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I. PENDAHULUAN 

Tesis adalah karya ilmiah hasil penelitian yang mendalam dan berisi 
sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan bagian 
dari persyaratan memperoleh gelar Master (S2.) 

Setiap Mahasiswa Program Master (S2) Magister Ilmu Pemerintahan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan menulis tesis dengan 
mengkaji salah satu bidang ilmu-ilmu Pemerintahan dan ilmu-ilmu lain yang 
terkait yang diminati di bawah bimbingan satu orang Dosen Pembimbing. 

Sebelum menyusun tesis, mahasiswa membuat proposal berupa 
rancangan penelitian yang menggambarkan problem penelitian yangberisi 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, 
kerangka teori, metodologi, dan sistematika pembahasan. 

 
II. PROPOSAL TESIS 

 
A. Isi Proposal Tesis 

Proposal tesis berisi tidak lebih dari 50 halaman dengan spasi 
ganda di atas kertas HVS ukuran kuarto (A4). 

Proposal tesis memuat hal-hal sebagai berikut : 

 BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan akademik 
memilih permasalahan yang menarik, penting, dan 
perlu diteliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari 
jawabannya melalui penelitian. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Bagian ini menyebutkan secara spesifik tujuan yang akan 
dicapai dan sumbangan baru yang diharapkan dari 
penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
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 BAB II. TINJAUAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil 
penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang 
akan dikaji dalam tesis. Peneliti mengemukakan dan 
menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan 
dibahas belum pemah diteliti sebelumnya atau menjelaskan 
posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu. 
Untuk tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu 
dikemukakan dalam bagian ini. 

2.2 Kerangka Teori 

Bagian ini berisi kerangka konseptual yang dibuat oleh 
penulis tentang permasalahan yang dikaji. 

2.3 Hipotesis (jika ada) 

2.4 Definisi Konsepsional 

2.5 Definisi Operasional 
 BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

3.2 Lokasi Penelitian 

3.3 Jenis Data 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.5 Unit Analisis Data 

3.6 Teknik Pengambilan Sampel/ Nara Sumber 

3.7 Teknik Analisis Data 

 DAFTAR PUSTAKA 
 

B. Persyaratan Pengajuan Proposal 
Mahasiswa Program Master (S2) diijinkan mengajukan proposal 
penelitian tesis setelah menempuh mata kuliah sekurang- 
kurangnya 36 (tujuh belas) sks dan telah lulus mata kuliah 
Metode Penelitian. 
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C. Prosedur Pengajuan Proposal 

Prosedur pengajuan proposal tesis pada Program Studi Magister 
Ilmu Pemerintahan UMY adalah sebagai berikut : 

 

1.  Proposal tesis diajukan melalui sekretariat Program 
sejumlah 2 eksemplar. 

2.  Proposal tesis diajukan dalam Sidang Pengelola MIP. 

3.  Proposal tesis yang telah memenuhi syarat diajukan 
kepada Sidang Pengelola MIP untuk dipresentasikan dan 
dibahas dalam sidang guna memperoleh evaluasi dan 
masukan dari anggota sidang. Proposal yang dinyatakan 
belum layak dalam keputusan Sidang Pengelola MIP, 
diperbaiki dan dapat diajukan lagi. Adapun proposal yang 
dipandang sudah layak, disempurnakan berdasarkan saran- 
saran dalam Sidang Pengelola MIP. 

 

 
D. Sidang Pengelola MIP 

Sidang Pengelola MIP dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan 
anggota yang memiliki disiplin keilmuan berkaitan dengan substansi 
proposal tesis mahasiswa yang bersangkutan. Sidang Pengelola MIP 
untuk menentukan kelayakan proposal tesis. 

 

E. Penentuan Dosen Pembimbing 
 

1. Dosen Pembimbing penulisan tesis ditetapkan oleh Ketua 
Program dengan mempertimbangkan masukan dalam Sidang 
Pengelola MIP. 

F. Kesediaan Dosen Pembimbing 
1. Surat   kesediaan Dosen Pembimbing penulisan tesis, 



Pedoman Penulisan Tesis Page 7  

diserahkan ke Sekretariat Program, setelah proposal tesis 
diperbaiki berdasarkan saran-saran Keputusan Sidang 
Pengelola MIP. 

