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KATA  PENGANTAR 

 

 
Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayahNya, 

sehingga buku pedoman penulisan proposal, jurnal dan thesis ini terselesaikan dan diterbitkan. 

Buku pedoman ini merupakan acuan bagi mahasiswa Program Studi Magister Psikologi dalam 

menyusun proposal, jurnal maupun thesis. Di dalam buku pedoman ini diuraikan dengan jelas 

tentang format penulisan, tata penulisan, tata penomeran yang harus diikuti oleh para mahasiswa 

yang sedang melakukan proses pembuatan proposal penelitian, penulisan jurnal penelitian 

maupun thesis. 

Penerapan penulisan thesis ini sudah memperhatikan etika penulisan ilmiah. Namun kami 

tetap menerima masukan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan ilmiah ini. Kami akan tetap 

melakukan evaluasi atas pedoman yang telah terbentuk ini berkaitan dengan proses penulisan 

ilmiah yang telah terlaksana. 

Kami mengucapkan banyak terimakasih pada (Alm.) Prof. Dr. M. As’ad Djalali, SU. atas 

sumbang pemikiran ilmiah terutama yang berkaitan dengan tata penulisan ilmiah. Ucapan 

terimakasih juga kami ucapkan pada Dekan Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya Dr. Suroso, MS. atas semangat dan fasilitas yang disiapkan guna mendukung terbitnya 

buku pedoman penulisan proposal, jurnal ilmiah dan thesis ini. Ucapan terimakasih juga kami 

ucapkan pada Niken Titi Pratitis, M.Si., Psikolog yang membantu terselesaikannya buku 

pedoman ini. 

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan pada semua pihak yang membantu dan 

memperlancar terbitnya buku pedoman ini. 

 

 
Surabaya,   Februari 2018 
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PENGANTAR 

 

 
Sebagai sebuah karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri, tesis disusun untuk memenuhi 

sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan S-2 pada Program Studi Magister 

Psikologi Fakultas Psikologi Untag Surabaya. Namun, sebelum sebuah penelitian tesis dijalankan 

dan dilaporkan sebagai karya ilmiah, mahasiswa wajib membuat usulan penelitian (proposal) 

yang harus diseminarkan dan disetujui terlebih dahulu oleh pembimbing. Minimal mahasiswa 

menggunakan tiga variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya setelah usulan penelitian disetujui, 

mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dan hasilnya disusun menjadi Tesis. 

 
Selain menyusun tesis, mahasiswa juga diuji untuk mempertanggungjawabkan penelitian dan 

karya ilmiahnya. Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa menyerahkan tesisnya tersebut pada prodi 

Magister Psikologi dan membuat naskah publikasi yang siap diterbitkan dalam Jurnal Magister 

Psikologi Fakultas Psikologi Untag Surabaya. Selanjutnya, naskah tesis serta naskah publikasi 

ilmiah tersebut, sepenuhnya menjadi hak milik Program Studi Magister Psikologi Fakultas 

Psikologi Universitas 17Agustus 1945 Surabaya, yang untuk berbagai kepentingan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber rujukan, termasuk kepentingan publikasi. 

 
Baik kegiatan penulisan proposal / usulan penelitian serta penulisan tesis, keduanya perlu 

ditunjang dengan format penulisan baku yang menjadi acuan di Prodi Magister Psikologi 

sehingga mahasiswa dapat menulis dengan baik. Oleh karena itulah maka petunjuk penulisan 

usulan penelitian (proposal) dan penulisan tesis yang dibuat dalam bentuk buku pedoman ini 

dibuat, dengan harapan mahasiswa dapat membuat laporan karya ilmiah penelitian yang 

berkualitas dengan keseragaman penulisan. 

 
Surabaya, Februari 2018 

 
 

Mengetahui, 

 

 

Dekan Fak. Psikologi 

Untag 1945 Surabaya 

Tim Penyusun Buku Pedoman 

Prodi Magister Psikologi 

Fak. Psikologi Untag Surabaya 
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PROFIL MAGISTER PSIKOLOGI 

UNTAG SURABAYA 

 

1. Profil Magister Psikologi 

Program Studi (PS)   :  Magister Psikologi 

Unit Pengelola Program Studi :  Fakultas Psikologi 

PerguruanTinggi   :  Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

Nomor SK Pendirian PS (*)  :  0210/Dikti/Kep/1999 

Tanggal SK Pendirian PS  : 10 Mei 1999 

Pejabat Penandatangan - 

SK Pendirian PS   :  Direktur Jenderal Pendididikan Tinggi 

Bulan & Tahun Dimulainya - 

Penyelenggaraan PS   :  Agustus Tahun 1999 

Nomor SK IzinOperasional (*)  :  1826/D/T/2008 

Tanggal SK IzinOperasional :  11 Juni 2008 

Peringkat Akreditasi Terakhir :  B 

Nomor SK BAN-PT   :  0004/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2016 

Alamat PS    :  Jalan Semolowaru No. 45  Surabaya–JawaTimur 

No. Telepon PS   :  (031) 5931777 

No. Faksimili PS   :  (031) 5926714 

Homepage    : http://mpsi.untag-sby.ac.id 

E-mail PS    : magisterpsikologi@untag-sby.ac.id 

 

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Magister Psikologi 

a. Visi 

Visi yang dicanangkan oleh Program Studi Magister Psikologi Untag Surabaya 

merupakan cerminan dan turunan dari Visi yang ditetapkan oleh Program Pasca Sarjana 

Untag Surabaya, yaitu : 

“Menjadikan Program Studi Magister Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya sebagai institusi yang mampu mencetak sarjana jenjang magister yang 

berkualitas (berkompetensi) yang berorientasi kebangasaan”. 

 

b. Misi 

Sedangkan Misi yang diemban oleh program studi Magister Psikologi Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya sebagai turunan dari Visinya adalah :   

1. Memberikan wadah pembelajaran yang berkualitas kepada masyarakat untuk 

menghasilkan SDM yang menguasai dan mampu mengembangkan bidang ilmu 

psikologi secara baik. 

2. Memasyarakatkan ilmu psikologi. 

3. Membangun karakter dan perilaku lulusan yang didasari oleh nilai-nilai  kebangsaan. 

4. Mengantarkan lulusan yang mampu berperan optimal dalam pembangunan bangsa. 

 

c. Tujuan 

Dalam pengelolaan program studi psikologi ini, manajemen mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki proses pembelajaran yang baik, nyaman, inovatif dan mampu membangun 

interaksi yang positif antara dosen dan mahasiswa. 

http://mpsi.untag-sby.ac.id/
mailto:magisterpsikologi@untag-sby.ac.id
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2. Menciptakan suasana akademik yang baik agar selalu meningkatkan minat dan 

semangat belajar mahasiswa untuk menguasai bidang keilmuannya.  

3. Menghasilkan Lulusan (SDM) yang menguasai bidang psikologi secara baik. 

4. Menjadikan program studi sebagai lembaga yang dipercaya, dihargai dan 

dibanggakan oleh masyarakat. 

5. Membangun  minat masyarakat untuk mendalami ilmu psikologi sebagai bagian 

penting dalam pergaulan manusia. 

6. Menghasilkan Lulusan yang bersikap profesional dan selalu menghargai nilai-nilai 

kemanusiaan. 

7. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan keilmuan  yang mempunyai daya 

saing tinggi di masyarakat. 

 

d. Sasaran 

Yang dimaksud Sasaran disini adalah sasaran mutu yang ingin dicapai oleh program 

Magister Psikologi yang  dapat diukur. Dan sasaran mutu yang ditetapkan digolongkan 

menjadi 3 bidang yaitu 1. Bidang Akademik & Pengajaran, 2. Bidang Penelitian dan 3. 

Bidang pengabdian kepada masyarakat. 

1. Sasaran Mutu Bidang Akademik 

a. Mencetak  kualitas lulusan dengan indikator IPK minimal rata-rata 3,25.   

b. Menjaga kehadiran dosen 100% dalam proses belajar dan mengajar.  

c. Meningkatkan kualitas belajar mengajar dalam bentuk  diskusi kelompok, kuliah 

kerja lapangan serta tugas individual mahasiswa. 

d. Mengupayakan para dosen untuk mengikuti studi lanjutan (S-3) minimal 2 orang 

tiap angkatan. 

e. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti seminar-seminar ilmiah atau training 

dibidang psikologi di luar kegiatan yang sudah terprogram dengan menunjukan 

minimal 3 sertikat.  

f. Menyediakan literatur yang dibutuhkan oleh dosen maupun mahasiswa sesuai 

dengan kurikulum  yang ada. Pengadaan buku 20 eksemplar  dalam satu tahun. 

g. Memfasilitasi  para dosen untuk membuat buku ajar.  

h. Mempertahankan waktu studi selama 18 bulan (3 semester). 

2. Sasaran Mutu Bidang Penelitian 

a. Meningkatkan jumlah penelitian dan karya ilmiah dosen  untuk publikasi,      

minimal 1 karya dalam 1 tahun untuk masing-masing dosen. 

b. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam penelitian interdisipliner  minimal 3 

dosen dalam satu tahun.  

c. Meningkatkan jumlah  Tesis mahasiswa sebanyak 3 judul  untuk dimuat dalam 

Jurnal Ilmiah setiap tahun. 

3. Sasaran Mutu Bidang Pengabdian Pada Masyarakat.  

a. Meningkatkan  peran dosen untuk memberikan pelatihan dalam rangka 

pemberdayaaan masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun. 

b. Meningkatkan peran dosen untuk memberikan seminar/ceramah-ceramah dalam 

rangka     pemberdayaan masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun.  

c. Mengarahkan setiap kegiatan mahasiswa di luar kampus, seperti studi lapangan 

agar dapat bermanfaat untuk masyarakat (bernilai pengabdian). Berdasarkan mata 
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kuliah yang relevan, misal psikologi lingkungan, psikopatologi, psikologi social, 

lintas budaya dan lain-lain.  

d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengabdian mahasiswa yang dibutuhkan  

lembaga lain di luar Untag Surabaya minimal satu kali selama masa studi. 

 

e. Strategi Pencapaian 

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dicanangkan, program studi menerapkan 

strategi pencapaian sebagaimana diuraikan dibawah ini. Strategi pencapaian tersebut 

dipaparkan satu persatu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. 

 

Tujuan 1 :  

Memiliki proses pembelajaran yang baik, nyaman, inovatif dan mampu membangun 

interaksi yang positif antara dosen dan mahasiswa. 

Strateginya adalah : 

1. menyiapkan kebutuhan proses pembelajaran secara baik, yang harus dilakukan oleh 

setiap dosen pengampu, baik dosen penanggungjawab maupun dosen pendamping.  

2. Menyiapkan buku ajar, hand out, buku hand book, SAP dan cara penilaian.  

3. Menyediakan ruangan perkuliahan yang sejuk dan tenang 

4. Membekali dan meningkatkan kemampuan mengajar semua dosen agar kelas dapat 

lebih hidup, bergairah dan mampu menciptakan atmosfir akademik yang baik. 

 

Program-program yang dicanangkan adalah : 

1. mengadakan pelatihan kepada semua dosen untuk membuat SAP yang baik dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

2. mengadakan workshop membuat buku ajar dan hand out yang baik agar 

menumbuhkan semangat belajar mahasiswa dan mampu meningkatkan 

keilmuannya. 

3. membangun ruangan PBM agar mampu memberikan suasana yang lebih tenang dan 

nyaman. 

