisan dan 

ketentuan umum penulisan. 

Bab II. Penulisan makalah komprehenshif dan tata cara ujian. 

Bab III. Penulisan proposal tesis dan tata cara ujian 

Bab IV. Penulisan tesis dan tata cara ujian 

Bab V.  Pedoman penulisan karya ilmiah 
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Bab VI. Teknik penulisan kaarya ilmiah dan contohnya 

Bab VII. Petunjuk khusus dan lampiran-lampiran 

 Demikian, dan atas saran dan koreksinya, selalu kami harapkan. 

B. Pengertian  

Tesis adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian dan 

pengembangan keilmuan yang orisinal sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi tingkat Magister atau Strata Dua (S2).  

C. Kriteria 

Penulisan tesis harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Menunjukkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang 

topik yang dipilih dengan menggambarkan korelasi keilmuan yang 

dibahas dengan disiplin ilmu terkait lainnya (interdisiplin);  

2. Menunjukkan penguasaan dan pengembangan keilmuan yang dikaji, 

dan memberikan kontribusi baik pada aspek pengembangan 

akademik/teoretis maupun pada pemanfaatan praktis;  

3. Menjadi karya ilmiah yang layak publikasi, baik dalam bentuk buku 

maupun artikel di jurnal ilmiah tingkat nasional atau internasional, 

serta presentasi makalah ilmiah di forum ilmiah tingkat nasional atau 

internasional 

D. Etika penulisan 

Dalam menyusun karya ilmiah, mahasiswa harus menjunjung asas 

kejujuran dan objektivitas, dengan menghindari:  
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1.  Penggunaan data fiktif;  

2. Penggunaan data untuk memenuhi keinginan subjektif peneliti;  

3. Tindakan plagiarisme (penjiplakan), seperti:  

a.  Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri;  

b. Menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa menjelaskan 

    sumbernya;  

c. Mengubah kata-kata dari salinan kalimat yang dikutip tanpa 

    menjelaskan sumber rujukannya;  

d. Melakukan self plagiarism atas karyanya sendiri  

4. Pemberian informasi tidak benar tentang sumber kutipan;  

5. Pengutipan terlalu banyak kata atau ide dari satu sumber meskipun 

    dicantumkan Sumbernya. 

6. Semua pendapat orang lain harus dicantumkan sumbernya, baik yang 

    berasal dari buku, jurnal, koran dan majalah, lagu, program televisi, 

     film, sumber elektronik, surat dan e-mail, program komputer,    

pengumuman, wawancara, maupun media- media lain yang merupakan 

hasil karya seseorang atau kelompok. 

7.Untuk melakukan pengecekan terhadap plagiarisme, dapat dilakukan 

   dengan   menggunakan Plagiarism checker dan atau Turnitin. 
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BAB II 

PENULISAN MAKALAH KOMPPREHENSIF  

DAN TATA CARA UJIAN 

A. Penulisan Makalah Komprehensif 

1. Makalah   komprehensif   ditulis   berdasarkan   hasil   kajian   

sumber pustaka yang relevan dengan tema makalah. 

2. Tema makalah komprehensif   diangkat dari permasalahan yang 

relevan dengan kompetensi utama atau konsentrasi program 

studi. 

3. Makalah komprehensif dibuat secara mandiri oleh mahasiswa. 

4. Makalah disusun dengan menggunakan format yang pada 

dasarnya terdiri dari tiga bagian; depan, utama, dan akhir. 

5. Bagian  depan  terdiri  dari  sampul,  abstrak,  dan  daftar  isi,  

dengan  ketentuan sebagai berikut : 

a.Sampul   berisi   judul   makalah,   lambang   UNISNU   

Jepara, pernyataan pembuatan makalah, nama lengkap, 

NIM, nama lembaga, yang selengkapnya sebagaimana 

contoh dalam lampiran. 

b. Pernyataan keaslian makalah dibuat sebagaimana tercantum 

didalam  lampiran.  
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c.Abstrak berisi ringkasan makalah terdiri : tujuan penulisan, 

dan rangkuman isi pembahasan, dengan ketentuan maksimal 

satu halaman (maksimal 500 kata). 

d. Daftar isi berisi judul bagian dan sub bagian makalah serta 

nomor halaman dimana ia berada. 

6. Bagian   utama   merupakan   inti   dari   makalah   yang   

berisi   sub bagian : pendahuluan,  pembahasan,  dan  

kesimpulan,  yang secara  garis besarnya  (tapi bukan 

merupakan judul bagian atau sub bagian) berisi hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Pendahuluan berisi tentang : 

(1) Uraian latar belakang perlunya mengangkat tema makalah  yang  

dibahas, baik secara teoritis ataupun praktis. 

(2) permasalahan yang menjadi fokus pembahasan (ditulis rumusan 

masalah).  

(3) Kajian penelitian terdahulu / Telaah pustaka. 

(4) Kerangka penulisan makalah komprehenshif. 

b. Pembahasan berisitentang : 

(1) Deskripsi secara teoritis ( berisi landasan teori - teori yang 

relevan  dengan tema / judul yang diangkat dalam makalah 

komprehensif) 

(2) Implikasi praktis dari deskripsi teoritis, menguraikan rumusan   

masalah berdasarkan realita di lapangan dan teori yang 

digunakan.
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c. Penutup berisi : 

(1) Kesimpulan (berisi ringkasan implikasi praktis dari deskripsi 

teoritis). (2) Saran (jika dipandang perlu). 

7. Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama berisi: 

a. Daftar pustaka. 

b. lampiran – lampiran (jika diperlukan). 

8. Secara teknis, makalah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Diketik diatas kertas HVS warna putih, ukuran A4, berat 80 gram. 

b. Diketik dua spasi dengan menggunakan font times new roman ukuran 

12. 

c. Batas margin atas 3 cm, kiri 4 cm, kanan dan bawah masing - 

masing 3cm.  

d. Jumlah  halaman  makalahminimal  30  halaman,  maksimal  40 

halaman (tidak termasuk halaman judul dan daftar pustaka).  

e.  Sampul berwarna kuning polos. 

f. Catatan sumber rujukan dalam teks menggunakan aplikasi Mendeley 

dengan model chicago manual of style 17th edition (full note) 

 

Contoh kutipan dari artikel Jurnal :  

Pendidikan merupakan pemanusiaan kembali manusia (humanisasi) 

yang berorientasi pada bentuknya individu yang mampu memahami realitas 

dirinya dan masyarakat sekitarnya serta bertujuan untuk menciptakan perubahan 

sosial secara signifikan dalam kehidupan umat manusia. Salah satu isi dari tujuan 
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pendidikan nasional adalah menghargai realitas kemanusiaan dan berbagai 

potensi yang dimilki peserta didik (manusia).1  

 

Contoh kutipan dari Buku :  

Pendefinisian yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur’an dengan menyebut 

manusia dengan istilah al-basyar, al-Ins, dan al-Insân, memberikan gambaran 

kepada kita akan keunikan serta kesempurnaan manusia sebagai makhluk ciptaan 

Allah. Referensi ini memperlihatkan bahwa manusia merupakan satu kesatuan 

yang utuh, antara aspek material (fisik) immateriil (psikis) yang dipadu dengan 

Rûh Ilahiyah.2  

B. Ujian Makalah Komprehensif 

1. Pengertian 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan : 

a. Ujian  Makalah  Komprehensif adalah ujian yang dilakukan untuk 

mengukur penguasaan   kompetensi   utama   atau   konsentrasi   

yang   menjadi   minat mahasiswa secara menyeluruh. 

b. Makalah Komprehensif adalah karya ilmiah yang ditulis 

berdasarkan  hasil kajian pustaka dalam rangka persiapan 

penulisan tesis program magister. 

c. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana UNISNU 

Jepara. 

d. Program Studi adalah Manajemen Pendidikan Islam (MPI) pada 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. 

                                                           
1 Subaidi, “Konsep Pendidikan Islam Dengan Paradigma Humanis,” 

Nadwa | Jurnal Pendidikan Islam 10, no. April (2016): 26–49, 

http://journal.walisongo.ac.id/index.php/nadwa. 
2 Salminawati, Filsafat Pendidikan Islam, ed. Sahkholid Nasution 

(Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016). 
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e. Konsentrasi    adalah    bidang    kekhususan    ilmu    

kependidikan Islam dari Program Pascasarjana UNISNU Jepara 

(sub bidang ilmu kependidikan Islam). 

f. Mahasiswa  adalah  peserta  didik  yang  terdaftar  dan  belajar  

pada  Program Magister yang ditetapkan oleh Rektor. 

g. Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu 

yang khusus diangkat pada Program Magister Manajemen 

Pendidikan Islam, untuk melaksanakan tugas Tri Dharma 

perguruan tinggi. 

2. Ketentuan Umum 

a. Ujian  makalah  komprehensif    bertujuan    untuk    mengetahui    

penguatan mahasiswaakan kompetensi utama atau konsentrasi 

program studi secara menyeluruh dan terpadu. 

b. Ujian makalah komprehensif merupakan pendadaran terhadap 

kompetensi utama atau konsentrasi yang dimaksudkan untuk 

mengevaluasi pencapaian kompetensi utama atau konsentrasi. 

c. Ujian makalah komprehensif wajib diikuti oleh mahasiswa program 

   magister sebagai prasyarat untuk mengajukan proposal tesis. 

d. Ujian makalah komprehensif dilaksanakan sebagai bagian dari 

penulisan   tesis. 

3. Syarat - syarat 

a. Untuk   dapat   mengikuti   ujian   makalah komprehensif,   

mahasiswa  harus memenuhi   syarat admnistratif dan akademik. 
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b. Secara  administratif,  mahasiswa  dapat  mendaftarkan  diri  untuk  

mengikuti ujian makalah komprehensif bila telah terdaftar sebagai 

mahasiswa aktif. 

c. Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengikuti ujian makalah 

komprehensif adalah mereka yang telah lulus mata kuliah metodologi 

penelitian. 

4. Bentuk Ujian Makalah Komprehensif 

a. Ujian makalah komprehensif dilaksanakan dalam bentuk ujian 

makalah ilmiah yang dimaksudkan untuk menguji kemampuan 

mahasiswa menulis, menyajikan, menganalisis dan memecahkan 

permasalahan akademis yang terkait dengan kompetensi utama atau 

konsentrasinya. 

b. Makalah tersebut menjadi titik tolak untuk menguji kemampuan 

mahasiswa secara menyeluruh. 

5. Persiapan Ujian Makalah Komprehensif 

a. Untuk dapat mengajukan permohonan ujian makalah 

komprehensif, mahasiswa harus memenuhi persyaratan : 

1) Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan. 

2) Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian. 

b. Pengajuan permohonan / pendaftaran ujian makalah komprehensif 

ditujukan kepada direktur melalui ketua program studi dengan 

dilampiri naskah komprehensif (sebanyak 5 eksemplar). 

c. Apabila    semua    persyaratan    telah    terpenuhi,    ketua    

program studi melanjutkan permohonan tersebut kepada direktur 
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disertai pertimbangan susunan majelis penguji makalah 

komprehensif dan jadwal pelaksanaan. 

d. Berdasarkan pertimbangan tersebut, direktur menetapkan susunan 

majelis penguji makalah komprehensif dan jadwal pelaksanaannya. 

e. Penetapan dilakukan dengan surat permohonan menguji dan 

undangan dari direktur. 

f. Majelis  ujian  makalah komprehensif  terdiri  dari  seorang  ketua,  

sekretaris dan  dua (2) orang penguji. 

g. Ketua majelis dijabat oleh direktur, ketua program studi, atau 

dosen   tetap yang ditunjuk oleh direktur. 

h. Penguji   makalah komprehensif adalah dosen di lingkungan 

UNISNU Jepara yang telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen 

di Program Pascasarjana serta memiliki keahlian sesuai dengan 

tema makalah komprehensif 

6. Pelaksanaan Ujian Makalah Komprehensif 

a. Ujian makalah komprehensif   dimaksudkan   untuk   menguji   

penguasaan mahasiswa    dalam  memecahkan    secara    teoritis    

masalah    yang  terkait dengan  keahlian  utama  atau konsentrasi 

yang menjadi minatnya. 

b. Ujian makalah komprehensif dilaksanakan dihadapan majelis 

ujian makalah komprehensif yang terdiri dari seorang ketua, 

sekretaris dan dua (2) orang penguji. 

c. Tugas penguji adalah sebagai berikut : 

1) Ketua / Penguji : mengurus administrasi ujian, mencatat 

proses dan hasil ujian, memimpin jalannya ujian, membahas 
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(bertanya, mengklarifikasi, memberikan saran) dan menilai 

hasil. 

2) Sekretaris / Penguji : mengurus  administrasi  ujian, mencatat 

proses dan hasil ujian, membahas (bertanya, mengklarifikasi,  

memberikan saran) dan menilai hasil. 

3) Penguji  dengan  berpakaian  PSL  (berjas, berdasi) : 

membahas, bertanya, mengklarifikasi, memberikan saran dan 

menilai hasil. 

d. Ujian makalah komprehensif dilaksanakan antara 60 sampai 120 

menit. 

e. Ujian  makalah  komprehensif  dilaksanakan  dengan  susunan  

acara  sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan pemenuhan administrasi mahasiswa. 

2) Pembukaan ujian. 

3) Presentasi garis besar makalah komprehensif oleh mahasiswa 

(maksimal 5-7 menit). 

4) Pengujian makalah komprehensif oleh majelis penguji. 

5) Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pengujian penguji. 

6) Penentuan hasil ujian (mahasiswa harus meninggalkan ruang 

sidang). 

7) Penyampaian hasil ujian. 

8) Penutupan ujian. 

f. Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek : 
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1) Naskah   makalah   komprehensif   (kejelasan   masalah,   

teori, kerangka berpikir, sistematika dan teknik penulisan, 

logika). 

2) Kemampuan menyajikan makalah komprehensif (penguasaan, 

sistematika, kejelasan). 

3) Kemampuan     menjawab     dan     merespon     

pertanyaan/ulasan penguji (kebenaran, ketepatan, kejelasan). 

g. Hasil penilaian ujian makalah  komprehensif dinyatakan dalam 

nilai angka (0,0 - 4,0) sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

h. Penilaian ujian komprehensif dinyatakan dalam lembar penilaian 

hasil ujian komprehensif (lihat formulir terlampir). 

i. Hasil penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam 

berita acara ujian makalah komprehensif, yang dilampiri dengan 

daftar hadir penguji. 

j. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian makaah komprehensif apabila 

mendapatkan nilai  rata-rata minimal 3,0 dari seluruh penguji. 

k. Di samping nilai, hasil ujian komprehensif juga dinyatakan dalam 

kategori : 

1) Lulus tanpa perbaikan makalah. 

2) Lulus dan harus dilakukan perbaikan makalah. 

3) Harus dilakukan perbaikan makalah dan diujikan kembali. 

l. Apabila dipandang perlu, majelis penguji dapat memberikan 

catatan perbaikan. 

m. Perbaikan makalah yang telah dinyatakan lulus dalam ujian 

komprehensif dilakukan berdasarkan catatan perbaikan, 
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dilaksanakan di bawah bimbingan para penguji ujian 

komprehensif. 

n. Masa perbaikan makalah yang telah dinyatakan lulus paling lama 

satu bulan. 

o. Masa perbaikan makalah yang dinyatakan tidak lulus dilakukan di 

bawah bimbingan para penguji ujian komprehensif. 

p. Masa perbaikan makalah yang dinyatakan tidak lulus secepat- 

cepatnya satu bulan dan selama-lamanya tiga bulan. 

q. Apabila telah dilakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan 

catatan dan telah disetujui oleh majelis penguji ujian  makalah  

komprehensif pertama, mahasiswa   dapat mengajukan ujian 

ulang. 

r. Penguji ujian makalah komprehensif ulang sama dengan penguji 

ujian makalah komprehensif pertama/mengikuti kebijakan 

pimpinan Program Pascasarjana UNISNU Jepara. 

s. Tata cara dan ketentuan ujian makalah komprerhensif ulang 

sebagaimana ujian makalah komprehensif pertama. 

t. Ujian makalah  komprehensif  yang dinyatakan lulus dengan 

kategori A atau B  yang telah  dilakukan  perbaikan  sesuai  

dengan  saran  dari  penguji  ujian komprehensif disahkan / 

disetujui oleh penguji. 

u. Kepada mahasiswa yang    telah    mendapat    pengesahan / 

persetujuan hasil ujian komprehensif dari seluruh majelis penguji, 

diberi surat keterangan lulus ujian komprehensif oleh direktur. 
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BAB III 

PENULISAN PROPOSAL TESIS DAN TATA CARA UJIAN 
 

A. Penulisan Proposal Tesis 

1. Setelah usulan judul penelitian mendapatkan pengesahan dari direktur / 

kaprodi / pejabat yang ditunjuk, mahasiswa menyusun rencana 

penelitian di bawah bimbingan dua orang pembimbing. 