2. Mahasiswa mendiskusikan proposal tesisbersama Dosen 
Pembimbing penulisan tesis, untuk penyempurnaan lebih 
lanjut. 

3. Dosen Pembimbing penulisan tesis menandatangani 
proposal tesis yang telah dipandang layak pada halaman 
persetujuan proposal tesis 

Contoh halaman persetujuan Dosen Pembimbing terdapat 
dalam  Lampiran 1. 

 

III. TESIS 

 
A. Isi Tesis 

Tesis disusun dengan isi antara 100 sampai 300 halaman dan 
terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Utama dan  
Bagian Akhir. 

 
1. Bagian Awal 

a. Halaman Sampul Depan 

Halaman sarnpul depan memuat judul tesis, logo UMYpenyusun, 
pernyataan tesis sebagai salah satu syaratmemperoleh gelar , 
lembaga tempat studi, kotatempat studi, dan tahun. Contoh 

halaman sampul depan dapat dilihat dalam lampiran 2. 

b. Halaman Judul 
Halaman judul berisi tulisan yang sama denganhalaman sampul 
depan, namun diketik di atas kertas putih.Contoh bagian ini 
dapat dilihat dalam lampiran 2. 

c. Halaman Pernyataan Keaslian 

Halaman ini memuat pernyataan tertulis penyusun tesis, bahwa 
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 tesisnya secara keseluruhan merupakan hasil penelitian 
karyanya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk 
sumbernya. Halaman ini ditandatangani oleh penyusun tesis di 
atas meterai Rp.6.000,-. Contoh halaman pernyataan keaslian 
dapat dilihat dalam lampiran 3. 

d. Halaman Pengesahan 

Pada halaman pengesahan terdapat logo UMY, pengesahan, 
judul tesis, nama, NPM, program,penerimaan tesis sebagai syarat 
memperoleh gelar , kota dan tanggal pengesahan, tanda tangan, 
nama berikut NIP. Contoh halaman pengesahan rektor dapat 
dilihat dalam lampiran 4. 

e. Halaman Tim Penguji 

Halaman Tim penguji memuat logo UMY,tim penguji, nama, 
NPM, judul tesis, nama-nama Tim Penguji (Ketua,  dan 
Anggota) berikut tanda tangannya, penerimaan tesis sebagai 
syaratmemperoleh gelar , kota dan tanggal, jam ujian, niIai dan 
predikat kelulusan. Contoh halaman Tim penguji dapat dilihat 
dalam lampiran 5. 

f. Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing 

Halaman pengesahan Dosen Pembimbing terdapat logo UMY, 
Nama Dosen Pembimbing atau lebih berikut tandatangannya Blangko 
pengesahan ini disediakan oleh Program. Contoh halaman 
pengesahan Dosen Pembimbingdapat dilihat dalam lampiran 6. 

g. Abstrak 

Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap, mencakup 
bagian latar belakang masalah, permasalahan, metodologi, 
temuan, dan kontribusinya dalam bidang keilmuan. Abstrak 
ditulis dalam bahasa Indonesia, dan Inggris berjarak 1 (satu) 
spasi, masing-masing satu halaman. 

h. Kata Pengantar 
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 Kata pengantar pada pokoknya memuat ucapan terima kasih 
penulistesis kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam 
penyelesaian penulisan tesis. 

i. Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
secaramenyeluruh isi tesis dan sebagai petunjuk bagipembaca yang 
ingin secara langsung melihat suatu bab atau sub-bab beserta 
nomor halamannya. Contoh daftar isi dapat dilihat dalam 
lampiran 10. 

j. Daftar Tabel (jika ada) 
Jika di dalam tesis terdapat sejumlah tabel, maka perlu dibuat 
daftar tabel. Contoh daftar tabel dapat dilihat dalam lampiran 
11. 

k. Daftar Gambar (jika ada) 
Jika di dalam tesis terdapat beberapa gambar, maka perlu dibuat 
daftar gambar.Contoh daftar gambar dapat dilihat dalam 
lampiran 12. 

l. Daftar Singkatan (jika ada) 
Jika dalam tesis digunakan singkatan-singkatan tertentu, maka 
daftar singkatan perlu dibuat.Contoh daftar singkatan dapat 
dilihat dalam lampiran 13. 

m. Daftar Lampiran 
Jika tesis dilengkapi dengan berbagai lampiran, maka perlu 
dibuat daftar lampiran.Contoh daftar gambar dapat dilihat dalam 
lampiran 14. 