4. mengadakan workshop PBM untuk memberikan penyegaran cara-cara menjalankan 

proses belajar mangajar (PBM) yang baik agar mampu memacu semangat 

mahasiswa untuk menguasai ilmunya/belajar. 

 

Tujuan 2 : 

Menciptakan suasana akademik yang baik agar selalu meningkatkan minat dan semangat 

belajar mahasiswa untuk menguasai bidang ilmunya. 

Strateginya : 

- meningkatkan jumlah diskusi atau kerja kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa 

sehingga mampu membangun pola pikir ilmiah mahasiswa. 

- meningkatkan kesadaran dosen untuk melakukan penelitian bersama dengan 

mahasiswa. 

- Memberikan tugas kepada mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan 

terkini/aktual dimasyarakat. 
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Program yang dicanangkan adalah : 

1. Membangun ruang-ruang atau area baik di dalam maupun di luar gedung, yang 

berfungsi sebagai fasilitas untuk diskusi atau bekerja kelompok diluar ruang kelas 

(kuliah) yang mampu menghidupkan suasana akademik. 

2. Mengadakan acara seminar atau diskusi ilmiah yang mampu membangun semangat 

pengembangan keilmuan mahasiswa dan dosen. 

3. Meningkatkan jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. 

4. Meningkatkan jumlah kunjungan mahasiswa ke masyarakat untuk mendapatkan data 

permasalahan yang terjadi dilapangan, sebagai bahan diskusi dan penyelesaian 

ilmiah mahasiswa dan dosen. 

 

Tujuan 3 : 

Menghasilkan Lulusan (SDM) yang menguasai bidang psikologi secara baik. 

Strateginya : 

1. Menyiapkan SDM pendidik yang menguasai materi sesuai dengan tuntutan 

kurikulum. 

2. Menyiapkan SDM pendidik yang profesional dan layak dalam pendampingan 

mahasiswa. 

3. Memberikan pelayanan pembimbingan secara optimal kepada mahasiswa.  

4. Menyiapkan dan melengkapi fasilitas pendukung pendidikan dan praktikum dengan 

baik dan modern, dan diikuti dengan kemampuan tenaga kependidikan yang 

berkualitas. 

5. Menyediakan literatur dan jurnal yang berkaitan dengan materi kurikulum terbitan 

terkini. 

 

Program yang dicanangkan : 

1. Melakukan pendampingan / magang bagi dosen muda kepada dosen senior yang ahli 

dibidang keilmuannya. 

2. Mengadakan kuliah umum yang dilakukan oleh para profesional 

3. Menyediakan ruang bimbingan yang nyaman untuk dosen dan mahasiswa 

4. Meningkatkan kedisplinan dosen dalam melakukan tugas pelayanan mahasiswa 

dibidang akademik, khususnya penyediaan waktu atau jadual bimbingan kepada 

mahasiswa. 

5. Mengadakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas laboratorium. 

6. Mengadakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas PBM yang 

dipergunakan, serta proses pemeliharaannya.  

 

Tujuan 4 : 

Menjadikan program studi Magister Psikologi sebagai lembaga yang dipercaya, dihargai 

dan dibanggakan oleh masyarakat. 

Strateginya : 

1. Menyiapkan para pendidik (dosen) yang mempunyai kredibilitas dan kualitas 

keilmuan yang baik. 

2. Membangun kedisiplinan dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan proses 

PBM. 
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3. Meningkatkan peran serta para pendidik (dosen) dalam sumbangsih pemikiran 

dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat. 

 

Program yang dicanangkan : 

1. Meningkatkan jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. 

2. Meningkatkan pengiriman makalah penelitian dosen ke jurnal-jurnal ilmiah yang 

yang memiliki ISSN maupun yang terakreditasi. 

3. Meningkatkan pengiriman dosen untuk ikut dalam seminar dan diskusi ilmiah. 

4. Meningkatkan jumlah kegiatan ilmiah di dalam kampus, yang melibatkan para 

dosen dan mahasiswa untuk memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat. 

5. Mengadakan pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan dan 

meningkatkan komitmen dan kedisiplinan pelaksanaan PBM. 

6. Membangun kerjasama dengan pihak luar untuk meningkatkan kemampuan dosen 

dan lembaga (program studi). 

 

Tujuan 5 : 

Membangun  minat masyarakat untuk mendalami ilmu psikologi sebagai bagian penting 

dalam pergaulan manusia. 

 

Strateginya : 

1. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat luas baik dalam bentuk seminar, 

lokakarya, maupun diskusi peran ilmu psikologi dalam pertumbuhan karakter 

bangsa. 

2. Tinjauan dan kunjungan ke tengah-tengah masyarakat serta memberikan alternatif 

solusi peningkatan perkembangan berkehidupan masyarakat. 

3. Membuka pelayanan-pelayanan untuk memberikan konsultasi permasalahan-

permasalahan masyarakat. 

 

Program yang dicanangkan : 

1. Membangun kerjasama dengan masyarakat luas baik dalam bentuk seminar, 

lokakarya, maupun diskusi peran ilmu psikologi dalam pertumbuhan karakter 

bangsa. 

2. Mengadakan kunjungan ke tengah-tengah masyarakat serta memberikan alternatif 

solusi peningkatan perkembangan berkehidupan masyarakat. 

3. Memberikan konsultasi kepada masyarakat untuk membantu  memberikan solusi 

permasalahan-permasalahan masyarakat. 

4. Membangun kerjasama dengan masyarakat atau pihak luar untuk meningkatkan 

peran serta program studi dimasyarakat. 

 

Tujuan 6 : 

Menghasilkan Lulusan yang bersikap profesional dan selalu menghargai nilai-nilai 

kemanusiaan. 

Strateginya : 

- Membuat kurikulum dan kegiatan ekstra yang ditujukan untuk membangun sikap 

yang profesional. 
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- Mendatangkan pakar-pakar nasional yang kompeten di bidang perilaku dan sikap 

profesional.  

- Mendatangkan pakar-pakar nasional yang berkompeten di bidang tatanan pergaulan 

di masyarakat. 

 

Program yang dicanangkan : 

1. Mengadakan acara diskusi ilmiah atau kuliah tamu dari para pakar-pakar nasional 

yang mempunyai kemampuan dibidang : bagaimana bersikap dan berperilaku yang 

profesional ; bagaimana berposisi sebagai bagian masyarakat yang saling 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

2. Meninjau secara intensif kurikulum yang dijalankan setiap 2 (dua) tahun sekali. 

 

Tujuan 7 : 

Menghasilkan Lulusan yang memiliki kemampuan keilmuan yang mempunyai daya 

saing tinggi di masyarakat. 

Strateginya : 

1. Memberikan materi perkuliahan yang menumbuhkan kemampuan bersaing secara 

baik. 

2. Meningkatkan secara rutin jumlah mimbar-mimbar ilmiah antara mahasiswa dengan 

ilmuwan atau praktisi psikologi. 

3. Memberikan informasi secara cepat perkembangan keilmuan dibidang psikologi 

kepada mahasiswa. 

4. Selalu melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam sumbangsih penyelesaian 

permasalahan riil dilapangan. 

 

Program yang dicanangkan : 

1. Setiap dosen selalu berusaha memberikan materi perkuliahan yang didukung  oleh 

fakta aktual berdasar pengamatan, pengalaman, maupun  hasil penelitian. 

2. Dicanangkan secara rutin mimbar ilmiah antara mahasiswa, dosen dan para praktisi. 

3. Mengaktifkan dosen-dosen untuk selalu mengikuti perkembangan keilmuan, baik 

dari media cetak, elektronik maupun internet, baik yang disediakan oleh lembaga, 

ataupun atas usaha para dosen sendiri. 
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SISTEMATIKA 

USULAN PENELITIAN / PROPOSAL TESIS 

 
Dalam naskah usulan penelitian tidak digunakan istilah Bab seperti dalam penulisan tesis. 

Sistematika penulisannya mengikuti format berikut : 

 
Halaman Judul 

Halaman Pengesahan 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

I. Permasalahan 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Keaslian Penelitian 

D. Tujuan Penelitian 

II. Manfaat Penelitian 

III. Tinjauan Pustaka 

IV. Landasan / Kerangka Pemikiran 

V. Hipotesis 

VI. Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

B. Subjek Penelitian 

1. Populasi (penjelasan tentang siapa populasinya dan kurang lebih jumlahnya) 

2. Sampel Penelitian (penentuan teknik sampling dan jumlah sampelnya) 

C. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

(Diberi uraian / penjelasan tentang kedudukan variabel penelitian, mana yang 

berkedudukan sebagai variabel Tergantung, variabel Bebas, variabel Moderator, 

variabel Kendali dan lain-lain, sebelum diuraikan masing-masing definisi 

operasional, pengembangan alat ukur serta uji alat ukur yang dilakukan dari tiap 

variable). 

1. Variabel Y1 (sebutkan nama variabel yang dimaksud). 

a. Definisi Operasional variabel Y1 

b. Pengembangan Alat Ukur (Pengukuran) Variabel Y1 (alat ukur yang digunakan 

serta proses penyusunannya, termasuk blue print penyebaran aitem alat ukur- 

nya) 

c. Uji Alat Ukur 

1) Uji Diskriminasi item 

2) Uji Reliabilitas 

2. Variabel Y2; Y3 dst. Disesuaikan dengan jumlah variabel Y (penjelasannya sama 

dengan variabel Y1 diatas) 

3. Variabel X1; X2 dan variabel-variabel lainnya bila ada / menyesuaikan dengan 

jumlah variable X penelitian (penjelasannya sama dengan variable - Y1 tersebut di 

atas). 

D. Tahap / Prosedur Penelitian 

(sub bab berikut ini hanya khusus apabila peneliti menerapkan penelitian 
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eksperimen. Jika tidak menggunakan penelitian eksperimen, sub bab ini tidak- perlu 

dicantumkan) 

1. Desain Eksperimen yang dipilih 
2. Tahap / Prosedur Penelitian sesuai dengan Desain Eksperimen yang telah dipilih. 

E. Analisis Data 

1. Uji asumsi / Uji prasyarat 

2. Teknik analisis 

VII. Jadwal Penelitian 

Daftar Pustaka (daftar pustaka tanpa nomor) 
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USULAN PENELITIAN 

(PROPOSAL TESIS) 

 

Usulan penelitian untuk tesis terdiri dari : Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir, 

dengan jumlah halaman tidak lebih dari 20 halaman. 

 
Bagian Awal 

 
Bagian awal usulan penelitian / proposal mencakup halaman judul dan halaman persetujuan. 

 
I. Halaman Judul 

Halaman judul memuat : Judul, maksud usulan penelitian, lambang Universitas 17 Agustus 

1945 Surabaya, nama dan nomor mahasiswa, Instansi yang dituju, dan waktu pengajuan. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a. Judul penelitian dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat 

masalah yang hendak diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka 

ragam. 

b. Maksud usulan penelitian adalah untuk menyusun tesis S-2 dalam program studi dan 

jurusan tertentu, Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas17 

Agustus 1945 Surabaya. 

c. Lambang Universilas 17 Agustus 1945 Surabaya berbentuk segi lima. 
d. Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat 

kesarjanaan. Di bawah nama dicantumkan NIM 

e. Instansi yang dituju ialah Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi 

Universitas17 Agustus 1945 Surabaya. 

f. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan buIan dan tahun pembuatan dibawah 

keterangan kota “Surabaya”. 

Catatan : Selengkapnya contoh tampilan halaman judul penelitian termuat pada lampiran 

 
II. Halaman Persetujuan 

Halaman ini berisi persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping lengkap 

dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. 