2. Proposal disusun dengan menggunakan format yang pada dasarnya 

terdiri dari tiga bagian yaitu : depan, utama dan akhir. 

3. Bagian depan proposal terdiri dari sampul, persetujuan pembimbing, 

pernyataan keaslian, abstrak dan daftar isi. 

4. Khusus sampul dan pernyataan keaslian diatur sebagai  serikut: 

a) Sampul berisi judul proposal tesis, lambang UNISNU, pernyataan 

keaslian pembuatan  proposal  tesis,  nama  lengkap,  NIM,  nama  

lembaga  ditulis lengkap. 

b) Pernyataan keaslian proposal tesis dibuat sebagaimana tercantum 

didalam lampiran. 

c) Pernyataan keaslian proposal tesis dibubuhi materai Rp. 6000, dan 

di tandatangani oleh mahasiswa. 

5. Bagian  utama  proposal  merupakan  inti  dari  proposal  yang 

mencerminkan seluruh   rencana   proses   penelitian,   yang   berisi 

bagian – bagian tentang : A.Pendahuluan, B. Landasan teori, C. 

Metode penelitian dan D. Kerangka penulisan tesis. 

6. Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang daftar 

pustaka, dan lampiran (jika diperlukan). 
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7. Draft   awal   proposal tesis   diajukan   kepada   pembimbing  untuk 

dilakukan koreksi dan saran perbaikan substansi maupun metodologi. 

8. Apabila proposal dinilai telah memenuhi standar rencana penelitian 

yang berkualitas, pembimbing memberikan persetujuan dengan 

menandatangani lembar persetujuan. 

9.  Secara teknis, proposal dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Diketik diatas kertas HVS warna putih, ukuran A4, berat 80 gram. 

b. Diketik dua spasi dengan menggunakan font times new roman 

ukuran 12. 

c. Batas margin atas 3 cm, kiri 4 cm, kanan dan bawah masing - 

masing 3 cm.  

d. Jumlah  halaman  proposal minimal  30  halaman,  maksimal  40 

halaman  (tidak termasuk halaman judul dan daftar pustaka).  

e. Sampul berwarna kuning polos. 

f. Catatan sumber rujukan dalam teks menggunakan aplikasi 

Mendeley dengan model chicago manual of style 17th edition (full 

note) 

 

Contoh kutipan dari artikel Jurnal :  

Abdul Madjid dan Dian Andayani, mengatakan bahwa pendidikan 

Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan 

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah 

ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.3 

 

                                                           
3 Umi Musya’adah, “Peran Penting Pendidikan Agama Islam Di 

Sekolah Dasar,” AULADA: Jurnal Pendidikan Dan Perkembangan Anak I, no. 2 

(2018): 9–27, https://doi.org/http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/aulada. 
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Contoh kutipan dari Buku :  

Era globalisasi sejatinya dimunculkan oleh kekuatan teknologi 

komunikasi dan informasi serta transportasi telah menciptakan banyak peluang 

dan tantangan bagi kemajuan berbagai organisasi di dunia dewasa ini.4 

B. Ujian Proposal Tesis 

1. Persiapan Ujian Proposal Tesis 

a. Untuk   dapat   mengajukan   permohonan   ujian   proposal tesis, 

mahasiswa harus memenuhi persyaratan : 

1) Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan. 

2) Telah lulus ujian makalah komprehensif  

b.Pengajuan  permohonan / pendaftaran    ujian    proposal    tesis 

ditujukan kepada direktur / kaprodi dengan dilampiri : 

1) Formulir pendaftaran. 

2)  Naskah  proposal  tesis  yang  telah  disetujui  pembimbing  

(sebanyak  5 eksemplar). 

c. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi,  direktur / kaprodi 

menetapkan susunan majelis penguji ujian proposal dan jadwal 

pelaksanaannya. 

d. Penetapan majelis penguji dilakukan dengan surat permohonan menguji 

dan undangan dari direktur . 

                                                           
4 Prof. Dr. Syafaruddin, Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif 

Sains Dan Islam, ed. Candra Wijaya (Medan: PERDANA PUBLISHING 

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana (ANGGOTA IKAPI No. 

022/SUT/11) Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224, 2015). 
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e. Majlis ujian proposal terdiri dari ketua merangkap penguji, sekretaris 

merangkap penguji, pembimbing merangkap penguji dan satu orang 

penguji (sama dengan 4 orang penguji). 

f. Ketua majelis merangkap penguji dijabat oleh direktur/kaprodi atau dosen 

lain yang ditunjuk. 

g. Sekretaris   majelis   merangkap   penguji   dijabat   oleh   kaprodi atau  

dosen lain  yang ditunjuk. 

h. Penguji proposal adalah dosen dilingkungan UNISNU Jepara atau 

perguruan tinggi  lain  yang telah  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  dosen  

di  Program Pascasarjana serta memiliki keahlian sesuai dengan tema 

penelitian. 

i. Penguji harus memiliki jabatan fungsional dosen serendah -  rendahnya  

lektor dengan ijazah doktor atau yang disetarakan. 

2. Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis 

a. Ujian proposal tesis dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari 

rencana penelitian mahasiswa sesuai dengan standar penelitian yang 

berlaku. 

b. Ujian  proposal  tesis  dilaksanakan  dihadapan  majelis  ujian  proposal  

yang terdiri dari seorang ketua merangkap penguji, seorang sekretaris 

merangkap penguji, pembimbing merangkap penguji dan satu orang 

penguji. 

c. Tugas penguji adalah: 

1) Ketua / Penguji : memimpin        jalannya   ujian,   membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan  saran)  dan  menilai 

hasil. 
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2) Sekretaris / Penguji : mengurus  administrasi   ujian, mencatat 

proses dan  hasil ujian, membahas (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

3) Penguji : membahas (bertanya, mengklarifilasi, memberikan 

saran) dan menilai hasil. 

4) Pembimbing / penguji : membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok proposal, membahas (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

d. Ujian proposal tesis dilaksanakan antara 60 sampai 120 menit. 

e. Ujian proposal tesis dilaksanakan dengan susunan acara sebagai 

berikut: 

1) Pemeriksaan,  pemenuhan    kriteria    etika    penulisan    karya 

    ilmiah. 

2) Pembukaan ujian. 

3) Presentasi garis besar proposal oleh mahasiswa (5-7 menit). 

4) Pengujian proposal oleh majelis penguji. 

5) Tanggapan / jawaban mahasiswa atas pengujian penguji. 

6) Penentuan hasil ujian (mahasiswa meninggalkan ruang). 

7) Penyampaian hasil ujian. 

8) Penutupan ujian. 

f. Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup aspek: 

1) Naskah   proposal   tesis (kejelasan   masalah,   teori, kerangka 

berpikir, metode sistimatika dan tehnik penulisan, logika). 
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2) Kemampuan   menyajikan   proposal   tesis   (penguasaan,   

sistimatika, kejelasan). 

3) Kemampuan menjawab     dan     merespon pertanyaan / ulasan 

penguji (kebenaran, ketepatan, kejelasan). 

g.  Hasil  penilaian  ujian  proposal  tesis  dinyatakan  dalam  salah  satu  

dari    3 kategori  sebagai berikut: 

1) Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan penelitian. 

2) Diterima   dengan    catatan   harus  dilakukan   perbaikan   dan 

dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki. 

3) Tidak diterima / ditolakdan   harus dilakukan perbaikan dan ujian 

     kembali.  

h. Hasil penilaian para penguji dituangkan dalam lembar penilaian hasil 

ujian proposal tesis (lihat lampiran). 

i. Dalam hal terjadi perbedaan kategori hasil penilaian proposal tesis di 

antara penguji, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Para penguji bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang 

kategori hasil ujian  proposal tesis. 

2) Dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, keputusan diambil 

dengan pemungutan suara, tanpa melibatkan pembimbing. 

3) Keputusan hasil berdasarkan pada modus (suara terbanyak). 

4) Dalam hal terjadi suara yang sama, keputusan akhir diserahkan 

kepada pembimbing. 

j.  Hasil akhir ujian proposal tesis dituangkan dalam Berita Acara ujian 

proposal tesis dan ditanda tangani oleh ketua majelis penguji. 
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k. Berita  acara  u jian  proposal  tesis  dilampiri  daftar  hadir  

penguji   dan ditandatangani oleh seluruh penguji. 

l. Perbaikan / revisi (kategori 1) harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan 

untuk dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian. 

m.Perbaikan  (kategori 2 ) harus dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan     

untuk dapat dilaksanakan ujian proposal tesis kembali. 

n. Apabila     perbaikan     proposal   tesis (kategori  1)     telah  dilakukan 

dan mendapatkan  pengesahan/persetujuan  dari  majelis  penguji  ujian  

proposal tesis, mahasiswa dapat mendaftarkan ujian proposal tesis 

kembali. 

0.Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ujian proposal   tesis ulang sama 

dengan ujian proposal tesis pertama. 

p. Majelis    penguji   ujian   proposal   tesis ulang sama dengan   majelis 

penguji ujian   proposal tesis pertama/ kebijakan pimpinan program 

pascasarjana UNISNU Jepara. 

q. Pelaksanaan     penelitian     dapat     dilakukan     bila     proposal tesis 

telah mendapatkan  pengesahan/persetujuan  dari  majelis  penguji  ujian  

proposal tesis. 

r. Kepada mahasiswa dengan hasil ujian proposal tesis (kategori 1 & 2)  

yang telah  mendapat   pengesahan  / persetujuan  perbaikan  diberi  surat 

keterangan lulus ujian proposal tesis oleh direktur. 

3. Pelaksanaan Penelitian 

a.  Setelah  mendaptkan  pengesahan/persetujuan    dari  majelis  penguji  ujian 

proposal  tesis,  mahasiswa  melakukan  penelitian  sesuai  dengan  

prosedur penelitian yang tertera dalam proposal tesis. 
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b. Dalam hal penelitian memerlukan data yang harus dikumpulkan dari 

lapangan, mahasiswa harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak 

yang secara kelembagaan memiliki wewenang berkaitan dengan obyek 

penelitiannya. 

c. Permohonan ijin ke pihak yang berwenang tersebut dilakukan oleh direktur . 

d. Apabila pihak yang berwenang tersebut tidak memberikan ijin pelaksanaan 

penelitian dengan persetujuan pembimbing mahasiswa mengganti obyek 

penelitiannya dan mengajukan permohonan ijin yang baru. 

e. Dalam hal obyek penelitian melibatkan manusia yang masih hidup, 

mahasiswa harus memperhatikan etika yang berlaku dalam hubungan antar 

manusia. 

f. Setelah     pengumpulan     data di     lapangan     selesai,     mahasiswa 

harus mendapatkan surat keterangan dari pihak yang berwenang tersebut 

(memberi ijin)    yang    menyatakan    bahwa    yang bersangkutan telah 

melaksanakan pengumpulan data dalam waktu   sesuai kenyataan.
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BAB IV 

PENULISAN TESIS DAN TATA CARA UJIAN 

A. Pengertian 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan: 

1.  Tesis adalah  karya  ilmiah  yang  ditulis  berdasarkan  hasil  penelitian  

empiris dalam rangka penyelesaian studi program magister. 

2.  Program Pascasarjana adalah Program Magister Pascasarjana UNISNU 

Jepara. 

3.  Program  Studi  adalah          program  magister  (S2)  yang  ada  di  

Program Pascasarjana di UNISNU Jepara. 

4.  Mahasiswa  adalah  peserta  didik  yang  terdaftar  dan  belajar  pada  

Program Magister yang ditetapkan oleh Rektor. 

5. Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu yang 

khusus diangkat pada Program Magister, untuk melaksanakan tugas tri 

dharma perguruan tinggi. 

6. Pembimbing adalah   dosen   yang diberi   tugas   membantu   dan 

membimbing mahasiswa dalam penulisan tesis. 

B. Penulisan Tesis 

1. Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian 

dalam rangka penyelesaian studi program magister (S2). 

2. Bahan yang menjadi dasarpenulisan tesis dapat diperoleh melalui 

penelitian lapangan, laboratorimum atau kepustakaan. 
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3. Tema tesis diangkat dari permasalahan yang relevan dengan kajian 

kompetensi utama konsentrasi program studi. 

4. Tesis merupakan karya mandiri mahaiswa yang ditulis di bawah 

bimbingan dosen yang ditunjuk. 

5. Tesis dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris. 

C. Pengajuan Judul Tesis 

1. Syarat - syarat pengajuan judul tesis : 

Untuk   dapat   mengajukan judul / tema   tesis, mahasiswa    harus 

memenuhi syarat administratif dan akademis. 

a) Secara   administratif, mahasiswa   dapat   mengajukan judul   tesis 

kepada Program Pascasarjana bila telah terdaftar sebagai mahasiswa 

aktif pada semester yang berjalan. 

b) Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengajukan judul      tesis 

adalah mereka yang telah menempuh minimal 30 sks dengan IP 

komulatif minimal 3.0.  Di  samping  itu,  mahaiswa  harus  telah  

lulus  mata  kuliah  metodologi penelitian serta mata kuliah 

manajemen pendidikan. 

2. Tata cara Pengajuan Judul Tesis : 

a) Mahasiswa mengajukan rancangan awal penelitian kepada kepala 

prodi atau petugas yang ditunjuk. 

b) Rancangan awal penelitian tersebut berisi judul, masalah 

penelitian, fokus dan ruang lingkup penelitian (untuk kualitatif) 

atau variable dan indikator (untuk kuantitatif) disertai penjelasan 
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singkat, garis besar metode penelitian yang akan digunakan, serta 

nama calon pembimbing yang diusulkan. 

c) Judul penelitian bisa terkait dengan topik makalah komprehensif dan 

kompetensi utama. 

d) Kepala Prodi / petugas yang  ditunjuk  mendiskusikan dengan 

direktur terkait rancangan tersebut dengan mahasiswa untuk 

meyakinkan kelayakan dari segi tema dan metodologi ilmiah serta 

tidak adanya duplikasi dalam judul penelitian tersebut. 

e)  Berdasarkan   diskusi   tersebut,   kepala   prodi   atas   ijin   

direktur   dapat memberikan persetujuan, atau menolak usulan judul 

penelitian tersebut 

D. Format Penulisan Tesis 

1.  Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa disusun dalam sebuah laporan penelitian atau tesis. 

2.  Laporan  tersebut  disusun  dengan  menggunakan  format  yang  

pada  dasarnya terdiri dari tiga bagian : depan, utama dan akhir. 

3.  Bagian  depan  terdiri  dari  sampul,  persetujuan  /  pengesahan,  

pernyataan pembuatan tesis, abstrak, kata pengantar dan daftar isi. 

4.  Khusus sampul dan pernyataan keaslian diatur sebagai berikut : 

a) Sampul berisi judul tesis, lambang UNISNU Jepara, pernyataan 

pembuatan tesis, nama lengkap, NIM, nama lembaga yang 

selengkapnya. 

b) Pernyataan keaslian tesis dibuat sebagaimana contoh dalam 

lampiran. 
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c) Pernyataaan  keaslian  tesis dibubuhi  materai  Rp.  10000, di 

tandatangani oleh mahasiswa 

5.  Bagian utama merupakan inti dari tesis yang mencerminkan seluruh 

proses penelitian 

 Proses Penelitian  (khusus kualitatif) berisi tentang: 

a) Pendahuluan, yang mencakup: latarbelakang masalah, identifikasi 

masalah,   rumusan   masalah,   tujuan   penelitian,   manfaat   

penelitian,   dan sistematika penulisan tesis. 

b) Landasan teori, yang mencakup: deskripsi teori, penelitian 

terdahulu, dan kerangka berpikir. 

c) Metode penelitian,  yang mencakup:  pendekatan dan jenis 

penelitian,lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis 

data. 

d) Hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup : deskripsi 

data, analisis data, pembahasan dan keterbatasan penelitian. 

e) Penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran. 