 

2. Bagian Utama 
Bagian utama tesis terdiri alas hal-hal sebagai berikut: 

 BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan akademik 
memilih permasalahan yang menarik, penting, dan 
perlu diteliti. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari 
jawabannya melalui penelitian. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Bagian ini menyebutkan secara spesifik tujuan yang akan 
dicapai dan sumbangan baru yang diharapkan dari 
penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

 BAB II. TINJAUAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil 
penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang 
akan dikaji dalam tesis. Peneliti mengemukakan dan 
menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan 
dibahas belum pemah diteliti sebelumnya atau menjelaskan 
posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu. 
Untuk tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu 
dikemukakan dalam bagian ini. 

2.2 Kerangka Teori 

Bagian ini berisi kerangka konseptual yang dibuat oleh 
penulis tentang permasalahan yang dikaji. 

2.3 Hipotesis (jika ada) 

2.4 Definisi Konsepsional 

2.5 Definisi Operasional 
 BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

3.2 Lokasi Penelitian 

3.3 Jenis Data 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.5 Unit Analisis Data 

3.6 Teknik Pengambilan Sampel/ Nara Sumber 

3.7 Teknik Analisis Data 
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 BAB IV. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
 Sub Bab dibuat sesuai kebutuhan penelitian. 
  

BAB V. PEMBAHASAN 
 Sub Bab dibuat sesuai kebutuhan penelitian. 

  

 BAB VI. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

6.2 Saran 
 

3. BagianAkhir 
Bagian akhir tesis memuat hal-hal berikut: 
a. Daftar Pustaka 

Contoh daftar pustaka dapat dilihat dalam lampiran 15. 
b. Lampiran 

 
B. Laporan Kemajuan Penulisan Tesis 

Untuk memantau penyusunan tesis, mahasiswa diharuskan 
membuat laporan kemajuan penulisan tesis setiap semester pada waktu 
heregistrasi dengan diketahui oleh Dosen Pembimbing. 

 
C. Ujian 

1. Ujian terdiri atas dua macam: 
a. Ujian Proposal 

b. Ujian Tesis 

2. Ujian Proposal tesis dilakukan dalam Sidang Tim Penilai Ujian 
Proposal yang terdiri atas seorang Dosen Pembimbing 
merangkap Ketua Sidang, dan dua orang anggota penilai. 

3. Ujian  Tesis dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Tesis yang terdiri 
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atas Dosen Pembimbing merangkap Ketua Sidang, dan dua orang 
anggota penguji. 

D. Penentuan Penguji Tesis 
Penilai tesis dalam Ujian Proposal dan Ujian Tesis ditentukan oleh 
Ketua Program. 

 
E. Persyaratan Ujian Tesis 

 

1. Persyaratan menempuh Ujian Proposal adalah sebagai berikut: 

a. Telah lulus semua mata kuliah yang harus ditempuh dan telah 
memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya. 

b. Telah mendapat Persetujuan dari Dosen Pembimbing. 

c. Menyerahkan copy Kartu Tanda Mahasiswa yang masih 
berlaku. 

d. Melunasi SPP dan DPP sampai semester berjalan. 

e. Menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor 450 sesuai 
ketentuan. 

f. Menyerahkan surat bebas plagiarism dari Perpustakaan UMY 

g. Menyerahkan proposal tesis yang telah disetujui oleh Dosen 
Pembimbing yang ditandatangani Dosen Pembimbing 
sebanyak empat (4) eksemplar. 

 
2. Persyaratan   untuk   menempuh Ujian  Tesis adalah sebagai 

berikut: 

a. Telah mengikuti ujian proposal dengan bukti berita acara. 

b. Telah mendapat Persetujuan dari Dosen Pembimbing. 

c. Menyerahkan copy Kartu Tanda Mahasiswa yang masih 
berlaku. 

d. Melunasi SPP dan DPP sampai semester berjalan. 

e. Menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor 450 sesuai 
ketentuan. 
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f. Menyerahkan surat bebas plagiarism dari Perpustakaan UMY 

g. Menyerahkan bukti hasil publikasi di jurnal terakreditasi 
nasional atau jurnal internasional. 

h. Menyerahkan proposal tesis yang telah disetujui oleh Dosen 
Pembimbing yang ditandatangani Dosen Pembimbing 
sebanyak empat (4) eksemplar. 