 
Bagian Utama 

 
Bagian Utama usulan penelitian memuat : latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, hipotesis, cara penelitian, dan jadwal penelitian. Ingat, penulisannya masing- 

masing tidak menggunakan “BAB” tetapi hanya mencantumkan huruf romawi sebagai 

penomorannya. 

 
I. Permasalahan. 

Permasalahan yang diteliti disesuaikan dengan visi dari Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya, yaitu “Terwujudnya Universitas unggul berbasis nilai dan karakter bangsa”. 
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Dalam permasalahan ini termuat tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, 

keaslian penelitian, dan manfaat penelitian yang diharapkan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah memuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah 

yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu diteliti. 

Kecuali itu juga diuraikan kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup 

permasalahan yang lebih luas. 

Lingkup permasalahan yang dimaksud dapat berupa permasalahan psikologis secara 

luas / permasalahan kemanusiaan secara makro, yaitu terkait dengan ideologi, politik, 

ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS) yang 

kajiannya dilakukan melalui pendekatan disiplin ilmu Psikologi. Umumnya, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas terlebih dahulu disini adalah menjadi 

variabel tergantung penelitian (Y). Oleh karena itu prinsip penjelasan dalam latar belakang 

masalah adalah berawal dari penjelasan umum menuju penjelasan hal yang khusus (prinsip 

deduktif). 

Selanjutnya juga dibuat dinamika psikologi variabel X1 Y, X2 Y dan X1 X2 Y secara 

bersama – sama terhadap variabel Y. Diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya korelasi 

antar masing-masing variabel, diulas secara singkat. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah menguraikan tentang hubungan variabel tergantung (Y), dengan 

variabel prediktornya (X). Dalam hal ini variabel prediktor yang dikemukakan, tidak hanya 

variabel prediktor yang akan diteliti, tetapi semua variabel-variabel yang mungkin menjadi 

prediktor terhadap variabel tergantung yang menjadi inti permasalahan. Jadi dalam perumusan 

masalah ini, perlu dikemukakan variabel prediktor (X) sebanyak mungkin yang diperkirakan 

berhubungan dengan variabel tergantung (Y). Kemudian harus dikemukakan kenapa lebih 

tertarik atau lebih penting untuk memilih variabel-variabel prediktor (X) dan variabel 

tergantung (Y) yang akan diteliti. 

Catatan : Penulisan perumusan masalah adalah berupa uraian / narasi deskriptif dan bukan 

berupa kalimat pertanyaan 

C. Keaslian Penelitian 

Dalam sub bab keaslian penelitian ini, dikemukakan dengan menunjukkan bahwa 

masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan 

dengan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah diteliti. Disini peneliti 

menunjukkan tiap-tiap variabel-variabel yang diteliti apabila memang ada kesamaannya dan 

selanjutnya dikemukakan pula secara jelas perbedaan-perbedaannya. Perbedaan tersebut 

misalnya konsep yang dijadikan dasar, responden, alat yang digunakan atau hal-hal lain yang 

dapat menberikan gambaran secara jelas perbedaan yang akan diteliti dengan penelitian yang 

akan/sedang diteliti. Disini juga perlu dikemukakan, sekalipun masalah yang akan/sedang 

diteliti sekalipun pernah diteliti, tetapi masih belum terpecahkan secara memuaskan. 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik langkah-langkah yang dilakukan dan tujuan 

yang ingin dicapai. Ini berkaitan dengan inti masalah yang akan dikaji atau akan dipecahkan 

seperti yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah. Disini dikemukakan secara 

singkat semua variabel, baik variabel prediktor dan variabel tergantung yang akan diteliti 
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(secara operasional), responden yang akan dikenal penelitian, alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, serta rencana teknik analisisnya. 

Catatan : di bagian tujuan penelitian, dikemukakan secara naratif deskriptif, tanpa nomorisasi 

dan bukan menuliskan kembali judul penelitian / perumusan masalah penelitian 

 
II. Manfaat Penelitian. 

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah terkait dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan bagi pemecahan permasalahan kemanusiaan dalam rangka menunjang usaha 

pembangunan Negara dan Bangsa sesuai dengan visi dari Universitas 17 Agustus 1945. 

Manfaat ini berkaitan dengan lingkup latar belakang permasalahan yang menjadi titik tolak 

penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini dijelaskan sebagai piramida 

terbalik dari latar belakang masalah, dengan gaya penulisan berupa uraian deskriptif, tanpa 

nomorisasi. Manfaat penelitian juga menjelaskan tentang solusi yang dihasilkan oleh 

penelitian terhadap problematika kebangsaan, terutama yang menyangkut masalah-masalah 

yang berkaitan dengan nilai dan karakter bangsa. 

 
III. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang variabel-variabel yang akan/sedang 

diteliti berdasarkan kajian pustaka. Dalam hal ini bisa teori-teori dan hasil-hasil penelitian 

yang didapat oleh peneliti terdahulu (penelitian orang lain atau penelitian sendiri). Uraian 

dimaksud meliputi pengertian dan substansi masing-masing variabel serta kaitan antara 

variabel yang satu dengan yang lain, terutama variabel dependen dengan variabel 

independennya. 

Teori atau hasil penelitian tersebut sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua 

sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun 

penerbitan. Selanjutnya peneliti melakukan telaah dan kajian dari teori yang dikutip. 

Penulisan tentang masing-masing variabel lain serta kaitannya dengan variabel dalam tinjauan 

pustaka ini disusun secara tersendiri dalam sub-bab yang berbeda. 

Sistematika penyusunan tinjauan pustaka, dimulai dengan penjelasan variabel 

tergantung (Y) terlebih dahulu baru kemudian masing-masing variabel bebas (X). 

 
IV. Landasan Pemikiran 

Landasan pemikiran / kerangka pemikiran diuraikan berdasarkan rangkuman peneliti 

dari tinjauan pustaka dan merupakan tuntunan bagi peneliti untuk memecahkan masalah 

penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Landasan pemikiran / kerangka pemikiran 

merupakan ringkasan (pemadatan) dari tinjauan pustaka, dan dimungkinkan berupa elaborasi 

dari tinjauan pustaka yang dimaksud dalam bagian sebelumnya. 

Landasan teori ini disusun secermat mungkin, karena hal tersebut akan dijadikan 

landasan untuk merumuskan hipotesis, sehingga hipotesis yang diajukan memiliki kebenaran 

koherensi. Dalam uraian tentang landasan teori ini tentunya menyangkut pula masing-masing 

variabel serta kaitannya antara masing-masing, tetapi karena biasanya ini merupakan 

rangkuman dari tinjauan pustaka maka penulisannya cukup disusun sebagai narasi deskriptif, 

tanpa nomorisasi. Hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain disajikan 

dalam uraian kualitatif sehingga dapat menjadi penjelasan psikodinamika hubungan sebab 

akibat yang menarik dan bila perlu dapat dilengkapi dengan model-model matematisnya. 
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V. Hipotesis 

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori serta 

tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan 

masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Hipotesis dikemukakan secara tanpa 

keraguan oleh peneliti sekalipun merupakan jawaban sementara, tetapi secara kaidah 

keilmuan memiliki kebenaran koherensi. Oleh karena itu hipotesis yang dikemukakan betul- 

betul mengacu pada dasar teori yang telah dikemukakan sebelumnya, bukan sekedar 

mengulang pertanyaan penelitian. 

 
VI. Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi uraian tentang : jenis penelitian, subjek penelitian (populasi / 

sampel), variabel yang diteliti, alat yang digunakan dalam rangka pengumpulan data, jalan 

penelitian (untuk penelitian eksperimen), dan analisis data (termasuk uji asumsi yang 

diperlukan sebelum analisis data). 

A. Jenis Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan tentang metode penelitiannya, termasuk metode penelitian 

kualitatif atau kuantitif. Jika penelitian yang dilakukan kualitatif metodenya, maka perlu 

dijelaskan tipe penelitian kualitatif yang mana, fenomenologi, etnografi ataukah studi kasus. 

Jika metode kuantitaf, perlu dijelaskan apakah penelitiannya korelasional, komparasi ataukah 

eksperimental. 

B. Subjek Penelitian 

1. Populasi. 

Disini dikemukakan keadaan responden dan kepada siapa hasil penelitian akan 

digeneralisasikan. Disini dikemukakan pula area / lokasi dimana penelitian dilakukan. 

Mengenai populasi ini disertakan pula penyajian dalam bentuk tabel. Jumlah populasi 

dapat dikemukakan bila memungkinkan. 

2. Sampel Penelitian 
Disini dijelaskan responden yang mewakili populasi dan yang akan diteliti / diambil 

datanya serta penjelasan mengenai cara pengambilan sampel (teknik samplingnya). 

Dalam penjelasan mengenai sampel penelitian ini sebaiknya disertai dengan tabel. 

Jumlah sample penelitian sebaiknya dituliskan dengan mengacu pada teknik sampling 

yang dipakai. 

C. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Sebelum menguraikan tentang variabel-variabel penelitian dan pengukurannya, perlu 

dikemukakan kedudukan masing-masing variabel yang diteliti sebagai pengantar. 

1. Variabel Y-1 

Disini berisi uraian tentang variabel dependen yang diteliti. Uraian dimaksud meliputi: 

a. Definisi Operasional 

Pada bagian ini dijelaskan tentang definisi variable Y yang telah dioperasionalkan 

untuk kepentingan membatasi pengertian variable dalam penelitian dan mempermudah 

peneliti dalam membuat / menentukan karakteristik perilaku yang menggambarkan 

variable penelitian berdasarkan aspek-aspek variable tersebut. 

Disini juga dikemukakan tentang indikator-indikator perilaku yang menggambarkan 

variable Y penelitian beserta blue print nya. 

b. Pengembangan Alat ukur 

Dalam bagian ini diuraikan tentang alat pengambil data penelitian, termasuk penjelasan 
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apakah alat ukur yang dipergunakan disusun sendiri oleh peneliti ataukah mengadaptasi 

alat dari luar negeri / memodifikasi alat ukur yang telah dihasilkan oleh peneliti lain 

sebelumnya. 

Setelah itu dapat diuraikan contoh berapa aitem dari setiap aspek / indikator, termasuk 

aitem favourable & un-favourablenya, dan disajikan dalam bentuk table, sedangkan 

keseluruhan aitemnya disajikan dalam bentuk lampiran. 

c. Uji Alat Ukur 
Selanjutnya, dijelakan tentang proses validasi alat ukurnya yang meliputi uji 

diskriminasi dan uji reliabilitas. Yang dikemukakan disini adalah menggunakan teknik 

uji alat ukur seperti apa dan bagaimana batasan untuk menentukan aitem alat ukur yang 

dinyatakan sebagai aitem yang baik yang dapat menjadi bagian dari alat ukur yang 

tepat. 

2. Variabel Y-2, Y-3, dst (bila variabel dependennya lebih dari satu) dikemukakan secara 

berurutan. 

Masing-masing juga memuat uraian tentang definisi operasional, pengembangan alat ukur 

dan uji alat ukurnya. 

3. Variabel X-1, X-2, X-3.dst (bila variabel independennya lebih dari satu). 

Masing-masing juga memuat uraian tentang definisi operasional pengembangan alat ukur 

dan uji alat ukurnya. 

D. Desain Eksperimen 

Uraian tentang jalan penelitian ini dikemukakan apabila penelitian yang dilakukan 

menggunakan teknik eksperimen. Sehingga jika tidak eksperimen maka tidak perlu 

dicantumkan. Dalam penelitian eksperimen yang perlu diuraikan meliputi dua hal yaitu desain 

eksperimen yang dipilih dan tahap / prosedur eksperimen yang dilakukan. 

