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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Hakikat Tesis dan Disertasi 

Tesis dan disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang pokok 

pembahasannya jauh lebih komprehensif, tajam dan mendalam jika dibanding 

dengan tulisan skripsi. Keberadaan mahasiswa pascasarjana diharapkan tidak 

sekedar meneliti untuk memenuhi persyaratan kelulusan saja, akan tetapi hasil dari 

sebuah penelitian tersebut memiliki nilai urgensi dan kebermanfaatan yang tinggi 

bagi lembaga ilmu pengetahuan, berkontribusi bagi masyarakat gereja serta 

kemajuan bangsa Indonesia. 

Untuk itu mahasiswa pascasarjana diharapkan dapat memilih topik-topik 

penelitian, selain berdasarkan kajian ilmu sesuai bidang (Teologi, Pastoral, PAK 

dan Kepemimpinan) juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Penelitian 

STT Bethel Indonesia dan penelitian strategis nasional. Sejak awal semester, 

mahasiswa pascasarjana telah dibekali dengan pengetahuan penulisan karya ilmiah, 

merencanakan topik yang hendak diteliti kemudian pada semester selajutnya telah 

disusun dalam bentuk proposal. Hasil akhir dari sebuah penelitian diharapkan 

mampu memperbarui, mengembangkan, menemukan, dan menegaskan teori-teori 

dan fakta-fakta dalam ilmu-ilmu yang dipelajari baik berupa penelitian dasar, 

penelitian terapan, atau gabungan keduanya. 

Tesis dan disertasi disusun oleh mahasiswa di bawah pengawasan dosen 

pembimbing/promotor yang ditunjuk oleh Prodi dan ditetapkan berdasarkan SK 

Penetapan pembimbing/promotor oleh Ketua STT Bethel Indonesia. Tesis dan 

disertasi ini menjadi milik STT Bethel Indonesia dengan copyright pada mahasiswa 

yang bersangkutan. Tidak tertutup kemungkinan pula untuk publikasi di luar STT 

Bethel Indonesia dengan ijin tertulis dari program studi yang bersangkutan. 

Tidak ada pembatasan untuk penggunaan materi dari buku teks, jurnal, 

makalah, artikel, hasil seminar, konferensi, maupun tulisan karya ilmiah lainnya 

(tesis dan disertasi) sebagai bahan referensi, selama mahasiswa mencantumkan 

sumber dari penggunaan bahan atau material yang digunakan sebagai referensi 

tersebut. 

Guna menjaga mutu dari sebuah tulisan berdasarkan hasil kajian ilmiah 

serta memudahkan penulisan, maka keberadaan buku pendoman tesis dan disertasi 

menjadikan sesuatu yang wajib bagi seluruh mahasiswa di lingkungan STT Bethel 

Indonesia. Selanjutnya para dosen pembimbing/promotor harus memastikan para 

mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti kaidah-kaidah penulisan serta kode 

etiknya sebagaimana yang dimaksud. 

Adapun jumlah SKS tesis dan disertasi sebesar 8 SKS atau setara dengan 

kegiatan akademik antara 350 - 400 jam. Jumlah halaman untuk tesis dan disertasi 

minimal 90 halaman tidak termasuk bagian pendahuluan dan bagian penutup tesis 

dan disertasi. Dianjurkan supaya penulisan tesis dan disertasi lebih efisien dan tidak 

bertele-tele. Yang terpenting adalah fokus kepada pokok permasalahan yang 

hendak diteliti, lakukan analisis mendalam dan penarikan kesimpulan. Tulisan tesis 

dan disertasi tidak harus terlalu tebal namun tetap komprehensif. Berikut adalah 

proporsi jumlah halaman sebuah tesis dan disertasi: 

Bab I : 10 % 

Bab II : 25 % 

Bab III : 10 % 

Bab IV : 50 % 

Bab V : 5 % 
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B. Tujuan Penulisan Tesis dan Disertasi 

Adapun tujuan dari penyusunan tesis dan disertasi di kampus STT Bethel 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan setiap mahasiswa mampu mengaktualisasikan keilmuan yang telah 

diserap selama 2–5 tahun di kampus STT Bethel yang disajikan dalam bentuk 

tulisan ilmiah. 

2. Diharapkan mahasiswa STT Bethel Indonesia mampu berpikir kritis, kreatif, 

sistematis dan logis terutama pemecahan sebuah masalah dengan menggunakan 

metode penelitian. 

3. Diharapkan setiap mahasiswa STT Bethel Indonesia mampu melakukan 

telaah/studi kepustakaan secara mandiri dan memiliki nilai implikasi bagi 

gereja serta masyarakat. 

4. Tujuan lainnya adalah pengembangan ilmu, administrasi, penilaian, syarat 

kelulusan dan publikasi. 

 

C. Kedudukan Tesis dan Disertasi dan Bobot SKS 

Kedudukan tesis dan disertasi dilihat dari jenisnya merupakan bagian dari 

tulisan karya ilmiah. Dilihat dari tujuannya, merupakan salah satu syarat dalam 

penentuan kelulusan untuk mencapai gelar di Pascasarjana (S2/S3). Selain itu tesis 

dan disertasi memiliki kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, akan tetapi 

tetap berbeda baik dari segi prosesnya karena lebih kepada pembimbing/promotor, 

penilaian dan bentuk laporannya serta adanya pertanggungjawaban. 

Adapun bobot tesis dan disertasi mengacu pada ketetapan dalam buku 

Pedoman Akademik STT Bethel Indonesia, yaitu berjumlah 8 SKS atau setara 

dengan kegiatan akademik sebesar 350 – 400 jam dengan waktu tempuh satu 

semester. 

 

D. Karateristik Tesis dan Disertasi 

Penyusunan tesis dan disertasi disusun dengan pemenuhan syarat sebagai 

berikut: 

1. Merupakan hasil karya sendiri dengan bimbingan dosen yang ditunjuk dan 

bukan hasil plagiat baik sebagian atau secara keseluruhan. 

2. Topik tesis dan disertasi bersumber dari permasalahan-permasalahan yang 

sesuai dengan bidang studi atau kosentrasi keahlian mahasiswa. Bagi 

mahasiswa Doktoral (S3) pokok permasalahan diangkat dari kajian teoritik 

yang didukung fakta empirik dan bersifat sangat mendalam. 

3. Untuk penelitian kuantitatif bagi mahasiswa Magister minimal 3 variabel dan 

mahasiswa doktoral minimal 4 variabel; menggunakan metode/uji statistik 

yang lebih kompleks. 

4. Untuk penelitian kualitatif bagi mahasiswa magister dan doktoral tidak sekedar 

penelitian pembuktian sebagaimana berlaku di S1 tetapi diarahkan pada 

pengembangan, studi multikasus, dan perbandingan. Khusus bagi mahasiswa 

Doktoral (S3), wajib pencapaian penelitiannya sampai pada terobosan dan 

penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. 

5. Jika penelitian bagi mahasiswa S1, bisa replika penelitian orang lain, akan 

tetapi tempat kasus berbeda. Akan tetapi bagi mahasiswa Magister lebih 

diutamakan orisinalitas sedangkan bagi mahasiswa Doktoral wajib harus 

orisinil. 

6. Bagi mahasiswa S1 jumlah rujukan/daftar pustaka minimal 30 buku, sedangkan 

S2 minimal 40 buku dan S3 minimal 60 buku rujukan. Namun tidak menutup 

kemungkinan bagi mahasiswa yang melakukan studi pustaka jumlah rujukan 

yang digunakan antara 80 sampai 100 buku. 
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7. Tesis dan disertasi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

8. Tulisan tesis dan disertasi memiliki nilai teoritis dan praktis. 

9. Tesis dan disertasi ditulis dengan mengikuti kaidah-kaidah keilmuan yang 

berlaku. 

10. Tesis dan disertasi dipertahankan sendiri oleh mahasiswa ketika berhadapan 

dengan tim penguji. 

 

E. Hak Cipta (Copyright) 

Hak cipta dari tesis dan disertasi ada pada mahasiswa yang bersangkutan, 

dengan kondisi-kondisi sebagai berikut; 

1. Dokumen fisik tesis dan disertasi yang diserahkan kepada STT Bethel 

Indonesia (Program Studi yang bersangkutan) sebagai salah satu syarat 

kelulusan menjadi milik STT Bethel Indonesia. 

2. STT Bethel Indonesia mempunyai kewenangan untuk membagikan dan 

menggandakan tesis dan disertasi mahasiswa kepada : 

a. Perpustakaan di lingkungan STT Bethel Indonesia. 

b. Sivitas Akademika STT Bethel Indonesia untuk keperluan akademik. 

c. Perpustakaan Perguruan Tinggi lainnya dengan permohonan tertulis dari 

Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 

d. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian 

RI/Ditjen Agama Bimas Kristen dalam bentuk mikrofilm atau Compact 

Disc. 

e. Membuat abstrak tesis dan disertasi dalam buku kumpulan abstrak tesis 

dan disertasi untuk sirkulasi akademik lingkungan STT Bethel Indonesia. 

3. Bila dalam tesis dan disertasi terdapat tulisan dalam bentuk buku, jurnal, 

artikel, tabel, gambar, ilustrasi, atau materi lainnya yang memiliki hak cipta, 

penulisan tesis dan disertasi harus mendapatkan ijin tertulis dari pemilik hak 

cipta sebelum memasukkannya dalam tesis dan disertasi. Ijin tertulis tersebut 

harus dilampirkan pada saat penyerahan tesis dan disertasi kepada pihak STT 

Bethel Indonesia. 
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BAB II 

TATA CARA PENGAJUAN & ALUR PENYUSUNAN TESIS/DISERTASI, 

PROSES PEMBIMBINGAN TESIS/DISERTASI , PELAKSANAAN UJIAN 

TESIS/DISERTASI DAN ALUR PENYUSUNAN TESIS/DISERTASI 

 

A. Tata Cara Pengajuan & Alur Penyusunan Tesis dan Disertasi 

Untuk dapat mengajukan dan menyusun tesis dan disertasi, mahasiswa 

diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Tata Cara Pengajuan Tesis dan Disertasi Sampai Pada Tahap Ujian Akhir 

a. Mahasiswa yang mengajukan proposal tesis dan disertasi atau penyusunan 

tesis dan disertasi merupakan mahasiswa yang terdaftar pada tahun 

akademik yang berjalan. 

b. Sesuai dengan daftar alur suatu program studi, maka mahasiswa wajib 

memenuhi jumlah kewajiban sks berdasarkan ketentuan pada masing- 

masing prodi, memenuhi mata kuliah bersyarat dan tidak memiliki nilai 

gagal (E/F). 

c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 3,5 

d. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian (MPN) 

e. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di masing-masing prodi. 

f. Telah menyelesaikan pembayaran sebesar 75% dari total seluruh biaya 

studi perkuliahan 

g. Sebelum menulis tesis dan disertasi, setiap mahasiswa wajib membuat 

proposal tesis dan disertasi secara tertulis dan telah mengikuti seminar 

proposal. 

h. Model penulisan proposal tesis dan disertasi serta isinya mengikuti 

ketentuan dalam buku “pedoman penulisan tesis dan disertasi” yang telah 

diterbitkan oleh STT Bethel Indonesia. 

i. Proposal tersebut diajukan kepada panitia yang dibentuk oleh ketua 

program studi dan selanjutnya bersama tim panitia akan segera 

menentukan jadwal ujian proposal. 

1) Mahasiswa mengisi formulir pengajuan judul tesis dan disertasi, 

buku/jurnal yang menjadi sumber referensi, dan disertai lampiran 

outline proposal tesis dan disertasi 

2) Pada waktu yang ditentukan mahasiswa yang bersangkutan 

berkonsultasi dengan Ketua Prodi 

3) Mahasiswa yang mendapatkan persetujuan Ketua Prodi, dapat melapor 

ke sekretariat (SIM) dengan membawa formulir judul yang terpilih 

beserta menyerahkan proposal tesis dan disertasi 4 rangkap guna 

didaftarkan dalam jadwal seminar ujian proposal. 

j. Pelaksanaan ujian proposal selambat-lambatnya dilaksanakan pada awal 

semester 3 bagi mahasiswa Magister, sedangkan untuk mahasiswa kelas 

Doktoral pada awal semester 5. 

k. Di hadapan sidang tim dewan penguji proposal tesis dan disertasi, 

mahasiswa wajib menyampaikan tujuan penulisan proposal tesis dan 

disertasi dan mempertahankannya. 

l. Setelah mendapatkan atau dinyatakan lulus ujian tanpa atau dengan 

perbaikan, mahasiswa bersangkutan mendapatkan dosen 

Pembimbing/Promotor dari pihak Prodi yang bersangkutan. 

m. Mahasiswa yang tidak dinyatakan lulus dalam ujian proposal, berhak 

melakukan perbaikan dan melakukan ujian proposal tersendiri yang diatur 

oleh masing-masing prodi. 
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n. Ujian proposal tesis dan disertasi dihadiri oleh para dosen penguji yang di 

atur oleh Ketua Prodi masing-masing. 

o. Sidang ujian proposal dapat bersifat terbuka dan tata laksananya 

berdasarkan kebijakan di Prodi. 

p. Setelah mendapatkan atau dinyatakan lulus ujian proposal tanpa atau 

dengan perbaikan, mahasiswa wajib melakukan registrasi tesis dan 

disertasi pada saat registrasi mata kuliah. Mahasiswa yang terlambat atau 

tidak melakukan registrasi wajib untuk ujian proposal kembali di semester 

berikutnya. 

q. Dosen Pembimbing/Promotor satu dan dua ditetapkan oleh Ketua STT 

Bethel Indonesia dengan memperhatikan kriteria: dosen tetap prodi, 

Jafung, BKD dan kepakarannya. 

r. Tugas Pembimbingan dapat berlangsung setelah mendapatkan surat SK 

Pembimbingan dari Ketua STT Bethel Indonesia 

s. Waktu penyelesaian tugas akhir tesis dan disertasi harus diselesaikan 

dalam waktu 2 semester yang diatur dalam pengambilan KRS. Lebih dari 2 

semester mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang dan pembayaran. 

t. Perpanjangan waktu pembimbingan dapat dilakukan dengan persetujuan 

Ketua Prodi dan diketahui oleh dosen Pembimbing/Promotor; 

perpanjangan waktu tidak lebih dari 50 hari terhitung sejak dari surat 

dikeluarkan. 

u. Tesis dan disertasi yang sudah siap maju sidang atas persetujuan 

Pembimbing/Promotor 1 & 2, wajib dilakukan uji kelayakan (verifikasi) 

oleh tim yang dibentuk oleh Prodi mengikuti buku pedoman penulisan 

tesis dan disertasi. 

v. Penetapan dosen penguji tesis dan disertasi ditetapkan pada tingkat rapat 

pimpinan STT Bethel Indonesia dengan pertimbangan Jafung, BKD dan 

kepakarannya (dapat menyertakan penguji dari luar STT Bethel Indonesia 

sesuai keahlian yang dibutuhkan). 

w. Proses selama berlangsungnya ujian tesis dan disertasi, baik perserta ujian 

dan dosen penguji mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh ketua prodi 

dan bagian akademik (SIM). 

x. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberi kesempatan 

untuk melakukan revisi tidak lebih dari satu bulan, yang terhitung sejak 

selesainya ujian di meja hijau. Selanjutnya menyerahkan duplikasi tesis 

dan disertasi yang telah dijilid, baik ke perpustakaan dan bagian akademik 

(lihat. Bab V). 

y. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tesis dan disertasi, wajib 

melakukan registrasi ulang, membayar biaya KRS, melakukan proses 

bimbingan berdasarkan ketetapan dari Ketua Prodi masing-masing dan 

diberi kesempatan sekali saja untuk proses ujian kembali atas pengaturan 

Ketua Prodi. Jika, mengalami kegagalan lagi, maka mahasiswa yang 

bersangkutan mendapat kesempatan terakhir untuk menulis tesis dan 

disertasi kembali dengan judul baru namun wajib melakukan registrasi 

ulang. 
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2. Alur Penyusunan & Jadwal Kegiatan PenulisanTesis dan Disertasi 

Berikut ini adalah alur bagan pengajuan tesis dan disertasi sampai pada 

tahap pengumpulan tesis dan disertasi : 

 

Gambar 1. Alur Penyusunan Ujian Tesis dan Disertasi 
 

 

Persyaratan Minimal 

SKS 

Pengusulan 

Pembimbing/Promo- 

tor dan Penetapan 

dengan SK 

Proses Pengujian 

Tesis/Disertasi 

 
 

Pengajuan Judul ke 

Prodi dengan 

mengisi formulir, 

referensi dan 

lampirkan outline 

 

Pelaksanaan 

Penelitian 

Revisi / Perbaikan 

disertai bukti lembar 

revisi (masa 

perbaikan maksimal 

1 bulan) 

 

 
 

Proses Konsultasi 

Dengan Ketua Prodi 

Pengesahan kedua 

Pembimbing/ 

Promotor  Pengumpulan 

Tesis/Disertasi 
 
 

 

Mendapatkan 

persetujuan Ketua 

Prodi dan 

Menyerahkan 

proposal kepada 

Sekretariat (SIM) 

 

 
 

Penetapan SK 

Penguji dan Jadwal 

Sidang Proposal 

Pengajuan Ujian 

Tesis/Disertasi & 

Verifikasi uji 

kelayakan di Prodi 

 

 

Pengusulan Dosen 

Penguji oleh Prodi 

melalui jalur Rapim 

 

 

 
Penetapan SK 

Penguji dan Jadwal 
 

 

Seminar Proposal 

Tesis/Disertasi 



7  

3. Jadwal Kegiatan dan Waktu Penulisan Tesis dan Disertasi 

Karena penulisan tesis dan disertasi diharapkan dapat diselesaikan tepat 

waktu maka diperlukan sebuah peta jadwal penyusunan yang dapat dilihat pada 

petunjuk tabel berikut ini: 

 

Tabel 2. Jadwal Kegiatan dan Waktu Penulisan Tesis/Disertasi 
 

Kegiatan 
Bulan ke 

Juli Agust Sept Okt Nov Des Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli Agst 

Penyusunan Pra 
Proposal/Konsultasi 

              

Penyusunan Proposal               

Seminar Proposal               

Pemb. Bab 1 (satu)               

Pemb. Bab 2 (dua)               

Pemb. Bab 3 (tiga)               

Pemb. Bab 4 (empat)               

Pemb. Bab 5 (lima)               

Persetujuan 
Pembimbing/Promotor 

              

Verifikasi dari Prodi (uji 
kelayakan) 

              

Pelaksanaan Ujian               

Masa Perbaikan               

Penandatanganan               

Duplikasi dan Penjilidan               

Penyerahan Tesis/Disertasi               
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B. Proses Pembimbingan Tesis dan Disertasi 

1. Setelah dinyatakan lulus ujian proposal tesis dan disertasi dan ditetapkan 

dosen Pembimbing/Promotor berdasarkan SK Ketua STT Bethel Indonesia, 

maka mahasiswa bersama dengan dosen dan bimbingannya secara bersama- 

sama menentukan jadwal bimbingan. 

2. Agar terjadi proses bimbingan yang baik, maka proses bimbingan harus 

dilakukan secara periodik. Jumlah proses bimbingan wajib dilakukan minimal 

10 kali tatap muka dengan masing-masing Pembimbing/Promotor 

3. Dalam proses bimbingan, maka para dosen Pembimbing/Promotor tidak boleh 

memaksakan kehendaknya secara sepihak, kecuali mahasiswa meminta arahan 

berdasarkan keahlian dosen, rujukan teori dan ketentuan pedoman yang 

berlaku. 

4. Wajib mengisi dan mencatatkan pada formulir bimbingan sebagai catatan yang 

menunjukkan progresifitas bimbingan. Fungsi formulir tersebut sebagai catatan 

jika terjadi perubahan-perubahan dalam proses bimbingan serta dapat melihat 

rekam jejak. 