  

Proses Penelitian (khusus kuantitatif) berisi tentang : 

a. Pendahuluan, yang mencakup: latar belakang masalah, identifikasi 

masalah,   rumusan   masalah,   tujuan   penelitian,   manfaat   

penelitian,   dan sistematika penulisan tesis. 

b. Landasan teori, yang mencakup: deskripsi teori, penelitian 

terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. 

c.  Metode  penelitian,  yang  mencakup :  pendekatan  dan  jenis  

penelitian, 
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    populasi  dan  sampel,  variabel  dan  indikator,  teknik  

pengumpulan  data, pengujian instrumen, dan teknik analisis data. 

d. Hasil penelitian dan pembahasan, yangmencakup : deskripsi data, 

analisis data, pembahasan dan keterbatasan penelitian. 

e.  Penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran 

6. Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang : daftar 

pustaka, lampiran - lampiran, dan riwayat pendidikan yang penting 

untuk mendukung sajian dalam bagian utama yang tidak selayaknya 

untuk dimasukkan dalam teks. 

7. Isi bagian utama bukan merupakan judul bab atau sub bab, tetapi 

merupakan isi bagian yang harus ada dalam bagian utama. 

8. Judul bab atau sub bab serta sistimatika penyusunan disesuaikan dengan 

tradisi keilmuan yang menjadi topik penelitian. 

9. Secara teknis, tesis dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Diketik diatas kertas HVS warna putih, ukuran A4, berat 80 gram. 

b) Diketik dua spasi dengan menggunakan font times new roman 

ukuran 12. 

c) Batas margin atas 3 cm, kiri 4 cm, kanan dan bawah masing – 

masing 3 cm. d.Jumlah  halaman minimal  100 hal,  maksimal  120 

hal (tidak termasuk hal judul dan daftar pustaka).  

d) Sampul berwarna kuning polos. 

Catatan sumber rujukan dalam teks menggunakan aplikasi Mendeley 

dengan model chicago manual of style 17th edition (full note) 

9. Ketentuan lebih lanjut tentang format penulisan laporan penelitian / tesis 

dapat dilihat pada lampiran. 
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Contoh kutipan dari artikel Jurnal :  

Di kalangan komunitas pesantren Syekh Nawawi tidak hanya dikenal 

sebagai ulama penulis kitab, tapi juga ia adalah mahaguru sejati (the great 

scholar). Syekh Nawawi telah banyak berjasa meletakkan landasan teologis dan 

batasan-batasan etis tradisi keilmuan di lembaga pendidikan islam. Pemikiran 

pendidikannya masih relevan diaplikasikan baik yang menyangkut nilai-nilai 

dasar maupun aktivitas-aktivitas pendidikan islam dalam masyarakat Indonesia 

yang religius dan majemuk. Meskipun tidak lengkap, dan sebanding dengan 

keterbatasan kepustakaan yang dibaca dan tersedia, maka tulisan ini berusaha 

untuk membahas lebih jauh lagi mengenai Syekh Nawawi al-Bantani beserta 

pemikirannya, khususnya pemikiran tentang pendidikan Islam.5  

 

Contoh kutipan dari Buku :  

 

Menurut Hicks dan Gullett dalam Wahab (2011:2), ada lima fakta umum 

yang terdapat pada setiap organisasi, diantaranya oleh penulis disebutkan 4 

fakata :   

1.  Organisasi selalu berisi orang-orang 

2. Orang-orang tersebut saling terlibat dan melalui cara-cara tertentu 

mereka itu saling berinteraksi  

3. Interaksi-interaksi tersebut selalu dilakukan secara teratur atau 

ditentukan oleh sejenis struktur 

4. Semua orang dalam organisasi mempunyai tujuan-tujuan pribadi dan 

beberapa diantaranya itulah mendasari tindakan-tindakan mereka. 

Setiap orang mengharapkan bahwa partisipasi mereka dalam 

organisasi akan membantu mencapai tujuan-tujuan individual.6 

                                                           
5 Nurul Faiqah, “Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Nawawi Al-

Bantani Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Modern,” Jurnal Ilmu Tarbiyah 

“Jurnal at-Tajdid” 4, no. 1 (2015): 1–14, 

http://ejournal.inismupacitan.ac.id/index.php/tajdid/issue/archive. 
6 Prof. Dr. Syafaruddin, Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif 

Sains Dan Islam, ed. Candra Wijaya (Medan: Perdana Publishing Kelompok 

Penerbit Perdana Mulya Sarana (ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11) Jl. Sosro 

No. 16-A Medan 20224, 2015). 
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E. Pembimbingan 

1. Pembimbing 

a. Untuk setiap mahasiswa yang menulis tesis ditunjuk satu atau dua 

orang pembimbing. 

b. Pembimbing ditetapkan oleh direktur atas usulan Kaprodi / pejabat 

lain yang ditunjuk. 

c. Penetapan  pembimbing  didasarkan  pada  kesesuaian  bidang 

keahliannya dengan topik atau metode penelitian yang diusulkan 

oleh mahaiswa. 

d.  Pembimbing adalah  dosen  di  lingkungan  UNISNU  yang telah  

memenuhi syarat untuk menjadi dosen di Program Pascasarjana. 

e. Untuk dapat diangkat sebagai pembimbing seorang dosen harus 

memiliki jabatan fungsional minimal lektor atau yang diakui setara 

dengan doktor. 

2. Penunjukan dan Penetapan Pembimbing 

a.  Apabila   usulan   awal   penelitian   telah   disetujui,   direktur   

atas usulan Kaprodi mengajukan permohonan kesediaan dosen 

yang diusulkan untuk menjadi pembimbing penulisan tesis 

mahasiswa yang bersangkutan. 

b. Setelah menerima surat permintaan kesediaan, dosen menyatakan 

bersedia atau tidak bersedia menjadi pembimbing penulisan tesis 

mahasiswa  yang bersangkutan. 

c. Berdasarkan kesediaan tersebut, direktur menetapkan judul dan 

pembimbing penulisan tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan 

surat keputusan direktur. 
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3. Tugas Pembimbing 

a. Tugas pembimbing dimulai sejak pembimbing menerima surat 

penunjukan dari direktur sampai dengan selesainya seluruh proses 

penulisan tesis. 

b. Tugas pembimbnig adalah: 

1) Memberikan pertimbangan, mengoreksi dan menyutujui judul, 

kerangka umum, usulan tesis dan langkah-langkah proses 

penulisan tesis. 

2) Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian 

serta teknik penulisan tesis. 

3) Memberikan koreksi terhadap draft awal proposal dan tesis. 

4) Memberikan persetujuan terhadap draft akhir proposal dan tesis. 

5) Menguji pada setiap tahapan ujian tesis. 

6) Membantu  mahasiswa  melakukan  perbaikan  naskah  tesis 

berdasarkan saran  dari  mejelis penguji  tesis sesuai dengan 

tahapannya. 

4. Penggantian Pembimbing 

a.   Sebelum masa pembimbingan selesai, pembimbing dapat diganti 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Meninggal dunia. 

2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya karena ada halangan tetap. 

3) Mengundurkan diri dari tugas pembimbingan. 

4) Terdapat     perbedaan       pendapat       antara       mahasiswa       

dengan pembimbing tentang cara  pembimbingan     maupun  

metodologi  dan substansi    penelitian  yang  tidak  dapat 
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dipertemukan  setelah  dilakukan mediasi oleh direktur / kepala 

prodi. 

b.  Penunjukan dan penetapan pembimbing pengganti dilakukan oleh  

direktur 

c.   Pembimbing      pengganti      melanjutkan      tugas      pembimbing      

yang digantikannya sesuai dengan tahapan penulisan tesis yang  

     telah dilalui oleh mahasiswa. 

5. Proses Pembimbingan 

a.  Proses   pembibingan   dilakukan   secara   teratur   sejak   di   

tetapkannya pembimbing. 

b. Pembibingan    dilakukan    atas    dasar    pendekatan    andragogi,    

di mana mahasiswa  diperlakukan  sebagai  orang  dewasa  yang  

harus  bertanggung jawab melakukan inisiatif serta atas isi tesis. 

c.  Pembimbingan  dilakukan  di  tempat  dan  waktu  yang  disepakati  

bersama antara mahasiswa dengan pembimbing. 

d. Setiap kegiatan dan hasil pokok bimbingan dicatat dalam buku 

bimbingan yang diparaf oleh mahasiswa dan pembimbing. 

e. Bila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dipertemukan 

antara pembimbing dan mahasiswa, direktur atas pengaduan salah 

satu pihak yang terkait, melakukan pendekatan untuk 

menyelesaikan perbedaan tersebut berdasarkan prinsip – prinsip 

ilmiah dan ukhuwah. 

f. Dalam hal perbedaan tugas pembibingan dan menunjuk 

pembimbing yang baru. 
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F. Ujian Tesis 

1. Ketentuan Umum 

a) Ujian tesis dilakukan untuk menentukan apakah tesis telah 

memenuhi kelayakan sesuai standard karya ilmiah penelitian yang 

berkualitas tinggi. 

b) Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila naskah tesis telah disetujui 

oleh pembimbing. 

c) Ujian tesis dilakukan dalam sidang majelis ujian tesis yang 

ditetapkan oleh direktur. 

2. Ketentuan Khusus 

a) Ujian tesis merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan akademik 

mahaiswa Program Magister. 

b)  Ujian  tesis dilaksanakan  apa  bila  mahaiswa  telah  dinyatakan  lulus 

ujian komprehensif  dan  naskah  tesisnya  sesuai  tahapannya  telah  

siap  untuk diujikan. 

c) Ujian tesis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu seminar proposal dan 

ujian tesis. 

d) Seminar proposal dilaksanakan di hadapan majelis penguji seminar 

proposal yang terdiri dari ketua merangkap penguji, sekretaris 

merangkap  penguji, pembimbing merangkap penguji dan seorang atau 

dua orang penguji. 

e) Ujian tesis dilaksanakan di hadapan majelis penguji   tesis yang 

terdiri dari ketua merangkap penguji, sekretaris merangkap penguji, 

pembimbing merangkap penguji dan seorang atau dua oran penguji. 
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f) Penguji tesis adalah tenaga edukatif atau pakar yang memenuhi 

persyaratan menjadi dosen di Program Magister. 

g)  Majelis penguji tesis ditentukan oleh direktur. 

h) Penyelenggara ujian tesis adalah Program Pascasarjana. 

i)  Waktu ujian tesis sekurang-kurangnya 60 menit dan sebanyak- 

    banyaknya 120 menit. 

3. Persiapan Ujian Tesis 

a) Untuk   dapat   mengajukan   permohonan   ujian   tesis,   mahasiswa 

harus memenuhi persyaratan aktif: 

1)  Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan. 

2)  Telah lulus ujian makalah komprehensif. 

3)  Telah lulus ujian proposal tesis. 

b) Pengajuan permohonan ujian tesis (lihat lampiran) ditujukan kepada 

direktur melalui Kepala Prodi dengan dilampiri : 

1) Naskah  tesis  yang  telah  disahkan  /  di  setujui  oleh  pembimbing  

tesis (sebanyak 4 eks). Dalam   hal   ujian   ulang,   tesis   harus   

telah   dapat pengesahan / persetujuan perbaikan dari seluruh 

penguji ujian pertama.  

2) Buku bimbingan penulisan tesis yang telah disyahkan pembimbing. 

3) Foto copy kartu mahasiswa registrasi yang berlaku pada semester 

berjalan, dengan menunjukkan aslinya. 

4) Foto copy Ijazah dan transkrip nilai S1 dilegalisir sebanyak 3 

lembar. 

5) Foto copy piagam Kuliah Kerja Lapangan (KKL). 
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6) Foto   copy   surat   keterangan   lulus   ujian   proposal   tesis,   

dengan menunjukkan aslinya. 

7) Foto copy pengesahan majelis penguji dan keterangan lulus ujian 

proposal tesis, dengan menunjukkan aslinya; 

8) Foto copy piagam TOEFL (Test of English as Foreign 

Language) yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UNISNU Jepara. 

c) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, direktur melalui kaprodi 

menetapkan susunan  majelis penguji ujian tesis dan jadwal 

pelaksanaannya. 

d) Penetapan menguji dilakukan dengan surat permohonan menguji dari 

direktur.  

e) Majelis ujian tesis terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris 

merangkap penguji dan dua orang penguji. 

f) Ketua majelis penguji dijabat oleh direktur / atau dosen yang ditunjuk.  

g) Sekretaris penguji dijabat oleh kepala prodi/atau dosen yang ditunjuk. 

h) Penguji ujian tesis adalah dosen di lingkungan UNISNU Jepara yang 

telah memenuhi  syarat  untuk  menjadi  dosen  di  Program  

Pascasarjana  serta memiliki keahlian sesuai dengan tema penelitian. 

i) Penguji harus memiliki jabatan fungsional serendah - rendahnya lektor, 

berijazah doktor atau yang disetarakan. 

4. Pelaksanaan Ujian Tesis 

a. Ujian tesis dimaksudkan untuk menguji penguasaan mahasiswa atas 

metodologi dan substansi penelitian tesisnya. 

b. Ujian tesis dapat dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan setelah 

proposal tesis disahkan oleh seluruh penguji ujian proposal. 
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c. Ujian tesis dilaksanakan di hadapan majelisujian tesis yangterdiri 

dariketuamerangkappenguji,seorangsekretaismerangkappenguji, 

pembimbing merangkap penguji dan dua orang penguji. 

d. Tugas penguji adalah sebagai berikut: 

1) Ketua/penguji:   memimpin   jalannya   ujian,   menguji   

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan saran) dan menilai hasil. 

2) Sekretaris/pengiji : mengurus administrasi ujian, mencatat proses dan 

hasil ujian, menguji (bertanya, mengklarifikasi, memberikan saran ) 

dan menilai hasil. 

3) Penguji: menguji (bertanya,  mengklarifikasi,  memberikan saran) 

dan menilai hasil. 

4) Pembimbing/penguji : membantu mahasiwa menjelaskan pokok – 

pokok tesis,  menguji      (bertanya,      mengklarifikasi,  memberikan  

saran)  dan menilai hasil. 

5) Ujian tesis dilaksanakan antara 60 sampai 120 menit. 

6) Ujian tesis dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut: 

a) Pemeriksaan   pemenuhan   standar   etika   penulisan  ilmiah; 

b) Pembukaan ujian. 

c) Presentasi garis-garis besar tesis oleh mahasiswa (5-7 menit).  

d) Pengujian tesis oleh majelis penguji. 

e) Tanggapan/jawaban  mahasiswa  atas  pertanyaan,  

klarifikasi,  saran penguji. 

f) Penentuan hasil ujian (mahasiswa meninggalkan ruangan).  

g) Penyampaian hasil ujian. 

h) Penutupan ujian 
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7) Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek : 

a) Naskah tesis penelitian (kejelsan masalah, teori, kerangka 

berfikir, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, sistematika dan   

teknik penulisan,  koherensi  antar bagian, logika); 

b) Kemampuan  menyajikan  tesis (penguasaan,  sistematika, 

kejelasan). 

c) Kemampuan menjawab dan merespon pertanyaan penguji 

(kebenaran, ketepatan, kelancaran, kejelasan, penalaran). 

8) Hasil  penilaian  ujian  tesis  dinyatakan  dalam  nilai  angka    

(0,0 – 4.0) sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

9) Hasil  penilaian  masing  –  masing  penguji  dituangkan  dalam  

lembar penilaian hasil ujian tesis (lihat lampiran). 

10) Hasil penilaianakhirdituangkandalam “BeritaAcara”ujian tesis, yang 

dilampiri dengan daftar hadir penguji (lihat lampiran). 

11) Mahasiswadinyatakanlulusujiantesisapabilamendapatkannilai rata-

rata minimal 3.0 dari seluruh penguji. 

12) Disamping nilai hasil ujian tesis juga dinyatakan dalam kategori :  

a. Lulus tanpa perbaikan. 

b. Lulus dengan perbaikan. 

a. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan serta diujikan 

kembali .  

b. Tidak lulus dan harus dilakukan penelitian ulang, 

perbaikan serta   di ujikan kembali. 
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13) Apabila  dipandang  perlu,  majelis  penguji  dapat  memberikan  

catatan perbaikan. 