F. Pengesahan Tesis 
Tesis disahkan setelah direvisi sesuai hasil dalam Sidang Ujian 

Tesis . Lembar Pengesahan ditandatangani olehKetua Program Studi. 
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IV. FORMAT PENULISAN 

 
A. Bahan dan Ukuran 

1. Naskah dibuat di atas kertas HVS atas 80 gr (21,5 x 29,7 cm) 
dengan spasi ganda. Batas margin atas adalah 4 cm, bawah 3 
cm, kanan 3 cm, dan kiri 4 cm. Contoh margin kertas dapat 
dilihat dalam lampiran 16. 

2. Sampul tesis berupa kertas coklat yang dilapisi plastik 
transparan 

3. Sampul tesis dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk Ujian Proposal sampul tesis 
terbuat dari kertas sampul warna putih dan dijilid tipis. 

b. Untuk Ujian Tesis , sampul tesis 
terbuat dari kertas sampul warna cokat dan dijilid tipis. 

(soft cover). 

 
B. Cover 

1. Tulisan pada cover proposal tesis meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 

a. Tulisan "Proposal Tesis" 

b. Judul proposal tesis 
c. Logo UMY 

d. Tulisan" Oleh:" 
e. Nama Mahasiswa (tanpa gelar akademik) 

f . Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 

g. Tulisan "Magister Ilmu Pemerintahan" 

h Tulisan "Universitas Muhammadiyah Yogyakarta" 

i. Tahun pengajuan proposal tesis 
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2. Tulisan pada cover tesis meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Judul Tesis 

b. Tulisan "Diajukan kepada Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk 
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar dalam 
Magister Ilmu Pemerintahan" 

c. Tulisan "Tesis" 

d. Logo UMY 

e. Tulisan "Oleh:" 

f. Nama Mahasiswa (tanpa gelar akademik) 

g. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 

f. Tulisan “Magister IlmuPemerintahan” 

g. Tulisan “ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta” 

h. Tahun Pengajuan Tesis 

 
C. Pengetikan 

1. Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan proposal tesis 
maupun tesis adalah Times New Roman dengan font 12, 
kecualipada halaman sampul dan catatan perut. Keseluruhan 
naskah tesis ditulis menggunakan jenis huruf yang sama. 

2. Cetak miring (italics) digunakan untuk menulis judul buku, 
nama jurnal dan istilah asing yang belum baku dalam Bahasa 
Indonesia 

3 . Lambang atau tanda-tanda yang tidak dapat ditulis dengan mesin 
ditulis dengan tangan memakai tinta hitam. 

4. Bilangan di atas sepuluh ditulis dengan angka, kecuali pada 
permulaan kalimat. 

5. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di 
belakangnya, misalnya: m, gr, kg, km. 

6. Jarak antar baris adalah 2 spasi (spasi ganda), kecuali kutipan 
langsung yang terdiri dari tiga baris dan selebihnya. Daftar 
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pustaka ditulis dengan spasi tunggal. 

7. Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-5 dari batas tepi kiri 

8. Judul bab ditulis dengan huruf besar (kapital) dan diletakkan di 
tengah secara simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas. 

9. Judul sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar 
pada tiap-tiap permulaan kata, kecuali kata penghubung dan 
kata depan. 

10. Judul anak sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf 
besar pada permulaan kata. 

11. Rincian sesuatu ditulis berurutan dengan angka atau huruf 
sesuai keperluan. 

 

 
D. Penomoran 

1. Penomoran halaman pada bagian awal, mulai halaman judul 
sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi 
kecil di tengah pada bagian bawah. 

2. Penomoran halaman bagian isi utama dan bagian akhir, dua 
halaman bab pertama sampai dengan terakhir memakai angka 
Arab di sudut kanan atas, kecuali halaman judul bab, diletakkan di 
tengah pada bagian bawah. 

3. Nomor halaman ditulis dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 
2,5 cm dari tepi atas (header), sedangkan penomoran pada bagian 
awal dan halaman pertama flap bab ditulis secara simetris dengan 
jarak 2 cm dari marjin bawah (footer). 