1. Nama desain eksperimen yang dipilih 

Apakah termasuk Pretest Postest Control Group Design, Repeated Measures Design, 

Factorial Design, The Solomon Four Group Design atau lainnya, diuraikan disini. 

Misalnya :  Pretest Postest Control Group Design 

Experiment Group : M1 X M2 

Control Group : M1 _ M2 

 
Keterangan : M2 = Measurement 2 / Post test 

M1 = Measurement 1 / Pretest 

X = Perlakuan 

_ = Tanpa perlakuan 

 
2. Tahap / Prosedur Eksperimen 

Dalam bagian ini diuraikan tentang langkah-langkah yang dilakukan peneliti, yang 

misalnya meliputi : 

a. Memilih sampel secara random dari populasi untuk ditempatkan sebagai kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

b. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberikan tes prestasi belajar matematika 

(sebagai pretest) sebelum diberikan perlakuan metode mengajar. 

c. Mengusahakan kedua kelompok (Eksperimen dan Kontrol) berada pada kondisi yang 

relatif sama, kecuali satu hal yang berbeda yaitu pada kelompok eksperimen diberikan 

pengajaran matematika dengan Metode problem Solving dan kelompok kontrol 
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diberikan dengan metode lain. 

d. Apabila pemberian perlakuan sebagaimana pada point 3 dinyatakan berakhir sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan, kedua kelompok (kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol) diberikan tes prestasi belajar matematika (sebagai posttest). 

e. Data penelitian dianalisis dengan teknik Statistik yang sesuai untuk menguji efektivitas 

pengajaran matematika antara Metode Problem Solving dengan metode lain yang 

ditunjuk sebagai metode kontrol 

Catatan : Uraian yang cukup rinci dalam bagian  ini  tentang  cara  melaksanakan 

eksperimen hanya berlaku khusus untuk penelitian yang menggunakan metode 

eksperimen saja. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam uraian mengenai analisis data mencakup uraian tentang model dan cara 

menganalisis data, termasuk teknik yang digunakan untuk uji, asumsi / prasyarat dari teknik 

analisis data yang dipakai. Penjelasannya dapat / dimungkinkan menggunakan tabel. Hasil 

analisis tidak disajikan dalam sub bab ini tetapi disajikan dalam bab laporan hasil penelitian / 

tesis. 

 
VII. Jadwal Penelitian 

Dalam jadwal penelitian dimuat tabel yang menunjukkan : 

a. Tahap-tahap penelitian, 

b. Perincian kegiatan pada setiap tahap meliputi: bimbingan proposal, seminar proposal, 

penyusunan alat, uji coba alat, pengambilan dan analisis data progress report, penyusunan 

tesis dan finalisasi. 

c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. 

 
Bagian Akhir 

 
Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (kalau ada). 

 
I. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian dan disusun ke 

bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. Tata aturan penulisan mengacu pada APA 

(America Phychological Association). Aturan penulisan sumber dari berbagai kepustakaan 

adalah sebagai berikut : 

a. Buku 

Nama belakang penulis. (tahun terbit). Judul buku. Jilid. terbitan ke. kota terbit : penerbit. 

b. Jurnal 

Nama belakang peneliti. (tahun). Judul penelitian. Nama jurnal. jilid/nomor. volume. 

Nomor halaman yang diacu. 

c. Majalah 

Nama belakang penulis. (tahun). Judul artikel. Nama Majalah dengan singkatan resminya. 

Jilid. Volume. Nomor halaman yang diacu. 
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d. Sumber internet 

Ditulis lengkap : http://www. ….dst., ditambah dengan keterangan diakses tanggal, bulan, 

tahun. 

Catatan : Diantara pelbagai bidang ilmu ada perbedaan sedikit-sedikit dalam cara penulisan, 

tetapi garis besarnya tetap sama. Sebab itu perbedaan kecil tetap diperkenankan, 

asalkan taat asas untuk seluruh penulisan. 

 
II. Lampiran (bila ada) 

Dalam lampiran terdapat keterangan atau informasi yang diperlukan pada pelaksanan 

penelitian, misalnya kuisioner, dan sifatnya hanya melengkapi usulan penelitian. 
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SISTEMATIKA TESIS 

 

Dalam naskah karya ilmiah penelitian tesis, sebenarnya yang dituliskan / dilaporkan adalah 

aplikasi dari usulan penelitian, sehingga kurang lebih garis besar penulisannya hampir sama, 

kecuali pada format penulisannya digunakan istilah bab. Sistematika penulisannya adalah 

mengikuti format berikut : 

 

Halaman Sampul Depan 

Halaman Judul 

Halaman Pengesahan 

Halaman Motto 

Halaman Pernyataan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Abstraks 

Intisari 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Permasalahan 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Perumusan Masalah 

3. Keaslian Penelitian 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

2. Manfaat Penelitian 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Variabel Y1 

2. Variabel Y2, Y3 dst. (bila ada) 

3. Variabel X1 

4. Variabel X2, X3 dst. (bila ada) 

5. Variabel Kaitan antara Variabel X1, X2, dst. Terhadap Y1 (Y2, Y3 dst. Bila 

lebih dari 1Y) 

B. Landasan Pemikiran 

C. Hipotesis 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

2. Sampel Penelitian 

B. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

1. Variabel Y1 (disebutkan dengan jelas nama variabel yang dimaksud) 

a. Definisi Operasional variabel Y1 

b. Pengembangan Alat Ukur variabel Y1 (alat ukur yang digunakan serta 

proses penyusunannya) 
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c. Uji Alat Ukur variabel Y1 

1) Uji Diskriminasi item 

2) Uji Reliabilitas 

2. Variabel Y2; Y2 dst. (penjelasannya seperti variabel Y1) 

3. Variabel X1; X2 dst (penjelasannya seperti variabel Y1) 

 

C. Desain Penelitian 

(khusus peneliti yang menerapkan penelitian eksperimen) 

1. Disain Eksperimen yang dipilih 

2. Tahap / Prosedur Penelitian Eksperimen 

D. Analisa Data 

1. Uji asumsi / Uji prasyarat 

2. Teknik analisis 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 Surat Permohonan Penelitian (dari Fakultas) 

 Surat Izin/Telah Melakukan Penelitian (dari Instansi) 

 Inform Concent 

 Skala Penelitian / Modul (bila eksperimen) 

 Tabulasi Data 

 Analisis Data 

 Dokumentasi kegiatan 

 
Catatan : Untuk format tesis, semuanya menggunakan Bab, sehingga berbeda dengan 

proposal. Mengenai teknis penulisan / tata tulisnya, termasuk cara penomoran 

dan hal-hal yang terkait dengan daftar pustaka, cara mengutip serta lampiran, 

dapat disimak di buku pedoman penulisan ini pada bagian Tata Cara Penulisan. 
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TESIS 

 

Sama halnya dengan usulan penelitian, tesis juga terdiri dari tiga bagian, yaitu : Bagian Awal, 

Bagian Utama dan Bagian Akhir; tetapi isinya lebih luas. 

 

Bagian Awal 

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman pernyataan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

daftar lampiran, abstrak, serta intisari. 

 
Halaman Sampul Depan. 

Halaman sampul depan memuat: judul tesis, maksud tesis, lambang Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya, nama dan NIM mahasiswa, Instansi, dan tahun penyelesaian tesis.  

a. Judul tesis dibuat sesingkat-singkatnya, jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang 

hendak diteliti, dan tidak memberikan peluang penafsiran yang beranekan ragam. 

b. Maksud tesis adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Derajat Sarjana S- 

2 Program Studi Magister Psikologi. 

c. Lambang Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berbentuk segi lima. 

d. Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat 

kesarjanaan. Di bawah nama dicantumkan NIM. 

e. Instansi ditulis : Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya. 

f. Tahun penyelesaian tesis adalah tahun ujian tesis terakhir dan ditempatkan di bawah 

Surabaya. 

 
Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi diketik di 

atas kertas putih. 

 
Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat tanda tangan para Pembimbing dan para Penguji dan tanggal ujian. 

 
Halaman Motto 

Halaman ini memuat motto / kata mutiara yang menginspirasi / menyemangati peneliti 

dalam melakukan penelitian dan menulis tesis. 

 
Halaman Pernyataan 

Halaman ini berisi pernyataan dari peneliti bahwa isi tesis tidak menjiplak / meniru / 

plagiat dan juga bukan milik orang lain. 

 
Halaman Kata Pengantar 

Kata pengantar, mengandung uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan, 

dan ucapan terimakasih peneliti pada pihak-pihak yang memberikan dukungan moril maupun 

finansial terhadap penelitian dan penulisan tesis. Dalam prakata tidak terdapat hal-hal yang 

bersifat ilmiah. 
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Bagian Utama 

 
Bagian Utama Tesis substansinya sama dengan usulan penelitian memuat : permasalahan 

(latar belakang, tujuan penelitian), tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, desain 

penelitian, dan jadwal penelitian. 

Beda antara tesis dan usulan penelitian, adalah pada sistematikanya. Dalam usulan penelitian 

tidak ada bab-bab, sementara pada penulisan tesis, digunakan bab. 

 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Permasalahan 

Permasalahan yang diteliti disesuaikan dengan visi dari Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya. Visi universitas adalah terwujudnya universitas unggul berbasis nilai dan karakter 

bangsa. Uraian tentang permasalahan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

keaslian penelitian, dan manfaat yang diharapkan. 

1. Latar belakang masalah. 

Latar belakang masalah memuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah 

yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti. Diuraikan pula tentang 

kedudukan masalah yang akan diteliti tersebut dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. 

Lingkup permasalahan dimaksud bisa permasalahan psikologis secara luas atau permasalahan 

kemanusiaan secara makro. Misalnya ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan 

keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS) yang tentunya dapat dilakukan kajian melalui 

pendekatan disiplin ilmu Psikologi. 

Dalam uraian latar belakang masalah ini yang menjadi masalah yang perlu diuraikan 

terlebih dahulu secara umum adalah berkedudukan sebagai Variabel Tergantung (Y). 

Diperbolehkan mengungkapkan data-data / fakta yang menunjang agar permasalahan menjadi 

semakin jelas. Data-data atau fakta-fakta ini mengerucut menjadi ciri-ciri perilaku yang 

menjadi permasalahan, selanjutnya ciri-ciri tersebut sama dengan ciri-ciri atau indikator dari 

variabel Y yang dimaksud. 

Uraian dinamika psikologi variabel X dengan Y, diperkuat oleh hasil penelitian 

sebelumnya. 

2. Perumusan Masalah. 

Perumusan masalah berisi deskripsi tentang hubungan variabel tergantung (Y), dengan 

variabel prediktornya (X). Dalam hal ini variabel prediktor yang dikemukakan, tidak hanya 

variabel prediktor yang akan diteliti, tetapi semua variabel-variabel yang mungkin menjadi 

prediktor terhadap variabel tergantung yang menjadi inti permasalahan. Jadi dalam perumusan 

masalah ini, perlu dikemukakan variabel prediktor (X) sebanyak mungkin yang diperkirakan 

memiliki keterkaitan / hubungan dengan variabel tergantung (Y). Semuanya ditulis dalam 

bentuk narasi deskriptif dan tidak ada nomorisasi. 

Kemudian dikemukakan pula alasan ketertarikan peneliti pada variabel-variabel prediktor 

(X) tertentu dibandingkan semua prediktor yang mungkin dapat mempengaruhi variabel 

tergantung (Y) yang menjadi permasalahan dan akan diteliti. 
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3. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi 

belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas perbedaan 

penelitian tesis ini dibandingkan penelitian sebelumnya. 