5. Mahasiswa juga wajib mengisi dalam “Log Book” mengenai segala kegiatan 

proses pengambilan data serta analisis lapangan dan diketahui oleh 

Pembimbing/promotor (lihat lampiran). 

6. Proses pergantian Pembimbing/promotor dapat dilakukan jika: 

1) Pembimbing/promotor berhalangan tetap untuk dapat membimbing 

mahasiswa bimbingannya. 

2) Pembimbing/promotor tidak melakukan tugas membimbing terhadap 

mahasiswa bimbingannya selama 2 bulan berturut-turut. 

3) Pembimbing/promotor mengajukan permohonan pengunduran diri dari 

tugas bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Prodi dan mendapatkan 

persetujuan Ketua STT Bethel Indonesia. 

4) Tidak terdapat kesesuaian antara kompetensi dan materi yang disupervisi 

oleh Pembimbing/Promotor seturut keahlian yang dimiliki. 

5) Mahasiswa yang dibimbing mengajukan pergantian Pembimbing/Promotor 

secara tertulis kepada Ketua Prodi dan mendapatkan persetujuan ketua 

STT Bethel Indonesia. 

 

C. Pelaksanaan Ujian Tesis/Disertasi 

1. Ketetapan Pelaksanaan Ujian Tesis/Disertasi 

a. Waktu ujian Tesis/Disertasi ditetapkan oleh hasil rapat pimpinan bersama 

Ketua STT Bethel Indonesia 

b. Sidang ujian Tesis/Disertasi berlangsung selama 120 menit. 

c. Materi yang diujikan meliputi: pokok permasalahan, teori yang dipakai, 

metodologi, analisa, hasil temuan, tingkat eksplanasi, konsistensi alur 

pikir, integritas, format penulisan dan keluasan wawasan mahasiswa. 

2. Panitia Ujian Tesis/Disertasi 

Ketua panitia ujian Tesis/Disertasi adalah masing-masing Ketua Prodi 

dan dibantu oleh tim Sistem Informasi Manajemen STT Bethel Indonesia. 

Segala kelengkapan administrasi, data dan dokumentasi telah siap satu minggu 

sebelum pelaksanaan. 

3. Dewan Penguji 

a. Para penguji tesis dan disertasi ditetapkan berdasarkan hasil rapat 

pimpinan STT Bethel Indonesia 

b. Dewan penguji untuk program vokasional terdiri dari 3 penguji. Ketua 

dewan penguji adalah dosen penguji satu 
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c. Dewan penguji progam magister pascasarjana terdiri dari 3 penguji. Ketua 

dewan penguji adalah dosen penguji satu. 

d. Dewan penguji progam doktoral pascasarjana terdiri dari 4 penguji. Ketua 

dewan penguji adalah dosen penguji satu. 

e. Dewan penguji program pascasarjanan dapat berasal dari dalam, luar 

program studi atau dosen di luar STTBI, berdasarkan kepakaran atau 

keahlian di bidangnya. 

f. Pada waktu ujian berlangsung, ketua dan anggota dewan penguji memakai 

jas hitam/blazer, dan dasi untuk laki-laki. 

g. Dewan penguji 30 menit sebelum ujian berlangsung telah berada di tempat 

dan didata kehadirannya oleh bagian akademik (SIM). Bagi anggota 

dewan penguji yang tidak dapat hadir/berhalangan diharapkan 

memberitahukan selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksaaan ujian. 

Ketua panitia dalam hal ini Ketua Prodi berhak menunjuk dosen lain 

sebagai pengganti dalam menguji. 

h. Jika lebih dari satu anggota dewan penguji tidak hadir pada waktu yang 

telah ditentukan karena alasan tertentu, maka ujian dapat dibatalkan dan 

di-reschedule. Dalam hal ini pengaturan teknis serta ketentuan diserahkan 

penuh kepada kebijakan Ketua Prodi masing-masing. 

4. Ketentuan Umum Prasyarat Pengujian Tesis dan Disertasi 

a. Pembimbing/Promotor menyatakan bahwa tesis dan disertasi sudah 

memenuhi persyaratan secara substansi maupun metodologi dan sudah 

ditandatangani. 

b. Setiap tesis dan disertasi yang akan diuji telah dinyatakan lolos verifikasi 

oleh masing-masing Prodinya berdasarkan buku petunjuk pedoman 

penelitian. 

c. Secara akademis telah memenuhi persyaratan, seperti telah menyelesaikan 

jumlah satuan kredit semester (sks) yang sudah ditentukan oleh Prodi 

(melampirkan bukti keterangan dari bagian akademik). 

d. Telah mengumpulkan pas photo (3x4; 2 lembar, transkrip nilai, ijazah 

sebelumnya, mengisi formulir ujian tesis dan disertasi (lihat contoh di 

lampiran) 

e. Secara administrasi keuangan akademis tidak bermasalah, dan telah 

menyelesaikan semua kewajiban keuangan yang ditentukan lembaga STT 

Bethel Indonesia (melampirkan bukti keterangan dari bagian keuangan). 

5. Sifat Ujian 

a. Ujian tesis dan disertasi pada prinsipnya dilakukan oleh dosen dewan 

penguji. 

b. Sifat pelaksanaan ujian terbuka atau ujian tertutup mengikuti keputusan 

hasil rapat di struktur pimpinan. 

c. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti ujian tesis dan disertasi diwajibkan 

mendaftarkan diri ke bagian akademik menjelang ujian tesis dan disertasi 

berlangsung (1 minggu sebelum penetapan para penguji tesis dan 

disertasi). 

6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Ujian 

a. Ujian tesis dan disertasi diselenggarakan tidak hanya satu tahun sekali. 

b. Ujian tesis dan disertasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

c. Waktu dan tempat pelaksanaan ujian ditentukan oleh Panitia Ujian tesis 

dan disertasi. 
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7. Proses Ujian Tesis dan Disertasi 

a. Pelaksanaan ujian tesis dan disertasi berdasarkan waktu yang sudah 

ditentukan oleh hasil rapat pimpinan. 

b. Setiap peserta ujian wajib hadir maksimal 30 menit sebelum proses ujian di 

mulai. 

c. Mahasiswa peserta ujian yang terlambat; tidak hadir dalam sidang ujian 

tesis dan disertasi, dinyatakan batal untuk ujian tesis dan disertasi, dan 

harus mendaftar ulang ujian tesis dan disertasi. 

d. Pada saat ujian, mahasiswa diwajibkan untuk menghormati tim dewan 

penguji tesis dan disertasi dengan berpakaian sopan dan rapi, seperti: 

1) Pria memakai kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang 

warna hitam dan mengenakan dasi, dan mengenakan sepatu pantofel 

hitam. 

2) Wanita memakai kemeja lengan panjang berwarna putih, rok hitam 

yang panjangnya hingga 15 cm dibawah lutut, dan mengenakan sepatu 

pantofel hitam. 

e. Pada saat ujian, mahasiswa diwajibkan mempersiapkan seluruh hasil dari 

penelitiannya dan diberi kesempatan untuk mempresentasikan kepada tim 

dewan penguji selama kurang-lebih 15 menit dalam bentuk power point. 

Selanjutnya tim dewan penguji berhak bertanya atau mengklarifikasi tesis 

atau disertasi yang diujikan. Dalam hal ini mahasiswa berhak dan wajib 

menjawab pertanyaan dosen penguji serta mempertahankan hasil dari 

penelitiannya di depan sidang tim dewan penguji. 

f. Masing-masing anggota dewan penguji diberikan waktu selama 25 menit 

untuk menguji peserta ujian. 

g. Hasil ujian, dapat berupa: nilai lulus; tidak lulus; atau lulus dengan 

perbaikan, akan segera diberitahukan kepada mahasiswa setelah ujian 

selesai. 

h. Ketua dewan penguji mengisi dan menyerahkan berita acara ujian kepada 

bagian akademik (SIM) yang sudah ditandatangani setelah disidangkan di 

hadapan peserta ujian. 

i. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan, maka tenggang waktu 

perbaikan diberikan minimal dua (2) minggu dan maksimal dua (2) bulan 

setelah ujian dilakukan. 

j. Jika mahasiswa tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang telah 

ditetapkan, maka kelulusan dibatalkan dan wajib ujian ulang. 

k. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, maka ia dapat mengulangnya 

sampai batas waktu maksimal 1 kali dengan segala konsekuensi ketentuan 

yang berlaku (lihat ketentuan: Bab II A No. 1). 

l. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian tesis dan disertasi berhak 

menggunakan gelar sesuai program studi yang diambilnya, dan mahasiswa 

diwajibkan mengikuti prosesi yudisium dari lembaga STT Bethel 

Indonesia sesuai jadwal yang ditentukan. 

8. Penilaian Ujian Tesis dan Disertasi 

a. Kelulusan ujian tesis dan disertasi ditentukan oleh dewan penguji sebagai 

hasil kesepakatan dan tanpa ada nilai kurang dari 70 (< B-). 

b. Penilaian masing-masing anggota dewan penguji bersifat independen 

c. Aspek yang dinilai selama ujian tesis dan disertasi dilakukan dengan 

penilaian interval kuantitatif dengan memperhatikan aspek komponen 

penilaian sebagai berikut: 
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Tabel 3. Aspek Penilaian Ujian Tesis/Disertasi 
Bagian Aspek Komponen Acuan Penilaian Bobot 

 

 
I 

 
 

Kompetensi 

Peneliti 

 

 
Wawasan & Integritas 

 

a. Pemahaman bidang 

Keahlian 
b. Pemahaman keterkaitan 

penelitian dengan keahlian 
c. Integritas 

 

 
10% 

 

 

 

 

 
II 

 
K 

O 

N 

T 

E 

N 

 

T 

E 

S 

I 

S 

/ 

D 

I 

S 

E 

R 

T 

A 

S 

I 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Kejelasan pokok 

permasalahan yang 

dikemukakan 

2. Penelitian yang memiliki 

nilai urgensi tinggi dan 

signifikansi 

 

a. Permasalahan yang 

dikemukakan sangat jelas, 

relevan dan terarah 

b. Produk luaran hasil penelitian 

mampu dijabarkan dengan 

sangat jelas 

c. Produk hasil penelitian 

mampu menyelesaikan 

masalah secara strategis, 

pengembangan teori teori dan 

khusus studi doktoral capaian 
pada penemuan baru. 

 

 

 

 

 
15% 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

B. Kajian Pustaka/Teori 

a. Adanya keterkaitan dengan 

pokok permasalahan yang 
hendak diteliti 

b. Konstruk teoritis : ilmiah, 

cocok, relevan, kemutahiran 

referensi, dan memiliki unsur 

prediktif. 

c. Gambaran paradigma atau 

cara pandang yang logis 

antara teori dan perjumpaan 
fakta empirik di lapangan 

 

 

 

 

20% 

 

 

 
IV 

 

 

 
C. Metode Penelitian 

a. Jenis metode yang dipakai 
b. Kesesuaian dengan masalah 

c. Ketepatan rancangan 

d. Ketepatan instrument 

e. Ketepatan dan ketajaman 

analisis berdasarkan 

pendekatan kuantitatif atau 
kualitatif 

 

 

 
10% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V 

 

 

 

 

 
D. Laporan Hasil Penelitian 

a. Penguraian yang sistematis 

dan disertai dengan bukti- 

bukti 

b. Mampu menjawab rumusan 

masalah dan atau hipotesa 

c. Sesuai dengan tujuan 

penelitian 
d. Kedalaman bahasa 
e. Keaslian tulisan 

f. Memiliki unsur keterkaitan 
dengan teori/kajian pustaka 

g. Orisinalitas (penelitian baru) 

 

 

 

 

 
30% 

 

 

 
E. Lain – lain 

a. Kemampuan 
mempertahankan 

b. Kerapihan 

c. Abstraksi 

d. Kesesuaian dengan buku 

pedoman penulisan 

Tesis/Disertasi STT Bethel 
Indonesi 

 

 

 

15% 

JUMLAH TOTAL NILAI 100% 
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d. Nilai ujian tesis dan disertasi adalah nilai rata-rata dari masing-masing 

dewan penguji yang berupa angka interval dari 0 – 100. Pembobotan nilai 

ke huruf dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 4. Bobot Nilai Tesis/Disertasi 
 

Nilai Angka Huruf Bobot 

90 – 100 A 4,00 

85 – 89 A- 3,75 

80 – 84 B+ 3,50 

75 – 79 B 3,00 

70 – 74 B- 2,75 

 

e. Rekapitulasi penilaian tesis dan disertasi sebagai hasil dari nilai kumulatif 

yang terdiri dari nilai ujian proposal, nilai lapangan dan bimbingan serta 

ujian tesis dan disertasi. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

Tabel 5. Rekapitulasi Penilaian Tesis dan Disertasi 

 

 

No. 
 

Kegiatan 
Bobot (B) 

% 
Nilai 
(N) 

B x N 

1 Proposal 20   

2 Penelitian/Bimbingan 30   

3 Ujian Tesis/Disertasi 50   

Total (Σ B x N ) 100   

Rerata ( BN / 100)    

 

f. Hasil nilai tesis dan disertasi dinyatakan dengan huruf dan bobot sebagai 

berikut: 

 

Tabel 6. Batas Nilai Lulus Tesis/Disertasi 
 

Nilai Angka Huruf Bobot Kelulusan 

90 – 100 A 4,00 
Nilai di 

bawah B- 

dinyatakan 

tidak lulus 

85 – 89 A- 3,75 

80 – 84 B+ 3,50 

75 – 79 B 3,00 

70 – 74 B- 2,75 
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g. Penentuan predikat kelulusan mengikuti rumusan sebagai berikut: 
 

1) Predikat kelulusan, yaitu: 

a) Pujian apabila mencapai indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 

3,50. 

b) Sangat Memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) 3,01-3,50. 

c) Memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

2,76-3,00. 

 

h. Kemungkinan Hasil Ujian Tesis/Disertasi : 

1) Lulus : 

a. Pencapaian standar minimal B- atau sama dengan 70 dari hasil 

ujian proposal 

b. Pembimbing/promotor memberikan nilai minimal B- atau sama 

dengan 70 dari nilai hasil proses Pembimbing/Promotor. 

c. Penguji sidang tesis dan disertasi memberikan nilai minimal B- 

atau sama dengan 70 dari hasil ujian Tesis/Disertasi. 

2) Tidak lulus 

a) Tidak mencapai nilai standar minimal berdasarkan hasil 

akumulatif dari hasil ujian proposal, penilaian dosen 

Pembimbing/promotor dan tim penguji tesis dan disertasi (< 70). 

b) Terbukti melakukan plagiarisme. 

c) Tidak dapat berargumen atau dinilai tidak mampu menjawab atau 

menguasai isi materi pada saat ujian tesis dan disertasi 

d) Menunjukkan sikap (attitude/etika/karakter) yang dinilai kurang 

baik. 

e) Maksimal ujian ulang 1x kesempatan lagi, jika lebih dari itu maka 

mahasiswa yang bersangkutan melakukan pengajuan judul baru, 

dosen Pembimbing/Promotor, kewajiban melakukan registrasi 

ulang serta pembayaran administrasi berdasarkan ketentuan yang 

berlaku di lingkungan STT Bethel Indonesia. 

Keterangan: 

- Revisi minor adalah revisi berkenaan dengan teknik penulisan. 

- Revisi mayor adalah revisi berkenaan dengan isi/substansi 

 

9. Ketentuan Umum setelah ujian 

1. Pengumuman hasil ujian tesis dan disertasi dilakukan oleh ketua dewan 

penguji saat ujian berakhir. 

2. Bagi yang lulus dengan revisi, maka lamanya memperbaiki adalah 2 

minggu sampai 1 (satu) bulan. 

3. Bagi yang dinyatakan tidak lulus lamanya perbaikan maksimal 3 (tiga) 

bulan, dan mengajukan ujian ulang di semester berikut setelah revisi 

selesai. Segala ketentuan administrasi dan keuangan wajib dipenuhi. 

4. Mahasiswa yang tidak melakukan revisi setelah ujian tesis dan disertasi 

seperti melewati batas waktu perbaikan (maksimal 2 bulan), maka 

mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian lagi di semester 

berikut dan membayar uang ujian. 

PREDIKAT = IPK (Nilai Mata Kuliah+ Nilai Tesis/Disertasi) 
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5. STT Bethel Indonesia berhak untuk mencabut kembali keputusan 

pernyataan kelulusan ujian tesis dan disertasi beserta gelar kesarjanaannya, 

bila mana dikemudian hari mahasiswa bersangkutan terbukti melakukan 

plagiarisme atau semacamnya. 

 

10. Yudisium 

a. Yudisium dapat dilakukan 1 Tahun sekali 

b. Ketua program studi masing-masing yang akan menyampaikan hasil 

yudisium berdasarkan hasil Sidang Dewan Penguji. 
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BAB III 

DOSEN PEMBIMBING/PROMOTOR & 

MAHASISWA TESIS dan DISERTASI 

 

A. Dosen Pembimbing/Promotor 

1. Tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing/promotor 

Adapun tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing/promotor 

adalah sebagai berikut: 

a. Baik Pembimbing/promotor I (satu) dan Pembimbing/promotor II (dua) 

dst, dianggap resmi membimbing mahasiswa ketika telah menerima 

surat tugas membimbing dari Ketua STT Bethel Indonesia. 

b. Dalam melaksanakan pembimbingan, sifat hubungan antar sesama 

Pembimbing/Promotor adalah sebagai rekan sejawat. 

c. Berdasakan ketetapan, bahwa Pembimbing/Promotor tesis dan disertasi 

mahasiswa terdiri dari dua Pembimbing/Promotor, yaitu 

Pembimbing/Promotor I dan Pembimbing/Promotor II. Tugas dan 

tanggung jawab Pembimbing/Promotor I dan Pembimbing/Promotor II 

pada hakikatnya saling mendukung dan memperlengkapi. Namun 

masing-masing memiliki tugas utama. Pembimbing/Promotor I 

melaksanakan tugasnya yang terkait dengan konten atau isi/materi serta 

penanggungjawab utama dalam penulisan tesis dan disertasi . 

Pembimbing/Promotor II melakukan bimbingan dalam hal metode 

penelitian dan tata cara penulisan. 

d. Pembimbing/Promotor I dan II wajib melakukan pertemuan bersama 

dengan mahasiswa dalam rangka penulisan tesis dan disertasi, sebanyak 

empat kali, yaitu: 

1) Pada awal dalam penyusunan proposal Tesis/Disertasi 

2) Pada tahap awal pelaksanaan analisis data 

3) Pada tahap sebelum melakukan penulisan laporan hasil penelitian 

4) Pada tahap penyelesaian penulisan laporan hasil penelitian 

e. Para Pembimbing/Promotor juga perlu melakukan pembimbingan 

terpisah dengan mahasiswa dan pertemuan tersebut minimal sebanyak 

sepuluh kali yang disertai dengan laporan tertulis. 

f. Pembimbingan yang dilakukan lebih bersifat edukatif dan proaktif 

sehingga memotivasi mahasiswa dalam meningkatkan mutu hasil 

penelitian dan proses penyelesaian tesis dan disertasi . 

g. Proses pembimbingan dilakukan per bab. 

h. Memberikan nilai hasil bimbingan. 

 

2. Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing/Promotor 

a. Hak dosen Pembimbing/Promotor 

1) Memiliki kewenangan untuk melakukan revisi bahkan mengganti 

judul tesis dan disertasi. 

2) Berhak mengundurkan diri sebagai Pembimbing/Promotor oleh 

karena alasan akademik. 

3) Berhak mengatur jadwal atau waktu pembimbingan. 

4) Menolak memberi bimbingan dan pengesahan oleh karena 

dibawah kondisi persyaratan dan atau gagal memenuhi tanggung 

jawab yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa bimbingan. 