14) Perbaikan  tesis  kategori   b,  c  dan  d  dilakukan  berdasarkan  

catatan perbaikan, dilaksanakan dibawah bimbingan pembimbing dan 

dibantu oleh penguji ujian tesis. 

15) Masa perbaikan tesis yang telah dinyatakan lulus: 

a. kategori b paling lama 2 (dua) bulan. 

b. kategori c paling cepat 1(satu) bulan untuk dapat diujikan kembali. 

c. kategori d paling cepat 2(dua) bulan untuk dapat diujikan kembali. 

16) Apabila perbaikan tesis kategori c dan d telah dilakukan sesuai dengan 

catatan dan telah disahkan / disetujui oleh majelis penguji ujian tesis 

pertama, mahasiswa dapat mengajukan ujian ulang. 

17) Tata cara dan ketentuan ujian tesis ulang sebagaimana ujian tesis 

pertama 

18) Tesis yang dinyatakan lulus    dengan kategori a, b, dan telah 

dilakukan perbaikan sesuai dengan saran  penguji disahkan / disetujui 

oleh penguji. 

19) Kepada  mahasiswa  yang  telah  mendapat  pengesahan hasil ujian 

tesis dan seluruh majelis penguji, diberi surat keterangan lulus oleh 

direktur 

e. Naskah Tesis. 

a. Tesis  yang  telah  diujikan,  diperbaiki  dan  disahkan  oleh  seluruh  

anggota majelis penguji, digandakan sebanyak 4 atau5 eksemplar 

untuk: 

1) Satu eksemplar untuk pembimbing. 
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2) Satu  eksemplar  untuk  Program  Pascasarjana  dalam  rangka  

pengurusan ijazah. 

3) Satu eksemplar untuk perpustakaan Program Pascasarjana. 

4) Satu  eksemplar  untuk  pihak/instansi  terkait  (khusus  untuk  

penelitian lapangan). 

5) Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan. 

b. Mahasiswa  diwajibkan menyerahkan soft copy dalam bentuk CD dari 

seluruh naskah tesis ke Perpustakaan UNISNU Jepara untuk dicopy 

dan diolah ke dalam sistem digital library guna diakses oleh pengguna 

perpustakaan. 
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BAB V 

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

1. Penulisan Makalah Komprehensif 

Makalah    komprehensif   ditulis   berdasarkan   hasil    kajian   

sumber pustaka yang relevan dengan tema makalah. Tema makalah diangkat 

dari permasalahan yang relevan dengan kompetensi utama program studi. 

Makalah dibuat   oleh   mahasiswa,   tanpa   bimbingan   dosen, untuk 

memberikan kebebasan  kepada  mahasiswa  dalam  mengeksplorasi  

pemecahan masalah yang diajukan. 

 

1. Penulisan makalah komprehensif sebagai berikut : 

 

HALAMAN JUDUL 

PERNYATAAN KEASLIAN (dibubuhi dengan materai Rp.10000)  

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar belakang masalah. 

2. Rumusan masalah. 

3. Penelitian terdahulu. 

4. Kerangka penulisan makalah komprehenshif. 

B. PEMBAHASAN 

1. Deskripsi teoritis (berisi landasan teori teori yang relevan dengan 

tema /  judul yang di angkat dalam makalah komprehensif). 
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2. Implikasi  praktis  dari  deskrepsi  teoritis  (berisi  uraian  

rumusan masalah yang diangkat, berdasarkan realita dilapangan dan 

teori yang digunakan) 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan (ringkasan implikasi praktis dari deskripsi teoritis sesuai  

    rumusan yang diajukan) 

2. Saran (jika dipandang perlu) 

DAFTAR   PUSTAKA   (minimal      50   sumber   pustaka, seperti : 

buku, jurnal ilmiah,   prosiding dari makalah seminar, majalah, terjemah al-

Qur’an, kitab salaf, dan koran)   

LAMPIRAN-LAMPIRAN  (jika ada) 

Keterangan : 

1. Abstrak ditulis satu spasi dalam satu halaman, menggunakan bahasa 

Indonesia, tidak lebih dari 500 kata dan disertai dengan kata kunci. 

2. Latar belakang berisi perlunya mengangkat tema yang dibahas. 

3. Jumlah halaman Makalah Komprehenshif minimal 40 halaman 

maksimal 50 halaman, tidak termasuk halaman judul. 

2. Penulisan Proposal Tesis 

Penulisan proposal tesis merupakan tahapan pertama dari penulisan 

tesis. Penulisan  proposal  dilakukan  setelah  judul  dan  rancangan  penelitian 

mendapatkan persetujuan dari direktur/kepala prodi. Penulisan proposal 

dilakukan dibawah bimbingan dosen pembimbing yang ditunjuk olek direktur. 

Secara teknis penulisan proposal tesis (khusus kualitatif) diatur sebagai 

berikut: 



 

40 

 

1. Penulisan proposal tesis dilakukan dengan menggunakan struktur baku, 

yang terdiri dari tiga bagian, yaitu depan, utama dan akhir. 

2. Bagian depan terdiri dari : sampul dan halaman judul, halaman  

   pengesahan/persetujuan, pernyataan keaslian, abstrak dan daftar isi. 

3. Bagian  utama  terdiri  dari  4  (empat)  sub  -  bagian,  yaitu  :  

pendahuluan, landasan teori dan kajian pustaka, metode penelitian, 

dan rencana kerangka penulisan tesis yang diusulkan. 

a. Pendahuluan berisi : Latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

b. Landasan teori, yang mencakup: deskripsi teori, penelitian terdahulu, 

dan kerangka berpikir. 

c. Metode penelitian, yang mencakup: pendekatan dan jenis 

penelitian,lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data. 

d. Kerangka penulisan tesis, berisi tentang uraian singkat mengenai 

rencana kerangka laporan ditulis dalam bentuk narasi. 

4. Bagian akhir berisi : daftar pustaka dan lampiran yang dinilai penting. 

Sedangkan penulisan proposal tesis (khusus kuantitatif) diatur sebagai 

berikut: 

1. Penulisan proposal tesis dilakukan dengan menggunakan struktur baku, 

yang terdiri dari tiga bagian, yaitu depan, utama dan akhir. 

2. Bagian depan terdiri dari : sampul dan halaman judul, halaman 

pengesahan / persetujuan, pernyataan keaslian, abstrak dan daftar isi. 

(lihat contoh pada lampiran). 



 

41 

 

3. Bagian  utama  terdiri  dari  4  (empat)  sub  -  bagian,  yaitu  :  

pendahuluan, landasan teori dan kajian pustaka, metode penelitian, dan 

rencana kerangka penulisan tesis yang diusulkan. 

a. Pendahuluan berisi : Latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.  

b. Landasan  teori,  berisi:  deskripsi  teori,  penelitian  terdahulu,  

kerangka berpikir, dan hipotesis. 

c. Metode  penelitian,  berisi:  pendekatan  dan  jenis  

penelitian,populasi  dan sampel, variable dan indikator, teknik 

pengumpulan data, pengujian instrumen, dan teknik analisis data. 

d. Kerangka penulisan tesis, berisi tentang uraian singkat mengenai 

rencana kerangka laporan ditulis dalam bentuk narasi. 

4. Bagian akhir berisi : daftar pustaka dan lampiran yang dinilai penting. 

 

Contoh kerangka Proposal Tesis (Kualitatif) : 

 

COVER 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

PEMBIMBING PERNYATAAN 

KEASLIAN   (bermaterai 10000) 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 
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2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat Penelitian 

B. Landasan Teori 

1. Deskripsi Teori 

2. PenelitianTerdahulu 

3. Kerangka Berpikir 

C. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3. Data dan Sumber Data 

4. Teknik Pengumpulan Data 

5. Uji Keabsahan Data 

6. Teknik Analisis Data 

D. Metode Penelitian 

Daftar Pustaka 

Lampiran-lampiran 
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Contoh kerangka Proposal Tesis (Kuantitatif) :  
 

COVER 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  

PERNYATAAN KEASLIAN   (bermaterai  10000)  

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat Penelitian 

B. LandasanTeori 

1.Deskripsi Teori 

2. PenelitianTerdahulu 

3. Kerangka Berpikir 

4. Hipotesis 

C. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

2. Populasi dan sampel 

3. Variabel dan Indikator 

4. Teknik Pengumpulan data 

5. Pengujian Instrumen 

6. Teknik Analisis Data 



 

44 

 

D. Kerangka Penulisan Tesis 

Daftar Pustaka 

Lampiran-Lampiran  

Contoh kerangka TESIS  (Kualitatif) :  

COVER 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PERNYATAAN 

KEASLIAN (Bermatera 10000) ABSTRAK / Bhs Indonesia 

ABSTRAK / Bhs Inggris  

ABSTRAK / Bhs Arab  

PEDOMAN TRANSLITERASI  

KATA PENGANTAR  

PERSEMBAHAN 

MOTTO 

DAFTA ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR 

BAB I. PENDAHHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian 

E. Sistematika Penulisan 

BAB II. LANDASAN TEORI  
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A. Deskripsi Teori 

B. PenelitianTerdahulu 

C. Kerangka Berpikir 

BAB III. METODEPENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

C. Data dan Sumber Data  

D.Teknik Pengumpulan Data 

E. Uji Keabsahan Data 

F. Teknik Analisis Data 

 

 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi data 

B Analisis data 

C. Pembahasan 

D. Keterbatasan Penelitian 

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran-Saran  

DAFTAR   PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT PENDIDIKAN
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Keterangan; 

 Jumlah Halaman bagian utama minimal 100 halaman, maksimal 150 

halaman. 

 Daftar Pustaka: 

* Jumlah daftar pustaka minimal 100 sumber pustaka, terdiri : buku 

dll 80%, jurnal ilmiah : 20 %, Bhs Inggris 5, bhs Arab 5 non kamus, 

non tafsir, non al- Qur’an dan hadis. 

* Usia jurnal : 10 tahun terakhir, untuk buku manajemen pendidikan 

Islam,   menggunakan buku yang terbit setelah tahun 2005.
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Contoh kerangka TESIS  (Kuantitatif) :  

COVER 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PERNYATAAN 

KEASLIAN (BERMATERAI 6000) ABSTRAK bhs Indonesia 

ABSTRAK bhs Inggris  

ABSTRAK bhs Arab  

PEDOMAN TRASLITERASI  

KATA PENGANTAR PERSEMBAHAN 

MOTTO  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR 

    BAB I. PENDAHHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

   BAB II. LANDASAN TEORI  

A. Deskripsi Teori 

B. PenelitianTerdahulu 

C. Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis 
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    BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Populasi dan sampel 

C. Variabel dan Indikator 

D. Teknik Pengumpulan data 

E. Pengujian Instrumen 

F. Teknik Analisis Data   

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi data 

B.  Analisis data 

C. Pembahasan 

D. Keterbatasan Penelitian 

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

Keterangan; 

 Jumlah Halaman bagian utama minimal 100 halaman, maksimal 150   

halaman. 

 Daftar Pustaka: 
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* Jumlah daftar pustaka minimal 100 sumber pustaka, terdiri : buku 

dll 80%, jurnal ilmiah : 20 %, Bhs Inggris 5, bhs Arab 5 non kamus, 

non tafsir, non al- Qur’an dan hadits. 

* Usia jurnal : 10 tahun terakhir, untuk buku manajemen pendidikan Islam 

menggunakan buku yang terbit setelah tahun 2005.
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BAB VI 

TEKNIK PENULISAN NASKAH KARYA ILMIAH 

(Makalah Komprehensif, Proposal Tesis, Tesis) 

A. Teknik Penulisan 

Teknis  penulisan  naskah  ilmiah  Program  Pascasarjana  UNISNU  

diatur sebagai berikut: 

1. Kertas dengan spisifikasi: 

a. Jenis kertas    : HVS 

b. Warna            : putih polos  

c. Berat     : 80 gram 

d. Ukuran          : A4 (21,5 cm x 29,7 cm) 

2. Pengetikan dengan ketentuan sbb : 

a.  Pencetakan dilakukan  pada satu sisi kertas (single side) 

b. Penulisan setiap sub bagian dari tesis (kata pengantar, daftar isi 

dan bab) diawali pada halaman baru. 

c. Di antara dua sub - bagian dipisahkan   dengan   lembar   yang pada 

sisi halaman depan berlogo UNISNU dengan ketentuan sbb : 

1) Lembar pemisah berbahan kertas berwarna kuning. 

2) Logo UNISNU berukuran 3 x 4 cm. 

3) Penempatan logo di tengah halaman. 

4) Halaman lembar pemisah tidak diberi nomor halaman.  

d. Posisi penempatan naskah pada tepi kertas (lay out): 

1)  Batas kiri            : 4 cm 

2)  Batas kanan        : 3 cm 

3)  Batas atas            : 3 cm 

4)  Batas bawah        : 3 cm 
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e. Pengetikan huruf pada judul bagian depan, utama dan akhir tulisan 

menggunakan huruf besar (capital) jenis Times New Roman, font 

14 dicetak tebal, tegak, jarak 2 spasi dan diketik di tengah (center). 

Jarak baris pertama naskah  dari judul bagian utama adalah 3 spasi. 

f. Pengetikan huruf pada judul      sub - sub bagian menggunakan 

huruf kecil (lowercase), kecuali huruf pertama setiap kata, jenis 

TiemNew Roman, ukuran font 12, dicetak tebal, tegak, jarak 2 

spasi dan diketik di tepi kiri (left). 

g. Pengetikan  huruf pada naskah isi  dalam  bagian  depan  dan  

bagian akhir menggunakan huruf kecil, jenis Time New Roman 

jarak 1 spasi (kecualikata pengantar 1,5 spasi) ukuran font 12 

point,tegak dan diketik rapi (rata kanan- kiri). 

h. Pengetikan huruf pada naskah isi dalam bagian utama 

dilakukan dengan huruf kecil, jarak 2 spasi, jenis Time New 

Roman, fons 12 point, tegak diketik rapi. 

i.  Pengetikan huruf pertama pada alenia pertama dibawah judul 

bagian utama menggunakan first line (1,25). 

j.  Pengetikan huruf pertama pada alinia pertama di bawah judul sub 

bagian, diletakkan lurus dengan huruf pertama judul sub bagiannya. 

k.  Pengetikan kata bahasa asing dicetak miring. 

l.  Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan 

seragam. 

3. Pedoman halaman menggunakan dua macam, yaitu angka Romawi 

kecil dan angka Arab. 

a.  Angka Romawi kecil, dengan ketentuan sebagai berikut : 
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1) Digunakan khusus dibagian awal, kecuali halaman sampul 

2) Diletakkan di tengah; 2,0 cm dari tepi bawah kertas 

3) Khusus halaman judul atau sampul dalam tidak dituliskan 

nomornya, tetapi tetap diperhitungkan sebagai halaman. 

b. Angka Arab dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Digunakan untuk bagian utama dan bagian akhir. 

2) Diletakkan pada sudut kanan atas, 1,5 cm dari tepi atas dan 3cm 

    dari tepi kanan kertas 

3) Khusus untuk halaman pertama setiap bab, glosari, indeks, daftar 

    perpustakaan,   lampiran   dan   daftar   riwayat   hidup,  

   penomorannya diletakkan di tengah 2 cm dari tepi bawah kertas. 

4. Sampul dibuat dengan ketentuan sebagai berikut : 

a.  Sampul  terdiri  dari  tiga  bagian  : halaman  depan, punggung dan  

halaman belakang. 

b. Selama untuk keperluan ujian, sampul terbuat dari karton tipis dengan 

warna kuning, tidak diperkenankan di jilid lakban. 

c. Setelah semua ujian selesai (untuk dokumen) sampul terbuat dari 

karton tebal dilapisi ketas linen kuning . 

d. Semua huruf dicetak tinta hitam, dengan spasi tunggal. 

e. Pengetikan ditempatkan secara sistimatis ditengah (center) dan 

ukuran font yang sesuai (lihat lampiran). 

f.  Isi halaman depan sampul adalah sebagai berikut : 

1) Judul tesis. 

2) Gambar logo UNISNU dengan ukuran diameter 4,5 cm. 