Pada bagian ini, peneliti juga menguraikan persamaan antar penelitian sebelumnya 

dengan penelitian tesisnya saat ini serta menjelaskan secara deskriptif dikemukakan pula 

secara jelas perbedaan-perbedaannya. Perbedaan tersebut misalnya konsep yang dijadikan 

dasar, responden, alat yang digunakan atau hal-hal lain yang dapat memberikan gambaran 

secara jelas perbedaan yang akan diteliti dengan penelitian yang akan/sedang dilakukan. 

Disini juga perlu dikemukakan, sekalipun masalah yang akan/sedang diteliti sekalipun pernah 

diteliti, tetapi masih belum terpecahkan secara memuaskan. 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik langkah-langkah dan tujuan yang ingin 

dicapai. Ini berkaitan dengan inti masalah yang akan dikaji atau akan dipecahkan. Disini 

dikemukakan secara singkat variabel-variabel yang akan diteliti (secara operasional), 

responden yang akan dikenai penelitian, alat yang digunakan serta rencana teknik analisisnya. 

Uraian dalam tujuan penelitan ini menyangkut gambaran singkat dari dasar teori dan metode 

penelitian. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan ialah faedah bagi ilmu pengetahuan dan bagi pemecahan 

permasalahan kemanusiaan dalam rangka menunjang usaha pembangunan Negara dan 

Bangsa. Faedah ini berkaitan dengan lingkup permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian 

sebagaimana telah dikemukakan dalam perumusan masalah. Akhirnya, manfaat ini 

memberikan solusi tarhadap problematika kebangsaan, terutama yang menyangkut masalah- 

masalah yang berkaitan dengan nilai dan karakter bangsa. 

 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 
A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang variabel-variabel yang akan / sedang 

diteliti berdasarkan kajian pustaka. Dalam hal ini bisa teori-teori dan hasil-hasil penelitian 

yang didapat oleh peneliti terdahulu (penelitian orang lain atau penelitian sendiri). Uraian 

dimaksud meliputi pengertian dan substansi masing-masing variabel serta kaitan antara 

varibel yang satu dengan yang lain, terutama variabel dependen dengan variabel 

independennya. Teori atau hasil penelitian tersebut sedapat mungkin diambil dari sumber 

aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis 

dan tahun penerbitan. Selanjutnya peneliti melakukan telaah dan kajian ilmiah akan teori yang 

dikutip (tidak diperkenankan hanya sekedar mengutip). 

Penulisan tentang masing-masing variabel serta kaitannya dengan variabel dalam 

tinjauan pustaka ini disusun secara tersendiri dalam sub bab yang berbeda. Terdapat sub bab 
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tentang dimensi, indikator atau ciri dari masing-masing variabel. Peneliti mengutip dan 

melakukan telaah dan analisa tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pendapat 

tokoh. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan untuk menggunakan dimensi, aspek, ciri dan 

indikator yang sesuai untuk penelitiannya, beserta alasannya. Pada sub judul atau aspek atau 

dimesi selanjutnya disimpulkan hendak menggunakan kutipan dari tokoh siapa yang aka 

dijadikanacuan pengembangan skala pada penelitian tersebut. Berikan uraian alasan 

pemilihan acuan indicator untuk pengembangan skala pada masing-masing variabel. 

Sistematika penyusunan tinjauan pustaka, dimulai dengan penjelasan variable tergantung 

(Y) terlebih dahulu baru kemudian masing-masing variable bebas (X). 

Susunannya adalah dimulai dari menguraikan teori-teori yang terkait dengan variable Y 

dahulu baru X. 

 
B. Landasan Pemikiran 

Landasan pemikiran dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun sendiri oleh penulis 

sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. 

Landasan pemikiran merupakan ringkasan (pemadatan) dari tinjauan pustaka. Tetapi apabila 

diperlukan juga dapat berupa elaborasi dari tinjauan pustaka dimaksud. Landasan pemikiran 

ini disusun secermat mungkin, karena hal tersebut akan dijadikan landasan untuk 

merumuskan hipotesis, sehingga hipotesis yang diajukan memiliki kebenaran koherensi. 

Dalam uraian tentang landasan pemikiran initentunya menyangkut pula masing-masing 

variabel serta kaitannya antara masing-masing, tetapi karena biasanya ini merupakan 

rangkuman dari tinjauan pustaka maka penulisannya cukup disusun berdasarkan alinea (tidak 

dalam sub bab seperti dalam tinjauan pustaka). Hubungan antara variabel yang satu dengan 

yang lain disajikan dalam bentuk uraian kualitatif dan bila perlu dapat dilengkapi dengan 

model-model matematis. 

 
C. Hipotesis 

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan 

pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus 

dibuktikan kebenarannya secara empiris. Hipotesis dikemukakan secara mantap tanpa ragu- 

ragu dalam arti hipotesis dimaksud sekalipun merupakan jawaban sementara, tetapi secara 

kaidah keilmuan memiliki kebenaran koherensi. Oleh karena itu hipotesis yang dikemukakan 

betul-betul mengacu pada dasar teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Hipotesis yang 

dikemukakan bukan hipotesis nol tetapi hipotesis yang berarah. 

 

 
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian berisi uraian tentang : subjek penelitian (populasi / sampel), variabel 

yang diteliti, alat yang digunakan dalam pengumpulan data, jalan penelitian (untuk penelitian 

eksperimen), dan analisis data (termasuk uji asumsi bila diperlukan). 
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A. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Disini dikemukakan keadaan responden dan kepada siapa hasil penelitian akan 

digeneralisasikan. Disini dikemukakan pula area / lokasi dimana penelitian dilakukan. 

Mengenai populasi ini disertakan pula penyajian dalam bentuk tabel. Jumlah populasi dapat 

dikemukakan bila memungkinkan. 

2. Sampel Penelitian 

Disini dijelaskan responden yang mewakili populasi dan penelitian eksperimen. Dalam 

hal ini perlu dikemukakan pula penjelasan mengenai cara atau teknik pengambilan sampel 

(teknik samplingnya). Dalam penjelasan mengenai sampel penelitian dimaksud sebaiknya 

disertai dengan tabel. Jumlah sampel penelitian sebaiknya dituliskan dengan mengacu pada 

teknik sampling yang dipakai. 

 
B. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Sebelum menguraikan tentang variabel-variabel penelitian dan pengukurannya disini perlu 

dikemukakan kedudukan masing-masing variabel yang diteliti sebagai pengantar. 

1. Variabel Y-1 (ditulis lengkap nama variabelnya( 

Disini berisi uraian tentang variabel dependen yang diteliti. Uraian dimaksud meliputi: 

a. Definisi operasional, aspek-aspek, indikator-indikator serta blue print nya. 

b. Pengembangan alat ukur / aitem-aitem. 

Dalam hal ini penjabarannya (berapa aitem setiap aspek indikator, aitem favourable & 

unfavourable) disajikan dalam bentuk tabel; sedangkan keseluruhan aitemnya 

disajikan dalam bentuk lampiran. 

 
Selanjutnya perlu diberikan penjelasan mengenai skala yang digunakan sekaligus cara 

pemberian skornya. 

c. Uji Alat Ukur. 

Disini diuraikan tentang teknik uji diskriminasi item dan uji reliabilitas dari alat ukur. 

Aitem-aitem yang telah diuji disajikan dalam bentuk tabel, dan dijelaskan mana aitem 

yang valid dan mana yang gugur. Print out dari analisis yang berkaitan dengan uji 

diskriminasi item dan uji reliabilitas dimaksud, disajikan dalam bentuk lampiran. 

2. Variabel Y-2, Y-3, dst. (bila variabel dependennya lebih dari satu) dikemukakan secara 

berurutan. Masing-masing juga memuat uraian tentang definisi operasional, 

pengembangan alat ukur dan uji alat ukurnya. 

3. Variabel X-1, X-2, X-3.dst (bila variabel independennya lebih dari satu). Masing-masing 

juga memuat uraian tentang definisi operasional pengembangan alat ukur dan uji alat 

ukurnya. 

 
C. Desain Eksperimen 

Bagian ini dikemukakan apabila penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen menggunakan eksperimen murni, terdapat kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam penelitian eksperimen yang perlu diuraikan 

meliputi dua hal: 

1. Desain eksperimen yang dipilih (Pretest Posttest Control Group Design, Repeated 

Measures Design, Factorial Design, The Solo-mon Four Group Design atau lainnya) 
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2. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan 

desain eksperimen yang telah dipilih. 

Bagian ini, intinya adalah memuat uraian yang cukup terinci tentang cara melaksanakan 

eksperimen (khusus untuk penelitian yang menggunakan metode eksperimen). 

Misalnya :  Pretest Postest Control Group Design 

Experiment Group : M1 X M2 

Control Group : M1_M2 

 
Keterangan : M2 = Measurement 2 / Post test 

M1 = Measurement 1 / Pretest 

X = Perlakuan 

_ = Tanpa perlakuan 

 
Misalnya : 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti, meliputi : 

a. Memilih sampel secara random dari populasi untuk ditempatkan sebagai kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

b. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberikan tes prestasi belajar matematika 

(sebagai pretest) sebelum diberikan perlakuan metode mengajar. 

c. Mengusahakan kedua kelompok (kelompok Eksperimen dan kelompok Kontrol) berada 

pada kondisi yang relatif sama, kecuali satu hal yang berbeda yaitu pada kelompok 

eksperimen diberikan pengajaran matematika dengan Metode Problem Solving dan 

kelompok kontrol diberikan dengan metode lain. 

d. Apabila pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen berakhir sesuai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan, maka kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

diberikan tes prestasi belajar matematika (sebagai posttest). 

e. Data penelitian dianalisis dengan teknik Statistik yang sesuai untuk menguji efektivitas 

Metode Problem Solving dibandingkan dengan metode lain yang ditunjuk sebagai 

metode kontrol. 

 
D. Teknik Analisis Data 

Dalam uraian mengenai analisis data mencakup uraian tentang model/analisis serta teknik 

yang digunakan dalam rangka uji prasyarat/uji asumsi. Hasil uji asumsi/prasyarat disajikan 

sebelum uraian tentang teknik analisis data. Dalam penyajian tentang hasil uji asumsi 

sebaiknya disertai dengan tabel. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak dipecah 

menjadi sub judul tersendiri. 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, foto atau 

bentuk lain dan ditempatkan sedekat-dekatnya dengan pembahasan, agar pembaca lebih 

mudah rnengikuti uraian. Pada alenia pertama bab ini sebaiknya dikemukakan bahwa hasil 

penelitian dapat dijumpai pada daftar dan gambar yang nomornya disebutkan. 
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B. Pembahasan 

Pembahasan berupa penjelasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya 

dengan teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian serta pandangan-pandangan 

rasional dari peneliti. Maksudnya dalam pembahasan ini peneliti memberikan penjelasan 

dinamika psikologis tentang temuan penelitian yang didapat. Dalam pembahasan ini kiranya 

perlu ditambahkan uraian mengenai kendala dan keterbatasan yang dialami peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

 

 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah. 

 
A. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan rangkuman dari isi tesis. Di dalamnya berisi uraian singkat yang 

dijabarkan dari perumusan masalah, hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan. Secara singkat dalam kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan 

masing-masing bab, bukan hanya bab 4. 