5) Memberikan pertimbangan dan masukan penjelasan kepada para 

tim penguji baik dalam proses ujian dan keputusan akhir ujian. 
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b. Kewajiban Dosen Pembimbing/Promotor 

1) Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan 

laporan hasil penelitian (tesis dan disertasi). 

2) Mendorong terbentuknya budaya akademik pada mahasiswa yang 

dibimbingnya. 

3) Mendukung terlaksananya etika akademik selama proses 

bimbingan. 

4) Pengecekan secara seksama, detail dan terperinci perihal kejujuran 

mahasiswa dalam penyusunan tesis dan disertasi mulai dari tahap 

bab awal sampai bab akhir; hal ini mengantisipasi baik data primer 

atau data lapangan yang fiktif serta juga terhidar dari gugatan 

pihak manapun. 

5) Pembimbing/Promotor hadir sebagai penguji IV pada saat ujian 

tesis dan disertasi dilaksanakan. 

6) Penandatanganan persetujuan tesis dan disertasi yang siap diujikan 

di meja hijau. 

7) Menandatangani lembar konsultasi mahasiswa, dalam setiap kali 

pertemuan bimbingan. 

8) Ikut bertanggungjawab terhadap hasil perbaikan atau revisi tesis 

dan disertasi. 

 

3. Penggantian Dosen Pembimbing/Promotor 

1. Jika dosen bersangkutan mengalami halangan, yaitu tidak menjalankan 

fungsinya selama dua bulan terus menerus sebagaimana sebagai dosen 

Pembimbing/Promotor, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat 

memberikan laporan kepada Ketua Prodi. Selanjutnya Ketua Prodi 

dapat membuat SK pengganti Pembimbing/Promotor dengan atas 

persetujuan Ketua STT Bethel Indonesia. 

2. Selanjutnya penggantian dosen Pembimbing/Promotor sebagaimana 

dijelaskan pada nomor satu sebelumnya bilamana dosen 

Pembimbing/Promotor menyatakan untuk mengundurkan diri. 

Selanjutnya penetapan penganti dosen Pembimbing/Promotor dapat 

dilaksanakan. 

 

B. Mahasiswa Tesis dan Disertasi 

1. Tugas dan tanggung jawab mahasiswa tesis dan disertasi 

Adapun tugas dan tanggung jawab mahasiswa yang sedang dalam 

penulisan tesis dan disertasi adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa melaksanakan proses penulisan dan pembimbingan tesis dan 

disertasi mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan STT Bethel 

Indonesia dan buku pedoman penulisan tesis dan disertasi yang diterbitkan 

oleh STT Bethel Indonesia, 

b. Mahasiswa melaksakana tugas penyusunan sampai pada pengumpulan 

tesis dan disertasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak Prodi 

(lihat tabel 2 yaitu jadwal kegiatan dan waktu penulisan). 

c. Mahasiswa bertanggungjawab sepenuhnya atas sebagian atau seluruhnya isi 

dari tesis dan disertasi yang telah disusun. 

2. Hak Mahasiswa Bimbingan 

a. Menerima masukan dari kedua Pembimbing/Promotor. 

b. Mendapat pengesahan Pembimbing/Promotor setelah segala persyaratan dan 

tanggung jawab telah dipenuhi oleh pihak mahasiswa bimbingan. 
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c. Mendapatkan nilai dari Pembimbing/Promotor atas tesis dan disertasi yang 

telah dibuat. 

3. Kewajiban Mahasiswa 

a. Melalukan pembimbingan dengan dosen Pembimbing/Promotor I & II, 

masing-masing minimal 10 x pertemuan. 

b. Memiliki tata karma yang baik dan sopan pada saat melakukan proses 

bimbingan dengan dosen. 

c. Berpakaian yang rapi dan sopan pada saat melakukan proses pembimbingan. 

d. Menunjukkan sikap bekerja sama dengan dosen selama dalam proses 

pembimbingan. 

e. Menyiapkan segala bahan atau materi yang diperlukan sebelum melakukan 

pertemuan dengan dosen Pembimbing/Promotor. 

f. Menyusun agenda pertemuan untuk disepakati dengan dosen 

Pembimbing/Promotor. 
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BAB IV 

RANCANGAN, PENGAJUAN, UJIAN PROPOSAL DAN PENILAIAN 

 

A. Rancangan Proposal 

Proposal tesis dan disertasi merupakan gambaran rancangan awal dalam 

penyusunan sebuah penelitian. Hal-hal yang menjadi elemen utama supaya 

memiliki gambaran konkrit dan jelas akan arah serta tujuan akhir sebuah penelitian 

maka diperlukan kajian metodologi yang efektif dan efisien. 

Dalam hal ini mahasiswa telah mendapat pembekalan lewat mata kuliah 

metode penelitian dan bimbingan penulisan tesis dan disertasi (MPN). Salah satu 

tugas akhir dari mata kuliah MPN adalah mahasiswa mampu menyusun sebuah 

proposal tesis dan disertasi . 

Proposal tesis dan disertasi harus disusun sesuai dengan sistematika yang 

digunakan dan berlaku di lingkungan STT Bethel Indonesia. Sistematika proposal 

terdiri dari III bab sedangkan isi susunannya tergantung dari jenis penelitian yaitu 

kualitatif dan kuantitatif. 

Berikut ini adalah petunjuk secara umum sistematika dilihat dari jenis 

penelitiannya: 

1. Proposal Tesis dan Disertasi dengan Penelitian Kualitatif (Lapangan) 

a. Halaman sampul, 

b. Abstraksi, 

c. Daftar isi, 

d. Daftar gambar, 

e. Daftar tabel, 

f. Daftar singkatan, 

g. Pendahuluan berada di bagian bab satu, terdiri dari : latar belakang masalah, 

fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. Dalam bab pendahuluan minimal berjumlah 6 halaman dan 

maksimal 10 halaman; 

h. Kajian pustaka berada di bab dua, terdiri dari: kajian teoritis, hasil 

penelitian yang relevan dan hipotesis (jika diperlukan). Dalam bab dua 

proposal minimal berjumlah 7 halaman dan maksimal 15 halaman; 

i. Pada bab tiga memuat metode penelitian lapangan, berisi antara lain: jenis 

metode dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan 

obyek penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik 

pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan uji 

keabsahan data. Minimal 1 halaman dan maksimal 3 halaman; 

j. Daftar pustaka; 

k. Lampiran. 

 

2. Proposal Tesis dan Disertasi dengan Pendekatan Kualitatif Khusus Studi 

Perpustakaan (Teologi dan Sejarah) 

a. Halaman sampul 

b. Abstraksi 

c. Daftar isi 

d. Daftar gambar 

e. Daftar tabel 

f. Daftar singkatan 

g. Pendahuluan berada di bagian bab satu, terdiri dari : latar belakang masalah, 

fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. Dalam bab pendahuluan minimal berjumlah 6 halaman 

dan maksimal 10 halaman; 
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h. Kajian pustaka berada di bab dua, terdiri dari: kajian teoritis, hasil 

penelitian yang relevan dan hipotesis (jika diperlukan). Dalam bab dua 

proposal minimal berjumlah 7 halaman dan maksimal 10 halaman; 

i. Bab tiga berisi metode penelitian, yaitu: jenis metode dan desain penelitian, 

subyek dan obyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan 

data, teknik analisa data dan uji keabsahan data. 

j. Daftar pustaka; 

k. Lampiran 

 

3. Proposal Tesis dan Disertasi dengan Pendekatan Kuantitatif, yaitu: 

a. Halaman sampul 

b. Abstraksi 

c. Daftar isi 

d. Daftar gambar 

e. Daftar tabel 

f. Daftar singkatan 

g. Pendahuluan berada di bagian bab satu, terdiri dari : latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab pendahuluan minimal 

berjumlah 6 halaman dan maksimal 10 halaman; 

h. Kajian pustaka berada di bab dua, terdiri dari: kajian teoritis, hasil 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis. Dalam bab dua 

proposal minimal berjumlah 7 halaman dan maksimal 10 halaman; 

i. Bab tiga berisi metode penelitian, yaitu: jenis dan desain penelitian, tempat 

dan waktu penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik 

pengumpulan data, pengembangan instrumen dan teknik analisa data; 

j. Daftar pustaka 

k. Lampiran 

 

4. Proposal Tesis/Disertasi Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu: 

a. Halaman sampul 

b. Abstraksi 

c. Daftar isi 

d. Daftar gambar 

e. Daftar tabel 

f. Daftar singkatan 

g. Pendahuluan berada di bagian bab satu, terdiri dari : latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab pendahuluan minimal 

berjumlah 6 halaman dan maksimal 10 halaman; 

h. Kajian pustaka berada di bab dua, terdiri dari: kajian teoritis, hasil 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Dalam 

bab dua proposal minimal berjumlah 7 halaman dan maksimal 10 halaman; 

i. Bab tiga berisi metode penelitian, yaitu: pengertian PTK, rancangan dan 

jenis penelitian : subjek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, 

variabel yang diteliti: input, proses, output, alat dan teknik pengumpulan 

data: tes formatif, lembar panduan observasi, wawancara, dll, teknik analisis 

data, rencana tindakan: siklus 1, silkus 2, observasi dan refleksi, parameter 

indikator keberhasilan, dan tim peneliti serta tugasnya (jika ada). 

j. Daftar pustaka 

k. Lampiran 
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5. Proposal Tesis/Disertasi Penelitian Pengembangan, yaitu: 

a. Halaman sampul 

b. Abstraksi 

c. Daftar isi 

d. Daftar gambar 

e. Daftar tabel 

f. Daftar singkatan 

g. Pendahuluan berada di bagian bab satu, terdiri dari : latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab pendahuluan minimal 

berjumlah 6 halaman dan maksimal 10 halaman; 

h. Kajian pustaka berada di bab dua, terdiri dari: kajian teoritis, hasil 

penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual Dalam bab dua proposal 

minimal berjumlah 7 halaman dan maksimal 10 halaman; 

i. Bab tiga berisi metode penelitian, yaitu: model pengembangan, prosedur 

pengembangan, definisi operasional, uji coba produk: desain uji coba, 

subjek uji coba, dan waktu uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 

j. Daftar pustaka 

k. Lampiran 

 

B. Pengajuan Proposal 

Untuk menjadi peserta dalam seminar ujian proposal, maka mahasiswa yang 

bersangkutan wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (lihat. Bab II 

bagian A, nomor 1). Selanjutnya mahasiswa menerima kartu peserta ujian proposal 

dari bagian sekertariat STT Bethel Indonesia. Kartu peserta tersebut dapat dibawa 

pada waktu pelaksanaan ujian proposal. 

 

C. Seminar Ujian Proposal 

Seminar ujian proposal dihadiri oleh dosen penguji yang telah ditetapkan 

dari Prodi masing-masing. Karena sifatnya ujian terbuka, maka para mahasiswa 

lain dapat menghadirinya. Mahasiswa yang mengikuti ujian proposal, wajib 

mengikuti ketentuan yang berlaku, misalnya menggunakan standar pakaian yang 

telah ditetapkan, menyediakan laptop, materi dalam bentuk power poin, pulpen, 

dan proposal tesis dan disertasi berjumlah empat rangkap. Mahasiswa peserta ujian 

yang berhalangan wajib memberi informasi ke bagian akademik (SIM) STT Bethel 

Indonesia satu hari sebelum waktu pelaksanaan. Sedangkan para peserta seminar 

ujian proposal supaya dapat hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai. 

Dalam seminar mahasiswa memaparkan proposal penelitiannya selama 15 

menit, selanjutnya setiap dosen penguji mengajukan pertanyaan dan mahasiswa 

bersangkutan wajib menjawabnya. Dosen penguji akan memberikan penilaian 

kelayakan proposalnya. Jika proposal dinilai tidak layak, maka mahasiswa harus 

menyusun proposal baru, sedangkan proposal yang dinilai layak dan ada revisi, 

maka perlu merevisinya sesuai masukan yang diperoleh (lihat notulen), kemudian 

mendapatkan tanda tangan penguji lewat lembar ujian terlampir dengan proposal 

hasil revisi lalu mahasiswa menyerahkan ke sekertariat STT Bethel Indonesia 

paling lambat 2 (dua) minggu setelah ujian proposal. 

 

D. Penilaian Ujian Hasil Ujian Seminar Proposal Tesis dan Disertasi 

1. Kelulusan ujian proposal ditentukan oleh dewan penguji sebagai hasil 

kesepakatan dan nilai akumuatif paling rendah adalah ≥ 70. 

2. Penilaian masing-masing anggota dewan penguji bersifat independen 



21  

3. Aspek yang dinilai selama ujian proposal dilakukan dengan penilaian interval 

kuantitatif dengan memperhatikan aspek komponen penilaian sebagai berikut 
 

Tabel 7. Aspek Penilaian Ujian Proposal Tesis/Disertasi 

 
Bagian Aspek Komponen Acuan Penilaian Bobot 

 
 

I 

 
Kompetensi 
Peneliti 

 
 

Wawasan & Integritas 

a. Pemahaman bidang Keahlian 

terlihat cukup 

b. Pemahaman keterkaitan 

penelitian dengan keahlian 
c. Integritas 

 
 

10% 

 

 

 

 

II 

K 

O 

N 

T 

E 

N 

 
P 

R 

O 

P 

O 

S 

A 

L 

A. Pendahuluan 

1. Kejelasan pokok 

permasalahan yang 

dikemukakan 

2. Penelitian yang 

memiliki nilai 

urgensi tinggi dan 
signifikansi 

 

a. Permasalahan yang 

dikemukakan terlihat cukup 

jelas, relevan dan terarah 

b. Produk luaran hasil penelitian 

terlihat cukup jelas 

c. Produk hasil penelitian terlihat 

mulai terarah dalam 

menyelesaikan masalah secara 
strategis atau memverifikasi 

teori atau penemuan teori baru. 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 
III 

B. Kajian Pustaka/Teori a. Terlihat ada keterkaitan dengan 

pokok permasalahan yang 

hendak diteliti 

b. Konstruk teoritis : gambaran 

teori yang akan digunakan 

terlihat ilmiah, cocok, relevan, 

dan rencana refrensi yang akan 

digunakan serta memiliki unsur 

prediktif. 

c. Mampu menyebutkan beberapa 

alternatif penelitian terdahulu, 

kemungkinan yang akan 
dipakai dalam penelitiannya 

 

 

 

 

 
30% 

 

IV 

C. Metode Penelitian a. Jenis metode yang dipakai 
b. Kesesuaian dengan masalah 
c. Gambaran umum rancangan 

 

10% 

 

 

 

V 

D. Lain – lain a. Kemampuan Mempertahankan 

b. Kerapihan 
c. Abstraksi 

d. Kesesuaian dengan buku 

pedoman penulisan proposal 
STTBI 

 

 
20% 

 

JUMLAH TOTAL NILAI 
 

100% 
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BAB V 

PEMBIMBINGAN, BAGIAN UTAMA 

TESIS DAN DISERTASI 

 

A. Pembimbingan Tesis dan Disertasi 

Proses bimbingan Tesis dan Disertasi hendaknya dilakukan di dalam 

lingkungan kampus STT Bethel Indonesia. Bimbingan yang dilakukan sudah 

terjadwal berdasarkan kesepakatan dengan dosen pembimbing/promotor dan 

terdokumentasi dengan lengkap lewat laporan dalam kartu bimbingan Tesis dan 

Disertasi (lihat lamp. Kartu bimbingan Tesis dan Disertasi ). Hal ini dilakukan 

supaya proses bimbingan dapat berjalan dengan lancar, terawasi dan diharapkan 

selesai tepat waktu. Setiap dosen pembimbing/promotor dapat memulai proses 

bimbingan setelah mendapatkan surat keputusan ketua STT Bethel Indonesia 

sebagai dosen pembimbing/promotor mahasiswa bersangkutan. 

 

B. Bagian Utama Tesis/Disertasi 

1. Pendahuluan (BAB I) 

Menguraikan masalah penelitian secara umum yang disajikan secara ringkas 

dan padat. Namun ada baiknya sebelum menulis bab satu para peneliti perlu 

memiliki pemahaman dasar mengenai perbedaan antara penggunaan metode 

kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan itu baik secara konsep maupun teknik 

penulisan. 

Berikut penjelasan perbedaan tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
 

Tabel 8. Perbedaan Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif 
 

Metode Kuantitatif Metode Kualitatif 

Masalah sudah harus jelas Masalah belum jelas (remang2) 

Masalah tidak bisa berubah Masalah bisa fleksibel/berkembang 

Isi pokok pembahasan khusus Isi pokok pembahasan umum 

Ingin menjawab pertanyaan Menimbulkan banyak pertanyaan 

Sudah menggambarkan variabel Masih berbentuk konsep 

Deduktif ke Induktif Induktif ke Deduktif 

Ingin menguji teori di lapangan Ingin mencari teori di lapangan 

Perlu pra penelitian Tidak harus pra penelitian 

 

Berikut adalah perbedaan dalam penulisan bab 1, metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 9. Perbedaan Dalam Teknik Penulisan Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif 

 

Metode Kuantitatif Metode Kualitatif 

Latar Belakang Masalah Latar Belakang Penelitian 

Identifikasi Masalah - 

Pembatasan Masalah Fokus Penelitian 

Rumusan Masalah Pertanyaan Penelitian 

Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian/Urgensi Penelitian 

Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian/Signifikansi 
Penelitian 
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a. Latar Belakang Masalah/Penelitian 

Yang paling penting dikemukakan dalam latar belakang 

masalah/penelitian adalah substansi akar permasalahan atau tampak adanya 

penyimpangan-penyimpangan tidak sesuai standart yang dalam selanjutnya 

dicarikan solusinya (kuantitatif) atau sebaliknya ingin mengungkap makna 

dibalik fenomena di lapangan (kualitatif) yang menunjukkan adanya 

kesenjangan, sebuah keunikan, potensi atau hasil yang memuaskan. 

Selanjutnya dikaitkan dengan peraturan/kebijakan, perencanaan, teori, tujuan, 

pengalaman, dan berbagai pandangan. Masalah yang hendak dikemukakan 

harus didukung dengan data, fakta atau bukti lapangan bersumber dari 

rujukan lapangan, dokumentasi laporan penelitian, atau pernyataan orang- 

orang yang dianggap kredibel dari berbagai rujukan media. Intinya latar 

belakang berisi tentang jawaban atas pertanyaan, mengapa perlu dilakukan 

penelitian. 

Susunan penulisan latar belakang masalah/penelitian bisa berpola 

piramida, dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Berikut beberapa 

elemen penting sekaligus langkah-langkah dalam menulis latar belakang 

masalah baik secara kuantitatif maupun kualitatif: 

1) Struktur Penulisan Latar Belakang Metode Kuantitatif 

a) Uraikan pokok masalah yang didukung oleh data dan contoh fakta. 

b) Utarakan faktor -faktor pemicu dalam masalah-masalah tersebut. 

c) Utarakan akibat-akibat yang terjadi dan dampaknya ke depan jika 

masalah-masalah tersebut tidak diatasi dengan baik (nilai urgensi). 

d) Bisa saja menambahkan upaya-upaya yang sudah dilakukan namun 

belum dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. 

e) Mengapa belum dapat menyelesaikan masalahnya dan apa faktor 

penghambatnya? 

f) Jelaskan beberapa alternatif solusi dan manfaatnya ke depan yang 

berbentuk variabel guna menyelesaikan masalah (signifikansi). 

g) Bagian paragraf penutup jelaskan maksud dan tujuan penelitian atau 

mengapa hal ini perlu diteliti 

2) Struktur Penulisan Latar Belakang Metode Kualitatif 

a) Jelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini 

b) Ungkapkan suatu gejala atau fenomena yang unik dan menarik untuk 

diteliti (mengandung nilai urgensi dan signifikansi) 

c) Jelaskan gejala atau fenomena tersebut menggunakan prinsip 5 W+H, 

yaitu: WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY, WHERE dan HOW. 

b. Identifikasi Masalah/Fokus Penelitian 

Merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan: 

1) Mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul pada latar belakang 

masalah sehingga terlihat hal-hal bersifat urgen. Ada baiknya dilakukan 

studi pendahuluan terhadap obyek yang hendak diteliti sehingga 

diperoleh data cukup akurat (observas atau wawancara) 

2) Fokus masalah yang hendak diteliti diambil dari pembahasan dalam latar 

belakang masalah. 