3) Tulisan     : TESIS . 
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4) Tulisan  : Dibuat     Guna  Memenuhi  Salah  Satu  Persyaratan  

                     Untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan. 

5) Tulisan  : oleh : ikuti baris berikutnya : nama lengkap dan  NIM.  

g. Isi punggung sampul adalah sebagai berikut : 

1) Nama  penulis ditulis di bagian atas punggung. 

2) NIM ditulis di bagian atas punggung, di sebelah kiri nama. 

3) Judul tesis ditulis di bagian tengah punggung. 

4) Logo UNISNU diletakkan di bagian bawah punggung. 

5) 1,2 3, 4 Semuanya melihat lampiran. 

h.  Halaman  belakang  sampul  dikosongkan,  tanpa  tulisan  maupun  

gambar apapun. 

i.   Isi dan format sampul dapat dilihat pada lampiran. 

     5. Halaman judul dibuat dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Halaman ini merupakan halaman pertama tesis setelah sampul. 

b. Nomor halaman judul tidak usah ditulis meskipun tetap di 

perhitungkan. c. Isi fomat lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

     6. Halaman persetujuan/pengesahan, dapat dilihat pada lampiran. 

     7. Pernyataan easlian dapat dilihat pada lampiran. 

     8. Abstrak dibuat dalam tiga bahasa: 

a. Halaman ini tidak menggunakan kop. 

b. Masing-masing versi abstrak ditulis pada halaman yang 

berbeda. c. Secara teknis format dapat dilihat pada lampiran. 

     9. Kata pengantar dibuat sebagai beriku: 

a.  Halaman kata pengantar tidak menggunakan kop 
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b. Judul kata pengantar ditulis dengan huruf besar (Times New Roman, 

font 14, cetak tebal, tegak, diketik di tengah) jarak judul dengan 

naskah Adalah 2 spasi. 

c.   Naskah kata pengantar ditulis dengan huruf kecil (TimeNew   

Roman, font   12, cetak tipis, tegak, diketik rapi kiri kanan) dengan 

jarak 1,5 spasi. 

d. Isi format lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

10.  Motto (bila ada) dibuat sebagai berikut : 

a.  Halaman Motto tidak menggunakan kop. 

b. Judul Motto ditulis denganhuruf besar, jenis Tims New Romat, 

font 14, cetak tebal, tegak, diketik di tengah, jarak judul dengan 

naskah 3 spasi. 

c. Naskah Motto ditulis dengan huruf kecil (kecuali awal kalimat dan 

nama) jenis Tims New Romant, font 12 (latin), font 16 (Arab) cetak 

tebal, tegak, diketik di tengah, jarak 1 spasi. 

d. Format lengkap lihat lampiran. 

11.  Persembahan, daftar isi, daftar tabel, pedoman transliterasi, daftar 

singkatan dapat dilihat pada lampiran. 

12.  Daftar isi dibuat dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Halaman daftar isi tidak pakai kop. 

b. Judul daftar ini ditulis dengan huruf besar, jenis Tims New Roman, 

font14, cetak tebal, tegak, ditengah, jarak antara judul dengan   

naskah adalah 3 spasi. 

c.  Nomor halaman judul isi ditulis rapi disebelah kanan. 

d. Format daftar isi secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
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13.  Daftar Tabel/gambar dapat dibuat : 

a. Dibuat tanpa kop. 

b. Selengkapnya dapat dilahat pada lampiran. 

14.  Pedoman transliterasi bahasa asing dibuat sebagai berikut : 

a.  Dibuat tanpa kop. 

b. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

15.  Daftar singkatan dibuat sbb : 

a. Dibuat tanpa kop. 

b. Ditulis dari huruf kecil, huruf besar dan simbul (a, A, B…). 

 c.  Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

16.  Struktur penulisan pada bagian utama dapat dapat dilihat pada lampiran. 

17.  Daftar pustaka ketentuannya dapat dilihat pada contoh terlampir 

18.  Penulisan kutipan dapat dilihat pada contoh lampiran. 

a. Penulisan sumber kutipan menggunakan aplikasi mendeley dengan 

model chicago manual of style 17th edition (full note) 

b. Kutipan dapat dilakukan langsung atau tidak langsung. 

19.  Penulisan  kutipan  menggunakan  aplikasi  mendeley  dengan  dengan  

model  chicago manual of style 17th edition (full note). 

20.  Penulisan  daftar  pustaka  menggunakan  aplikasi  mendeley  dengan  

dengan  model chicago manual of style 17th edition (full note). 
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Struktur Penulisan 

BAB I (angka Romawi besar). 

A. Judul Sub Bab 

(Abjad huruf besar). 

1.   Judul Sub-sub Bab (angka Arab). 

a.  Judul Sub …. (Abjad huruf kecil). 

1)  Judul Sub …. (Angka Arab diikuti kurung tutup). 

a) Judul Sub….(Abjad  huruf  kecil  di ikuti 

kurung tutup). (1) judul sub .... (angka 

dalam kurung). 

(a) Judul Sub (huruf dalam Kurung). 

B. Penulisan kutipan langsung : 

1. Kutipan sampai dengan empat baris dan menjadi bagian terpadudari 

naskah utama ditulis di antara dua tanda kutip (“……….”) 

a. Jika penulis disebut dalam naskah secara terpadu : lihat contoh berikut : 

Ahmad Barowi dan Zubaidi  menyimpulakn bahwa tasawuf adalah 

“suatu sitem  latihan  dengan  keunggulan  (riyadlah  -  mujahadah)  

untuk membersihkan jiwa dalam rangka mendekatkan diri kepada 

Allah, sehingga dengan ini konsentrasi seseorang hanya terfokus 

kepada- Nya”. 

 

b. Jika penulis tidak disebut dalam naskah secara terpadu : 

Penelitian tersebut menyimpulkan tasawuf adalah “suatu system 

latihan dengan kesungguhan (riyadlah - mujahadah)    untuk    

membersihkan jiwa dalam    rangka    mendekatkan    diri    

kepadaAllah,    sehingga dengan   ini konsentrasi  seseorang hanya  

fokus kepada-Nya” 
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c. Kutipan yang terdapat dalam kutipan ditulis diantara dua tanda kutip 

tunggal 

“Istilah digunakan diluar Indonesia bagi berbagai kegiatan 

penelitian   atau pengajaran  dengan  minat  khusus  pada  seluk  –  

beluk  Indonesia.  Para pakarnya  disebut “ Indonesia … ” 

2. Kutipan lebih dari empat baris ditulis pada baris baru tanpa tanda kutip 

terpisah dari  naskah  yang  mendahului  ditulis  dengan  alenia  

menggunakan  first  line (1,25) dengan diketik 1 spasi. Jika dalam 

kutipan ada paragraf baru, penulisan huruf pertama dimulai pada ketukan 

ketujuh : 

“Said  Aqil  Siradj menyimpulkan  Nahdlatul Ulama  memiliki 

banyak titik  temu   dengan   Syi’ah.   Kaum   Nahdliyyin   juga 

percaya pada kekuatan gaib yang membimbing para pemimpin, 

Seperti Ayatullah Khumiani yang dibimbing Imam Mahdi.  

Gus Dur  sering bermimpi bertemu dengan Sunan Ampel 

…..” 

3. Jika dalam kutipan terdapat kata – kata yang dibuang, kata – kata 

tersebut diganti  dengan  tiga  titik,  jika  yang dibuang berupa  banyak  

kalimat  diganti dengan empat titik : 

“Istilah ,, kajian Indonesia digunakan diluar Indonesia… dengan 

minat  khusus pada seluk – beluk Indonesia. Para pakarnya disebut ,, 

Indonesia.…. Ahli sejarah di Indonesia 

C.  Penulisan kutipan tidak langsung  

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 
1. Kutipan  tidak  langsung  merupakan  gagasan  orang  lain  yang  

penulisannya dirubah kedalam redaksi penulis tesis. Jika nama penulis 

terpadu dalam naskah kutipan, penulisannya adalah sebagai berikut : 
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Berdasarkan kajiannya terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, 

Batson dan  Ventin  menyimpulkan  bahwa  secara  konsisten  

perempuan  cenderung lebiha gamis dari padal aki - laki, meskipun 

perbedaannya  tidak selalu besar.7 

 
2. Jika nama penulis tidak terpadu dalam naskah kutipan, penulisannya 

dilakukan dalam  tanda  kurung  dengan  menyebut  nama  belakang atau 

keluarga penulis di ikuti tahun dan halaman (jika merujuk nomor 

halaman tertentu) dengan tanda titik dua sebagai pemisah (nama, tahun : 

nomor halaman). Contoh: 

Berbagai   penelitian   menunjukkan   bahwa   secara   konsisten   
perempuan cenderung  lebih  agamis  dari  pada  laki-laki,  meskipun  
perbedaannya  tidak selalu besar (Batson dan Ventin, 2016 : 144). 

D. Pengutipan dari sumber yang mengutip sumber lain  

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Tulis nama penulis sumber primer, All port, sebagaimana dikutip oleh 

Batson dan Ventis berpendirian bahwa agama merupakan contributor 

penting yang potensial bagi kesehatan mental. Ia mengatakan: “The 

single fact that weights against this wholly secular solution is The 

ever in sistant truth that and aman believes to a large extentd 

etermines his mental and physical helth” 

E. Penulisan kutipan 

Teknis  penulisan   kutipan  menggunakan  aplikasi  

Mendeley  dengan  model chicago manual of style 17th edition 

(full note) 

 

 

 

                                                           
7 …………………….  
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1. Contoh kutipan dari Jurnal : 

Untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran, maka keberadaan 

pendidik (guru) merupakan komponen integral dari pendidikan dan 

pembelajaran.8  

2. Contoh kutipan dari Buku : 

Manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan pendidikan 

karena ia memiliki potensi yang dinamis dan dapat dikembangkan menjadi 

kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, potensi yang sangat besar itu tidak akan 

menjadi apa-apa jika tidak dikembangkan dengan pendidikan. Disinilah manusia 

sangat tergantung kepada pendidikan.9 

3. Contoh kutipan dari Prosiding makalah seminar :  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan 

kemajuan di bidang media informasi dan teknologi pada saat ini telah berjalan 

begitu pesat, sehingga dalam menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauh 

mana bangsa tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai 

kedua bidang tersebut. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang 

hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam 

maju mundurnya penguasaan media informasi dan teknologi, khususnya untuk 

kepentingan bangsa sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah 

menuangkannya dalam salah satu bentuk dari tujuan dan arah Pembangunan 

Nasional, yaitu sektor ilmu pengetahuan, dimana sasaran yang hendak dicapai 

dari upaya pengembangan media informasi dan teknologi ini adalah antara lain 

untuk meningkatkan daya saing bangsa, meningkatkan pembangunan bangsa 

                                                           
8 Maisaroh, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun Dan 

Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Islam Di Indonesia,” Studi 

Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman 4, no. 1 (2017), 

https://doi.org/https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v4i1.925. 
9 Salminawati, Filsafat Pendidikan Islam, ed. Sahkholid Nasution 

(Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016). 
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yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta untuk mewujudkan 

masyarakat yang berkualitas.10 

4. Contoh kutipan dari al-Qur’an dan terjemah :  

ِ َوََل الشَّْهَر اْلَحَراَم َوََل اْلَهْدَي َوََل اْلقََلۤ  ََ الْ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل تُِحلُّْوا َشعَۤاىَِٕر ّٰللاه ْْ َْْن اْلََ ميِ
ۤ
َََُُْْو ََ ىِٕدَ َوََلٰٓ ٰا َحَراَم يَ

بيِِهْم َوِرْضَواناا َۗواِذَا َحلَْلَُْم فَاْصَطادُْوا ۗ ْن رَّ َراِم ا ََْ َوََل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَٰا َُ قَْوٍم ا ََْ َصدُّْوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلحَ فَْضلا ِمي

 َ ثِْم َواْلعُْدَوا َِ َۖواتَّقُوا ّٰللاه ا َوتَعَاَونُْوا َعلَى اْلَِريِ َوالََّْقٰوۖى َوََل تَعَاَونُْوا َعلَى اَْلِ َ َشِدْيدُ اتَْعََدُْوْۘ 2ْلِعقَاِب ۗ اِ ََّ ّٰللاه .  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar 

kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu 

(hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang 

diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan 

Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka 

bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada 

suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 

sangat berat siksaan-Nya.11 

5. Contoh kutipan dari Koran : 

Petugas haji harus membantu jemaah untuk mencapai kepuasan ibadah 

yang maksimal serta mampu menjadi haji yang mabrur.12 

6. Contoh kutipan dari Majalah :  

                                                           
10 Syifa Ameliola and Hanggara Dwiyudha Nugraha, “Perkembangan 

Media Informasi Dan Teknologi Terhadap Anak Dalam Era Globalisasi,” in 

Prosiding The 5th Internatioanl Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity 

and Globalization,” 2013, 362–71. 
11 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an 

Dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-

Qur’an, 1971). 
12 Ilham Safutra, “Menteri Agama Finalkan Persiapan Layanan Haji,” 

JawaPos, May 19, 2022. 
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Syarat tambahan saat akan menulis berita yaitu menyusun kata kunci 

yang sedmikian rupa agar berita penting yang relevan terbaca dengan mudah di 

mesin pencarian google.13 

 

F. Penulisan Daftar Pustaka 

Teknis penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley dengan 

model 

chicago manual of style 17th edition (full note) :  

1. Contoh penulisan Daftar Pustaka dari Jurnal : 

Maisaroh. “Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya 

Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Islam Di Indonesia.” Studi 

Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman 4, no. 1 (2017). 

https://doi.org/https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v4i1.925. 

2. Contoh penulisan Daftar Pustaka dari Buku : 

Salminawati. Filsafat Pendidikan Islam. Edited by Sahkholid Nasution. 

Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016. 

3.  Contoh penulisan Daftar Pustaka dari Prosiding hasil seminar : 

Syifa Ameliola and Hanggara Dwiyudha Nugraha, “Perkembangan Media 

Informasi Dan Teknologi Terhadap Anak Dalam Era Globalisasi,” in 

Prosiding The 5th Internatioanl Conference on Indonesian Studies: 

“Ethnicity and Globalization,” 2013, 362–71. 

4. Contoh penulisan Daftar Pustaka dari al-Qur’an dan terjemah : 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan 

Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-

Qur’an, 1971). 

5. Contoh penulisan Daftar Pustaka dari Koran : 

Ilham Safutra, “Menteri Agama Finalkan Persiapan Layanan Haji,” JawaPos, 

May 19, 2022. 

6. Contoh penulisan Daftar Pustaka dari Majalah : 

Bagja Hidayat, “Bahasa Google,” Majalah Tempo (Jakarta, December 2021). 

 

 

                                                           
13 Bagja Hidayat, “Bahasa Google,” Majalah Tempo (Jakarta, 

December 2021). 

https://doi.org/https:/doi.org/10.24952/multidisipliner.v4i1.925
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BAB VII 

PETUNJUK KHUSUS TATA CARA  

PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

A.   PENDAHULUAN 

Petunjuk  khusus tata cara  penulisan  karya  ilmiah  ini  berisi teknik  dan 

contoh penulisan tentang: makalah komprehensip, proposal tesis kualitatif, 

proposal tesis kuantitatif, tesis kualitatif, dan tesis kuantitatif. 