B. Saran 

Saran dibuat berdasarkan hasil penelitian dalam kaitannya dengan permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian. Dalam saran ini dapat ditambahkan atas dasar pengalaman dan 

pertimbangan penulis yang ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin 

melanjutkan atau memperkembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. 

Bagian Akhir 

 
Bagian akhir mengandung daftar pustaka dan lampiran. 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun seperti pada usulan penelitian. 

Lihat catatan tentang hal ini 

2. Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk 

melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian Utama tesis. 
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TATA CARA PENULISAN PROPOSAL DAN TESIS 

SECARA UMUM 

 
A. Bahan dan Ukuran 

 

1. Naskah 

Naskah proposal dan tesis diketik pada kertas A4 80 gram dan tidak bolak-balik. 

 

2. Sampul 

Sampul dibuat dari kertas Buffalo atau yang sejenis, dan sedapat-dapatnya diperkuat 

dengan karton dan dilapisi dengan plastik. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan 

yang terdapat pada halaman judul dan contohnya tertera pada Lampiran 5. 

 
3. Warna sampul 

Warna sampul disesuaikan dengan warna yang dipakai pada prodi (disesuaikan dengan 

aturan di prodi). 

 
4. Ukuran 

Naskah diketik dengan jarak 4 cm dari tepi kiri kertas, 3 cm dari tepi kanan, 4 cm dari 

tepi atas dan 3 cm dari tepi bawah. Sehingga kurang lebih, lebar naskah adalah 14 cm dan 

panjang naskah kurang lebih adalah 23 cm. 

 
B. Pengetikan 

 

1. Jenis huruf 

a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dan seluruh naskah harus 

menggunakan jenis huruf yang sama. Kecuali untuk keterangan rumus, digunakan 

ukuran huruf 10. Sedangkan untuk tulisan atau isi tabel, digunakan ukuran huruf 12, 

tetapi dimungkinkan untuk memperkecil ukurannya menjadi 11 dalam kondisi 

tertentu. 

b. Huruf miring untuk tujuan tertentu dinyatakan untuk kata-kata dengan bahasa asing, 

kecuali kata asing yang telah terserap atau digunakan secara umum. 

c. Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik harus ditulis 

dengan rapi memakai tinta hitam kemudian dituliskan keterangannya. 

 
2. Bilangan dan satuan 

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat. Misalnya : 10 g 

bahan. 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Misalnya : berat telur 

5,45 kg. Termasuk saat menuliskan bilangan desimal 0,.... angka 0 (nol) dibagian 

depan tanda koma tetap harus ditulis. Sehingga untuk kutipan hasil olah statistik 

dengan program dari luar negeri yang biasanya menuliskan bilangan desimal misalnya 

dengan cara : .673, harus ditulis kembali menjadi 0,673. 

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya m, 

g, kg, cal, dll. 
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3. Jarak baris 

Jarak antara 2 baris diketik dalam 2 spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, judul daftar 

(tabel), isi tabel dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka, yang diketik 

dengan jarak 1 spasi ke bawah. 

 
4. Batas tepi ketikan naskah 

a. Tepi atas  : 4 cm 

b. Tepi bawah : 3 cm 

c. Tepi kiri  : 4 cm 

d. Tepi kanan : 3 cm 

Batas tepi naskah tersebut juga berlaku untuk tata letak tabel dan gambar atau bagan yang 

dikutip, sehingga garis terluar tabel tidak boleh melebihi batas tersebut. 

 
5. Pengisian Ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan harus 

dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan sampai ada bagian ruang dalam 

lembaran kertas yang terbuang-buang, kecuali bila akan mulai dengan alinea baru, sub judul 

atau bab baru. 

Pemuatan gambar, bagan atau tabel tidak boleh terputus (tabel harus dalam 1 halaman), 

sehingga perlu diupayakan berada dalam satu halaman penuh. Untuk itu, tabel tidak selalu 

harus dituliskan di bawah alinea atau kalimat yang dituliskan sebelumnya. Selama tabel diberi 

judul yang memiliki nomor tabel, maka penulisan tabel boleh berselang dengan alinea lain 

atau kalimat lainnya. 

 
6. Alinea baru 

Alinea baru dimulai pada ketikan huruf ke-6 dari batas tepi kiri. Setelah itu, kalimat yang 

ditulis kembali ke tepi kiri atau batas kiri kertas. 

 
7. Permulaan kalimat 

Pada permulaan kalimat, bilangan, lambang, atau rumus kimia, harus ditulis dalam ejaan, 

misalnya: 

Sepuluh ekor tikus melompat dari dalam kotak kayu......... 

 
8. Judul, Sub Judul, Anak Sub Judul dan Lain-lain 

a. Judul 

Judul utama dalam bab pada tesis harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua 

dan diatur supaya simetris kiri kanannya (center), dengan jarak 4 cm dari tepi atas 

tanpa diakhiri dengan titik, dicetak tebal (bold). Tetapi, judul utama dalam proposal 

semuanya ditulis dimulai dari tepi kiri (tidak center) dan dicetak tebal (bold). 

Judul gambar dan tabel atau bagan baik dalam proposal maupun tesis, ditulis 

dengan huruf besar di awal tiap kata yang digunakan, kecuali kata sambung seperti : 

dan, sebagai, tetapi, yang, dll. Judul gambar, tabel dan bagan dicetak tebal, termasuk 

nomor tabel, gambar atau bagannya. 
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b. Sub Judul 

Sub Judul di proposal tidak ditulis secara simetris di tengah, tetapi dimulai dari 

tepi kiri, tetapi untuk Sub Judul di tesis ditulis dalam posisi simetris di tengah-tengah 

(center). 

Baik tesis maupun proposal, semua kata di Sub Judul diawali dengan huruf besar 

(kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Sub 

Judul baik di proposal maupun tesis, dicetak tebal (bold) dan kalimat pertama sesudah 

sub judul dimulai dengan alinea baru. 

c. Anak Sub Judul 

Anak Sub Judul baik dalam proposal maupun tesis diketik mulai dari batas tepi 

kiri sesuai urutan nomorisasinya, tetapi hanya huruf yang pertama saja yang berupa 

huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. Anak Sub Judul tidak perlu ditulis tebal, dan 

kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan alinea baru. 

d. Sub Anak Sub Judul 

Sub Anak Sub Judul ditulis mulai di bawah nomorisasi yang digunakan. Diawali 

dengan huruf kapital, tidak perlu dicetak tebal, dan diikuti dengan titik. Kalimat 

pertama yang menyusul kemudian, diketik terus ke belakang dalam satu baris dengan 

sub anak sub judul. Contoh penulisan judul dan lain-lainnya tertera pada lampiran 7. 

 
9. Rincian ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor 

urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis 

penghubung (-) atau tanda lain (bullet) seperti titik atau tanda * yang ditempatkan di 

depan rincian tidaklah dibenarkan. 

 
10. Letak Simetris 

Gambar, tabel (daftar), persamaan, judul, dan sub judul ditulis simetris terhadap tepi kiri 

dan kanan pengetikan (center). 

 
C. Penomoran 

 

1. Penomoran Halaman 

a. Bagian awal laporan yaitu sebelum inti dari laporan (Bab I hingga IV) atau mulai dari 

halaman judul sampai ke intisari, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. 

Misalnya i, ii, iii dst. 

b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari Latar Belakang Masalah dalam Bab I 

hingga ke halaman terakhir (Jadwal Penelitian dalam proposal atau Saran dalam Bab 

V di tesis), memakai angka Arab sebagai nomor halaman. Misal : 1, 2, 3, dst. 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali pada halaman yang 

memuat judul atau bab, nomor halaman ditulis di bawah tengah (center). 

d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas 

atau tepi bawah. 
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2. Penomoran Tabel, Gambar atau Bagan 

Tabel, Gambar maupun Bagan diberi nomor urut dengan angka Arab, secara berurutan 

dan tidak terkait dengan letak tabel tersebut pada bab berapa, serta dicetak tebal (bold). 

Contoh : 

Tabel 1. Komposisi Jumlah Subyek Penelitian. 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki 27 orang 

Perempuan 15 orang 

 
Judul tabel atau gambar atau bagan dituliskan sejajar dengan nomor tabel, gambar atau 

bagannya dan bukan dalam baris yang berbeda atau bukan di bawah nomor tabel, gambar atau 

bagannya. 

 
D. Tabel, Gambar dan Bagan 

 
1. Pencantuman Tabel, Gambar dan Bagan 

a. Nomor tabel diikuti dengan judul yang ditempatkan simetris di atas tabel, ditulis 

dalam huruf kapital pada tiap awal kata yang dipakai tanpa diakhiri dengan titik serta 

dicetak tebal. Sedangkan untuk gambar, cara penomorannya sama dengan tabel, tetapi 

penulisannya di bawah gambar yang dicantumkan, ditulis tebal (bold) dan diawali 

dengan huruf besar (kapital) pada tiap kata yang dipakai sebagai judulnya serta tidak 

diakhiri dengan titik. Penomoran bagan, sama dengan cara penomoran gambar. 

b. Pencantuman tabel, gambar maupun bagan tidak boleh dipenggal atau terpisah 

halaman, kecuali kalau memang panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu 

halaman. Pada halaman lanjutan tabel, gambar atau bagan dicantumkan nomer tabel, 

gambar atau bagan dan kata lanjutan, tanpa judul. 

c. Kolom-kolom pada tabel diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu 

dengan lainnya cukup tegas. 

d. Apabila tabel atau gambar atau bagan lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga 

harus dibuat memanjang pada halaman kertas, maka bagian atas tabel, gambar atau 

bagan harus diletakkan di sebelah kiri kertas. 

e. Di atas dan di bawah tabel (daftar) dipasang garis batas, agar terpisah dari uraian 

pokok dalam makalah. 

f. Tabel (daftar) diketik simetris. 

g. Tabel (daftar) yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada 

lampiran. 

 
2. Gambar 

a. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan). 

b. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah gambar 

tanpa diakhiri dengan titik. 

c. Gambar tidak boleh dipenggal. 

d. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang lowong di dalam gambar dan 

jangan pada halaman lain. 

e. Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar harus 
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diletakkan di sebelah kiri kertas. 

f. Ukuran gambar atau bagan (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajar-wajarnya 

(jangan terlalu kurus atau terlalu gemuk). 

g. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi atau 

ekstrapolasi. 

h. Letak gambar diatur supaya simetris. 

 
E. Bahasa 

 
1. Bahasa yang dipakai 

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku (ada subyek dan predikat dan 

supaya lebih sempurna, ditambah dengan objek dan keterangan). Apabila ada kata dari bahasa 

asing yang tidak ada terjemahannya, ditulis aslinya tapi dicetak miring (Italic). 

 
2. Bentuk Kalimat 

Kalimat-kalimat tidak bo!eh menampilkan orang pertama dan orang kedua (saya, aku, 

kami, kita, engkau, dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif. Pada penyajian ucapan 

terima kasih pada prakata, saya diganti dengan kata peneliti. 

 
3. Istilah 

a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau istilah asing yang sudah ada 

terjemahannya dan telah masuk dalam rumpun bahasa Indonesia. 

b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, harus dicetak miring. 

 
4. Kesalahan yang sering terjadi 

a. Kata penghubung, seperti sehingga, dan sedangkan, tidak boleh dipakai memulai 

suatu kalimat maupun alinea. 

b. Kata depan, misalnya pada, tidak boleh digunakan pada tempatnya, misalnya 

diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat) atau pada awal kalimat atau 

alinea. 

c. Kata dimana dan darimana atau tidak boleh digunakan, karena bentuk yang demikian 

tidaklah baku. 

d. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan ke dan di sebagai kata depan. 

e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. 