3) Tulisan dalam bentuk pernyataan untuk penelitian kuantitatif dan bersifat 

naratif untuk penelitian kualitatif. 

4) Menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkrit tentang masalah yang akan 

diteliti. 

5) Berhubungan dengan suatu masalah teoritis atau masalah praktis. 

6) Berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge). 
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7) Selanjutnya masalah tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk variabel 

c. Pembatasan Masalah 

Karana faktor keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya 

studi ini dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah 

yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu maka peneliti memberi 

batasan kepada hal yang hendak diteliti. 

Batasan masalah ini mengacu kepada identifikasi masalah. Batasan 

masalah berkaitan dengan lebih spesifik dari penelitian, misalnya variabel apa 

saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dengan 

variabel yang lain. Umumnya batasan masalah ditulis dalam bentuk kalimat 

pernyataan, yang selanjutnya dapat menjadi rumusan masalah. 

d. Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian 

Rumusan masalah merupakan turunan dari pembatasan masalah. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menulis rumusan masalah 

adalah: 

1) Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dinyatakan dalam kalimat 

tanya (research questions) yang mengandung pokok masalah yang hendak 

diteliti 

2) Rumusan masalah mengandung variabel atau konsep lengkap dengan 

lokasi penelitiannya. 

3) Jumlah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian sama dengan jumlah 

pokok masalah yang akan diteliti. 

4) Rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian bisa dalam bentuk 

pertanyaan deskriptif, asosiatif atau komparatif. 

e. Tujuan Penelitian 

1) Tujuan penelitian terkait erat dengan rumusan masalah 

2) Banyaknya tujuan sesuai dengan banyaknya rumusan/pertanyaan 

penelitian. 

3) Contohnya rumusan masalah adalah: seberapa tinggi tingkat displin 

mahasiswa di STT Bethel Indonesia? Maka tujuan penelitiannya adalah: 

ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat displin mahasiswa di STT Bethel 

Indonesia. Jika rumusan masalahnya: apakah ada pengaruh kecerdasan 

spritual terhadap pertumbuhan iman, maka tujuan penelitiannnya adalah: 

ingin mengetahui apakah ada pengaruh kecerdasan spritual terhadap 

pertumbuhan iman, dan kalu ada seberapa besar. 

f. Urgensi Penelitian 

Urgensi penelitian berarti sesuatu yang perlu segera dilakukan 

sebagai bentuk antisipasi. Urgensi penelitian adalah pokok bersifat sangat 

penting sehingga para peneliti terdorong kuat untuk menemukan pengetahuan, 

menguji kebenaran dan mengembangkan terhadap objek yang diteliti. Urgensi 

berarti jika hal ini tidak dilakukan maka hasil terbaik bisa tidak optimal atau 

tidak diperolehnya. 

Urgensi yang tinggi pasti memberikan nilai manfaat yang besar. 

Misalnya dengan hasil penelitian tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang 

selama ini tidak termaknai atau terpahami. Dengan hasil penelitian tersebut 

mampu menjawab serta menyelesaikan permasalahan secara strategis. 

Penelitian yang bersifat urgensi bertujuan untuk melakukan verifikasi teori 

atau sebaliknya menemukan teori baru. Diharapkan juga supaya diutarakan 

juga teori-teori apa saja yang akan dipakai dalam penelitian tersebut 

Jadi, uraikan urgensi penelitian secara deskriptif naratif, minimal 

satu halaman penuh. 
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g. Signifikansi Penelitian 

Siginifikansi penelitian adalah seberapa tinggi tingkat kebenaran 

yang diperoleh tersebut mampu memberikan nilai manfaat tinggi dalam kurun 

waktu jangka panjang, baik itu bagi institusi, berbagai lembaga, dan 

masyarakat. Misalnya, apakah studi tentang kristologi itu penting? Seberapa 

signifikansikah studi kristologi tersebut bagi sekolah Alkitab, gereja, 

mahasiswa, jemaat, para pelayan Tuhan, masyarakat dan negara? Misalnya 

terkait dengan sumbangsih dalam perkembangan teori mengingat pokok 

pembahasan ini jarang diteliti, menguji hasil penelitian sebelumnya, 

memperluas penelitian pada ide-ide baru, dan memperluas dalam berbagai 

aspek sudut pandang. Selanjutnya penelitian ini mampu memberikan input, 

saran atau rekomendasi baru. Penelitian ini juga dapat membantu para 

penentu kebijakan untuk memformulasikan kebijakan baru guna perbaikan 

kedepan. Hal lain untuk membantu mahasiswa dalam membangun 

ketrampilan sebagai peneliti dalam pengembangan konsep dan ketajaman 

dalam penulisan ilmiah. 

Jadi, utarakan secara rinci dan spesifik signifikansi penelitiannya, 

minimal satu halaman penuh. 

 
 

2. Tinjauan Kepustakaan, Penelitian yang Relevan, Kerangka Berpikir dan 

Pengajuan Hipotesa (BAB II) 

Kajian pustaka menguraikan teori-teori dan temuan-temuan penelitian 

terkait yang dibaca dan digunakan dalam penelitian. Menurut Creswell terdapat 

tiga jenis tinjauan kepustakaan. Pertama, integratif, yaitu sekedar rangkuman 

riset yang lampau. Kedua, teoritis, yaitu pemusatan perhatian pada teori yang 

ada, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Ketiga, metodologis, yaitu 

tidak sekedar rangkuman penelitian yang lampau, tetapi juga kritik terhadap 

kelemahan dan kekuatan metode yang digunakan. Untuk itu setiap peneliti wajib 

memperhatikan setiap prinsip-prinsip tersebut diatas supaya bangunan teori 

yang disusun bukan hanya sekedar kompilasi berbagai teori. 

Selanjutnya penulisan dalam bab dua, dibedakan antara penggunaan 

metode kuantitatif dan kualitatif. 

a. Penulisan Bab II menggunakan Metode Kuantitatif 

Mengemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat tentang hasil kajian 

teori yang terkait dengan masalah penelitian untuk kemudian menguraikan, 

relevansi penelitian, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Karena 

itu, bab ini meliputi uraian tentang: 

1) Tinjauan Teori (isi kajian teori) 

Membahas pustaka yang berhubungan dengan topik atau masalah 

penelitian, difokuskan pada penelitian sebelumnya. Gunakan teori-teori 

yang relevan dan betul-betul telah teruji kebenarannya secara empiris. Jadi 

tidak sekedar pendapat dari pengarang atau bersifat kompilasi. Sedangkan 

jumlah teori yang dikemukakan tergantung dengan jumlah variabel yang 

akan diteliti. 

Untuk itu, telaah pustaka dari setiap terbitan/buku/publikasi yang 

dianggap relevan dibahas secara kritis, yang meliputi : 

a) Siapa yang pernah meneliti topik atau masalah itu? 

b) Di mana penelitian itu dilakukan? 

c) Apa unit dari bidang studinya? 

d) Bagaimana pendekatan dan analisisnya? 

e) Bagaimana kesimpulannya? 
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f) Apa kritikan terhadap studi itu? 

2) Penelitian yang Relevan 

Mengungkapkan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan 

topik yang diteliti baik dari sumber Jurnal, tesis dan disertasi , misalnya : 

a) Variabel yang sama dengan penelitian tesis dan disertasi, tetapi waktu 

dan objeknya berbeda. 

b) Objek yang sama, tetapi variabel berbeda. 

c) Terdapat satu atau beberapa variabel yang sama. 

d) Penelitian tesis dan disertasi ini merupakan hasil dari rekomendasi 

penelitian sebelumnya. 

e) Uraikan juga posisi penelitian dan penekanan yang dilakukan oleh 

penulis diantara penelitian-penelitian terdahulu 

3) Kerangka Pemikiran atau Pendekatan Masalah (Rancangan Pemecahan 

Masalah Kuantitatif). 

a) Rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan premis- 

premis (teori terakhir yang masih berlaku sampai saat penelitian 

berlangsung) untuk sampai pada simpulan-simpulan yang berakhir 

pada hipotesis-hipotesis yang akan diuji secara empiris. 

b) Logika penjelasan hubungan antar variabel, baik variabel independen 

dan dependen 

c) Kerangka berpikir yang dihasilkan bersifat asosiatif/hubungan atau 

komparatif/perbadingan. Misalnya: jika begini maka akan begitu. 

d) Pembahasan disajikan dalam bentuk kalimat atau bagan alur 

pemikiran/paradigma penelitian atau dapat ditampilkan kedua-duanya. 

4) Hipotesa Penelitian (Kuantitatif) 

a) Simpulan probabilistik sebagai jawaban atas masalah. 

b) Simpulan sementara yang masih diuji kebenarannya. 

b. Penulisan Bab II menggunakan Metode Kualitatif 

Pada hakikatnya konsep penulisan kajian teori kuantitatif dan kajian 

pustaka kualitatif adalah sama. Hal yang membedakan penelitian untuk 

kualitatif tidak harus memerlukan kerangka penelitian dan pengajuan 

hipotesa. Jika penelitian kuantitatif menggunakan sebutan kajian teoritis 

maka untuk penelitian kualitatif dibedakan dengan sebutan kajian pustaka 

namun kedua istilah tersebut mengandung makna yang sama. 

c. Metodologi Penelitian 

Secara sederhana metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam 

mendapatkan data (informasi) dari sebuah obyek yang diteliti untuk tujuan 

dan kegunaan tertentu. 

Pemecahan sebuah masalah dalam sebuah penelitian sangat ditentukan 

oleh jenis atau metode pendekatan yang digunakan. Umumnya hanya dua 

pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing 

pendekatan tersebut. 

1) Metode Pendekatan Kuantitatif 

Metode pendekatan kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian 

yang menggunakan instrumen penelitian bersumber dari berbagai teori, 

melakukan pengukuran dengan bersifat data kuantitatif, bertujuan untuk 

pembuktian hipotesa dan bermanfaat dalam menjawab sebuah masalah. 

Adapun komponen-komponen metodologi penelitian kuantitatif 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 10. Komponen Metodologi Penelitian Kuantitatif 

 
Komponen Metodologi Penelitian Kuantitatif 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Pengembangan Instrumen 
F. Teknik Analisa Data 

 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen tersebut: 

a) Jenis dan Desain Penelitian Kuantitatif 

Yang dimaksud dengan jenis penelitian adalah memilih metode 

yang tepat. Penelitian kuantitatif hanya mengenal dua metode yaitu 

metode survei dan metode eksperimen. Setelah memilih metode yang 

tepat, kemukakan alasan penggunaan metode tersebut. Selanjutnya 

yang dimaksud dengan desain penelitian ialah penjelasan lebih rinci 

mengenai rancangan penelitian dari metode yang telah dipilih 

tersebut. Disarankan menggunakan bagan atau gambar. 

b) Tempat dan Waktu Penelitian 

Deskripsikan secara singkat lokasi atau tempat penelitian. 

Selanjutnya jelaskan kronologis tahap dan rincian kegiatan penelitian 

di tempat tersebut disertai dengan waktu. Disarankan menggunakan 

tabel. 

c) Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti. 

Sebutkan besaran atau jumlah populasinya. Sedangkan sampel adalah 

bagian dari populasi. Salah satu cara menetapkan jumlah sampel 

gunakan rumus Krecjie & Morgan. 

d) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik untuk mengumpulkan data menggunakan angket. 

Jelaskan tipe skala yang digunakan dan tampilkan dalam bentuk tabel. 

Data ini disebut sebagai data primer. Untuk penjelasan secara 

deskriptif dapat didukung oleh data sekunder, yaitu observasi 

(pengamatan) dan wawancara. 

e) Pengembangan Instrumen 

Instrumen adalah alat untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Sebelum melakukan pengukuran instrument sudah dikonsultasikan 

dengan dosen Pembimbing/promotor selanjutnya dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Komponen dari pengembangan instrumen 

adalah: definisi konseptual (cantumkan sumber teori), definisi 

operasional (cantumkan sumber teori), kisi-kisi instrumen, kalibrasi 

instrumen dan instrumen final. 

f) Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, terdapat tiga komponen utama, 

yaitu : deskriptif data variabel, uji persyaratan analisis, dan uji 

hipotesa. Pertama-tama data ditabulasi, kemudian dihitung 

menggunakan rumus baku kuantitatif, lalu ditampilkan dalam bentuk 

bagan, gambar atau grafik. Perhitungan data dapat menggunakan 

software SPSS terbaru, Lisrel atau Amos (khusus pathanalysis). 
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2) Metode Pendekatan Kualitatif 

Metode pendekatan kualitatif digunakan pada kondisi atau situasi 

yang alami atau bersifat naturalistik di mana Si Peneliti sebagai instumen 

kunci dalam melakukan pengungkapan makna di balik fenomena. 

Pengumpulan data menggunakan pendekatan metode triangulasi 

(gabungan) atau dapat memilih salah satu yang sesuai. 

Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Menurut Creswell metode 

kualitatif dibagi menjadi lima macam, yaitu: fenomenologi, teori 

grounded, etnografi, studi kasus dan naratif. Rudestam dan Newton dalam 

bukunya Andreas B. Subagyo menyebut metode naratif dengan 

hermeneutik. Silahkan memilih salah satu metode yang hendak digunakan, 

yang dianggap tepat guna mengungkap suatu masalah dalam penelitian. 

Adapun komponen-komponen metodologi penelitian kualitatif 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 11. Komponen Metodologi Penelitian Kualitatif 

 
Komponen Metodologi Penelitian Kualitatif 

A. Jenis Metode dan Desain Penelitian 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

D. Instrumen Penelitian 

E. Sampel Sumber Data 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi / Pengamatan 

2. Wawancara 

3. Studi Pustaka 

4. Dokumentasi 

5. Bahan Audio Visual 

H. Teknik Analisa Data 

1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 

I. Validasi dan Reliabilitas Data (Uji 

Keabsahan Data) 

 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen tersebut: 

a) Jenis dan Desain Penelitian 

Yang dimaksud dengan jenis penelitian adalah memilih metode 

yang tepat. Penelitian kualitatif memiliki lima metode sebagaimana 

dijelaskan oleh Creswell. Setelah memilih metode yang tepat 

kemukakan alasan penggunaan metode tersebut. Selanjutnya yang 

dimaksud dengan desain penelitian kualitatif ialah penjelasan lebih 

rinci mengenai rancangan penelitian dari metode yang telah dipilih 

tersebut. Disarankan menggunakan bagan atau gambar. 

b) Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian mutlak harus dicantumkan dalam 

metodologi penelitian (metode penelitian). Jelaskan lokasi yang 

dijadikan tempat penelitian serta kemukakan mengapa tempat tersebut 

dijadikan sebagai lokasi penelitian. Sedangkan waktu penelitian 
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adalah keseluruhan dari jalannya kegiatan penelitian yang berkaitan 

dengan pengambilan data saat penelitian. Tampilkan juga dalam tabel. 

c) Subyek dan Obyek Penelitian 

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah orang,tempat 

atau benda yang ingin diamati. Sedangkan obyek penelitian adalah 

hal-hal yang menjadi sasaran atau persoalan yang hendak diteliti 

dalam subyek penelitian tersebut. 

d) Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri 

(human instrument). Untuk itu jelaskan mengapa peneliti sebagai 

human instrument. Jelaskan bahwa peneliti memiliki kecakapan dan 

kompetensi untuk melakukan penelitian tersebut (kelebihan dan 

kelemahan). Jelaskan bahwa penelitian dilakukan se-obyektif 

mungkin. 

e) Sampel Sumber Data 

Sebutan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif adalah 

narasumber, informan atau partisipan. Dalam hal ini peneliti 

menetapkan kriteria yang sudah sangat spesifik dan selanjutnya 

memilih para narasumber yang tepat guna mengharapkan jawaban 

berbobot. 

f) Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam teknik pengambilan sampel umumnya digunakan dengan 

dua cara yaitu purposive dan snowball sampling. Tetapkan teknik 

yang digunakan dan jelaskan alasannya. Jelaskan pula prosesnya 

bagaimana cara mendapatkan partisipan. Jelaskan juga berapa jumlah 

sampel dan berikan alasannya. Sebagai catatan tambahan, “berapa 

jumlah sampel?” Tidak ditentukan tapi yang menjadi prinsip utama 

adalah mampu mengumpulkan informasi sampai kepada titik jenuh. 

g) Teknik Pengumpulan Data 

Menetapkan cara dalam mengambil data di lapangan yang 

bertujuan menggali informasi, dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain: 

 

1. Observasi/Pengamatan 

Jelaskan dengan rinci alasan dan tujuan memilih teknik 

pengamatan serta ceritakan proses pengamatannya dari awal 

sampai akhir. Jelaskan pula kelebihan dan kelemahan 

menggunakan teknik tersebut ketika berada di lapangan. 

2. Wawancara 

Jelaskan alasan dan tujuan menggunakan metode wawancara. 

Teknik wawancara terbuka atau tertutup; terstruktur atau semi 

tertutup; jelaskan proses wawancaranya dari awal sampai akhir. 

Kemukakan kelemahan dan kelebihannya serta benar-benar 

menunjukkan kesesuaiannya untuk memecahkan permasalahan 

yang hendak diteliti 

3. Focus Group Discussion (FGD) 

Kemukakan juga alasan dan tujuan menggunakan metode FGD dan 

penjelasan prosesnya. Tapi menjadi catatan penting FGD bukan 

dipakai untuk melakukan generalisasi. 
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4. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode untuk mengumpulkan data dan 

informasi melalui dokumen-dokumen, baik itu tertulis, foto atau 

gambar, dokumen elektronik, dokumen karya tulis dan sebagainya. 

Yang terpenting adalah jelaskan alasan dan tujuan menggunakan 

berbagai dokumen-dokumen tersebut, jelaskan secara prosesnya 

dan kemukakan kelemahan dan kelebihannya serta benar-benar 

menunjukkan kesesuaiannya untuk memecahkan permasalahan 

yang hendak diteliti. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi bukan hanya foto atau gambar, tetapi tulisan, buku, 

monografi, sketsa, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi 

juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sumber- 

sumber tersebut dapat menjadi salah satu pilihan alternatif, data 

tambahan atau data primer dalam sebuah penelitian 

6. Bahan Audio Visual 

Seorang peneliti juga dapat melakukan proses perekaman audio 

visual guna melengkapi data sama seperti teknik-teknik 

sebelumnya supaya dijelaskan secara rinci alasan dan tujuannya. 

h) Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data kualitatif adalah sebuah kegiatan mengelola 

data yang diperoleh dari lapangan atau dari berbagai literatur, 

selanjutnya dipilah-pilah secara terstruktur, melahirkan sebuah sintesa, 

mencari dan menemukan model atau makna, sebuah hal yang penting 

untuk dipelajari dan kemudian menjadi informasi bermanfaat bagi 

orang lain. Umumnya teknik analisis data kualitatif menggunakan 

model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display (penyajian 

data), penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk penelitian 

Grounded Research dilakukan tahap open coding, axial coding dan 

selective coding. 

i) Validasi dan Reliabilitas Data (Uji Keabsahan Data) 

Hadirnya validitas dan reliabilitas data dalam metode penelitian 

kualitatif guna mencapai sebuah keabsahan data yang akurat, dapat 

dipercaya, mengurangi kesalahan dalam menafsir dan nilai obyektif 

tinggi. Untuk itu ada beberapa metode yang dapat digunakan, 

misalnya model Miles dan Huberman. 

