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Kesesuaian Template 
No Komentar Keterangan 
1 Beberapa peserta harus mengikuti template penulisan buku 

tesis yang telah disediakan SPS. 
 

2 Pada bagian cover tidak ditulis “Tesis”, namun ditulis 
“Proposal Tesis”. 

 

3 Pada lembar pengesahan tidak ditulis “Menyetujui”, 
tetapi ditulis “Menyetujui untuk Seminar Proposal 
Tesis”. 

 

4 Bagian depan proposal tesis disertai kelengkapannya 
seperti Abstrak, Abstract, Lembar Pengesahan, Kata 
Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, 
Daftar Istilah dan Singkatan. 

 

5 Penamaan gambar diletakkan di bawah gambar dan penamaan 
tabel diletakkan di atas tabel. Perhatikan template dari 
SPS. 

 

6 Perhatikan ketentuan melakukan kutipan dari literatur 
sesuai template dari SPS, yaitu (Nama, Tahun) bukan 
[Nomor]. Contoh: 
Metode A … (Adi dkk., 2009). 
Contoh bila menggunakan pengutipan in-text:  
Di dalam penelitian oleh Adi dkk. (2009), metode A … 

 

	
Penulisan Sesuai Kaidah Bahasa Indonesia 
No Komentar Keterangan 
1 Setiap peserta harus memeriksa kembali tulisannya agar 

tidak ada kesalahan ketik, kesalahan penggunaan EYD, dan 
kesalahan penulisan istilah menurut KBBI. 

 

2 Perhatikan kesalahan umum penggunaan huruf kapital, 
tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, dan 
spasi. 

 

3 Perhatikan istilah-istilah menurut KBBI seperti analisis 
vs analisa, metode vs metoda, andal vs handal, antrean 
vs antrian, kuesioner vs kuisioner, praktik vs praktek, 
objek vs obyek, dsb. 

 

4 Perhatikan penggunaan titik dua untuk memerinci adalah 
langsung mengikuti kata di depannya (tidak diberikan 
spasi). 

 

5 Perhatikan penggunaan kata depan di, ke, dan dari 
ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali 
pada kata kepada dan daripada. 

 

6 Penulisan paragraf dengan kalimat pertama rata kiri 
diberikan ruang satu spasi dengan paragraf berikutnya. 

 

7 Kesalahan umum penulisan sebuah paragraf yaitu sulitnya  



 
 

No Komentar Keterangan 
menemukan pikiran pokok dari paragraf yang dibuatnya. 
Hal ini mungkin terjadi jika terdapat lebih dari satu 
pikiran pokok dalam sebuah paragraf. 

8 Koherensi antar kalimat di dalam sebuah paragraf yang 
dibangun harus diperhatikan agar cerita dalam sebuah 
paragraf dapat mengalir sehingga mudah dipahami oleh 
pembaca. 

 

 
Isi Proposal Tesis 
No Komentar Keterangan 
1 Penulisan subbab latar belakang dapat menggunakan model 

defisiensi yang terdiri dari 5 hal: 
a. Menjelaskan permasalahan umum yang terkait dengan 
topik tesis 
b. Kajian literatur yang telah mengembangkan solusi-
solusi untuk mengatasi permasalahan pada bagian a 
c. Mengivestigasi kekurangan atau yang belum dilakukan 
pada literatur 
d. Merumuskan masalah penelitian yang akan ditesiskan 
dan menjelaskan tujuan 
e. Menjelaskan arti penting dari penelitian tesis yang 
akan dilakukan 

 

2 Penulisan subbab rumusan masalah dapat dilakukan dengan 
menjabarkan rumusan masalah pada bagian d nomor 1. 

 

3 Penulisan subbab tujuan penelitian dapat dilakukan 
dengan menjabarkan tujuan penelitian pada bagian d nomor 
1. Tujuan penelitian dapat dijelaskan ke dalam tujuan 
umum dan tujuan khusus penelitian tesis. 

 

4 Bab 1 dapat dilengkapi dengan subbab batasan penelitian 
dan sistematika penulisan. 

 

5 Bab 2 adalah landasan teori yang ditulis tidak semata-
mata sebagai pelengkap atau penebal buku tesis, namun 
ditulis untuk menjelaskan teori-teori yang diperlukan 
terkait dengan tujuan penelitiannya. 

 

6 Bab 3 adalah metodologi penelitian. Kesalahan umum 
adalah menuliskan teori tentang metode yang akan 
dipergunakannya misalnya DRM atau DSRM. Perhatikan bahwa 
bab 3 harus diisi dengan rancangan kegiatan 
penelitiannya atau prosedur detail melakukan penelitian. 
Teori tentang metode yang dipergunakan dapat dijelaskan 
pada bab 1 atau bab 2 proposal tesis. 

 

7 Banyak ditemukan kesalahan penulisan pada bagian daftar 
pustaka atau referensi. Peserta harus lebih cermat 
menuliskan daftar referensi yang dipergunakan dan 
mengikuti ketentuan penulisannya apakah jurnal, 
prosidings, buku teks, dokumen standard, dll. 

 

	