 
E. Tabel dan Gambar 

1. Bagan, grafik, peta, dan foto termasuk dalam kategori gambar. 
2. Tabel dan gambar diletakkan secara simetris. 
3. Tabel dan gambar dinomori dengan angka Arab. 

4. Judul tabel menyertai nomor diletakkan simetris di atas tabel 
dan gambar tanpa diakhiri tanda titik. 
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5. Judul gambar menyertai nomor diletakkan simetris di bawah 
gambar tanpa diakhiri tanda titik. 

6. Keterangan tabel dan gambar ditulis pada halaman yang sama 
dengan halaman tabel dan gambar tersebut. 

 

F. Bahasa 

1. Tesis ditulis dengan bahasa Indonesia baku yang baik dan 
benar. 

2. Kecuali dalam kutipan langsung, pemakaian kata ganti orang 
pertama dan kedua (saya, aku, kami, kita, engkau, kamu) 
dihindarkan. 

 
G. Penulisan Nama 

1. Nama orang atau penulis yang diacu dalam uraian ditulis 
tanpa gelar akademik atau derajat kesarjanaan 

2. Nama penulis dalam daftar pustaka dicantumkan lengkap, 
termasuk apabila penulis sebuah pustaka terdiri dua orang 
atau tiga. Jika penulis lebih dari tiga orang, cukup ditulis 
penulis pertama ditambah et. al. 

 
H. Catatan Perut 

1. Jika nama pengarang dimasukkan dalam teks, maka hanya 
tahun publikasi yang ditulis dalam kurung. 

Contoh: 

Menurut Pendit (2006) kepariwisataan dapat memberikan dorongan 
terhadap pembangunan ekonomi bagi negara yang sedang 
berkembang maupun yang telah maju ekonominya. 

2. Jika nama pengarang tidak dimasukkan dalam teks, maka nama 
pengarang dan tahun ditulis dalam kurung. 

Contoh: 

Kepariwisataan dapat memberikan dorongan terhadap pembangunan 
ekonomi bagi negara yang sedang berkembang maupun yang telah 

http://et.al/
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maju ekonominya (Pendit, 2006). 

3. Jika nama pengarang 2 orang, maka dituliskan nama belakang 
masing-masing pengarang diikuti tahun: 

Contoh : 

Damanik dan Weber ( 2006) menjelaskan bahwa perencanaan 
ekowisata tidak terlepas dari kerangka sistem kepariwisataan. 

4. Jika nama pengarang lebih dari 2, maka disebutkan nama 
belakang pengarang utama, dan diikuti tahun : 

Contoh: 

Gearing at al (1976) menjelaskan bahwa untuk metode kuantitatif 
dapat digunakan untuk mengetahui peringkat daya tarik obyek wisata. 

5. Jika mengutip langsung kalimat dari sebuah buku, jurnal, dll, 
maka: 

Jika mengutip 3 kalimat ditulis secara utuh dan tidak boleh 
disisipi kalimat yang lain. 

Contoh: 

Damanik dan Weber (2006: 19) menyatakan bahwa wisatawan 
adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. 
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka 
berdampak langsung pada kebutuhan wisata, yang dalam hal 
ini permintaan wisata. Gaji yang tidak bertambah , syarat-syarat 
kerja yang memburuk, waktu luang yang semakin terbatas, , 
tingkat kesehatan yang menurun, atau singkatnya tingkat 
kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh pada konstelasi 
permintaan produk wisata. 

 
6. Jika lebih dari 3 kalimat maka sebaiknya diparafrase. 

7. Jika mengutip pendapat yang menjadi sumber sekunder: 

Contoh : 

Krippendorf (1984:41) seperti dikutip oleh Damanik dan Weber 
(2006: 1) menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi, sosial 
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budaya, teknologi dan politik mengakibatkan kompleksnya tatanan 
hidup masyarakat (zunehmende Reglementierung des gesellschaftlichen Lebens). 

8. Jika beberapa peneliti pernah melakukan kajian yang sama maka 
dituliskan nama, tahun dan diurutkan berdasarkan tahun. 

Contoh: 

Pentingnya perencanaan dalam kepariwisataan menjadi unsur utama 
untuk mengembangkan kepariwisataan baik secara mikro maupun 
makro ( Gearing et al, 1976; Inskeep, 1991; dan Damanik dan 
Weber, 2006). 