Sebagai catatan tambahan langkah teknis dari penjelasan di atas 

yaitu sebelum membuat laporan pada bab empat, peneliti perlu melakukan 

tahap-tahap : 

a. Menuliskan transkrip verbatim dalam naskah kemudian cantumkan 

dalam lampiran pada waktu pelaksanaan ujian Tesis/Disertasi 

b. Mengelola hasil transkrip dengan memberikan kode, membuat tema, 

dan mengklasifikasi informasi ke dalam tema. 

c. Mencatat ide-ide dan pemikiran analitis dari infomasi yang diolah. 

d. Hal ini berlaku baik dalam penelitian lapangan atau studi 

perpustakaan. 

 

d. Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada dasarnya unsur-unsur analisis penelitian kuantitatif dan kualitatif 

tidak jauh berbeda, yaitu penyajian data, analisis data dan penafsiran atau 

pembahasan hasil penelitian. Hanya yang membedakan yaitu penyajian data 
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kuantitatif sarat dengan angka sebaliknya data kualitatif sarat dengan huruf 

kalimat. Tiga tingkatan ekplanasi dari hasil analisis data yaitu: (1) melakukan 

deskriptif secara mendalam; (2) menemukan berbagai korelasi atau sebab 

akibat; (3) melaksanakan berbagai perbandingan. 

Berikut unsur-unsur penting yang perlu diutarakan dalam bab empat: 

 

1) Laporan Bab Empat Penelitian Kuantitatif 

a) Deskripsi Data 

Dalam deskripsi data kuantitatif, peneliti perlu melakukan 

analisa statistik secara deskriptif, yang terdiri dari deskriptif data 

responden dan deskriptif data variabel. Seluruh disajikan dalam 

bentuk tabel frekuensi, gambar, diagram, yang disertai dengan 

penjelasannya. Deskipsi data latar belakang responden, yaitu: jenis 

kelamin, pendidikan, usia, dan lain-lain. Sedangkan deskripsi data 

variabel: jumlah sampel, rentang skor, sum, range, mean, median, 

simpangan baku, modus, tabel frekuensi dan histogram. 

b) Analisis Data 

Proses Analisis data kuantitatif melewati beberapa tahap: 

pertama adalah analisis uji persyaratan. Hal ini wajib dilakukan 

apabila melakukan uji parametrik, sebaliknya tidak perlu jika 

melakukan uji non-parametrik. Uji persyaratan tersebut antara lain: uji 

normalitas data dan uji liniearitas data. Sedangkan penelitian yang 

lebih dari dua variabel ditambahkan dengan uji autokorelasi, uji 

multikolinearitas, dan uji Heteroskedastisitas 

Kedua, uji hipotesa deskriptif. Untuk satu variabel dilakukan 

dengan uji deskriptif. Yang ditampilkan adalah nilai data interval 

masing-masing variabel dan indikator, nilai rata-rata jawaban yang 

diberikan oleh responden, dan hasil uji hipotesa deskriptif (uji t). 

Seluruh hasil data kuantitatif diberikan makna penjelasan 

Ketiga, uji hipotesa Korelasi. Terdiri dari minimal dua 

variabel yaitu X dan Y yang memiliki hubungan simetris atau kausal. 

Yang ditampilkan adalah besar nilai korelasi atau hubungan, besarnya 

koefisien determinasi varians, uji signifikansi dengan uji t, dan uji 

persamaan regresi. 

Keempat, uji hipotesa model komparatif. Hipotesis 

komparasi adalah suatu pengujian dengan cara membandingkan atau 

dugaan ada tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap nilai dua 

kelompok atau lebih (dua kelompok berpasangan atau tidak 

berpasangan). Jadi, pada hipotesis komparasi hanya sekedar 

membedakan dan tidak sama sekali memperhatikan hubungan antar 

variabel. Rumusan perhitungan menggunakan independent sampel t 

– test yang terdapat dalam program softwere SPSS. 

c) Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada dasarnya pembahasan hasil penelitian merupakan 

pemikiran yang original peneliti yang dilakukan dengan mengkaitkan 

antara temuan penelitian dengan teori-teori (hasil penelitian terdahulu) 

yang digunakan. Ungkapkan juga berbagai kendala dan keterbatasan 

dalam penelitian tersebut. 

2) Laporan Bab Empat Penelitian Kualitatif 

Analisis data berarti melakukan identifikasi ciri-ciri yang diteliti 

serta menjelaskan secara sistematis hubungan di antara ciri-ciri itu dan 

bagaimana objek beroperasi. Di sini dibutuhkan pisau analisis atau irisan 
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tajam untuk membedah data, dengan cara menghubungkan, 

membandingkan, dan menilai terutama terkait dengan pertanyaan 

penelitian yang diajukan pada bab awal. Mengapa begini dan mengapa 

seperti itu? Apa arti semuanya itu buat mereka? Intinya peneliti berusaha 

memahami makna tersirat atau secara implisit dibalik data tersebut. 

Hasil analisis selanjunya disajikan secara informatif, komunikatif 

sistematis dan relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penyajian 

laporan hasil analisis penelitian bisa dalam tiga karateristik (tingkat 

eksplanansi), yaitu: 

Deskriptif, diutarakan secara naratif bersifat bahasa jurnalistik dan 

setiap pernyataan atau penjelasan wajib didukung oleh data hasil 

wawancara/observasi/dokumen/foto, dan lain-lain. Pelaporan hasil 

penelitian juga dapat disertai dengan tabel/gambar/grafik beserta 

keterangan, yang mudah dibaca serta dipahami. Deskripsi data juga 

mengindentifikasi segala temuan di lapangan yang dianggap penting dan 

menjelaskan/memaparkan apa adanya (natural/alami) secara rinci. Pada 

prinsipnya data dari hasil analisis harus sebagaimana aslinya di lapangan 

atau sumbernya. Selanjutnya pemberian judul secara deskriptif (sub tema) 

dapat bebas selama mewakili keseluruh isi serta mampu menjawab atau 

memiliki keterkaitan erat dengan pertanyaan penelitian dalam bab 1. 

Selain itu hasil temuan tersebut dihubungkan (dibahas) dengan teori terkait 

dalam bab dua atau hasil penelitian terdahulu. 

Korelatif, pada dasarnya sama dengan cara pelaporan dalam 

deskriptif, hanya yang membedakan sub tema dan penjelasan isi yaitu 

berdasarkan hasil temuan dari lapangan atau perpustakaan, memiliki unsur 

saling berhubungan atau mengandung faktor sebab akibat. 

Komparatif, pada dasarnya juga sama laporannya, hanya yang 

membedakan adalah tema dan isinya memberikan penjelasan yang bersifat 

membanding dua objek atau lebih. 

Peneliti dapat bebas menyusun laporannya, apakah hanya memilih 

salah satu dari tiga bentuk yang ada atau mengandung unsur ketiga- 

tiganya. Dalam hal ini apapun bentuknya, yang terpenting laporannya 

berasal dari hasil temuan lapangan atau perpustakaan. 

Sebelum peneliti menyusun laporannya wajib memperhatikan tiga 

pokok utama yang perlu dilakukan, yaitu (1) peneliti perlu melakukan 

deskripsi seluruh data yang diperoleh atau disebut dengan display data 

(disajikan secara sistematika), kemudian melakukan proses analisis data 

(teori menjadi pisau analisis), dan menginterpretasi hasil temuan (untuk 

lebih lengkap dapat melihat penjelasan analisis data dalam bab tiga yaitu 

tentang proses analisis data). Proses ini berlangsung terus-menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sejak awal penelitian meskipun semua data 

belum benar-benar terkumpul. 

Interpretasi atau disebut juga pembahasan hasil penelitian hendak 

menjelaskan mengenai apa arti semuanya itu buat kita? Apa yang harus 

dilakukan sebagai kelanjutan dari penemuan tersebut? Beberapa hal yang 

perlu dikemukakan dalam interpretasi data yaitu: memperluas analisis dan 

menarik simpulan logis melampaui hasil analisis data. Melakukan 

perbandingan dengan teori yang terdapat dalam bab dua. Intinya juga 

bagaimana peneliti menjelaskan hasil temuannya berdasarkan sudut 

pandang subjek penelitian yang disandingkan dengan sudut pandang 

teoritis. 
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e. Kesimpulan dan Saran 

Sejak awal dikatakan bahwa tujuan dari penelitian kuantitatif adalah 

pembuktian teori di lapangan sedangkan penelitian kualitatif lebih kepada 

upaya penemuan teori di lapangan. Meskipun dua-duanya memiliki tujuan 

yang sama yaitu menjawab permasalahan, akan tetapi permasalahan dalam 

penelitian kuantitatif berbeda dengan permasalahan dalam penelitian 

kualitatif, sehingga hal ini membuat laporan kesimpulan bab penutup juga 

ikut berbeda berbeda. 

Penelitian Kuantitatif terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran 

sedangkan untuk penelitian kualitatif hanya menggunakan kesimpulan dan 

saran. Berikut adalah format dan penjelasan bab akhir dari masing-masing 

penelitian tersebut: 

1) Laporan Bab Akhir Penelitian Kuantitatif 

a) Kesimpulan Penelitian 

Menyatakan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa temuan tersebut 

menjawab hipotesa dan rumusan masalah. 

b) Implikasi Penelitian 

Impilikasi penelitian berisi mengenai model treatment yang perlu 

dilakukan, upaya dan strateginya seperti apa yang perlu dilaksanakan 

yaitu setelah mengetahui hasil penelitian tersebut dengan tujuan untuk 

menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar 

belakang masalah. 

c) Saran Penelitian 

Saran penelitian terdiri dari dua hal yaitu saran penelitian lanjut dan 

saran praktis.yang dimaksud dengan saran penelitian lanjut adalah 

pernyataan saran teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji, 

serta saran praktis yang terkait dengan pernyataan penerapan 

ilmu pengetahuan terkait. Pernyataan saran praktis yang merupakan 

masukan atau rekomendasi bagi objek yang diteliti. 

 

2) Laporan Bab Akhir Penelitian Kualitatif 

a) Kesimpulan Penelitian 

Menyatakan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan. Kesimpulan seyogiyanya dikembangkan 

berdasarkan hasil temuan lapangan dan pokok pembahasan hasil 

penelitian. Pokok-pokok yang perlu dikemukakan pertama-tama 

tujuan penelitian selanjutnya penjelasan singkat mengenai temuan 

utama dari penelitian. Keterkaitannya temuan dengan teori yang 

mendukung. Uraikan keterbatasan penelitian yang dilakukan lalu 

kemudian manfaat yang dapat disumbangkan. 

b) Saran Penelitian 

Pernyataan saran teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan hasil temuan 

lapangan, serta saran praktis yang terkait dengan temuan-temuan di 

lapangan. Saran hendaknya tidak dikemukakan secara umum tapi 

sebaliknya harus spesifik, konkrit dan jelas. 
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f. Daftar Pustaka dan Lampiran 

1) Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar dari seluruh kepustakaan yang 

digunakan/ atau dirujuk oleh peneliti dalam teks. Penulisan daftar pustaka 

ini dapat dilihat pada penjelasan lanjut dari buku ini. 

2) Lampiran – Lampiran 

Lampiran berisi lampiran data/ atau hal lainnya yang relevan dengan 

permasalahan penelitian yang dianggap penting untuk disertakan. 

Lampiran bisa dimulai dengan surat pengantar penelitian lapangan (tempat 

penelitian diadakan), laporan kegiatan penelitian, wawancara, hasil photos, 

peta lokasi penelitian, selanjutnya lampiran kuesioner penelitian, data 

awal, dan hasil perhitungan statistik. 

 

g. Susunan Lengkap Bagian-bagian Tesis/Disertasi 

Berikut ini adalah susunan secara lengkap dari tiap bagian 

Tesis/Disertasi , yaitu: 

1) lembar judul luar (cover hard copy) 

2) lembar judul dalam 

3) lembar pernyataan 

4) lembar persetujuan 

5) abstract (dicetak miring) 

6) lembar pengesahan 

7) prakata → kalimat resmi, EYD 

8) lembar persembahan utk papa, mama, gembala, dll/motto/ (maksimal 1 

halaman) 

9) daftar isi 

10) daftar lampiran 

11) daftar tabel 

12) daftar gambar 

13) daftar singkatan 

14) Istilah Asing 

15) BAB I, II, III, IV, V1
 

16) Daftar Pustaka 

17) Lampiran-lampiran 

18) Biodata Peneliti 

h. Model-Model Susunan Laporan Lengkap Bab I sampai V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 Pada umumnya penulisan tugas akhir karya ilmiah minimal terdiri dari 5 (lima) bab dan maksimal 

6 (enam) bab; Tim Penyusun: BP2M STTBI, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (diakses: Januari, 2017). 
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BAB VI 

PETUNJUK TEKNIS PENULISAN TESIS/DISERTASI DAN KETERANGAN 

BAGIAN LAIN TESIS/DISERTASI 

 
 

A. Jenis Kertas (Tesis/Disertasi , pemisah antarbab, sampul) 

Tesis/Disertasi wajib menggunakan kertas A4 putih polos dengan ukuran 21 

cm X 29,7 cm (8,27 x 11,69 inch) dengan berat minimal 70 gram. Semua tulisan, 

gambar dan ilustrasi harus dibuat pada satu sisi (muka) halaman. 

Antara bab yang satu dengan bab yang lain diberi pembatas dengan kertas 

dorslah (doorslag) berlogo STT Bethel Indonesia yang berukuran 12x12 cm. Warna 

kertas pembatas untuk Pascasarjana: Program Studi PAK Kuning; Program Studi 

Teologi Biru Muda; Program Studi Pastoral Konseling Ungu Tua; dan Program 

Studi Doktoral Ungu Muda begitu juga warna pita disesuaikan dengan warna 

kertas pembatas. 

Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapkan keras/tebal (hard cover). 

Pascasarjana: Program Studi PAK Kuning; Program Studi Teologi Biru Muda; 

Program Studi Pastoral Konseling Ungu Tua; dan Program Studi Doktoral Ungu 

Muda tulisan warna emas dan warna logo emas. 

 

B. Margin, Spasi, Format Paragraf, Jenis Karakter dan Pencetakan 

Margin kiri dan margin atas harus 4 cm sedangkan margin kanan, dan 

bawah 3 cm. Semua material, termasuk judul dan nomor harus berada di dalam 

margin tersebut. Seluruh tulisan dari bab I sampai bab V dengan format rata kiri.  

Tesis/Disertasi bab I sampai V harus menggunakan spasi 2 kecuali untuk 

kutipan yang 4 ≥ baris yang harus menggunakan satu spasi (single-spacing) dengan 

menggunakan ukuran font ukuran Times New Roman 10. Penulisan Tesis/Disertasi 

harus menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran 12. 

Jarak pengetikan antara bab (BAB I) dengan tajuk bab (PENDAHULUAN) 

adalah dua spasi. Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks pertama yang 

ditulis, adalah empat spasi. Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama teks 

adalah dua spasi. Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk anak bab berikutnya 

empat spasi. Jarak antara teks dengan tabel, grafik, gambar, diagram, adalah tiga 

spasi. Jarak antara alinea adalah dua spasi. Setiap bab baru ditempatkan pada 

halaman baru. 

Seluruh alinea atau paragraf baru menjorok ke dalam dari format rata kiri 

dengan sekali tab (dua belas ketuk). Sedangkan anak alinea atau sub paragraf 

menggunakan tujuh kali ketuk. 

Pencetakan (print out) dari komputer harus dengan kertas dan jenis tinta 

yang berkualitas. 

 

C. Penomoran Halaman 

Kecuali untuk halaman judul, semua halaman dalam tesis dan disertasi 

harus diberi nomor secara berurutan. Penomoran halaman dimulai pada halaman 

persetujuan yang diberi nomor ii. Semua halaman yang ada sebelumnya bagian 

utama tesis dan disertasi seperti halaman persetujuan, kata pengantar, abstrak, 

prakata, dedikasi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar ilustrasi harus diberi 

nomor dengan menggunakan angka romawi kecil (ii, iii, iv dst) dan diletakan di 

tengah bawah halaman. 

Semua halaman setelah daftar tabel (bab I sampai V), lampiran, daftar 

referensi, dan daftar riwayat hidup harus diberi nomor secara berurutan dengan 

menggunakan nomor Arabic dimulai dari 1, 2, 3 dst. dan nomornya diletakkan di 
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tengah bawah halaman. Halaman pertama bab pendahuluan walaupun terhitung 

sebagai halaman ”1” tapi tidak ditampilkan. Penomoran juga dilakukan pada 

halaman pertama bab yang baru (nomor lanjutan dari bab sebelumnya). 

 

D. Penomoran bab, Sub bab, dst 

Penomoran bab, subbab tingkat 1, subbab tingkat 2, subbab tingkat 3, 

subbab tingkat 4, dan subbab tingkat 5 seperti terlihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 12. Penomoran Bab dan Sub bab 

 

No Pembagian Bab Awal Nomor Posisi 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Bab 

Subbab tingkat 1 

Subbab tingkat 2 

Subbab tingkat 3 

Subbab tingkat 4 
Subbab tingkat 5 

Angka romawi: I, II, II, dst 

Huruf Kapital: A, B, C, dst 

Angka Arab: 1, 2, 3, dst 

Huruf romawi: a, b, c, d, dst 

Angka Arab: 1), 2), 3), dst 

Huruf romawi: a), b), c), dst 

Tengah/Simetris 

Rata Kiri 

Rata Kiri 

Rata Kiri 

Rata Kiri 

Rata Kiri 
 

Penomoran menggunakan sistem lurus. Contohnya adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 13. Penomoran Sistem Lurus 

 

I………………………….. 

A….……………………… 

1……….………………..... 

a…………………………... 

1)…………………………. 

a)…………………………. 
 

II………………………….. 

B….……………………… 

2……….………………..... 

b…………………………... 

2)…………………………. 

b)…………………………. 
 

 

E. Tabel, Gambar, Ilustrasi, Photographs, Gambar. 

Tabel, Gambar, Ilustrasi, Photographs, atau Gambar yang dibuat pada 

kertas dan margin yang berukuran sama dengan yang ada pada tesis dan disertasi 

dapat dimasukan sebagai halaman terpisah dalam tesis dan disertasi dan diberi 

nomor urut sesuai nomor halaman tesis dan disertasi  (contoh: bila halaman tesis 

dan disertasi sebelumnya adalah 43, gambar atau tabel tersebut akan diberi halaman 

44). Sedapat mungkin menghindari penggunaan kertas dengan ukuran yang berbeda 

dengan yang digunakan untuk tesis dan disertasi untuk membuat tabel, gambar, dsb. 

Dianjurkan agar tabel, gambar, dsb dibuat dengan posisi portrait sesuai 

dengan teks yang ada di tesis dan disertasi. Bila tabel atau gambar, harus dibuat 

secara landscape, bagian atas dari tabel atau gambar tersebut harus berada pada 

margin kiri dan halamannya diberi nomor di tengah bawah. 

Tabel atau gambar yang berukuran kecil dapat dibuat sebagai bagian dari 

teks dalam tesis dan disertasi dengan memperhatikan margin yang ditentukan. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tabel dan gambar 

(peta dan grafik), yaitu : 

1. Jarak antara teks dengan judul tabel adalah 2 spasi 

2. Tabel diberi nomor urut dengan angka arab. Contoh : Tabel 4.2 (tabel ini 

berada di Bab IV dan merupakan tabel kedua). 

3. Tabel diberi judul di atas tabel dengan jarak 1 (satu) spasi. 

4. Judul dan keterangan tabel diketik dengan huruf kecil, kecuali awal keterangan 

dan kata nama yang diketik dengan huruf besar. 