B.   MAKALAH KOMPREHENSIP 

1.   Judul Makalah Komprehensip 

Judul  makalah   komprehensip  hanya   tema   penelitian   saja   (belum 

mencantumkan tempat dan waktu penelitian) 

Contoh: 

STRATEGI SUPERVISI AKADEMIK KEPALA 

MADRASAH DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI 

PEDAGOGIK GURU 

 

2.   Latar Belakang 

Inti    penulisan    latar    belakang    menjelaskan    alasan    pentingnya 

mengangkat judul atau tema penelitian. Berdasarkan contoh judul di atas, maka 

hal-hal penting yang perlu dikemukakan diantaranya adalah: 

a. Pentingnya peningkatan atau pengembangan fokus penelitian yakni 

kompetensi pedagogik guru berdasarkan landasan teoretis yang relevan dan/atau 

perundangan yang berlaku (lebih kurang 2-3 halaman) 
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b. Indikator fokus penelitian, yaitu indikator kompetensi pedagogik 

berdasarkan landasan teoretis yang relevan dan/atau perundangan yang berlaku, 

misalnya Permendiknas Nomor: 16 Tahun 2007 (1-2 halaman) 

c. Strategi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, salah 

satunya melalui supervisi akademik madrasah berdasarkan landasan teoretis 

yang relevan dan/atau perundangan yang berlaku dan hasil penelitian terdahulu 

(lebih kurang 2-3 halaman) 

d.   Diakhiri dengan kalimat penutup misalnya: 

Berdasarkan kajian teoretis dan hasil penelitian terdahulu tersebut 

menunjukkan   pentingnya   peningkatan   kompetensi   pedagogik   guru 

melalui supervisi akademik kepada madrasah. Oleh karena itu, judul penulisan 

yang diangkat dalam makalah komprehensip ini adalah  

“STRATEGI  SUPERVISI  AKADEMIK  KEPALA  MADRASAH 

DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU” 

e.   Jumlah halaman latar belakang lebih kurang 5-6 halaman 

3.    Rumusan Masalah 

 Rumusan  masalah  ditulis berdasarkan alasan-alasan  yang mendasar 

dalam latar belakang, diantaranya adalah: pentingnya mengangkat fokus 

penelitian, indikator fokus penelitian, dan strategi dalam meningkatkan atau 

mengembangkan fokus penelitian melalui supervisi akademik kepala 

madarasah. Sebagai contoh: 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam 

makalah komprehensip ini adalah: 

a. Mengapa kompetensi pedagogik guru perlu ditingkatkan? 

b. Apa sajakah yang menjadi indikator kompentensi pedagogik guru? 
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c. Bagaimana strategi supervisi akademik dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru? 

4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diambil dari tesis, disertasi, dan/atau jurnal ilmiah  

yang diterbitkan maksimal 10 tahun terakhir, sebanyak 7-10 penelitian 

terdahulu, terdiri dari: 

a.   4-5 Tesis atau disertasi, dan  

b.   4-5 Artikel jurnal ilmiah terpublikasi. 

5.   Kerangka Penulisan Makalah Komprehensip 

       Kerangka penulisan dapat disusun secara numerik atau numbering, dan 

juga narasi. 

6.   Deskripsi Teoretis 

a. Deskripsi teoretis berisi dua teori yaitu teori tentang fokus penelitian 

yang ditiingkatkan (misal kompetensi pedagogik guru) dan teori tentang 

cara meningkatkan (misal supervisi akademik kepala madrasah). 

b. Hal  penting  yang  diperhatikan  dalam  penyusunan  deskripsi  teoretis   

adalah: 

1)   Indikator fokus penelitian yaitu kompetensi pedagogik. 

2)  Strategi   dalam   meningkatkan   fokus   penelisian   yakni   

supervisi akademik kepala madrasah meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi akademik. 

Berdasarkan judul di atas, maka runutan penyusunan deskripsi teoretis 

misalnya: 
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1. Deskripsi Teoritis 

a.  Kompetensi Guru 

1)   Pengertian Kompentesi 

Guru 

2)   Pentingnya kompetensi guru 

3)   Jenis-jenis Kompetensi 

Guru 

4)   Tujuan Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru 

5)   Indikator Kompetensi Pedagogik Guru 

6)   Dst..... 

b.  Supervisi Kepala Sekolah 

1)  Pengertian Supervisi Kepala Sekolah 

2)  Tujuan Supervisi Kepala Sekolah 

3)  Manfaat Suervisi Kepala Sekolah 

4)  Jenis-Jenis Supervisi Kepala Sekolah 

5)  Teknik-teknik Supervisi Kepala Sekolah 

6)  Strategi Supervisi Kepala Sekolah 

  a) Perencanaan Supervisi Kepala Sekolah  

  b) Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah 

  c) Tindak Lanjut Supervisi Kepala Sekolah 

7.    Implikasi Praktis dari Deskripsi Teoretis 

        Implikasi praktis dari deskripsi teoretis berisi tentang uraian jawaban 

rumusan masalah berdasarkan landasan teoretis dikuatkan hasil penelitian 

terdahulu, dan implikasinya realita atau kondisi riil dalam lembaga pendidikan. 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, pokok-pokok masalah yang perlu 

diuraikan dalam bagian  implikasi praktis dari deskripsi teoretis adalah: 

a. Pentingnya peningkatan kompetensi pedagogik guru.  

b. Indikator kompentensi pedagogik guru? 

      c. Strategi supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru meliputi: 

1)  Perencanaan 

2)  Pelaksanaan, dan 

3)  Tindak lanjut. 
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8.   Kesimpulan 

Berisi ringkasan dari implikasi praktis dari deskripsi teoretis, meliputi: 

a. Pentingnya peningkatan kompetensi pedagogik guru.  

b. Indikator kompentensi pedagogik guru. 

c. Strategi supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi  

   pedagogik guru. 

9.   Saran (Jika ada) 

10. Abstrak 

Abstrak berisi garis besar tentang:  

a.   Tujuan penelitian  

b.   Rumusan masalah  

c.   Metode penelitian 

Contoh Abstrak Makalah Komprehensip 

 

Abstrak 

Judul:  Strategi Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru 

Penulis     : Abdul Khalim 

NIM         : 182610000553 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 

strategi peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui supervisi 

akademik kepala madrasah. Rumusan masalah dalam makalah 

komprehensip  ini  meliputi:  a.  Mengapa  kompetensi  

pedagogik guru perlu ditingkatkan?, b. Apa sajakah yang menjadi 

indikator kompentensi pedagogik guru?, c. Bagaimana strategi 

supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru? 

Metode penulisan makalah komprehensip menggunakan 

pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan 

merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya 

yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang 

pada situasi sosial yang diteliti. 

Kata Kunci:………………..
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C.   PROPOSAL TESIS KUALITATIF 

1. Judul Proposal Tesis Kualitatif 

Judul makalah komprehensip hanya tema penelitian saja (belum 

mencantumkan tempat dan waktu penelitian). Berbeda pada judul proposal tesis, 

memuat 3 unsur yaitu: tema penelitian, obyek penelitian, dan tahun penelitian. 

Contoh: 

STRATEGI SUPERVISI AKADEMIK KEPALA MADRASAH DALAM 

PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU MADRASAH 

ALIYAH WALISONGO PECANGAAN JEPARA TAHUN PELAJARAN 

2020/2021 
 

2. Latar Belakang 

Inti    penulisan    latar    belakang    menjelaskan    alasan    pentingnya 

mengangkat judul atau tema penelitian. Berdasarkan contoh judul di atas, 

maka hal-hal penting yang perlu dikemukakan diantaranya adalah: 

a. Pentingnya  peningkatan  atau  pengembangan  fokus  penelitian  

yakni kompetensi pedagogik guru berdasarkan landasan teoretis yang relevan 

dan/atau perundangan yang berlaku (lebih kurang 2-3 halaman) 

b. Indikator   fokus   penelitian,   yaitu   indikator   kompetensi   

pedagogic berdasarkan landasan teoretis yang relevan dan/atau perundangan 

yang berlaku, misalnya Permendiknas Nomor: 16 Tahun 2007 (1-2 halaman) 

c. Strategi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, salah 

satunya melalui supervisi akademik madrasah berdasarkan landasan teoretis yang 

relevan dan/atau perundangan yang berlaku dan hasil penelitian terdahulu (lebih 

kurang 2-3 halaman) 
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d. Mengungkapkan  hasil  penelitian  pendahuluan  yang  dilakukan  

oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Misalnya menggunakan redaksi 

seperti di bawah ini : 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa guru-guru Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan telah memiliki 

kompetensi   pedagogik   sesuai   indikator   yang   ditentukan.   Hal   ini 

dibuktikan bahwa guru-guru Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan ditinjau 

dari aspek perencanaan telah membuat adiminstrasi pembelajaran secara  

lengkap   diantaranya   adalah  Silabus,   RPP,   dan   administrasi pembelajaran 

lainnya.  Demikian halnya  dalam aspek  pelaksanaan  dan penilaian telah 

melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan sebagian guru 

Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan yang menyatakan bahwa kepala 

Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan telah melakukan supervisi akademik 

terhadap semua dewan guru sesuai perencanaan suopervisi dengan baik. 

e. Diakhiri dengan kalimat penutup misalnya: 

Berdasarkan   kajian   teoretis,   hasil   penelitian   terdahulu,   dan   

studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tersebut melatarbelakangi peneliti 

untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait strategi penigkatan 

kompetensi pedagogik guru melalui supervisi akademik kepala sekolah. Oleh 

karena itu, judul penelitian yang diangkat dalam tesis ini adalah  “STRATEGI   

SUPERVISI   AKADEMIK   KEPALA   SEKOLAH DALAM       

PENINGKATAN       KOMPETENSI       PEDAGOGIK GURUGURU    

PADA    MADRASAH    ALIYAH    WALISONGO PECANGAAN JEPARA 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021” 
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f.  Jumlah halaman latar belakang lebih kurang 5-6 halaman. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam 

proposal tesis ini adalah: 

a. Bagaimana strategi supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik   guru   di   Madrasah   Aliyah   Walisongo   Pecangaan   

Tahun Pelajaran 2020/2021? 

b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru di di Madrasah Aliyah Walisongo 

Pecangaan Tahun Pelajaran 2020/2021? 

c. Sejauhmana   hasil   peningkatan   kompetensi   pedagogik   guru   

melalui supervisi akademik kepala Madrasah Aliyah Walisongo 

Pecangaan Tahun Pelajaran 2020/2021? 

4.    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan   strategi   supervisi   akademik   dalam   

meningkatkan kompetensi pedagogic guru di Madrasah Aliyah 

Walisongo Pecangaan Tahun Pelajaran 2019/2020.  

b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di 

Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan Tahun Pelajaran 2019/2020. 

c. Mendeskripsikan hasil peningkatan kompetensi pedagogik guru 

melalui sipervisi akademik kepala Madrasah Aliyah Walisongo 

Pecangaan Tahun Pelajaran 2019/2020. 
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5.    Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diambil dari tesis, disertasi, dan/atau jurnal yang 

diterbitkan maksimal 10 tahun terakhir, sebanyak 7-10 penelitian terdahulu, 

terdiri dari: 

a. 4-5 Tesis atau disertasi, dan  

b. 4-5 Artikel jurnal ilmiah terpublikasi  

6.    Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir berisi tentang:  

a. Mendeskripsikan  secara  singkat  pokok-pokok  pikiran  terkait  

rumusan masalah atau tujuan penelitian berdasarkan landasan teoretis 

tentang: 

1) Strategi    supervisi    akademik    dalam    meningkatkan    

kompetensi pedagogic guru di Madrasah Aliyah Walisongo 

Pecangaan Tahun Pelajaran 2019/2020. 

2) Faktor-faktor   yang   menjadi   pendukung   dan   penghambat   

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di Madrasah 

Aliyah Walisongo Pecangaan Tahun Pelajaran 2019/2020. 

3) Hasil yang ingin dicapai terkait peningkatan kompetensi 

pedagogik guru melalui sipervisi akademik kepala Madrasah 

Aliyah Walisongo Pecangaan Tahun Pelajaran 2019/2020. 

b. Selanjutnya digambarkan dalam satu bagan seperti contoh di bawah ini:
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7. Abstrak 

Abstrak proposal tesis kualitatif berisi garis besar tentang: 

a.   Tujuan penelitian  

b.   Rumusan masalah  

c.   Metode penelitian 

Contoh Abstrak Proposal Tesis Kualitatif 

 

Judul    :  Strategi Supervisi Akademik Kepala Madrasah 

dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru 

Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan Tahun Pelajaran 

2020/2021 

Penulis     : Abdul Khalim 

NIM         : 182610000553 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 

strategi peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui supervisi 

akademik kepala madrasah. Rumusan masalah dalam proposal tesisi 

ini adalah: a). Bagaimana strategi supervisi akademik dalam 
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meningkatkan kompetensi pedagogik guru di Madrasah Aliyah 

Walisongo Pecangaan Tahun Pelajaran 2020/2021?, b).  Faktor- 

faktor  apa  sajakah  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di di Madrasah 

Aliyah Walisongo Pecangaan Tahun Pelajaran 2020/2021?, c). 

Sejauhmana   hasil   peningkatan   kompetensi   pedagogik   guru 

melalui supervisi akademik kepala Madrasah Aliyah Walisongo 

Pecangaan Tahun Pelajaran 2020/2021? 

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif, 

sedangkan jenis penilitian adalah penelitian survey/lapangan. 

Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi, 

dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis 

dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan 

kesimpulan. 

Kata Kunci:……………… 
 
 

C.    PROPOSAL TESIS KUANTITATIF 

 

1. Judul Proposal Tesis Kualitatif 

a. Judul   makalah   komprehensip   hanya   tema   penelitian   saja   

(belum mencantumkan tempat dan waktu penelitian). Berbeda pada 

judul proposal tesis, memuat 3 unsur yaitu: tema penelitian, obyek 

penelitian, dan tahun penelitian. 

b. Ciri-ciri  judul  proposal  tesis  kuantitatif  biasanya  menggunakan  

kata “Pengaruh” dan “Terhadap” 

Contoh Judul Proposal Tesis Kualitatif:  

 

PENGARUH KUALITAS MANAJEMEN KELAS DAN MINAT 

MEMBACA TERHADAP HASIL BELAJAR SIKAP MATA 

PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MTs. SE-

KECAMATAN PAKIS AJI JEPARA 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
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2. Latar Belakang 

Inti    penulisan    latar    belakang    menjelaskan    alasan    pentingnya 

mengangkat judul atau tema penelitian. Berdasarkan contoh judul di atas, 

maka hal-hal penting yang perlu dikemukakan diantaranya adalah: 

a. Pentingnya peningkatan atau pengembangan fokus penelitian yakni 

hasil belajar sikap berdasarkan landasan teoretis yang relevan 

dan/atau perundangan yang berlaku (lebih kurang 2-3 halaman). 

. Indikator fokus penelitian, yaitu indikator hasil belajar sikap 

berdasarkan landasan teoretis yang relevan dan/atau perundangan 

yang berlaku, misalnya Permendiknas Nomor: 16 Tahun 2007 (1-2 

halaman) 

c. Mengungkapkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  hasil  belajar  

sikap, diantaranya adalah manajemen kelas dan minat membaca 

berdasarkan landasan teoretis yang relevan dan/atau perundangan 

yang berlaku dan hasil penelitian terdahulu (lebih kurang 2-3 

halaman) 

d. Mengungkapkan  hasil  penelitian  pendahuluan  yang  dilakukan  

oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Misalnya menggunakan 

redaksi seperti di bawah ini: 

 Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa belajar sikap mata pelajaran pendidikan agama Islam peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Pakis Aji Jepara 

tergolong tinggi. Demikian halnya dalam aspek manajemen kelas 

maupun minat membaca berdasarkan pengamatan penelitian telak 

dapat dilaksanakan dengan baik. 
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e.    Diakhiri dengan kalimat penutup misalnya: 

f. Berdasarkan   kajian   teoretis,   hasil   penelitian   terdahulu,   dan   

studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tersebut melatarbelakangi 

peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait 

peningkatan hasil belajar sikap dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat 

dalam tesis ini adalah “PENGARUH KUALITAS MANAJEMEN 

KELAS DAN MINAT MEMBACA TERHADAP HASIL BELAJAR 

SIKAP MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

PADA MTs. SE-KECAMATAN PAKIS AJI JEPARA TAHUN 

PELAJARAN 2019/2020” 

h. Jumlah halaman latar belakang lebih kurang 5-6 halaman. 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

proposal tesis ini adalah: 

a. Apakah kualitas manajemen kelas berpengaruh terhadap hasil belajar 

sikap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs Se-

Kecamatan Pakis Aji Jepara tahun pelajaran 2019/2020? 

b. Apakah  minat membaca  berpengaruh  terhadap  hasil  belajar  sikap  

mata pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  pada  MTs Se-Kecamatan  

Pakis Aji Jepara tahun pelajaran 2019/2020? 

c. Apakah kualitas manajemen kelas dan minat membaca secara 

bersama- sama berpengaruh terhadap hasil belajar sikap mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada MTs Se-Kecamatan Pakis Aji Jepara 

tahun pelajaran 2019/2020 
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4.    Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  tujuan  penelitian  tesis  ini 

adalah untuk: 

a. Menguji dan menganalisis kontribusi kualitas manajemen kelas 

terhadap hasil belajar sikap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada MTs Se- Kecamatan Pakis Aji Jepara tahun pelajaran 

2019/2020. 

b. Menguji  dan  menganalisis  kontribusi  minat  membaca  terhadap  

hasil belajar  sikap  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  pada  

MTs Se- Kecamatan Pakis Aji Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

c. Menguji dan menganalisis kontribusi kualitas manajemen kelas dan 

minat membaca   secara   bersama-sama   terhadap   hasil   belajar   

sikap   mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs Se-

Kecamatan Pakis Aji Jepara tahun pelajaran 2019/2020 

5.    Penelitian Terdahulu 

         Penelitian terdahulu diambil dari tesis, disertasi, dan/atau jurnal ilmiah 

yang diterbitkan maksimal 10 tahun terakhir, sebanyak 7-10 penelitian 

terdahulu, terdiri dari:  

a. 4-5 Tesis atau disertasi, dan  

b. 4-5 Artikel jurnal ilmiah terpublikasi 

6.    Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir berisi tentang: 

a. Mendeskripsikan secara singkat pokok-pokok pikiran terkait 

rumusan masalah atau tujuan penelitian berdasarkan landasan teoretis tentang:  
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1)  Pengaruh   manajemen   kelas   terhadap   hasil   belajar   sikap   

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs Se-

Kecamatan Pakis Aji Jepara tahun  pelajaran 2019/2020.  