9. Jika karya yang dikutip berupa terjemahan, maka nama 
penerjemah ditulis setelah judul karya. 

10. Judul artikel dalam jurnal atau buku antologi ditulis tegak 
diberi tanda kutip, sementara nama jurnal dan judul buku 
antologi dicetak miring. 

11. Penulisan nomor halaman ditulis angka halaman yang 
dimaksud dengan tulisanhlmatau p, diakhiri dengan tanda titik 
(.). 

12. Penulisan kota, nama penerbit, dan tahun terbit diletakkan 
dalam kurung, dengan perincian kurung pembuka ( ) diikuti 
kota, titik dua (:), nama penerbit, koma (,), tahun terbit, dan 
tutup kurung (). tanda koma (,) diletakkan setelah nama 
pengarang, judul artikel atau buku, dan identitas penerbit. 

 

 
I. Istilah 

1. Istilah baru yang belum baku ditulis dengan cetak miring. Pada 
penggunaan yang pertama kali perlu dijelaskan arti atau 
padanannya. 

2. Istilah-istilah penting dalamtesis dapat dibuatkan daftar ter- 
sendiri sebagai daftar istilah glosari. 
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J. Kutipan 

1. Data sumber tulisan yang diacu atau dikutip ditulis lengkap 
dalam bentuk catatan perut. 

2. Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya. Kutipan langsung lebih 
dari 3 (tiga) baris ditulis dengan satu spasi menjorok ke dalam 
seperti permulaan alinea. 

3. Kutipan terjemahan ayat Kitab Suci ditulis dengan satu spasi. 

 
K. Daftar Pustaka 

1. Daftar pustaka ditulis dengan jarak satu spasi (spasi 
tunggal),sedangkan antarpustaka diberi jarak dua spasi (spasi 
ganda). 

2. Pustaka ditulis dengan urutan: nama pengarang,judul karya, kota 
penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. 

3. Penulisan nama diambil nama belakang (bila nama lebih dari satu 
kata) dan disusun secara alfabetik. 

4. Penulisan al-dan ibn (untuk namaArab) serta van (untuk nama 
Belanda) diabaikan dalam menyusun alfabetik. 

5. Jika karya yang dikutip berupaterjemahan, maka nama penerjemah 
ditulis setelah nama karya, didahului kata "terj." 

6. Judul artikel dalam jurnal atau buku antologi ditulis tegak dan 
diberi tanda kutip nama jurnal dan judul buku antologi dicetak 
miring. 

7. Penulisan tanda koma (,) diletakkan setelah nama pengarang, judul 
artikel atau buku, nama penerjemah, dan nama penerbit. Penulisan 
tanda titik dua (:) ditempatkan setelah kota penerbit atau tahun 
sebelum halaman artikel. Adapun tanda titik (.) ditempatkan  
paling akhir setiap pustaka 
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Lampiran 1: Contoh Halaman Persetujuan Proposal Tesis 

 

PENGESAHAN PEMBIMBING 

 

TESIS  

(Judul Tesis) 

 

 
Diajukan oleh : 

Nama : 

NIM : 
 

 

 

 
 

Dosen Pembimbing, 

Ttd. 

Telah disetujui oleh : 

 
 

 
Tanggal .......................... 

 

Mengetahui 
Ketua Program 

Magister Ilmu Pemerintahan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

 
 

Dr. Dyah Mutiarin,M.Si.  

(Catatan: diketik satu spasi) 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Sampul/Judul Tesis 

 

Judul Tesis 

 
"Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 

dalam Magister Ilmu Pemerintahan" 
 

TESIS 
 

 
 

 

 

 

 

Oleh: 
Nama 
NIM 

 
 
 

PROGRAM STUDI 
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
2017 

(Catatan: diketik satu spasi) 
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Lampiran 3: Contoh Pernyataan Keaslian 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama : 
NPM : 
Jenjang : 

 
 

Menyatakan, bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya 
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh 
kesadaran. 

 

 
Yogyakarta, 
Saya yang menyatakan, 

 
 

Meterai tempel 
Rp. 6000,- 

 

. 