5. Bila tabel atau gambar yang disajikan diambil atau dikutip dari suatu sumber 

tertenu, maka tabel ditulis di bawah tabel atau gambar dengan jarak 1 (satu) 

spasi dengan ukuran font 10 pt. Jarak antara teks berikutnya adalah 2 spasi. 

6. Tidak dibenarkan melakukan pemutusan tabel, kecuali untuk lampiran, dapat 

dilanjutkan pada halaman berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: Pada 

batang atas bidang pengetikan dicantumkan identitas tabel diikuti keterangan 

(lanjutan), yaitu dalam tanda kurung. Dua spasi di bawahnya diketikkan 

keterangan kolom-kolom tabel, seperti tercantum pada awal di halaman 

sebelumnya. Cara demikian diulang pada tiap halaman baru yang melanjutkan 

tabel yang sama. 

7. Gambar diberi judul di bawah gambar dengan jarak 1 (satu) spasi 

8. Grafik, tabel dan gambar masing-masing memiliki nomor urut 

9. Pembuatan grafik harus menarik dan bila perlu diberi warna. 

 

F. Organisasi dari bagian-bagian Tesis/Disertasi yang sudah dijilid 

1. Halaman Sampul (Hard Cover) : tidak dihitung sebagai bagian dari halaman 

angka romawi. 

2. Halaman judul dalam : dihitung sebagai halaman nomor (i) tetapi tidak diberi 

nomor 

3. Halaman Perolehan Gelar : diberi nomor ii 

4. Lembar Pernyataan : diberi nomor iii 

5. Lembar Persetujuan: diberi nomor iv 

6. Lembar Pengesahan : diberi nomor v 

7. Abstrak: diberi nomor vi. Maksimal 1 halaman. 

8. Deklarasi Hal Cipta vii. 

9. Acknowledgment/prakata (ucapan terimakasih) (bila ada) : diberi nomor 

selanjutnya 

10. Dedikasi (bila ada) : diberi nomor selanjutnya 

11. Daftar Isi : diberi nomor selanjutnya 

12. Daftar Lampiran : diberi nomor selanjutnya 

13. Daftar Tabel: diberi nomor selanjutnya 

14. Daftar Gambar ilustrasi, photo,: Diberi nomor selanjutnya 

15. Daftar Singkatan: diberi nomor selanjutnya 

16. Istilah Asing (Glosari) diberi selanjutnya 

17. Bagian utama Tesis/Disertasi ( Bab I s/d Bab V ): Halaman pertama 

(pendahuluan) tanpa diberi nomor halaman 1 yang berada di bagian tengah 

bawah 

18. Halaman selanjutnya diberi nomor secara berurutan dengan angka Arabic 2, 3, 

dst. 

19. Daftar Referensi (bilbliography) : diberi nomor urut dengan menggunakan 

angka Arabic dan merupakan kelanjutan dari penomoran pada lampiran (bila 

ada) atau kelanjutan penomoran pada bagian utama Tesis/Disertasi (bila tidak 

ada lampiran). 
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20. Lampiran (bila ada) : Semua lampiran harus diberi nomor urut dengan 

menggunakan angka Arabic dan merupakan kelanjutan dari penomoran daftar 

referensi/daftar pustaka 

21. Daftar Riwayat Hidup/Biodata: ini adalah bagian paling akhir dalam 

Tesis/Disertasi . Diberi nomor urut dengan menggunakan angka Arabic dan 

merupakan kelanjutan dari penomoran pada lampiran 

 
Catatan: 

Seluruh judul sebelum bagian utama Tesis/Disertasi memakai font 12, huruf tegak kapital dan 

dihitamkan (Bold) kecuali lembar judul dalam, lembar perolehan gelar, dst yang sudah ada 

formatnya tidak perlu diubah. 
 

G. Halaman Judul 

Halaman judul merupakan halaman kedua setelah halaman sampul. 

Halaman judul harus menggunakan format sebagaimana contoh yang ada pada 

lampiran pedoman penyusunan Tesis/Disertasi ini. Judul harus ditulis dengan huruf 

besar dengan menggunakan dua spasi. 

Untuk judul dalam bahasa Indonesia ukuran font 14, judul dalam bahasa 

Inggris ukuran font 14 dibuat Italic. 

Untuk nama penulis ukuran font 14, nama lembaga ukuran font 14. 

Bulan dan tahun yang tertulis pada halaman judul menunjukkan bulan dan 

tahun yang sesuai dengan waktu disetujuinya Tesis/Disertasi oleh anggota penguji 

sesuai yang tertera pada halaman persetujuan Tesis/Disertasi . Halaman judul 

adalah satu-satunya halaman pada Tesis/Disertasi yang tidak diberi nomor urut 

(walaupun dihitung sebagai nomor i). 

 

H. Halaman Perolehan Gelar 

Mengikuti format baku yang diletakkan setelah halaman judul. 

 

I. Lembar Pernyataan 

Lembar pernyataan setelah lembar halaman perolehan gelar. Surat 

pernyataan ini ditetapkan sebelum dan sesudah diuji. 

 

J. Lembar Persetujuan 

Lembar persetujuan diletakkan setelah lembar pernyataan. Tesis/Disertasi 

sebelum diuji sudah mendapatkan tanda tangan dari para dosen 

Pembimbing/promotor satu dan dua mengikuti format yang telah ditetapkan (lihat 

lembar persetujuan). Sebagai catatan tambahan bahwa pada penjilidan 

Tesis/Disertasi (hard cover) setelah dinyatakan lulus uji, mahasiswa tidak perlu 

meminta tanda tangan lagi kecuali terjadi perubahan halaman (page). 

 

K. Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan diletakkan setelah persetujuan. Setelah proses ujian 

dilaksanakan maka mahasiswa diminta untuk merevisi kembali hasil penelitiannya 

berdasarkan masukan-masukan dari hasil ujian. Jika revisi sudah dilakukan secara 

baik dan benar, maka dosen Pembimbing/promotor maupun penguji menyatakan 

bahwa Tesis/Disertasi tersebut sudah layak untuk dijilid. Jadi sebelum 

Tesis/Disertasi dijilid maka perlu dimintakan tanda tangan penguji. (lihat lampiran) 
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L. Abstrak 

Abstrak diletakkan setelah lembar pengesahan. Ditulis dalam bahasa 

Indonesia saja. Abstrak berisi statement yang singkat dan jelas tentang esensi dari 

Tesis dan Disertasi. Bagian ini menyajikan pokok masalah utama penelitian dan 

ruang lingkupnya, metode yang digunakan, hasil temuan, kesimpulan utama dan 

saran. Abstrak harus ditulis tidak lebih dari 250 kata dengan menggunakan spasi 

tunggal (single spacing). Istilah teknis sedapat mungkin dihindari dalam penulisan 

abstrak. Dalam Abstrak, harus ada kata-kata kunci (key word) minimal 3 (tiga) kata 

dan maksimal 5 (lima) kata. Gunakan format rata kiri-kanan dengan ukuran font 12 

pt. 

Abstrak dapat dipublikasikan secara terpisah dari Tesis/Disertasi (misalnya 

kumpulan abstract) 

 

M. Deklarasi Hak Cipta Tesis dan Disertasi serta Pemberian Lisensi Terbatas pada 

STT Bethel Indonesia (lihat lembar pernyataan) 

Lembar pernyataan diletakkan setelah abstrak. Penulis Tesis/Disertasi harus 

menyatakan bahwa Tesis/Disertasi ini dibuat sendiri oleh penulis. Pada halaman ini 

penulis juga memberikan lisensi terbatas kepada STT Bethel Indonesia untuk 

menggunakan Tesis/Disertasi ini untuk keperluan akademis dan penelitian ilmiah. 

 

N. Prakata 

Bila ada, dibuat setelah halaman lembar deklarasi. Prakata biasanya 

menjelaskan secara singkat mengapa penulis memutuskan untuk membuat 

penelitian sebagaimana yang dilaporkan pada Tesis/Disertasi , manfaat apa yang 

dapat diperoleh dengan diselesaikannya Tesis/Disertasi tersebut. Selanjutnya 

dalam bagian paragraf terakhir ungkapan terima kasih dari penulis terhadap pihak- 

pihak yang berjasa dalam proses penyelesaian studi, pengumpulan data, dan 

penulisan Tesis/Disertasi . Prakata atau dikenal dengan istilah Acknowledgment ini 

(ucapan terima kasih) harus ditulis secara ringkas dan bermakna. Terakhir bagian 

kanan paling bawah ditambahkan: ”tertanda penulis” 

 

O. Dedikasi (tidak wajib) 

Bila ada, dibuat setelah halaman lembar prakata. Dedikasi biasanya 

ditujukan kepada pihak yang paling berpengaruh dalam proses penyelesaian studi 

(misalnya orangtua, suami/istri) atau pihak yang diharapkan memetik manfaat dari 

proses yang dijalani dalam penyelesaian Tesis/Disertasi (saudara atau teman). 

 

P. Daftar Isi 

Daftar isi setelah lembar dedikasi. Setiap Tesis/Disertasi harus memuat 

daftar isi yang menjelaskan topik utama dan sub-topik yang terdapat dalam 

Tesis/Disertasi . Daftar isi memuat semua judul dari preliminary page (halaman 

persetujuan, deklarasi hak cipta Tesis/Disertasi , abstrak, acknoweledgement, 

dedikasi), judul bab dan sub bab, lampiran, daftar referensi, dan daftar riwayat 

hidup). Daftar isi juga memuat nomor dari halaman pertama dari setiap item yang 

ditampilkan. 

 

Q. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran harus disajikan setelah daftar isi. Lampiran harus diberi 

nomor secara berurutan. Daftar lampiran harus berisi nomor lampiran, judul 

lampiran sesuai dengan judul yang ada pada lampiran dan nomor halaman di mana 

lampiran tersebut dimuat. 
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R. Daftar Tabel 

Daftar tabel harus disajikan setelah daftar lampiran. Tabel harus diberi 

nomor secara berurutan. Daftar tabel harus berisi, nomor urut tabel, judul tabel 

yang sesuai dengan judul yang ada pada tabel dan nomor halaman di mana tabel 

tersebut dimuat. 

 

S. Daftar Gambar/Ilustrasi 

Daftar gambar/ilustrasi harus disajikan setelah daftar tabel. Gambar/ilustrasi 

yang terdapat dalam Tesis/Disertasi harus diberi nomor secara berurutan. Daftar 

gambar/ilustrasi harus berisi nomor urut gambar/ilustrasi, judul gambar/ilustrasi 

yang sesuai dengan dengan judul yang ada pada gambar/ilustrasi tersebut dimuat. 

 

T. Daftar Singkatan 

Daftar singkatan harus diletakkan setelah daftar gambar. Daftar singkatan 

biasanya digunakan untuk kata-kata asing yang oleh masyarakat belum dikenal 

secara luas. Misalnya, WCC (World Council of Churches). Masyarakat lebih 

memahami singkatan USA dari pada WCC. Mengapa demikian, karena singkatan 

WCC hanya dikenal di kalangan tertentu saja, sedangkan singkatan USA lebih 

dikenal oleh masyarakat luas (lihat lampiran). 

 

U. Istilah Asing 

Istilah asing harus disajikan setelah daftar singkatan. Dalam Tesis/Disertasi 

biasanya mengandung suatu muatan ilmiah, dimana di dalamnya sering terdapat 

kata-kata asing atau istilah-istilah teknis. Yang dimaksudkan dengan kata-kata 

asing adalah kata-kata yang tidak termasuk dalam bahasa Indonesia yang baku. 

Kata-kata asing biasanya berasal dari bahasa daerah atau negara tertentu. Tujuan 

membuat daftar kata-kata asing atau singkatan adalah agar pembaca mudah 

memahami kata-kata asing yang tertulis dalam Tesis/Disertasi , sedangkan yang 

dimaksud dengan istilah teknis adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan 

hal-hal atau simbol-simbol tertentu. Misalnya huruf ∑ (sigma), dalam statistik 

merupakan istilah teknis untuk “jumlah”. Penulisan daftar glosarium disusun secara 

alpabetis (lihat lampiran). 

 

V. Pengutipan Langsung Dan Tidak Langsung 

1. Kutipan Langsung. 

Merupakan salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa penambahan. 

a. Menggunakan redaksi dari penulis sendiri (parafrasa) 

b. Mencantumkan sumber menggunakan innote (nama penulis, tahun, 

halaman). 

2. Kutipan Tidak Langsung 

Mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan 

kalimat atau bahasa sendiri. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut: 

a. Dikutip apa adanya 

b. Diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis. 

c. Jarak baris kutipan dua spasi (sesuai dengan jarak spasi paparan). 

d. Dibubuhi tanda kutip (“….”) dan jangan lupa sertakan nama author di 

awal. 

e. Sertakan sumber kutipan di innot 

f. Jika berbahasa lain (asing atau daerah), kutipan ditulis normal atau tidak 

dimiringkan. 

g. Jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda 

titik sebanyak tiga buah jika yang dihilangakan itu ada di awal atau di 



41  

tengah kutipan, dan empat titik jika di bagian akhir kalimat. 

 

W. Ketentuan Peletakan Sumber Pengutipan/Perujukan 

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam peletakan sumber pengutipan 

atau rujukan dalam kerangka teori, yaitu menggunakan catatan perut (innote). 

Selanjutnya jika terdapat satu kata dalam kalimat dibutuhkan sebuah penjelasan 

tersendiri maka dapat digunakan catata kaki (footnote). Catatan kaki harus diberi 

nomor berurutan dengan menggunakan angka Arial (1,2,3 dst). Catatan kaki harus 

disajikan pada bagian bawah halaman di mana catatan kaki tersebut dibuat. Font 

yang digunakan adalah 10 pt dengan diberikan tab sekali (kalimat pertama 

menjorok ke dalam). Sedangkan untuk catatan perut (innote) kutipan diawali 

dengan kalimat pengantar yang cerdas dan relevan, kemudian bunyi kutipan, diikuti 

kurung buka, nama belakang pengarang, tanda koma, tahun terbit, tanda titik dua, 

nomor halaman dan kurung tutup. Ketentuan catatan perut atau innote 

menggunakan Arial dan 12 pt. 

 

X. Rujukan Untuk Sumber Tidak Tertulis 

Tata cara penulisan rujukan untuk sumber tidak tertulis pada dasarnya sama dengan 

tata cara pada poin Y. sumber tidak tertulis dapat berupa suatu keterangan 

tambahan tentang istilah atau ungkapan yang tercantum dalam naskah. Selain itu 

dapat juga bersumber dari rujukan sesuatu yang bukan buku, seperti keterangan 

wawancara, pidato, berita tv/radio dan yang sejenis. Dalam rujukan tersebut bisa 

ditambahkan keterangan hari, tanggal dan waktu. 

 

Y. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam 

Tesis/Disertasi . Daftar pustaka diletakkan setelah bab penutup (bab V). Informasi 

yang disajikan harus dengan jelas menunjukkan di mana pustaka tersebut dapat 

ditemukan. Setiap daftar pustaka yang disebutkan dalam Tesis/Disertasi harus 

dimasukkan dalam daftar pustaka. 

Berikut ini adalah contoh-contoh ketentuan teknis penulisan untuk catatan 

kaki dan daftar pustaka bibliografi dari terbitan media cetak maupun elektronika. 

 

Z. Citation Samples 

N = Footnote/Endnotes (catatan kaki/ catatan akhir) 

B = Bibliography 

 
1. Buku dengan satu penulis: 

 

N 1Herbert Wolf, Pengenalan Pentateukh (Malang: Penerbit 

Gandum Mas, 1998), 42. 

B Wolf Herbert. Pengenalan Pentateukh. Malang : Penerbit Gandum Mas, 

1998. 

 
2. Buku dengan dua penulis: 

 

N 2Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. Handbook of 

Qualitative Research (California: Sage Publication, Inc. 1994), 105. 
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B Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. Handbook of Qualitative 
Research. California: Sage Publication, Inc. 1994. 

 

3. Buku dengan tiga penulis: 
 

N 3Hikmat Budiman, Mochammad Nurkhoiron dan Uzair 

Mochammad Uzair Fauzan. Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di 

Indonesia. (Jakarta : The Interseksi Foundation, 2005), 67. 

B Budiman, Hikmat, Nurkhoiron, Mochammad dan Fauzan, M. Uzair. Hak 

Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Jakarta : The 

Interseksi Foundation, 2005 

 
4. Buku dengan lebih dari tiga penulis : 

Catatan: 

N hanya ditulis penulis pertama ( Martin Luther dan yang lainnya). 

B ditulis semua nama penulisnya. 

 
5. Buku tidak ada Penulis 

 

N 5Greek – English Lexicon of The New Testament. Indiana : 

Christian Copyrights, Inc. [1970], 58 

B Greek – English Lexicon of The New Testament. Indiana : Christian 

Copyrights, Inc. [1970]. 

 
6. Buku tidak ada Penulisnya: 

 

N 6Agama Jawa (Salatiga: Pustaka Abadi, 1981), 35. 

B Agama Jawa. Salatiga: Pustaka Abadi, 1981 

 

 
7. Lembaga, Institusi sebagai penulis atau Penerbit 

 

N 7Perpustakaan Universitas. Pelayanan Pemakai, Peraturan 

Peminjaman Buku. (Salatiga: Perpustakaan Universitas, 1994), 8-11. 

B Perpustakaan Universitas. Pelayanan Pemakai, Peraturan Peminjaman 

Buku. Salatiga: Perpustakaan Universitas, 1994. 

 

 
8. Volume dalam Multivolume dengan Judul Umum dan Editor 

 

N 9Ray N. Gordon. Ed., An Introduction to Literature, vol.2. The 

Nature of Drama, by Hubert Hefner (Boston: Houghton Mifflin, 1959), 

47-49. 

B Gordon,  Ray N., Ed., An Introduction to Literature, vol.2. The Nature 

of Drama, by Hubert Hefner. Boston: Houghton Mifflin, 1959. 
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Catatan: 

penulisan untuk Cross Reference (CR) sebagai berikut, hal ini untuk 

kepentingan penelusuran informasi di Perpustakaan: 

CR Hefner, Hubert. 1959. see Ray, Gordon N., ed. 1959. 

 

 
9. Volume dalam Multivolume dengan Judul Umum dan seorang penulis. 

 

N 10Henry C. Sheldon. History of The Christian Church, vol.1, 

The Early Church. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1988), 47. 

 

B 

 

Sheldon, Henry C. History of The Christian Church, vol.1, The Early 

Church. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1988. 

 

 
10. Buku Seri 

 

N 11Herbert Lockyer. All The Women of The Bible. The Life and 

Times of All The Women of The Bible. (Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan Books, 1991), 13. 

B Lockyer, Herbert. All The Women of The Bible. The Life and Times of 

All The Women of The Bible. Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan Books, 1991 

 
11. Buku lebih dari satu edisi 

 

N 12M.M. Bober, Karl Marx’s Interpretation of History, 2nd ed. 

Harvard Economic Studies (Cambridge :Harvard University Press, 

1948), 89. 

B Bober, M.M. Karl Marx’s Interpretation of History, 2nd ed. Harvard 

Economic Studies. Cambridge :Harvard University Press, 1948. 

 

 
12. Edisi Cetak Ulang – Hard Cover 

Pada kasus ini cara penulisannya adalah dengan tetap mencantumkan terbitan 

yang terdahulu. 
 

N 14Michael David. Toward Honesty in Public Relations (Chicago: 

Condor Publications, 1968; reprint, New York : B.Y. Jove, 1990), 135- 

156. 

B David, Michael. Toward Honesty in Public Relations Chicago: Condor 

Publications, 1968; reprint, New York : B.Y. Jove, 1990 
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Edisi Cetak Ulang – Soft Cover 

Tata-cara penulisan sitasi buku untuk edisi soft-cover mirip dengan hard-cover, 

perbedaannya dalam edisi cetak soft-cover tidak perlu dicantumkan kata 

“reprint”. 
 