2) Pengaruh minat membaca terhadap hasil belajar sikap mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada MTs Se-Kecamatan Pakis Aji 

Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

3)  Pengaruh  kualitas  manajemen  kelas  dan  minat  membaca  secara 

bersama-sama  berpengaruh   terhadap   hasil   belajar   sikap   mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs Se-Kecamatan 

Pakis Aji Jepara tahun pelajaran 2019/2020 

b. Selanjutnya digambarkan dalam satu bagan seperti contoh di bawah 

ini: 

 
 
 
 

7. Hipotesis 
Berdasarkan uraian deskripsi teoritis dan kerangka berfikir diatas 

dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut: 
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a. Diduga  kualitas  manajemen  kelas  berpengaruh  positif  dan  signifikan 

terhadap hasil belajar sikap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada MTs.Se-Kecamatan Pakis Aji, Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

b. Diduga minat membaca berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

hasil belajar  sikap  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  pada  

MTs.  Se- Kecamatan Pakis Aji, Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

c. Diduga kualitas manajemen kelas dan minat membaca secara 

bersama- sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

sikap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs. Se-Kecamatan 

Pakis Aji, Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

8. Abstrak 
Abstrak proposal tesis kuantitaif berisi garis besar tentang: 

a. Tujuan penelitian  

b. Rumusan masalah  

c. Metode penelitian 

 
Contoh Abstrak Proposal Tesis Kuantitatif 

Abstrak 

 

DURROTUL FAIZATUN NAFISAH, 162610000347 “Kontribusi 

Kualitas Manajemen Kelas dan Minat Membaca terhadap Hasil Belajar 

Sikap Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs. Se-

Kecamatan Pakis Aji Jepara tahun pelajaran 2019/2020” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji dan menganalisis 

kontribusi kualitas manajemen kelas terhadap hasil belajar sikap mata 

pelajaran PAI pada MTs. se-Kecamatan Pakis Aji tahun pelajaran 

2019/2020, 2) menguji dan menganalisis kontribusi minat membaca 

terhadap hasil belajar sikap mata  pelajaran  PAI pada  MTs. Se-

Kecamatan  Pakis Aji  tahun  pelajaran 2019/2020, 3) menguji dan 

menganalisis kontribusi kualitas manajemen kelas dan minat membaca 
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secara bersama-sama terhadap hasilbelajar sikap mata  pelajaran  PAI 

pada  MTs. Se-Kecamatan  Pakis Aji  tahun  pelajaran 2019/2020. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh guru PAI sebanyak 34 guru dan 

peserta didik sebanyak 

1092  pada  MTs.  Se -Kecamatan  Pakis  Aji  tahun  pelajaran  

2019/2020. Teknik sampling yang digunakan ada dua yaitu sampling 

total dan proportional  random  sampling.  Sampling  total  ini  

digunakan  untuk variabel X1 (kualitas manajemen kelas) dengan 

sampel sama dengan populasi guru PAI sebanyak 34 guru. Sedangkan 

proportional random sampling digunakan untuk variabel X2  (minat 

membaca) dan variabel Y (hasil belajar sikap) sebanyak 110 peserta 

didik pada MTs. Se -Kecamatan Pakis Aji tahun pelajaran 2019/2020. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan 

dokumentasi. Uji validitas instrumen menggunakan teknik korelasi 

product moment dan uji reliabilitas angket menggunakan  metode  

alpha  Cronbach.  Uji  prasyarat  analisis menggunakan uji normalitas, 

uji homogenitas dan uji linearitas. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar Sikap, Manajemen Kelas, Minat Membaca
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9.    TESIS KUALITATIF 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Deskripsi data (berisi profil madrasah/sekolah) 

B.  Analisis data (berisi data-data penelitian melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi) dengan sub-sub bab sebagai berikut: 

1.   Supervisi Akademik Kepala Madrasah  

a.   Perencanaan 

b.   Pelaksanaan 

c.   Evaluasi 

d.   Tindak Lanjut 

2.   Faktor-faktor    pendukung    dan    penghambat    dalam    

meningkatkan kompetensi pedagogik guru Madrasah Aliyah 

Walisongo Pecangaan. 

3.   Hasil   peningkatan   kompentensi   pedagogik   guru   Madrasah   

Aliyah Walisongo Pecangaan. 

C.  Pembahasan (membahas hasil analisis data kemudian 

diinterpretasikan ke landasan teori dan penelitian terdahulu) dengan 

sub-sub sama dengan di analisis data, yakni: 

1. Supervisi Akademik Kepala Madrasah  

a. Perencanaan 

b.   Pelaksanaan 

c.   Evaluasi 

d. Tindak Lanjut 
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2. Faktor-faktor   pendukung   dan   penghambat   dalam   

meningkatkan kompetensi pedagogik guru Madrasah Aliyah 

Walisongo Pecangaan. 

3.    Hasil  peningkatan  kompentensi  pedagogik  guru  Madrasah  

Aliyah Walisongo Pecangaan.  

D.  Keterbatasan Penelitian 

ABSTRAK TESIS KUALITATIF 

 

Abstrak tesis kualitatif berisi garis besar tentang: 

1. Tujuan penelitian 

2. Rumusan masalah 

3. Metode penelitian 

4. Hasil penelitian 

 
Abstrak 

Abdul Khalim, 182610000553, “Strategi Supervisi Akademik 

Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik 

Guru Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan Tahun Pelajaran 

2020/2021” 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang strategi 

peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui supervisi akademik 

kepala madrasah. Rumusan masalah dalam proposal tesisi ini adalah: 

a). Bagaimana strategi supervisi akademik dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru di Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan 

Tahun Pelajaran 2020/2021?, b).  Faktor- faktor  apa  sajakah  yang  

menjadi  pendukung  dan  penghambat dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru di di Madrasah Aliyah Walisongo 

Pecangaan Tahun Pelajaran 2020/2021?, c). Sejauhmana   hasil   

peningkatan   kompetensi   pedagogik   guru melalui supervisi 

akademik kepala Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan Tahun 

Pelajaran 2020/2021? 
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Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif, sedangkan 

jenis penilitian adalah penelitian survey/lapangan. Pengumpulan  data  

menggunakan  teknik  wawancara,  observasi, dan dokumentasi. 

Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis dengan teknik reduksi 

data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi supervisi 

akademik    kepala    Madrasah    Aliyah    meliputi    perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, mampu meningkatkan 

sepuluh   indikator   kompetensi   pedagogik   guru   sebagaiman 

tertuang dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. 

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Supervisi Akademik.  

 

10.  TESIS KUANTITATIF 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.   Deskripsi data (berisi profil madrasah/sekolah) 

B. Analisis  data  (berisi  data-data  penelitian  melalui  angket,  

observasi,  dan dokumentasi) dengan sub-sub bab sebagai berikut: 

1. Pengaruh manajemen kelas terhadap hasil belajar sikap mata 

pelajaran Pendidikan  Agama  Islam  pada  MTs  Se-Kecamatan  

Pakis  Aji  Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

2. Pengaruh  minat  membaca terhadap  hasil  belajar  sikap  mata  

pelajaran Pendidikan  Agama  Islam  pada  MTs  Se-Kecamatan  

Pakis  Aji  Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

3. Pengaruh kualitas manajemen kelas dan minat membaca secara 

bersama- sama berpengaruh terhadap hasil belajar sikap mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs Se-Kecamatan Pakis 

Aji Jepara tahun pelajaran 2019/2020 

C. Pembahasan (membahas hasil analisis data kemudian 

diinterpretasikan ke landasan teori dan penelitian terdahulu) dengan 

sub-sub sama dengan di analisis data, yakni: 

1.   Pengaruh manajemen kelas terhadap hasil belajar sikap mata 

pelajaran Pendidikan  Agama  Islam  pada  MTs  Se-Kecamatan  

Pakis  Aji  Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

2. Pengaruh  minat  membaca terhadap  hasil  belajar  sikap  mata 

     Pelajaran Pendidikan  Agama  Islam  pada  MTs  Se-Kecamatan  
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           Pakis  Aji  Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

3. Pengaruh kualitas manajemen kelas dan minat membaca secara 

bersama- sama berpengaruh terhadap hasil belajar sikap mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs Se-Kecamatan 

Pakis Aji Jepara tahun pelajaran 

2019/2020 

 D.   Keterbatasan Penelitian
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ABSTRAK TESIS KUANTITATIF 

 

Abstrak tesis kuantitatif berisi garis besar tentang: 
 

1.    Tujuan penelitian 

2.    Rumusan masalah 

3.    Metode penelitian 

4.    Hasil penelitian 

Abstrak 

 

DURROTUL FAIZATUN NAFISAH, 162610000347“Kontribusi 

Kualitas Manajemen Kelas dan Minat Membaca terhadap Hasil Belajar 

Sikap Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs. se-

Kecamatan Pakis Aji Jepara” 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji dan menganalisis 

kontribusi kualitas manajemen kelas terhadap hasil belajar sikap mata 

pelajaran PAI pada MTs. se-Kecamatan Pakis Aji tahun pelajaran 

2019/2020, 2) menguji dan menganalisis kontribusi minat membaca 

terhadap hasil belajar sikap mata  pelajaran  PAI pada  MTs.se-

Kecamatan  Pakis Aji  tahun  pelajaran 

2019/2020, 3) menguji dan menganalisis kontribusi kualitas 

manajemen kelas dan minat membaca secara bersama-sama terhadap 

hasilbelajar sikap mata  pelajaran  PAI pada  MTs.se-Kecamatan  

Pakis Aji  tahun  pelajaran 2019/2020. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh guru PAI sebanyak 34 guru dan 

peserta didik sebanyak 

1092  pada  MTs.  se-Kecamatan  Pakis  Aji  tahun  pelajaran  

2019/2020. Teknik sampling yang digunakan ada dua yaitu sampling 

total dan proportional  random  sampling.  Sampling  total  ini  

digunakan  untuk variabel X1 (kualitas manajemen kelas) dengan 

sampel sama dengan populasi guru PAI sebanyak 34 guru. Sedangkan 

proportional random sampling digunakan untuk variabel X2  (minat 

membaca) dan variabel Y (hasil belajar sikap) sebanyak 110 peserta 

didik pada MTs. se-Kecamatan Pakis Aji tahun pelajaran 2019/2020. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan 

dokumentasi. Uji validitas instrumen menggunakan teknik korelasi 

product moment dan uji reliabilitas angket menggunakan    metode    

alpha    Cronbach.    Uji    prasyarat    analisis menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji linearitas. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kualitas manajemen 

kelas memiliki  kontribusi  positif  dan  signifikanterhadap  hasil  belajar  

sikap sebesar 78,9% yang ditandai dengan thitung>ttabel  

(10,939>1,309) dan nilai signifikan<0,05 (0,000<0,05), hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin meningkat kualitas manajemen kelas 

maka akan semakin meningkat hasil belajar sikap peserta didik; 2) minat 

membaca memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

sikap sebesar 79,7% yang ditandai dengan thitung>ttabel  

(20,588>1,289) dan nilai signifikan<0,05 (0,000<0,05), hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin meningkat minat membaca maka akan 

semakin meningkat hasil belajar sikap peserta didik   3) kualitas 

manajemen kelas dan minat membaca secara bersama-sama memiliki 

kontribusi positif dan signifikan terhadap hasil belajar sikap sebesar 

87,8% yang ditandai dengan Fhitung>Ftabel (111,450>3,08) dan nilai 

signifikan<0,05 (0,000<0,05), hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

meningkat kualitas manajemen kelas dan minat membaca maka akan 

semakin meningkat hasil belajar sikap peserta didik. 
 

Kata Kunci: Hasil Belajar Sikap, Manajemen Kelas, Minat 

Membaca 

 

 

 
Abstrac 

 
DURROTUL FAIZATUN NAFISAH, 162610000347 "The Contribution of 

Class Management Quality and Interest in Reading to Learning Outcomes of 

Islamic Religious Education Subject Attitudes in MTs. Pakis Aji District of 

Jepara” 
 

This study aims to: 1) test and analyze the contribution of the quality 

of classroom  management  to  the  learning  outcomes  of  PAI  subject  

attitudes  in MTs.Pakis Aji sub-district in the academic year 2019/2020, 2) test 
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and analyze the contribution of reading interest towards the learning attitudes 

of PAI subjects in MTs.Pakis Aji sub-district in the academic year 2019/2020, 

3) testing and analyzing the contribution of the quality of classroom 

management and reading interest together to  the  learning  outcomes  of  PAI  

subjects  in  MTs.Pakis  Aji  sub-district  in  the academic year 2019/2020. 

This study uses a quantitative approach to the type of associative 

research with the form of causal relationships. The population of the study 

was all 34 PAI teachers and 1092 students in MTs. Pakis Aji District in 

academic year 2019/2020. There are two sampling techniques used, namely 

total sampling and proportional random sampling. This total sampling is 

used for variable X1  (quality of classroom management) with the same 

sample as the PAI teacher population of 34 teachers. While proportional 

random sampling was used for variable X2 (reading interest) and Y variable 

(attitude learning outcomes) of 110 students in MTs. A Pakis Aji District in 

academic year 2019/2020. Data collection techniques used were questionnaires 

and documentation. The instrument validity test uses the product moment 

correlation technique and the questionnaire reliability test uses the Cronbach 

alpha method. The analysis prerequisite test uses normality test, homogeneity 

test and linearity test. Data analysis techniques using simple regression 

analysis and multiple regression analysis. 

The results of this study indicate that: 1) quality of classroom 

management has contribution  positive  and  significantto  the learning 

outcomes of  PAI subject attitudes in MTs.se-Pakis Aji Sub-district in the 

academic year 2019/2020 of equal to 

78,9% which is marked by thitung>ttabel(10,939>1,309) and significant value 

<0,05 (0,000<0,05),  this  indicates  that  the  more  the  quality of  classroom  

management increases, the more incre 

Keywords: Attitude Learning Outcomes, Class Management, Reading Interest 
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Contoh abstrak Bhs Arab : 

 ملخصلا

 

DURROTUL FAIZATUN NAFISAH, 1626100003  

"مساهمة جودة إدارة الفصل واهَمام القراءة في مخرجات الَعلم لموضوعات الَربْة الدينْة اإلسلمْة في  

MTs" في منطقة باكْس أجي ، جَْارا . 