 
 
 
 

 
(Catatan: diketik satu spasi) 
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Lampiran 4: Contoh Pengesahan Ketua Prodi MIP 

 

 

PENGESAHAN PROGRAM STUDI: 

 
Tesis berjudul : 

Ditulis oleh : 

NIM : 

 

 
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

dalam Magister Ilmu Pemerintahan 

 
 

Yogyakarta, .................. 
 

Ketua Program Studi 
Magister Ilmu Pemerintahan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 
 
 
 

Dr. dyah Mutiarin, M.Si 

 

 
(Catatan: diketik satu spasi dibuat oleh Program Magister 

IlmuPemerintahan) 
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Lampiran 5: Contoh Pengesahan Revisi 

 

PENGESAHAN REVISI 

 

Telah melaksanakan ujian tesis pada hari ......, tanggal ......, Jam ......., bertempat 

di Study Hall MIP Lantai 2 Gedung Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta untuk diberikan persetujuan revisi Tesis : 

 

 

Ditulis oleh                     : 

NIM                               : 

Tesis berjudul                 : 

Dosen Pembimbing :   ( ...........ttd................ ) 

Tim Penguji I :   ( ...........ttd................ ) 

Tim Penguji II :   ( ...........ttd................. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Catatan: diketik satu spasi dibuat oleh Program Magister Ilmu 

Pemerintahan) 
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Lampiran 7: Contoh Daftar isi 

 

DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL ……………………………………………....... 
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN….…………………...... 
NOTA DINAS…………………………………………………….... 
ABSTRAK………………………………………………………........ 
PEDOMAN TRANSLITERASI………………………………..... 
KATA PENGANTAR………………………………… 
DAFTAR ISI……………………………………………… 
DAFTAR TABEL (jika ada)……………………………. 
DAFTAR GAMBAR (jika ada)…………………............................... 

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)………………………………... 
BAB I : PENDAHULUAN………………………………………... 

I.1. LatarBelakang Masalah  .............................................. 

I.2. Rumusan Masalah ....................................................... 

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ............................. 

BAB II : Tinjaun Teori 

II.1. Kajian Pustaka ……………………………… 

II.2 Kajian Pustaka ............................................................. 

II.3. Kerangka Teori .......................................................... 

II.4. Definisi Konsepsional ............................................... 

II.5. Definisi Operasional ........................................... 

 
BAB III : METODE PENELITIAN 

III.1. Jenis Penelitian ......................................................... 

III.2. ........................................................................................... 

 
BAB IV : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN..................... 

BAB V : PEMBAHASAN 

BAB VI : PENUTUP 

VI.1.  Kesimpulan ..................................................... 
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VI.2.  Saran .............................................................. 

 

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………….. 
LAMPIRAN-LAMPIRAN(jika ada)…………………………… 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP…………………………………… 

 
 
 

(Catatan: diketik satu spasi, antara Bab I dengan Bab berikutnya dua 
spas
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Lampiran 8: Contoh Daftar Tabel 

 
 

DAFTAR TABEL 
 
 

Tabel 1 Penduduk berdasarkan Usia, 20. 

Tabel 2 Potensi Pariwisata Daerah, 23. 
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Lampiran 9: Contoh Daftar Gambar 

 

DAFTAR GAMBAR 
 
 

Gambar1 Zona Pariwisata Alam, 20 
Gambar 2 Konfigurasi Proses Penyusunan Anggaran 
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Lampiran 10: Contoh Daftar Singkatan 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 
 
 

 

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
RKA : Rencana Kerja Anggaran 
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Lampiran 11: Contoh Daftar Lampiran 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 
 

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan 
Lampiran 2 Kuesioner 
Lampiran 3 Hasil Olah Data 
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Lampiran 12: Contoh Penulisan Daftar Pustaka 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Anawati, George, "Science" dalam The Cambridge History of Islam, vol. 2, 

P.M. Holt (ed.), New York: Cambridge University Press, 1970. 

Bynum, W.F., E.J. Browne, Roy Porter (eds.),Dictionary ofthe History 
ofScience, Princeton: Princeton University Press, 1981. 

Coleman, J.S., et.al., Equality   of   Education   Opportunity,   Vol. 3, 
Washington D.C.: Goverment Printing Offce,1966. 

Sarton, George,Introduction to the History ofScience, 3 vol, in 5 parts, 
Baltimore MD.: Williams and Wilkins, 1927. 