 

N 20Harun Hadiwidjono. Agama Hindu dan Buddha. (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1971; Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1982), 9. 

B Hadiwidjono, Harun. Agama Hindu dan Buddha. Jakarta : BPK Gunung 

Mulia, 1971; Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1982. 
 

 

13. Buku dengan Pemberi Kata Pengantar (foreword) 

Terkadang apa yang ditulis oleh pengantar (foreword) memiliki nilai tertentu 

pada saat memberi komentar sebuah buku. Jika mahasiswa bertujuan mengutip 

kata pengantar tersebut cara penulisannya adalah sebagai berikut: 
 

N 21Clifford Geertz. The Religion of Java, with a foreword by 

Douglas Oliver (London: The free Press of Glencoe, 1964), 121. 

 

B Geertz, Clifford. The Religion of Java, with a foreword by Douglas 

Oliver. London: The free Press of Glencoe, 1964. 

 
14. Buku Terjemahan 

 

N 22Francis Fukuyama. Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan 

Kemakmuran (Trust: The Social Virtues and The Creation of prosperity) 

(Yogyakarta : CV. Qalam, 2002), 253 – 270. 

 

B 
 

Fukuyama, Francis. Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan 

Kemakmuran (Trust: The Social Virtues and The Creation of 

prosperity), Yogyakarta : CV. Qalam, 2002. 

 

 
15. Karya atau pernyataan orang yang dikutip oleh Penulis 

 

N 23Eryanto. “Wacana Perspektif Foucault” dalam buku Analisis 

Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta: LkiS, cet V, 

2006), 65–86. 

B Eryanto. “Wacana Perspektif Foucault” dalam buku Analisis Wacana : 

Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS, cet v, 2006. 
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16. Book Privately Printed 
 

N 24John G. Barrow, A Bibliography of Bibliographies in 

Religion (Austin, Tex.: by the author, 1955), 55. 

B Barrow, John G., A Bibliography of Bibliographies in Religion 
Austin, Tex.: by the author, 1955 

 
17. Published Reports and Proceedings Published Report (Laporan yang 

diterbitkan) 

➢ Author named 
 

N 25R. Gultom. Sejarah Singkat UKSW dalam Buku Kenangan 

50 Tahun Universitas Kristen Satya Wacana(Salatiga : Universitas 

Kristen Satya Wacana, 2006), 4-6. 

B Gultom, R. Sejarah Singkat UKSW dalam Buku Kenangan 50 

Tahun Universitas Kristen Satya Wacana(Salatiga : 
Universitas Kristen Satya Wacana, 2006). 

 
➢ Chairman of committee named 

 

N 26Laporan Registrar Pada Upacara Wisuda Universitas 

Kristen Satya Wacana. Tanggal 06 Oktober 1994, oleh B. Hot 

Pasariboe, Registrar (Salatiga : Biro Sumberdaya dan Informasi 

Akademik (kantor Registrar, 1994), 7-9. 

B Laporan Registrar Pada Upacara Wisuda Universitas Kristen Satya 

Wacana. Tanggal 06 Oktober 1994, oleh B. Hot Pasariboe, 

Registrar. Salatiga : Biro Sumberdaya dan Informasi 

Akademik (kantor Registrar), 1994. 

 

18. Yearbooks – Department of Government 
 

N 26U.S. Department of Agriculture. Will There Be Enough 

Food? The 1981 Yearbook of Agriculture (Washington, D.C.: 

Government, Printing Office, 1991), 250. 

B U.S. Department of Agriculture. Will There Be Enough Food? The 

1981 Yearbook of Agriculture. Washington, D.C.: 

Government, Printing Office, 1991. 

 
19. Article in Yearbook 

 

N 27G.M. Wilson, “A Survey of the Social Business Use of 

Arithmatic. “ in Sixteenth Yearbook of the National Society for the Study 

of Education (Bloomington, Ill.: Public School Printing Co.,1917), 21. 
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B G.M. Wilson, “A Survey of the Social Business Use of Arithmatic. “ in 

Sixteenth Yearbook of the National Society for the Study of 
Education. Bloomington, Ill.: Public School Printing Co.,1917 

 

 

20. Artikel dalam Jurnal 
 

N 27Samiyono, David, Bahasa Samin, Suatu Bentuk Perlawanan 

Sosial. Fenolingua.(Februari 2005), 30 – 42. 

B Samiyono, David, Bahasa Samin, Suatu Bentuk Perlawanan Sosial. 
Fenolingua.(Februari 2005), 30-42. 

 

21. Artikel dalam Majalah 
 

N 28Nurkhoiron. “Suatu Senja di Sukolilo”. Desantara. Edisi 

06, 2002, 10-21. 

B Nurkhoiron. “Suatu Senja di Sukolilo”. Desantara. Edisi 06, 2002, 

10-21. 

 
22. Artikel dalam Ensiklopedia (tidak ada penulis) 

 

N 28Ensiklopedi Adat-Istiadat Budaya Jawa, 1st ed., “Kembang 

Setaman.” 

PR (Ensiklopedi Adat-Istiadat Budaya Jawa, 1st ed., “Kembang 

Setaman.”) 

 

 
23. Artikel dalam Ensiklopedia (ada penulis) 

 

N 29James Gardner. “Apocrypha” dalam Encyclopedia of 

Faiths and Religions of The World. Vol.1 : A-B. 

 

PR (James Gardner. “Apocrypha” dalam Encyclopedia of Faiths and 

Religions of The World. Vol.1 : A-B.) 

 
24. Artikel dalam Surat Kabar 

 

N Mahatera Nyanasuryanadi, “Makna Sebuah Kebangkitan”.” 

Kompas, 19 Mei 2002, sec. opini, hal.6. 

PR Kompas (Jakarta), 2008. !9 Mei. 

 

25. Book review dalam Jurnal atau Majalah. 
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N 30Yaya M. Abdul Aziz, review Visi Global Antisipasi 

Indonesia Mamasuki Abad 21, oleh Paulus Midjiran. Pustakom 1 

(Juli – Agustus 1998) : 44 – 46. 

B Aziz, Yaya M. Abdul, review Visi Global Antisipasi Indonesia 

Mamasuki Abad 21, oleh Paulus Midjiran. Pustakom 1 (Juli 
– Agustus 1998) : 44 – 46. 

 

 

26. Unpublished Materials 

Manuskrip 
 

N 31Takashi Siraishi, “The Saminism Reinterpreted,” 

(Photocopy), 1-11. Special collection Department of 

International Relation. University of Tokyo. Komaba 3-8-1, 

Meguro, Tokyo, Japan. 

B Siraishi, Takashi. “The Saminism Reinterpreted,” (Photocopy), 

1-11. Special collection Department of International 

Relation. University of Tokyo. Komaba 3-8-1, Meguro, 

Tokyo, Japan. 

 

27. Tesis/Disertasi /Tesis/Disertasi 
 

N 32David Samiyono. “Sedulur Sikep : Studi Tentang Masyarakat 

Sikep (Samin) di Sukalila” (Disertasi Dr., Universitas Indonesia, 

2006), 24. 

B Samiyono, David. “Sedulur Sikep : Studi Tentang Masyarakat Sikep 

(Samin) di Sukalila.” Disertasi Dr., Universitas Indonesia, 

2006. 

Catatan: 

Perbedaan dalam penulisan Tesis/Disertasi , tesis atau disertasi (setelah judul) 

terletak pada sumber aslinya, misalnya: Tesis/Disertasi sarjana; tesis magister 

dan; disertasi doktor. 

 
28. Dokumen Elektronik (media elektronik) – sound recording 

 

N 34Rekso Djiwo, Tembang Sinom Urip Sejati. Dilantunkan oleh 

Triman, magelang, 2008. Kaset. 

B Djiwo, Rekso, Tembang Sinom Urip Sejati. Dilantunkan oleh Triman, 

magelang, 2008. Kaset. 

 

Catatan: 

apabila kaset dalam jumlah banyak dan sudah menjadi koleksi maka perlu 

dituliskan kode kaset. Cara penulisan dibelakang orang yang menyanyikan atau 

melantunkan. 
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29. Dokumen Elektronik (media elektronik) – video recordings 
 

N 35David Samiyono, Profil Fakultas Teologi tahun 2000, 18 

menit. Produced and directed by John Titaley, 2000, vidoecasstte. 

B Samiyono, David. Profil Fakultas Teologi tahun 2000, 18 menit. 
Produced and directed by John Titaley, 2000, vidoecasstte. 

 
Penulisan Tesis/Disertasi tidak sama dengan penulisan jurnalistik atau 

karya non-ilmiah. Maka dalam penulisan penelitian/ atau karya ilmiah ini ada 

kaidah yang harus diikuti secara benar dan konsisten. Salah satu ketentuan 

tersebut adalah mengenai sumber referensi, kutipan serta kepustakaan yang 

sumber dari internet/ atau online. Dalam penelitian/ atau karya ilmiah yang dapat 

digunakan sebagai sumber referensi, kutipan serta kepustakaan dari internet/ atau 

online harus yang telah memiliki ISBN, sebagai berikut: 

1. E-book. 

2. Jurnal ilmiah/ atau kampus online. 

 

AA. Daftar Riwayat Hidup 

Berisi infromasi tentang pribadi penulis Tesis/Disertasi , riwayat 

pendidikan, riwayat pekerjaan, dan informasi lainnya yang dianggap relevan. 

 

BB. Catatan Akhir (End note) 

Catatan akhir hanya dipakai untuk menjelaskan suatu kalimat atau suatu 

istilah yang penting dalam text, tetapi pembaca perlu tahu atau diingat. Sumber 

acuan tidak dimuat dalam catatan akhir, tetapi dalam bibliography atau daftar 

pustaka di belakang. 
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BAB VII 

PENYERAHAN DUPLIKASI TESIS/DISERTASI 

 

 
A. Penyerahan ke Perpustakaan H.L Senduk 

1. Satu (1) exempl. Hardcover Tesis dan Disertasi yang telah ditandasahkan oleh 

pejabat berwenang 

2. Softcopy Tesis dan Disertasi yang telah ditandasahkan oleh pejabat berwenang 

format PDF dengan media CD, 1 keping 

 
B. Penyerahan ke Sekertariat STT Bethel Indonesia 

1. Softcopy Tesis/Disertasi yang telah ditandasahkan oleh pejabat berwenang dengan 

format word (docx) dan PDF dengan media CD, 1 keping 

2. Softcopy dalam bentuk format dan tulisan karya ilmiah (Lih. Pedoman Karya 

Ilmiah STT Bethel Indonesia) 

3. Fotocopy bukti Pembimbing/promotoran masing-masing satu rangkap (jika 

dimintakan) 

 
 

Cover CD: 

 

Judul Tesis dan Disertasi 

Logo 

Nama, NIM dan Prodi 

Bulan dan Tahun 

TTD Ketua Penguji 
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DAFTAR REFERENSI 

 

Rapat Panitia Penyusunan Buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi STT Bethel Indonesia, 

Jakarta: 14 Maret 2014 

 

Sugiyono, Cara Mudah Menyusun : Tesis/Disertasi , Tesis, dan Disertasi. Bandung: 

Alfabeta, 2014 

 

Tim Penyusun, Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Tesis/Disertasi , Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2013 

 

Tim Penyusun, Pedoman Pelaksanaan dan Ujian Tesis/Disertasi Program Sarjana (S1), 

Malang: Universitas Brawijaya, 2012 

 

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis/Disertasi , Sumatera Utara:Universitas HKBP 

Nommensen, 2016 
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Lampiran 1 

Format Halaman Sampul Proposal 

 
 

 
 

 

 

JUDUL 
 

Kapital, 14 pt, TNR, 1 

spasi, Bold 
 

Dua spasi 

PROPOSAL TESIS/DISERTASI 

Dua spasi 

Oleh 
Satu spasi 

 

 
Kapital, 14 pt, TNR, Bold 

Nama Lengkap 

Nim 

Kapital setiap awal kata, 14 

pt, TNR, 1 spasi , Bold 

 

 

PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI TEOLOGI 

JAKARTA 

2018 

 

 

 

 
Kapital, 14 pt, TNR, 1 

Kira-kira jarak 8 cm 

Logo 

STTBI 

(posisi ditengah) 

Satu spasi 

 

 

 
 

Limabelas spasi 

NAMA LEMBAGA DENGAN HURUF KAPITAL SEMUA 

FONT 14 PT TIMES NEW ROMAN, CETAK TEBAL 

 

Dua spasi 
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spasi, Bold 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

 
 

METODE PEMIKIRAN MARTIN LUTHER DALAM TEOLOGI 

REFORMASI PADA ABAD XV 

 
 

PROPOSAL TESIS/DISERTASI 

 
 

Oleh: 

 

BRINGUS SIBUTAR-BUTAR 

11178005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI TEOLOGI 

JAKARTA 

2018 

Contoh Sampul Proposal Tesis/Disertasi 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 
Telp. 021-53679464, 021-53679468 

Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 

 

PENGAJUAN JUDUL TESIS/DISERTASI MAHASISWA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

1. Nama :     

2. NIM :     

3. Program Studi :  

Dengan ini mengajukan tiga pilihan judul penelitian Tesis/Disertasi sebagai berikut: 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

Judul yang terpilih : A / B / C 

 
Mengetahui : 

Kaprodi Jakarta,    
 

 

 

 

 
 

NIDN NIM 

 
 

Formulir dibuat rangkap 2 untuk : 
1. Mahasiswa 

2. Sekretariat 

Lampiran 2 

Contoh lembar formulir pengajuan judul Proposal Tesis/Disertasi 

Catatan Ketua Prodi: 

mailto:mail@sttbi.ac.id
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 

SUMBER REFRENSI YANG AKAN DIGUNAKAN 

1. Nama : 

2. NIM : 

3. Program Studi : 

4. Judul Tesis/Disertasi : 

 

No 
Judul Buku/Jurnal/Tesis/Disertasi 

/Tesis/Disertasi 
Pengarang Nama Penerbit 

Tahun 

Terbit 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Lampiran 3 

Lembar Sumber Referensi 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 

LEMBAR PENILAIAN UJIAN PORPOSAL TESIS/DISERTASI 
 
 

Nama : 

NIM : 

Prodi : 
 

No Indikator Penilaian Nilai ( 0 – 100) Bobot % 
Jumlah Nilai x 

Bobot)/100 

1. Wawasan dan Integritas  10  

2. Konten Proposal :  

3. a. Pendahuluan  30  

4. b. Kajian Pustaka/Teori  30  

5. c. Metode Penelitian  10  

6. d. Presentasi dan 
Argumentasi 

 20  

Jumlah  100  
 

Nilai dengan huruf =    
 

Catatan Penguji 

No Materi Proposal Tesis/Disertasi yang harus diperbaiki 

  

 
 

Jakarta,...................... 

 

 

 
(……………………...) 

Dosen Penguji 

Lampiran 4 

Format Penilaian Hasil Ujian Proposal 

Keterangan Nilai: 

A = 90-100 B- = 70-74 

A- = 85-89    

B+ = 80-84    

B = 75-79 < 70 = Tidak Lulus 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 
Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
 

BERITA ACARA SIDANG PROPOSAL TESIS/DISERTASI 
 

Pada hari ini, Jumat, tanggal Juni 20 telah diselenggarakan Sidang Ujian Proposal 

Tesis/Disertasi di STT Bethel Indonesia: 

 
Nama : 

NIM : 

Prodi : 

Judul Proposal 
Tesis/Disertasi 

: 

 

Ujian tersebut berlangsung dengan Tertib / Tidak Tertib * dan Lancar / Tidak Lancar * 

dengan hasil penilaian sbb.: 

 

PENGUJI NILAI 

1. : 

2. : 

3. : 

 Total : 

Nilai Huruf : ……………………….. 

 

Hasil keputusan : ……………………….. 

 

Catatan Penting : .......................................................................................................... 

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

 
Jakarta,.......................... Tanda tangan Penguji. 

Mengetahui 

Ketua Prodi 1. ................................... 

 

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

 

....................................... 3. ................................... 

 

 

 

 

Catatan: 

*) Coret yang tidak sesuai keadaan 

Lampiran 5 

Format Lembar Berita Acara Sidang Proposal 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528,  021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
 

NOTULEN SIDANG PROPOSAL TESIS/DISERTASI 

PROGRAM PASCASARJANA 

PRODI : 

Tgl//Bln//Thn 

Pkl. 00.00-00.00 

 

A. Doa Pembukaan : 

B. Acara Sidang Proposal Tesis/Disertasi : 

C. Notulis : 

D. Doa Penutup : 

NO Mahasiswa/Judul/Penguji Pertanyaan Catatan/masukan 

1. Nama :  Saran Judul: 

1.  NIM : 

 
Judul: 

 
Penguji: 

 1. 
 2. 
 3. 
  

1. 

Pertanyaan: 

1. 

Saran: 

1. 

  

2. 

Pertanyaan: 

1. 

Saran : 

1. 

  

3. 

Pertanyaan: 

1. 

Saran : 

1. 

 Lulus/Tidak Lulus   

Lampiran 6 

Format Lembar Notulen Sidang Proposal Tesis/Disertasi 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 

Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
 

 

Proposal Penelitian Tesis/Disertasi oleh: 

 

Nama : ………………… 

 
2 spasi 

 

 
………….. 

NIM : ………………………………………….. 

Program Studi : ………………………………………….. 

Judul : ………………………………………….. 

………………………………………...... 

 

 

telah diseminarkan pada hari/tanggal: ………………………….. 

 

dan layak untuk dilanjutkan ke penelitian 

Disetujui oleh: 

 

i. (Nama Lengkap dan Gelar) (Penguji 1) (Tanda Tangan) 
 

 

 

ii. (Nama Lengkap dan Gelar) (Penguji 2) (Tanda Tangan) 
 

 

 

iii. (Nama Lengkap dan Gelar) (Penguji 3) (Tanda Tangan) 
 
 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi……….. 

 

 

 

 

(Nama Lengkap dan Gelar) 
 

NIDN 

Lampiran 7 

Format Halaman Pengesahan Revisi Proposal Tesis/Disertasi 

4 spasi 

2 spasi 

1 spasi 
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(Nama Lengkap dan Gelar) 

NIDN 

 
 

 

 

Proposal Penelitian Tesis/Disertasi oleh: 

 

Nama : Bringus Butar-Butar 

NIM 11178005 

Program Studi : Teologi/Kependetaan 

Judul : Metode Pemikiran Marthin Luther Dalam Teologi Reformasi Pada 

Abad XV 

 
 

telah diseminarkan pada hari/tanggal: Kamis, 24 November 2016 

dan layak untuk dilanjutkan ke penelitian 

Disetujui oleh: 
 

 

 
 

1. Dr. Frans Pantan (Penguji 1) (Tanda Tangan) 

 
2. Dr. Gernaida K.R. Pakpahan 

 
(Penguji 2) 

 
(Tanda Tangan) 

 
3. Dr. Sadrach Sugiono 

 
(Penguji 3) 

 
(Tanda Tangan) 

 
4. Dr. Dony Ch. Chandra, MM 

 
(Penguji 4) 

 
(Tanda Tangan) 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Teologi Pascasarjana 

 

 

 

Dr. Andreas Budi 

NIDN. 23200087401 

Contoh Pengesahan Revisi Proposal Tesis/Disertasi 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 
Telp. 021-53679464, 021-53679468 

Fax.  021-53677528, 021-53650597 
Email : mail@sttbi.ac.id 

 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
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KEPUTUSAN 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

NOMOR : 004a/Ka-STTBI/SK/XI/2016 

 
 

T E N T A N G 

 

TIM PEMBIMBING/PROMOTOR TESIS/DISERTASI 

 

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 
 

 
Menimbang : 1. Bahwa dalam Pelaksanaan 

Pembimbing/promotoran Tesis/Disertasi 

dipandang perlu membentuk Tim 

Pembimbing/promotor yang kompeten di 

bidangnya. 