 ( فحص وتحلْل مساهمة جودة إدارة الفصل في نَائج الَعلم لموضوعات1تهدف هذه الدراسة إلى: 

PAI فيMTs.  قةفي جمْع أنحاء منطPakis Aji   اخََار 2،  2112/2121الفرعْة للعام الدراسي )

 (MTs. 2019/2020   ،3في  PAIوتحلْل مساهمة اَلهَمام بالقراءة في نَائج الَعلم لمواقف مواضْع

  PAIفحص وتحلْل مساهمة جودة إدارة الفصل وقراءة اَلهَمام معاا بشأ َ نَائج الَعلم لمواقف موضوع

 .2019/2020الفرعْة للعام الدراسي  is Aji Pak-MTs.seفي منطقة

 

تسَخدم هذه الدراسة نهجا كمْا مع نوع الَحث النقابي في شكل علقة سََْة. كا َ مجَمع هذه 

. في جمْع أنحاء MTsعلى  1122  وعدداا يصل إلى .. من الطلب PAIمدرساا في  43الدراسة جمْعاا 

ناك طريقَا َ مسَخدمَا َ ألخذ العْنات ، وهما أخذ . ه2112/2121للعام الدراسي  Pakis Ajiمنطقة 

)جودة إدارة  X1العْنات الكلي وأخذ العْنات العشوائي النسَي. يَم اسَخدام هذه العْنة اإلجمالْة لمَُْر 

. وفي الوقَ نفسه ، تم اسَخدام العْنات العشوائْة PAIمدرساا من  43الفصل( مع نفس العْنة مثل مجَمع 

طالَاا في  111)نَائج الَعلم بالموقف( لما يصل إلى  Y)اَلهَمام بالقراءة( والمَُْر  X2ر المَناسَة للمَُْ

MTs في جمْع أنحاء منطقة .Pakis Aji  تقنْات جمع الَْانات المسَخدمة 2112/2121للعام الدراسي .

واسَخدم اخََار  هي اَلسََْانات والَوثْق. اسَخدم اخََار صلحْة األداة تقنْة اَلرتَاط اللحظي للمنَج

. اسَخدم اخََار المَطلَات األساسْة للَحلْل اخََار السوية Cronbach alphaموثوقْة اَلسََْا َ طريقة 

واخََار الَجانس واَلخََار الخطي. اسَخدمَ تقنْة تحلْل الَْانات تحلْل اَلنحدار الَسْط وتحلْل اَلنحدار 

 المَعدد.

ة اإلدارة الصفْة لها مساهمة إيجابْة وهامة في مخرجات ( جود1تشْر نَائج هذه الدراسة إلى أ َ 

( وقْمة معنوية 10.939 >18412) tcount >ttableوالَي تدل على ذلك  ٪9.82تعلم المواقف بنسَة 

( ، وهذا يشْر إلى أنه كلما ارتفعَ جودة إدارة الفصل ، زادت مخرجات الَعلم 1810>  18111) 1810>

مام بالقراءة له مساهمة إيجابْة وهامة في مخرجات تعلم المواقف بنسَة ( اَله2ََلتجاهات الطلب ؛ 

 18111) 1810( وقْمة معنوية >20.588 >182.2) tcount >t tableوالَي تدل على ذلك  9289٪

( ، وهذا يشْر إلى أنها في ازدياد. سْؤدي اَلهَمام بالقراءة إلى زيادة مخرجات الَعلم َلتجاهات 1810>

جودة إدارة الفصل واَلهَمام بالقراءة معاا لهما مساهمة إيجابْة وهامة في نَائج تعلم  ( إ 4َالطلب 

( وقْمة معنوية  .111.450 >481) Fcount >Ftableوهو ما يشْر إلْه  ٪.98.المواقف بنسَة 

 ( ، وهذا يشْر إلى أنه كلما زادت جودة إدارة الفصل واَلهَمام بالقراءة ، زادت1810> 18111) 1810>

 مخرجات الَعلم َلتجاهات الطلب.

 

 مخرجات تعلم المواقف ، إدارة الفصل ، اهَمام بالقراءة الكلمات المفتاحية:
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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ANALISIS PENGAJUAN JUDUL TESIS 
YANG SERING DIREVISI PEMBIMBING 

 
 
 
 
 
 
  
 

Logo : 
pj x lb 4.5 x 4.5 cm 

 
 
 
 

 
 
 
 

Times new 
roman 12. 

 

MAKALAH KOMPREHENSIF 
 

 

Dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan 
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 
 
 
 
 
 

 
Oleh : 

Times new 
roman 14

Times new 
roman 12. bold 

MAYA FATAMORGANIA 

NIM : 202610000666 

 
 

Times new roman 
14 bold. 0,5 space.

 

 
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU)  
JEPARA 2021

Times 
new 
roman 
14 bold. 
0,5 
space 
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ANALISIS PENGAJUAN JUDUL TESIS 

YANG SERING DIREVISI PEMBIMBING 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PROPOSAL TESIS 
 

 

Dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 
 
 
 
 

 
Oleh : 

 

 

MAYA FATAMORGANIA 

NIM : 202610000666 
 
 
 

 
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) 
JEPARA 2021 
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ANALISIS PENGAJUAN JUDUL TESIS YANG SERING DIREVISI 

PEMBIMBING 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

TESIS 
 

 

Dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 
 
 
 
 

 
Oleh : 

 

 

MAYA FATAMORGANIA 

NIM : 202610000666 
 
 
 

 
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA 
2021
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PERNYATAAN KEASLIAN MAKALAH 
 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya (tulis nama dan NIM/NIRM), 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah ini : 
 

 

1.   Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam 

bentuk dan untuk keperluan apapun. 

2.   Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi 

yang    terdapat    dalam  referensi  yang  dijadikan  rujukan dalam penulisan 

makalah ini. 
 

 

Saya  bersedia  menerima  sanksi  dari  Program  Pascasarjana  UNISNU  Jepara, 

apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini. 
 
 
 

Jepara, .................... 

Penulis, 

 
Materai 

Rp. 10.000 

 
Nama Mahasiswa
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NO PERSYARATAN SUDAH BELUM 
 

1 
 

Lunas SPP Paket s/d Semester III 
  

2 Nilai mata kuliah semua LULUS 
  

3 Mengumpulkan makalah  komprehensif 4 (Empat) explr 
  

 

4 
 

Mengumpulkan  Materi Power Point 
  

 

 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 

 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
Terakreditasi (B) dengan SK BAN-PT Nomor : 4808/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara Jawa Tengah 59427 Telp./Fax. (0291) 593132 

e-mail : pasca@unisnu.ac.id I www.pascasarjana.unisnu.ac.id I www.unisnu.ac.id 

 
FORMULIR PENDAFTARAN 

UJIAN MAKALAH KOMPREHENSIF T.A 2020/2021 

 
Nama                : ………………………….........… 

NIM                  : ………………………….........… 

Kelas                 : ………………………….........… 

TTL                  : ………………………….........… 

Alamat              : ………………………….........… 

No HP               : ………………………….........… 
Pekerjaan          : a. PNS                                       b. Non PNS 

 
JUDUL 
.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............. 

 
Jepara,........................ 2021 
Pendaftar, 
............................. 

 
CEKLIST PERSYARATAN :

mailto:pasca@unisnu.ac.id
http://www.pascasarjana.unisnu.ac.id/
http://www.unisnu.ac.id/
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Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 

 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
Terakreditasi (B) dengan SK BAN-PT Nomor : 4808/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara Jawa Tengah 59427 Telp./Fax. (0291) 593132 

e-mail : pasca@unisnu.ac.id I www.pascasarjana.unisnu.ac.id I www.unisnu.ac.id 

 
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI 

MAKALAH KOMPREHENSIF 
 

Yang  bertanda  tangan  di  bawah  ini  menyatakan  bahwa  makalah  komprehensif 

mahasiswa : 

Nama                          : ............................. 

NIM                            : ............................. 

Program Studi            : Manajemen Pendidikan Islam 

Judul                           : ............................. 

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

Telah diujikan pada hari tanggal bulan tahun dan dinyatakan  LULUS dalam sidang 

makalah komprehensif program magister. 
 

Nama 
 

 
 

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

Ketua Sidang 

Tanggal Tanda Tangan 

 

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

Sekretaris Sidang 

  

 

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

Penguji I 

  

 

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

Penguji II 

  

mailto:pasca@unisnu.ac.id
http://www.pascasarjana.unisnu.ac.id/
http://www.unisnu.ac.id/
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NO PERSYARATAN SUDAH BELUM 
 

1 
 

Lunas SPP Paket s/d Semester IV (cas lebih dari smt IV) 
  

2 Nilai mata kuliah semua LULUS 
  

3 Mengumpulkan naskah proposal 4 (Empat) explr 
  

 

4 
 

Mengumpulkan  Materi Power Point 
  

 

 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 

 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
Terakreditasi (B) dengan SK BAN-PT Nomor : 4808/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara Jawa Tengah 59427 Telp./Fax. (0291) 593132 

e-mail : pasca@unisnu.ac.id I www.pascasarjana.unisnu.ac.id I www.unisnu.ac.id 

 
FORMULIR PENDAFTARAN 

UJIAN PROPOSAL TESIS T.A 2020/2021 
 

Nama                : ………………………….........… 

NIM                  : ………………………….........… 

Kelas                 : ………………………….........… 

TTL                  : ………………………….........… 

Alamat              : ………………………….........… 

No HP               : ………………………….........… 

Pekerjaan          : a. PNS                                       b. Non PNS 

 
JUDUL 
............................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ..................... 

 
Jepara,........................ 2021 
Pendaftar, 
............................. 

 
CEKLIST PERSYARATAN :

mailto:pasca@unisnu.ac.id
http://www.pascasarjana.unisnu.ac.id/
http://www.unisnu.ac.id/


 

94 

 

 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 

 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
Terakreditasi (B) dengan SK BAN-PT Nomor : 4808/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara Jawa Tengah 59427 Telp./Fax. (0291) 593132 

e-mail : pasca@unisnu.ac.id I www.pascasarjana.unisnu.ac.id I www.unisnu.ac.id 

 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 

PROPOSAL TESIS 
 
Yang  bertanda  tangan  di  bawah  ini  menyatakan  telah  menyetujui  proposal  tesis 

mahasiswa : 

 
Nama                          : ................................ 

NIM                            : ................................ 

Program Studi            : Manajemen Pendidikan Islam 

Judul                           : ................................ 

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

 
Untuk diujikan dalam ujian proposal tesis program magister . 

 

 
 

Nama                                                  Tanggal                          Tanda tangan 
 

 
 

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

Pembimbing I 
 

 
 

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

Pembimbing II

mailto:pasca@unisnu.ac.id
http://www.pascasarjana.unisnu.ac.id/
http://www.unisnu.ac.id/
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Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 

 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
Terakreditasi (B) dengan SK BAN-PT Nomor : 4808/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara Jawa Tengah 59427 Telp./Fax. (0291) 593132 

e-mail : pasca@unisnu.ac.id I www.pascasarjana.unisnu.ac.id I www.unisnu.ac.id 

 
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI 

PROPOSAL TESIS 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa proposal tesis mahasiswa : 

Nama                          : ............................. 

NIM                            : ............................. 
Program Studi            : Manajemen Pendidikan Islam 

Judul                           : ............................. 

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

 
Telah diujikan pada hari tanggal bulan tahun dan dinyatakan  LULUS dalam sidang 

proposal tesis program magister. 
 

Nama 
 

 
 

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

Ketua Sidang 

Tanggal Tanda Tangan 

 

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

Sekretaris Sidang 

  

 

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

Penguji I 

  

 

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

Penguji II 

  

mailto:pasca@unisnu.ac.id
http://www.pascasarjana.unisnu.ac.id/
http://www.unisnu.ac.id/
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N 
O 

PERSYARATAN SUDAH BELUM 

1 Mengisi formulir Pendaftaran Ujian Tesis   

2 Lunas SPP s/d Semester IV & Cas   

3 Naskah Tesis  4 exsemplar disahkan oleh Pebimbing (stop 
map snel kuning) 

  

4 Buku Bimbingan Tesis disahkan oleh pebimbing   

5 Materi Power Point sekitar 10 menit   

6 Pas Foto (Foto di Kampus kerjasama dengan RINA Foto 
Mlonggo) 

  

7 Foto KTP (Diperbesar 1 lembar/jangan dipotong) dan FC   

 

 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 

 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
Terakreditasi (B) dengan SK BAN-PT Nomor : 4808/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara Jawa Tengah 59427 Telp./Fax. (0291) 593132 

e-mail : pasca@unisnu.ac.id I www.pascasarjana.unisnu.ac.id I www.unisnu.ac.id 

 
FORMULIR PENDAFTARAN SIDANG TESIS 

TAHUN AKADEMIK : 2020/202 
 

Nama                :  ……………………………………… 

NIM                  :  ……………………………………… 

Kelas                 : ……………………………………… 

TTL                 : ……………………………………… 

Alamat              :  ……………………………………… 

No HP               :  ……………………………………… 
Pekerjaan          : a. PNS                                       b. Non PNS 
JUDUL TESIS 
............................................................................................................................. ........................ 
..................................................................................................................................................... 
Pembimbing I                : .......................................................... 
Pembimbing II               : .......................................................... 

 
 
 
 

CEKLIST PERSYARATAN : 

Jepara, ................................... 2021 
Pendaftar, 
....................................................

mailto:pasca@unisnu.ac.id
http://www.pascasarjana.unisnu.ac.id/
http://www.unisnu.ac.id/
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 KK 1 lembar   

8 Foto Copy Ijazah & Transkrip S1 legalisir 3 lembar   

9 Foto Copy Piagam KKL 1 lembar   

10 Foto Copy Piagam Toefl 1 lembar   

11 Surat bukti Penelitian dari lembaga/Instansi terkait   

12 Surat Ijin Belajar Instansi Terkait (PNS)   

13 Semua nilai mata kuliah LULUS minimal B   

14 Berkas selain naskah tesis dimasukkan dalam stop map 
kertas (kuning) 
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Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 

 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
Terakreditasi (B) dengan SK BAN-PT Nomor : 4808/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara Jawa Tengah 59427 Telp./Fax. (0291) 593132 

e-mail : pasca@unisnu.ac.id I www.pascasarjana.unisnu.ac.id I www.unisnu.ac.id 
 
 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui tesis mahasiswa : 

Nama                          : ................................ 

NIM                            : ................................ 

Program Studi            : Manajemen Pendidikan Islam 

Judul                           : ................................ 

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

 
Untuk diujikan dalam sidang tesis program magister . 

 

 
 

Nama                                                  Tanggal                          Tanda tangan 
 
 
 
 

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

Pembimbing I 
 

 
 

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

Pembimbing II

mailto:pasca@unisnu.ac.id
http://www.pascasarjana.unisnu.ac.id/
http://www.unisnu.ac.id/
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Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 

 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
Terakreditasi (B) dengan SK BAN-PT Nomor : 4808/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara Jawa Tengah 59427 Telp./Fax. (0291) 593132 

e-mail : pasca@unisnu.ac.id I www.pascasarjana.unisnu.ac.id I www.unisnu.ac.id 

 
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI TESIS 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa : 

Nama                          : ............................. 
NIM                            : ............................. 
Program Studi            : Manajemen Pendidikan Islam 

Judul                           : ............................. 

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

Telah diujikan pada hari tanggal bulan tahun dan dinyatakan  LULUS dalam sidang 

tesis program magister. 
 

 
Nama 

 

 
 

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

Ketua Sidang 

Tanggal Tanda Tangan 

 

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

Sekretaris Sidang 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Penguji I 

  

 

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

Penguji II 

  

mailto:pasca@unisnu.ac.id
http://www.pascasarjana.unisnu.ac.id/
http://www.unisnu.ac.id/
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Daftar Aspek Penilaian Ujian Naskah Komprehensif, Ujian Proposal dan Sidang Tesis. 

 
No NIM NAMA Aspek Penilaian Jumlah 

   Naskah Kemam- Kemam-  
   makalah puan me- puan Men-  
   Kompre- nyajikan jawab dan  
   henshif makalah Merespon  
   (Kejelasan kompre- pertan-  
   masalah, hensif yaan/ 

ulasan 
 

   Teori, (Pengua- penguji  
   kerangka saan, siste- (Kebena-  
   berfikir, matika dan ran dan  
   sistematika kejelasan) Ketepatan)  
   dan teknik    
   penulisan    
   dan logika    

 
Jepara, ………… 
Penguji 

 

 
 

-------------------------



 

101 

 

 

 

FORM BIMBINGAN TESIS 
 

 

Konsultasi ke- T/B/Th Materi Bimbingan Paraf Pembimbing 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Jepara, ................................................ 

 

 

Pembimbing 1                                         Pembimbing 2 
 

 

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