 

 
F. Penulisan Nama 

 

1. Nama penulis yang diacu dalam uraian 

Penulisan yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja, dan 

kalau lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan 

dkk atau et al (sebagai singkatan dari dan kawan-kawan), kemudian diikuti oleh tahun 

terbitnya pustaka yang diacu. 
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Contoh: 

a. ..............., karena motivasi berada diantara potensi untuk melakukan dengan perilaku 

itu sendiri (Maier, 1999). 

b. Menurut McMahon dan McMahon (1986), inteligensi bukan merupakan kemampuan 

khusus tetapi sebagai multiple intelligencies. 

c. Penelitian Munandar (1982) dan Sinambela (1993) menemukan adanya kaitan yang 

rendah antara inteligensi dan kreativitas. 

d. ...............rasa percaya terhadap potensi diri akan menimbulkan motivasi intrinsik 

(Deci, dkk, 1975; Phillips dan Lord, 1980; Petri, 1981) 

 
2. Nama penulis dalam daftar pustaka 

Semua penulis dalam daftar pustaka, harus dicantumkan namanya, dan tidak boleh hanya 

penulis pertama ditambah dkk atau et al saja. Kemudian diikuti tahun penerbitan, judul buku, 

edisi (cetakan) nama penerbit dan nama kota tempat penerbit. 

Bila sumber pustaka berupa jurnal, maka nama peneliti, nomer (volume), judul tulisan 

dan nomer halaman harus dicantumkan, tanpa mencantumkan nama penerbit dan kota di mana 

diterbitkan, tetapi nama jurnalnya dituliskan lengkap. 

Hal yang sama berlaku untuk penulisan daftar pustaka yang sumbernya adalah tesis atau 

skripsi atau disertasi. Pada sumber pustaka berupa tesis atau skripsi atau disertasi, maka nama 

peneliti ditulis, diikuti tahun di dalam kurung, kemudian judul tidak dicetak miring, diikuti 

dengan keterangan sebagai tesis atau skripsi atau disertasi yang dicetak miring. 

Judul buku dicetak miring, tetapi bila sumbernya adalah jurnal, maka judul tidak dicetak 

miring dan justru nama jurnalnya yang dicetak miring. Penulisan pada baris kedua dan 

selanjutnya diketik masuk lima ketukan (dimulai pada ketukan keenam). 

Contoh penulisan jurnal : 

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, Structures and Student Motivation. Journal of 

Educational Psychology. 84. 261-271. 

 
Argyle, M. and Robinson, P. (1962). Two Origins of Achivement Motivation. British 

Journal of Social and Clinical Psychology. 1. 107-120. 

 
Deci, E.L.; Cassio, W.F. and Krussell, J. (1975). Cognitif Evaluation Theory and some 

Comments on The Calder Staw Critique. Journal of Personalify and Social 

Psychology. 31. 18-35. 

 
Contoh penulisan buku : 

Davis, K and Newstrom, J.W. (1989). Human Behaviour at Work. 8” edition. McGraw- 

Hill International Editions. New York. 

 
Munandar, S.C.U. (1982).Pemanduan Anak Berbakat : Suatu Studi Penjajakan. Pustaka 

Sinar Harapan. Jakarta. 

 
Contoh penulisan tesis, skripsi atau disertasi : 

Djohar, R. (1998). Kreativitas dan Bakat Seni dengan Penyesuaian Sosial Siswa 

Akselerasi. Tesis. Fakultas Psikologi Universitas Paramadina Jakarta 
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Pratitis, N.T.(1996). Pengaruh Effort, Ability dan Motivasi terhadap Job Performance. 

Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

 
Untuk penulisan nama yang dikutip dari internet, harus ditulis lengkap dengan sumber 

web atau alamat browsingnya dan dituliskan pula tanggal aksesnya. Tanda garis yang muncul 

setelah penulisan alamat browsing dan perubahan warna huruf yang terjadi dibiarkan saja dan 

tidak perlu diubah. Jika tidak terdapat nama pada kutipan internet, maka hanya perlu ditulis 

secara lengkap alamat browsingnya ditambah dengan tanggal, bulan dan tahun mengutipnya. 

Misalnya : 

Pratitis, N.T, dalam http://www.academia.edu.ac.id, diakses 23 Mei 2013 

Rulon, M.D, dalam http://www.untag-sby.ac.id/elp_1234/simtag, diakses 10 Oktober 

2009 

 
3. Nama penulis lebih dari satu suku kata 

Jika nama penulis terdiri dari 2 suku kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama 

akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah dan setenusnya, yang semuanya 

diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan suku kata nama depan, tengah dan seterusnya. 

Contoh: 

a. Robert J. Gregory ditulis : Gregory, R.J. 

b. Richard N. Osborn ditulis : Osborn, R.N. 

c. Sultan Takdir Alisyahbana, ditulis : Alisyahbana S.T. 

d. Donald Fitzgerald Othmer ditulis : Othmer. D.F. 

 
4. Nama dengan garis penghubung 

Kalau nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di antara 

dua suku katanya maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. 

Contoh: 

Sulastin-Sutrisno ditulis Sulastin-Sutrisno. 

 
5. Nama yang diikuti dengan singkatan 

Nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu 

dengan suku kata yang ada di depannya. 

 
Contoh: 

a. Mawardi A.l. ditulis: Mawardi A.l. 

b. Williams D. Ross Jr. ditulis: Ross Jr., W.D. 

c. John R. Schermerhorn, Jr. ditulis: Schermerhorn Jr, J.R. 

 
6. Derajat kesarjanaan 

Derajat kesarjanaan tidak perlu dicantumkan. 

 

 

 

 

http://www.academia.edu.ac.id/
http://www.untag-sby.ac.id/elp_1234/simtag
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G. Kutipan dari Internet 

 
Kutipan dari Internet pada daftar pustaka ditulis lengkap alamatnya sampai browse 

terakhirnya dan diikuti dengan tgl, bln, th mengakses. Bila ada nama penulis artikelnya boleh 

dicantumkan tapi alamat web harus tetap dimuat juga. 

Contoh: 

http://www.detik.com, diakses 12, Desember 2012 

 
Budiono,dalam http://www.kreativitas_anak_remaja/php=215/ jurnalpsikologi.com, 

diakses 12, Desember 2012. 

 
Penulisan kutipan dari internet pada bagian isi adalah sebagai berikut : 

Bullying telah menjadi hal yang umum terjadi, terutama saat pelaksanaan LOS atau MOS 

di sekolah (dalam http://www. detik.com, diakses 12, Desember 2012) 

 
H. Catatan Kaki, Istilah Baru, dan Kutipan 

 
1. Catatan kaki 

Sebaiknya (kalau tidak perlu sekali) dihindari penggunaan catatan kaki, kecuali untuk 

bidang studi tertentu, terutama llmu Sejarah. Ditulis dengan jarak satu spasi. 

 
2. Istilah baru 

Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan 

asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu diberikan padanannya dalam 

bahasa asing (dalam kurung). Kalau banyak sekali rnenggunakan istilah baru, sebaiknya 

dibuatkan daftar istilah di belakang. 

 
3. Kutipan 

Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, kalaulebih dari 3 baris, diketik satu spasi, dan 

kalau kurang dari 3 baris, dua spasi. Diketik menjorok ke dalam. Tidak diterjemahkan, 

namun boleh dibahas sesuai dengan kata-kata penulis. 

 
4. Kata Arab 

Transliterasi mengikuti SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.l. 

 

CARA PENUNJUKAN SUMBER PUSTAKA 

 
Penunjukan sumber pustaka dalam uraian, adalah sebagai berikut: 

1. Nama penulis pada bagian permulaan kalimat 

Contoh : 

Jarret (1959) menyebutkan bahwa marga Artocarpus di Asia mencakup sejumlah 50 jenis. 

2. Nama penulis pada bagian tengah kalimat 

Contoh : 

Leukoplas yang mengandung butir-butir amilum yang besar ditemukan oleh Diers (1963) 

http://www.detik.com/
http://www/
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di dalam buluh serbuk Oenothera hookeri. 

3. Nama penulis pada bagian akhir kalimat 

Contoh : 

Penggunaan Sterilisator autoklaf dapat memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap 

pertumbuhan, tergantung pada gula yang dipergunakan dalam medium (Supraptopo, 

1979). 

4. Penulis 2 orang 

Jika penulis terdiri atas 2 orang, maka kedua-duanya harus disebutkan. Contoh: 

Philips dan Andrew (1966) menemukan spermatotozoa pada testis Herefor yang berumur 

224 hari. 

5. Penulis lebih dari 2 orang 

Bila penulis terdiri dari 2 orang, maka yang dicantumkan hanya penulis pertama 

diikuti dengan singkatan dkk atau et_al. Contoh : 

Buluh serbuk sari Lilium lingiflorum mengandung sejumlah besar amiloplas (Rosen, dkk, 

1964) atau Rosen et al.1964). 

6. Yang diacu lebih dari 2 sumber 

a. Kalau nama penulis masuk dalam uraian, semua sumber disebutkan. Contoh : 

Menurut Shuka dan Misra (1979). Davis dan Heywood (1973), dan Heywood 

(1976), studi mengenai kekerabatan merupakan bagian studi sistematik 

b. Jika penulis tidak masuk dalam uraian, maka antara sumber-sumber itu dipasang tanda 

titik koma. Contoh : 

Pemberian Vitamin C biasanya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

pencoklatan permukaan irisan jaringan yang disebabkan oleh reaksi oksidasi 

senyawa polifenol menjadi quinon yang berwarna coklat". (Wereing dan Philips, 

1976; Bidwell, 1979; Harisuseno, 1974). 

7. Pengutipan dari sumber kedua 

Pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama penulis aslinya dan nama 

penulis yang buku atau majalahnya dibaca. Contoh : 

Hasil yang sama ditunjukkan pula oleh Vasil dan Hildebrant (dalam Stevess, 

1972). 

Dalam hal ini yang terdapat dalam daftar pustaka hanyalah tulisan Stevess (1972). 

Sedapat-dapatnya yang dibaca ialah sumber aslinya. 
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PERSYARATAN PEMBIMBING & PENGUJI TESIS 

MAGISTER PSIKOLOGI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 

Surabaya, Februari 2018 

 
PEMBIMBING UTAMA 

1. Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala 

2. Pendidikan minimal S3 Psikologi 

 
PEMBIMBING PENDAMPING 

1. Jabatan Akademik minimal Lektor 

2. Pendidikan minimal S3 

 
PENGUJI 

1. Jabatan Akademik minimal Lektor 

2. Pendidikan minimal S3 

 
MEKANISME PLOTTING DOSEN PEMBIMBING TESIS 

1. Kaprodi melakukan ploting berdasarkan bidang keahlian masing-masing dosen 

2. Kaprodi membuat draft tim dosen pembimbing, yang terdiri dari satu pembimbing 

utama dan satu dosen pembimbing pendamping 

3. Mahasiswa diberi kesempatan memilih dosen pembimbing yang diinginkan dan 

disesuaikan dengan fenomena yang diteliti. Kaprodi membantu mengarahkan, dengan 

memperhatikan dosen sesuai dengan bidang yang akan diteliti oleh mahasiswa serta 

melihat kuota masing-masing pembimbing. 