2. Bahwa Pelaksanaan Pembimbing/promotoran 

Tesis/Disertasi harus dilaksanakan dengan 

terprogram, baik dan teratur. 

3. Bahwa Tim Pembimbing/promotor Ujian 

Tesis/Disertasi dimaksud perlu ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Ketua STT Bethel Indonesia 

 
Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Bethel 

Indonesia pada tanggal 8 Nopember 2016 

 
Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 

2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menristek Dikti Republik Indonesia No. 

44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 
 

 

MEMUTUSKAN 
 

 

Menetapkan 

 
Pertama : Menunjuk Dr. Frans Pantan sebagai dosen 

Pembimbing/promotor Tesis/Disertasi (Nama-nama 

Mahasiswa yang dibimbing terlampir). 

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

Pembimbing/promotor Tesis/Disertasi , Dr. Frans 

Pantan bertanggungjawab kepada Ketua STT Bethel 
Indonesia. 

 
Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Pembimbing/promotoran, 

maka setiap dosen Pembimbing/promotor wajib 

Lampiran 8 

Contoh Surat SK Bimbingan 
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melakukan pertemuan minimal 10 kali dengan 

mahasiswa bimbingan di Kampus STT Bethel 

Indonesia. 

 
Keempat : Setiap dosen Pembimbing/promotor harus dapat 

bekerjasama dengan dosen Pembimbing/promotor lain. 

Adapun dosen yang bertugas sebagai 

Pembimbing/promotor satu akan lebih fokus pada 

kajian materi, sementara Pembimbing/promotor dua 
lebih fokus terhadap kajian teknis. 

 
Kelima : 

 
 

Keenam : 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ini 

dibuat sampai dengan 23 Agustus 2017. 
 

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

 
 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 24 Nopember 2016 

=============================== 

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, 

 

 

 

 

(Nama Rektor & Gelar) 

 

 

 

Tembusan Yth: 

1. Pembantu Ketua I dan II 

2. Ketua Prodi Teologi 

3. Arsip 
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DAFTAR MAHASISWA TESIS/DISERTASI , PEMBIMBING/PROMOTOR DAN PENGUJI 

TAHUN AJARAN…………….. 

 

No Nama Mahasiswa Judul Tesis/Disertasi 
Pembimbing/promotor Penguji 

Satu Dua Satu Dua Tiga Empt 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

Jakarta, ………………………………….. 
Mengetahui, 

Ketua Prodi……………… 

 
 

(Nama, Gelar dan NDN) 

Lampiran 9 

Format Daftar Pembimbing/promotor & Penguji Tesis/Disertasi 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

 

 

 

BUKU LAPORAN 

BIMBINGAN TESIS/DISERTASI MAHASISWA 

& LOGBOOK 

 

 
1. Nama :     

2. NIM :     

3. Program Studi :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI TEOLOGI 

JAKARTA 

2018 

Lampiran 10 

Format Contoh Cover & Lembar Bimbingan Tesis/Disertasi 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
 

BIODATA MAHASISWA 

 
 

1. Jenjang akademik : 

2. Nama lengkap : 

3. NIM : 

4. No Telp/Emil : 

5. Nama Institusi : 

6. Program Studi : 

7. Alamat Tinggal 

a. Provinsi : 

b. Kabupaten : 

c. Kecamatan : 

d. Kelurahan : 

e. RT/RW : 

f. Jalan : 

8. Tahun kelulusan SMA/setingkat : 

9. Tahun kelulusan S1/setingkat : 

10. Tahun dimulai studi pascasarjana : 

11. Judul Tesis/Disertasi : 

12. Tanggal judul/tema disetujui : 

13. Lokasi penelitian : 

14. Nama Pembimbing/promotor : 1) 

2) 

15. Ketua Program Studi : 

Lampiran 10.a 

Format Contoh Cover & Lembar Bimbingan Tesis/Disertasi 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 
Telp. 021-53679464, 021-53679468 

Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
 

 

Lembar Bimbingan Tesis/Disertasi 

(PEMBIMBING/PROMOTOR 1) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

1. Nama :     

2. NIM :     

3. Program Studi :     

4. Tahun Ajaran :     

5. Pembimbing/promotor I   :  
 

 

No. Tgl/Bln Topik Pertemuan/Diskusi/konsultasi Arahan Pembimbing/promotor Paraf Dosen 

 
1 

    

 
2 

    

Lampiran 10.b 

Format Contoh Cover & Lembar Bimbingan Tesis/Disertasi 

6
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3 

    

 

 
4 

    

 

 
5 

    



 

 

 

 

 

 

 

 
6 

    

 

 
7 

    

 

 
8 

    

 

 
9 

    



 

 

 

 

 

 

 

 
10 

    

 

 
11 

    

 

 
12 

    

 

 

 

Jakarta,     

 
 

Disetujui : 

Pembimbing/Promotor 1 Mahasiswa 
 

 

 

 
NIDN NIM 



 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 

 

 
 

 

Lembar Bimbingan Tesis/Disertasi 

(PEMBIMBING/PROMOTOR II) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

1. Nama :     

2. NIM :     

3. Program Studi :     

4. Tahun Ajaran :     

5. Pembimbing/promotor 2  :  
 

 
No. Tgl/Bln Topik Pertemuan/Diskusi/konsultasi Arahan Pembimbing/promotor Paraf Dosen 

1 
    

 

2 
    

3 
    

Lampiran 10.c 

Format Contoh Cover & Lembar Bimbingan Tesis/Disertasi 
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4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    



 

 

 

 

 

 

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

Jakarta, 

 
 

Disetujui : 

Pembimbing/promotor 2 Mahasiswa 
 

 

 

 

 
 

NIDN NIM 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
 

 

 

Pembimbing/promotor 1 

Nama Dosen :   

NIDN :    

 

Mahasiswa yang dibimbing 

Nama : 
NIM : 

Judul Tesis/Disertasi : 
 

 
 

 

 

TABEL PENILAIAN HASIL BIMBIMBINGAN 

No Komponen Nilai 
Nilai 

(0-100) 
Bobot% 

(Jmlh Nilai X 

Bobot)/100 

1 Kesiapan Kelengkapan  10  

2 Ketekunan, Keseriusan dan Disiplin  10  

3 Kemampuan Penulisan (tata bahasa, dll)  20  

4 
Kemampuan Analisa dan 

Penyusunan Kerangka 

 
20 

 

5 
Kontribusi dan Pemahaman (Sistematika 
Berpikir, Logika & Metodologi) 

 
20 

 

6 Integritas, Sikap dan Perilaku  20  

Total Nilai Pembimbing/promotor 100  

Jakarta, ……………………………………… 
 

 

 
Pembimbing/promotor 1 Ketua Prodi................................. 

Catatan : 

Lembar penilaian ini hanya dipakai bagi mereka yang hendak mengikuti ujian Tesis/Disertasi . 
Pembimbing/promotor 1 diminta kesediannya untuk memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang dibimbingnya. 
Setelah dinilai, Pembimbing/promotor 1 harus memasukkan lembar ini ke dalam amplop tertutup dan tersegel. 
Selanjutnya Pembimbing/promotor 1 menyerahkan berkas ini ke sekertariat STTBI pada waktu jam kerja antara 

Senin-Jumat pukul 09.00-16.00 WIB 

Lampiran 11 

Format Lembar Penilaian Hasil Bimbingan 

Lembar Penilaian Pembimbing/promotor Tesis/Disertasi 
Program Studi Teologi Pascasarjana – Strata 2 

Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia 

Jakarta 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 
Email : mail@sttbi.ac.id 
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Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
 

 

 

Pembimbing/promotor 2 

Nama Dosen :  

NIDN :    

 

Mahasiswa yang dibimbing 

Nama : 
NIM : 

Judul Tesis/Disertasi :     
 
 

 
 

TABEL PENILAIAN HASIL BIMBIMBINGAN 

No Komponen Nilai 
Nilai 
(0-100) 

Bobot% 
(Jmlh Nilai X 
Bobot)/100 

1 Kesiapan Kelengkapan  10  

2 Ketekunan, Keseriusan dan Disiplin  10  

3 Kemampuan Penulisan (tata bahasa, dll)  20  

4 
Kemampuan Analisa dan 

Penyusunan Kerangka 

 
20 

 

5 
Kontribusi dan Pemahaman (Sistematika 

Berpikir, Logika & Metodologi) 

 
20 

 

6 Integritas, Sikap dan Perilaku  20  

Total Nilai Pembimbing/promotor 100  

Jakarta, ……………………………………… 
 

 
 

_    

Pembimbing/promotor 2 Ketua Prodi...................................... 

Catatan : 

Lembar penilaian ini hanya dipakai bagi mereka yang hendak mengikuti ujian Tesis/Disertasi . 

Pembimbing/promotor 2 diminta kesediannya untuk memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang dibimbingnya. 
Setelah dinilai, Pembimbing/promotor 2 harus memasukkan lembar ini ke dalam amplop tertutup dan tersegel. 
Selanjutnya Pembimbing/promotor 2 menyerahkan berkas ini ke sekertariat STTBI pada waktu jam kerja antara 
Senin-Jumat pukul 09.00-16.00 wib. 

Lampiran 11.a 

Format Lembar Penilaian Hasil Bimbingan 

Lembar Penilaian Pembimbing/promotor Tesis/Disertasi 

Program Studi Teologi/Kependetaan – Strata 1 
Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia 

Jakarta 

mailto:mail@sttbi.ac.id
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 
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Telp. 021-53679464, 021-53679468 
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Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
 

BUKTI PENERIMAAN BERKAS & TESIS/DISERTASI 

Telah diterima Tesis/Disertasi dan berkas-berkas terkait A.N. : 

Nama :    

NIM :    

Program Studi :   

Judul Tesis/Disertasi  :    

 

Dosen Pembimbing/promotor :  1.     

2.     

 
 

Berkas terdiri atas :* 

1. Tesis/Disertasi sebanyak empat eksemplar. 

2. Surat tanda lunas biaya kuliah 

3. Surat tanda lunas biaya ujian Tesis/Disertasi 

4. Kwitansi pembayaran sumbangan buku 

5. Surat keterangan tidak ada tanggungan dari peminjaman buku perpustakaan 

6. Pas foto warna dengan latar belakang merah 5 lembar 3x4 cm 

7. Lembar konsultasi bimbingan Tesis/Disertasi 
 

 

Jakarta,   

Diterima oleh :** 
 
 

 

 
Unit Keuangan Unit Perpustakaan Unit 
Akademik*** 

 

* Check list hanya boleh dilakukan oleh masing-masing unit yang berkepentingan 

** Tanda tangan diberikan setiap unit manakala setiap berkas yang diperlukan telah dipenuhi 

***Harus disertai cap STT Bethel Indonesia dari Unit Akademik 

Lampiran 12 

Formulir Bukti Penerimaan Berkas & Tesis/Disertasi 
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Kira-kira jarak 8 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Satu spasi 
 

 

Dua spasi 
 

 

Dua spasi 

TESIS/DISERTASI 

Dua spasi 

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana ...... [sesuai prodi mahasiswa] 

Dua spasi 

Oleh 
 

Satu spasi 

Nama Lengkap 

Nim 
 

 

 

 

Empatbelas spasi 
 

 

 

PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI TEOLOGI 

JAKARTA 

2018 

NAMA LEMBAGA DENGAN HURUF KAPITAL SEMUA 

FONT 14 PT TIMES NEW ROMAN, CTAK TEBAL BOLD 

JUDUL 
Kapital, 14 pt, TNR, 1 

spasi, Bold 

 
Kapital, 14 pt, TNR, 1 

spasi, Bold 

 
Kapital, 14 pt, TNR, Bold 

Kapital setiap awal kata, 14 

pt, TNR, 1 spasi , Bold 

Kapital, 14 pt, TNR, Bold 

 

 

 

 
Logo 

STTBI 
 

(posisi ditengah) 

Lampiran 13 

Format Halaman Sampul Proposal 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 
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LEMBAR PERNYATAAN 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

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

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

Program Studi : .................................................................................................... 

 

menyatakan bahwa TESIS/DISERTASI yang berjudul: 

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

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

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

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

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

 
1. Merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan 

untuk memperoleh gelar akademik di tempat lain 

2. Saya ijinkan untuk dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia sesuai 

dengan norma hukum dan etika yang berlaku. 

 

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima 

konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari pernyataan 

ini tidak benar. 

 
 

Jakarta, ............ [tanggal berita acara sidang] 

Meterai 6000 IDR 

 

 

 

 

 

( ) 

 

 
 

Catatan: isian ditulis tangan 

Lampiran 14 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

 
 

TESIS/DISERTASI 

 

METODE PEMIKIRAN MARTIN LUTHER DALAM TEOLOGI 

REFORMASI PADA ABAD XV 

 

Oleh 

 

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NIM : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam sidang 

Jakarta, (Tgl/ Bulan/Tahun) 

 

Menyetujui, 

 
 

Pembimbing/promotor I Pembimbing/promotor II 

 

 

 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

NIDN NIDN 

 
 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Pascasarjana 

Konseling Pastoral 

Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia 

 

 

 

xxxxxxxxxxxx 
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PROGRAM STUDI PASCSARJANA KONSELING PASTORAL 

...... [SESUAI PRODI MHS] 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 
 

 

Lampiran 16 

Contoh Format Lembar Pengesahan 

Dr. Purim Marbun Dr. Andreas Budi 

Ketua STT Bethel Indonesia Ketua Program Studi 

Jakarta, tanggal, bulan, tahun 

…................... Penguji IV : Dr. Donny Ch. Chandra, MM 

……………… : Dr. Frans Pantana Penguji III 

….................... : Dr. Soeprapto Sapari Penguji II 

….................... : Dr. Johni Hardori Penguji I 

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima 

sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan gelar 

Magister Teologi pada Program Studi Teologi Pascasarjana, Sekolah 

Tinggi Teologi Bethel Indonesia. 

 

DEWAN PENGUJI 

Nama : 

Nomor Induk Mahasiwa   : 

Program Studi : Teologi Pascasarjana 

Jenjang Studi : Strata 2 (dua) 

Judul : 

LEMBAR PENGESAHAN 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 
Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 
 

 

LEMBAR PENILAIAN HASIL UJIAN TESIS/DISERTASI 
 
 

Nama : 

NIM : 

Prodi : 
 

No Indikator Penilaian Nilai ( 0 – 100) Bobot % 
Jumlah Nilai x 
Bobot)/100 

1. Wawasan dan Integritas  10  

2. Konten Tesis/Disertasi :  

3. a. Pendahuluan  15  

4. b. Kajian Pustaka/Teori  20  

5. c. Metode Penelitian  10  

6. d. Laporan Hasil Penelitian  30  

7. e. Presentasi dan 
Argumentasi 

 15  

Jumlah  100  
 

Nilai dengan huruf =    
 

Catatan Penguji 

No Materi Tesis/Disertasi yang harus diperbaiki 

  

 

Jakarta,...................... 

 

 
(……………………...) 

Dosen Penguji 
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Format Penilaian Hasil Ujian Tesis/Disertasi 
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Keterangan Nilai: 

A = 90-100 B- = 70-74 

A- = 85-89    

B+ = 80-84    

B = 75-79 < 70 = Tidak Lulus 
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Format Lembar Berita Acara 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 
 

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 

 

BERITA ACARA SIDANG TESIS/DISERTASI 
 

Pada hari ini, Jumat, tanggal 20 Juni 2017 telah diselenggarakan Ujian 

Tesis/Disertasi di STT Bethel Indonesia atas mahasiswa : 

 
Nama : 

NIM : 

Prodi : 

Judul Tesis/Disertasi : 

Pembimbing/promotor 1 : 

Pembimbing/promotor 2 : 

 
Ujian tersebut berlangsung dengan Tertib / Tidak Tertib * dan Lancar / Tidak Lancar 

* dengan hasil penilaian sbb.: 

 

PENGUJI  NILAI 

1.  :  

2.  :  

3.  :  

 Total :  

Nilai Huruf : ……………………….. 

Hasil keputusan : ……………………….. 

Catatan Penting : 

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

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

Jakarta,.......................... 

Tanda tangan Penguji. 

Mengetahui 
 

 

 

Ketua Prodi 1. ................................... 

mailto:mail@sttbi.ac.id
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2. ................................... 

 

........................................ 3. ................................... 
Catatan: 

*) Coret yang tidak sesuai keadaan 

 
 

NOTULEN SIDANG TESIS/DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA 

PRODI : 

Tgl//Bln//Thn 

Pkl. 00.00-00.00 

A. Doa Pembukaan : 

B. Acara Sidang Tesis/Disertasi : 

C. Notulis : 

 

NO Mahasiswa/Judul/Penguji Pertanyaan Catatan/masukan 

1. Nama :  Saran Judul: 

 NIM : 1. 

 
Judul: 

 

 
Penguji: 

 

 1.  

 2.  

 3.  

  

1. 

Pertanyaan: 

1. 

Saran: 

1. 

  

2. 

Pertanyaan: 

1. 

Saran : 

1. 

  

3. 

Pertanyaan: 

1. 

Saran: 

1. 

 Lulus/Tidak Lulus   
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA 

Jalan Petamburan IV No. 5 Jakarta Pusat 10260, Indonesia 

Telp. 021-53679464, 021-53679468 
Fax.  021-53677528, 021-53650597 

Email : mail@sttbi.ac.id 

 
Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/kep/HK.00.5/217/2014 

Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 

 
 

 

SURAT KETERANGAN REVISI TESIS/DISERTASI 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama :    

2. NIM :    

3. Program Studi :    

4. Judul Tesis/Disertasi :    

 
 
 

Telah melakukan revisi sesuai dengan saran-saran perbaikan dari dewan penguji. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar prosedural mengenai tahapan 

Tesis/Disertasi dapat berjalan sebagaimana harusnya. 

 
 

No Nama Penguji Tanda Tangan 

1 
 

Penguji 1 
 

2 
 

Penguji 2 
 

3 
 

Penguji 3 
 

4 
 

Penguji 4 
 

 

 

 

Mengetahui : 

Kaprodi Jakarta,    
 

 

 

 

 
 

NIDN NIM 

Lampiran 20 

Format Lembar Surat Keterangan Revisi 
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LOGBOOK PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 
(TESIS/DISERTASI ) 

 

No Tanggal Kegiatan, Lokasi, Hasil 
Paraf 

Verifikasi 

    

Lampiran 21 

Format Logbook Pelaksanaan Tesis/Disertasi 
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A. Sistematikan Penelitian Tinjauan Etis Teologis Terhadap Sumber Data Lapangan 

Bab I: Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Fokus Penelitian 

Pertanyaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Urgensi dan Signifikansi Penelitian 

Metode Penelitian 

Bab II: Kajian Pustaka Dan Relevansi Penelitian 

Bab III: Deskriptif Data Bersumber Dari Lapangan 

Bab IV: Analisis Kritis Data Lapangan (Tinjauan Etis Teologis/Dogmatis) 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

B. Sistematika Penelitian Studi Perpustakaan 

Bab I: Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Fokus Penelitian 

Pertanyaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Urgensi dan Signifikansi Penelitian 

Metode Penelitian 

Bab II: Kajian Pustaka Dan Relevansi Penelitian 

Bab III: Latar Belakang Kitab/Buku/Penulis 

Bab IV: Analisis Kritis Objek Yang Diteliti & Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

 

C. Sistematika Penelitian Kuantitatif 

Bab I: Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Fokus Penelitian 

Pertanyaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Urgensi dan Signifikansi Penelitian 

Bab II: Kajian Pustaka, Relevansi Penelitian, Kerangka Berpikir, & Hipotesa 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab IV: Hasil Penelitian & Pembahasan 

Bab V : Kesimpulan, Implikasi & Saran 
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