Sumanto, Bakdi, Angan-angan Budaya Jawa: Analisis Semiotika Pengakuan 
Pariem, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2007. 

Suryamentaram, Grangsang (ed.), Kawruh Jiwa: Wejanganipun Ki 
AgengSuryamentaram, Jilid I, Jakarta: C.V. Haji Masagung, 1989. 

http://et.al/
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Lampiran 13: Contoh Daftar Riwayat Hidup 

 
DAFTAR RIWAYAT HIDLIP 

 
A. Identitas Diri 

Nama : 

Tempat/tgl. Lahir : 

NIP (jika PNS) : 

Pangkat/Gol. : 

Jabatan : 
Alamat Rumah : 

Alamat Kantor : 

NamaAyah : 

Nama Ibu : 
Nama Istri : 
Nama Anak          : 

 
B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 
a. SD/MI, tahun lulus 

b. SMP/MTs, tahun lulus 
c. SMA/MA, tahun lulus 

d. S1,tahunlulus 

e. S2, tahun lulus 
2. PendidikanNon-Formal (jika ada) 

 
C. Riwayat Pekerjaan 

1 ...................................................................... 
2 ...................................................................... 

3 ...................................................................... 
4 ...................................................................... 
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D. Prestasi Penghargaan 
1 ...................................................................... 

2 ...................................................................... 

3 ...................................................................... 
4 ...................................................................... 

E. Pengalaman 

1....................................................... 

2 ...................................................................... 
3 ...................................................................... 

4 ...................................................................... 

 
F. Karya Ilmiah 

1. Buku 
a ............................................................. 

b ............................................................ 
2. Artikel 

a ............................................................. 

b ............................................................ 
3. Penelitian 

a ............................................................. 
b ............................................................ 

 
Yogyakarta, 3 Oktober 2017 

 

 
(.......................................................... ) 
Nama terang & tanda tangan 

 
(Catatan: diketik satu spasi) 
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Lampiran 14: Contoh Batas Margin Kertas 
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Lampiran 15: Contoh Halaman Sampul Judul Proposal Tesis 

 
PROPOSAL TESIS 

 
 

Dosen Pembimbing 
 

 

Oleh, 
Nama : 
NIM : 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM STUDI 

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHYOGYAKARTA 

2017 
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Lampiran 16: Contoh Penulisan Catatan Perut 

 

CATATAN PERUT 

 
Menurut Pendit (2006) kepariwisataan dapat memberikan dorongan 
terhadap pembangunan ekonomi bagi negara yang sedang 
berkembang maupun yang telah maju ekonominya. 

 
Kepariwisataan dapat memberikan dorongan terhadap pembangunan 
ekonomi bagi negara yang sedang berkembang maupun yang telah 
maju ekonominya (Pendit, 2006). 

 
Damanik dan Weber ( 2006) menjelaskan bahwa perencanaan 
ekowisata tidak terlepas dari kerangka sistem kepariwisataan. 

 
Gearing at al (1976) menjelaskan bahwa untuk metode kuantitatif 
dapat digunakan untuk mengetahui peringkat daya tarik obyek wisata. 

 
Damanik dan Weber (2006: 19) menyatakan bahwa wisatawan adalah 
konsumen atau pengguna produk dan layanan. Perubahan-perubahan 
yang terjadi dalam kehidupan mereka berdampak langsung pada 
kebutuhan wisata, yang dalam hal ini permintaan wisata. Gaji yang 
tidak bertambah , syarat-syarat kerja yang memburuk, waktu luang 
yang semakin terbatas, , tingkat kesehatan yang menurun, atau 
singkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh pada 
konstelasi permintaan produk wisata. 

 
Krippendorf (1984:41) seperti dikutip oleh Damanik dan Weber 
(2006: 1) menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi, sosial 
budaya, teknologi dan politik mengakibatkan kompleksnya tatanan 
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hidup masyarakat (zunehmende Reglementierung des gesellschaftlichen Lebens). 

 
Pentingnya perencanaan dalam kepariwisataan menjadi unsur utama 
untuk mengembangkan kepariwisataan baik secara mikro maupun 
makro ( Gearing et al, 1976; Inskeep, 1991; dan Damanik dan 
Weber, 2006). 
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