4. Draft plotting dosen pembimbing selanjutnya diusulkan pada Dekan, apabila dekan 

menyetujui maka dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang Dosen pembimbing 

Thesis 

5. Selanjutnya SK dikirimkan pada masing-masing dosen pembimbing 
 

NAMA-NAMA DOSEN PEMBIMBING TESIS MAGISTER PSIKOLOGI : 

1. Prof. Dr. Suryanto, M.Si. 

2. Prof. Dr. Suharnan, M.S. 

3. Dr. Andik Matulessy, M.Si., Psikolog 

4. Dr. Suroso, M.S., Psikolog 

5. Dr. IGAA Noviekayati, M.Si., Psikolog 

6. Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, M.Si., Psikolog 

7. Dr. H.M. Farid, M.Si. 

 
Kaprodi Magister Psikologi 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

 
 

Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog 

NPP: 20510.02.0552 
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Usulan Penelitian 

 

PERBEDAAN KECENDERUNGAN UNTUK MELAKUKAN 

PERILAKU SEKSUAL EXTRAMARITAL ANTARA PRIA DEWASA 

YANG BEKERJA DI DARAT DAN DI LAUT 
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PERILAKU SEKSUAL EXTRAMARITAL ANTARA PRIA DEWASA 
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diajukan oleh : 

 

Julia Hastuti 

NIM : 74.00.00…. 

 
 

Telah dipertimbangkan di depan Tim Penguji 

Dan dinyatakan lulus pada ujian tesis Program Magister Psikologi 

Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

Pada tanggal ……………………………. 

 
 

Tim Penguji 

 

Ketua : ………………………….… 

 

Anggota : ……………………………. 
 

……………………………. 

 
 

Dekan 
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Materai 
Rp.6.000,- 

SURAT PERNYATAAN 
 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

 

Nama : 

NIM : 

Alamat : 

 

Telp. : 

 

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan Magister 

Psikologi Fakultas Psikologi UNTAG Surabaya dengan judul : 

………………………………………………………………………… 

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. 

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada claim dari pihak lain bukan tanggung jawab 

Pembimbing dan atau Pengelola Program tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. 

Atas hal tersebut saya bersedia menerima sanksi, sesuai hukum atau aturan yang berlaku di 

Indonesia. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun. 

 

Surabaya, 

Hormat saya, 

 

 

 

………………… 
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BAB I 

J U D U L 

 
 

A. Sub Judul 

 

Kalimat pertama sesudah Sub judul ditulis sebagai alenia baru. 

 

1. Anak Sub judul 

Kalimat pertama sesudah Anak sub judul mulai dengan analisa baru. 

a. Sub Anak Sub Judul. Kalimat pertama yang segera menyusul ditulis satu baris di 

belakang sub anak sub judul. 

1) ..... 

2) ..... 

3) ..... 

b. Sub Anak Sub Judul 

c. Sub Anak Sub Judul 

2. Anak Sub Judul 

a. Sub Anak Sub Judul 

1) ...... 

2) ...... 

b. Sub Anak Sub Judul 

3. Anak Sub Judul 

dst 

 

Catatan : 

Buku petunjuk ini disusun sesuai dengan aturan tersebut di atas. 

 

PETUNJUK SINGKAT PENULISAN JURNAL HASIL PENELITIAN 

1. Naskah harus berupa hasil penelitian S-2 yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam 

media cetak lain. 

2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan intisari dalam bahasa Inggris. intisari tidak 

lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (keyword), Naskah berupa ketikan asli 

atau rekaman dalam cakram komputer, dengan panjang antara 15 sampai dengan 25 

halaman ketikan kuarto spasi ganda. 

3. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang 

harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul. 

4. Nama (nama-nama) penulis (tanpa gelar) dan alamat atau lembaga tempat bekerja ditulis 

lengkap dan jelas. Nama pokok penulis diberi garis bawah untuk penulisan kepada 

halaman. 

5. Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut : 

a) Judul, nama penulis, lembaga 

b) Intisari dan kata kunci (dalam bahasa Inggris) 

 

c) Batang tubuh, terdiri dari : 

(1) Latar belakang dan Permasalahan, (2) Metode penelitian, (3) Hasil dan 

Pembahasan, (4) Kesimpulan dan Saran 

d) Pustaka 

Pustaka yang dicantumkan adalah sebagian dari seluruh pustaka yang dipergunakan 
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sebagai acuan meneliti. Pencan-tuman dalam naskah jurnal adalah dengan 

mempertimbangkan pustaka yang di kutip atau tertulis dalam batang tubuh naskah 

jurnal saja. Pustaka yang tidak tertulis atau terkutip pada naskah jurnal, sebaiknya 

tidak dimuat dalam sumber pustaka jurnal agar tidak terlalu banyak / meluas. 

6. Tabel dan gambar serta bagan harus diberi judul serta keterangan yang jelas. 

7. Situasi kepustakaan dilakukan dengan sistem nama-tahun. Contoh: 

Menurut Warsito (1965), kepemimpinan adalah situasi ......... 

Seperti dikemukakan peneliti terdahulu (Sudigdo 1972; Putranto, 1974 cit. Sudirman, 

1983), bahwa kreativitas ......... 

8. Daftar pustaka ditulis dengan ukuran abjad secara kronologis: 

a) Untuk buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit, judul, jilid, edisi, nama 

penerbit, tempat terbit. 

b) Untuk karangan dalam buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul 

karangan, inisial dan nama editor : judul buku, halaman permulaan dan akhir 

(karangan), nama penerbit, tempat terbitan. 

c) Untuk karangan dalam majalah atau jurnal : nama pokok dan inisial pengarang, tahun, 

judul karangan, singkatan nama majalah, jilid (nomor) halaman permulaan dan akhir. 

d) Untuk karangan dalam pertemuan : nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul 

karangan, singkatan nama pertemuan (penyelenggara), waktu, tempat pertemuan. 

Contoh: 

Clark, C.W. (1985) Bioecomonic Modelling and fisheries Management. John Wiley & 

Sons. Singapura. 

Grudee, J. (1986) The Influence of Systemic and Local Factors on the Development of 

Atherosclerosis,   dalam   J.K.   Muruki   and   S.   Bagio (eds): Human 

Atherosclerosis. pp. 131 - 164, Academic Press, London. 

Chao, K.L. (1979) Crystallization of zeclites from Nitrogeneous Aluminosilicate. 

J.Chem.Soc. Faraday Trans., 77:547 - 555. 

Siregar, H. dan Dhahiyat, Y. (1980) Pemanfaatan Gulma Air untuk Biogas, Rapat 

Teknis tentang Kualitas Air. Lembaga Ekologi – UNPAD. Bandung. 

http://www.detik.com, diakses 12, Desember 2012. 

Budiono, dalam http://www.kreativitas_anak_remaja/php=215/ jurnalpsikologi.com, 

diakses 12, Desember 2012. 

9. Dalam hal tata-nama (nomenklatur) dan tata-istilah, penulis harus mengikuti cara 

penulisan yang baku untuk masing-masing bidang keilmuan. 

10. Dalam hal diperlukan ucapan terima kasih supaya ditulis dibagian akhir naskah dengan 

menyebutkan secara lengkap : nama, gelar dan penerima ucapan. 
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PERSYARATAN PEMBIMBING & PENGUJI THESIS 

MAGISTER PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 

Surabaya, Februari 2018 

 
 

PEMBIMBING UTAMA 

1. Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala 

2. Pendidikan minimal S3 Psikologi 

 
PEMBIMBING PENDAMPING 

1. Jabatan Akademik minimal Lektor 

2. Pendidikan minimal S3 

 
PENGUJI 

1. Jabatan Akademik minimal Lektor 

2. Pendidikan minimal S3 

 
 

MEKANISME PLOTTING DOSEN PEMBIMBING THESIS 

 

1. Kaprodi melakukan ploting berdasarkan bidang keahlian masing-masing dosen 

2. Kaprodi membuat draft tim dosen pembimbing, yang terdiri dari satu pembimbing 

utama dan satu dosen pembimbing pendamping 

3. Mahasiswa diberi kesempatan memilih dosen pembimbing yang diinginkan dan 

disesuaikan dengan fenomena yang diteliti. Kaprodi membantu mengarahkan, dengan 

memperhatikan dosen sesuai dengan bidang yang akan diteliti oleh mahasiswa serta 

melihat kuota masing-masing pembimbing. 

4. Draft plotting dosen pembimbing selanjutnya diusulkan pada Dekan, apabila dekan 

menyetujui maka dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang Dosen pembimbing 

Thesis 

5. Selanjutnya SK dikirimkan pada masing-masing dosen pembimbing 

 

 

Kaprodi Magister Psikologi 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

 

 

Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog 

NPP: 20510.02.0552 
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CONTOH INFORM CONCENT & 
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Lembar Persetujuan Menjadi Subyek Penelitian 

 

Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia. Berpijak 

pada hal tersebut maka segala hal yang berkaitan dengan kajian psikologi harus bersifat 

ilmiah. Artinya segala hasil temuan yang didapatkan harus melalui hal-hal yang berisfat 

ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, yaitu terukur salah satunya melalui 

penelitian ilmiah. Dan segala hasil yang didapatkan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan dan umat manusia. Bukan untuk kepentingan individu tertentu, kelompok 

tertentu atau golongan tertentu. Manfaat dari penelitian psikologi diharapkan mampu 

memecahkan dan memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. 

Pada penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan untuk memetakan faktor-faktor penyebab 

agresivitas yang terjadi pada partisan parpol. Berikut data peneliti : 

 
Judul : Agesivitas partisan parpol ditinjau dari private conformity, group 

Self esteem, fanatisme dan kepatuhan terhadap otorita 

Nama Lembaga : Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya 

PenelitiUtama : Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog 

Promotor : Prof. Dr. Suryanto, M.Si. 

Co.Promotor : Dr. Andik Matulessy, M.Si., Psikolog 

Dekan : Dr. Seger Handoyo, M.Si. 

 

Berdasar hal tersebut di atas, maka kami mengundang partisan parpol untuk menjadi 

bagian dalam penelitian kami. Peneliti akan menjaga kerahasiaan dari subyek penelitian dan 

akan dipublikasikan untuk kepentingan keilmuan pada pertemuan-pertemuan ilmiah. Berdasar 

hal tersebut maka peneliti perlu rasanya bekerja sama dengan beberapa partai politik di 

Indonesia untuk digali data pada partisan parpol. Adapaun partai yang dipilih adalah partai 

yang besar, seperti Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, PAN, Gerindra dan PPP. 

 
Sebagai salah satu syarat keilmiahan, maka peneliti menyiapkan form persetujuan 

subyek penelitian untuk mengisi alat ukur yang telah dipersiapkan secara ilmiah oleh peneliti. 

Berikut data-data yang dapat diisi oleh subyek penelitian: 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Usia : 

Partai : 

Alamat/wilayah : 

Tingkat pendidikan : 

Menyatakan bersedia untuk menjadi subyek penelitian, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu psikologi sosial. 

 
..........................,.....................2018 

Ttd 
 

(.....................................................) 
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Petunjuk Pengisian 

 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

a. Terdapat 4 skala yang diisi oleh setiap subjek penelitian. 

b. Semua skala harus terisi dan dijawab sesuai dengan yang diyakini oleh diri sendiri. Tidak 

ada pilihan yang terbaik atau terburuk. Dijawab apa adanya sesuai dengan yang diyakini. 

c. Cara pengisian, pada setiap aitem diminta memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban 

yang tersedia dan memberikan tanda X pada kolom yang tersedia. Adapun 5 alternatif 

jawaban yang disediakan sebagai berikut: 

 
SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-ragu 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju 

 
Demikian petunjuk pengisian yang perlu dicermati, Atas kerja sama dan partisipasinya 

diucapkan terimakasih.
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