
PENELITIAN UNTUK TESIS 

 

Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan / atau penelitian mendalam yang 

dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan, serta kemampuan 

mengembangkan ilmu tersebut dibawah bimbingan tim pembimbing tesis.  

Tahapan pembuatan tesis terdiri atas pengajuan usulan penelitian (proposal), ujian 

proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis. 

Usulan Penelitian (Proposal) 

Persyaratan Usulan Penelitian 

1. Usulan penelitian diajukan setelah mahasiswa lulus mata kuliah metode penelitian. 

2. Minimal duduk di semester II. 

3. Memenuhi persyaratan akademik, administrasi, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

4. Mengajukan surat permohonan kepada Kaprodi disertai proposal dan usulan nama 

pembimbing. 

Pembimbing Tesis 

1. Pembimbing tesis ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Kaprodi dengan kualifikasi 

sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen serta mengacu OTK PPs-Unwar dan Pedoman Penulisan Tesis masing-masing 

program magister. 

2. Pembimbing I minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala. 

3. Pembimbing II minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik Lektor atau jika 

dipandang perlu dapat berpendidikan Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala 

(pangkat Pembina Utama Madya, IV/c) sesuai bidang keilmuan. 

4. Masa bimbingan tesis paling lama 1 (satu) semester, jika melewati batas waktu harus 

dilakukan perpanjangan masa bimbingan sesuai ketentuan masing-masing prodi.  

Ujian Proposal Penelitian 

1. Proposal Penelitian Tesis yang telah mendapat persetujuan pembimbing dilakukan ujian 

atau penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan Direktur atas usul 

Kaprodi. 

2. Ujian proposal dipimpin oleh pembimbing I, dihadiri oleh tim penilai proposal, terdiri atas 5 

(lima) orang termasuk pembimbing I dan pembimbing II yang berkualifikasi sama dengan 

kualifikasi dosen, ditetapkan oleh Direktur atas usul Kaprodi. 

3. Tim penilai kemudian menilai apakah proposal penelitian dapat dilanjutkan. Penilaian 

memuat beberapa substansi dan metode penelitian dalam satu hasil ujian proposal untuk 

dilanjutkan atau perlu diperbaiki. Nilai kelulusan minimal 3,00 (B). 

 



Seminar Hasil Penelitian Tesis 

1. Hasil penelitian tesis yang telah mendapat persetujuan pembimbing dilakukan ujian atau 

penilaian seminar hasil yang dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan Direktur atas usul 

Kaprodi. 

2. Seminar hasil penelitian dipimpin oleh pembimbing I, dihadiri oleh tim penguji, terdiri atas 

5 (lima) orang termasuk pembimbing I dan pembimbing II.  

3. Anggota penguji terdiri atas 3 (tiga) orang minimal berpendidikan Doktor atau jika 

dipandang perlu dapat berpendidikan Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala 

(pangkat Pembina Utama Madya, IV/c) sesuai bidang keilmuan. 

4. Tim penguji memberikan penilaian kelayakan hasil penelitian. Penilaian memuat beberapa 

substansi dan metode penelitian dalam form seminar hasil. 

5. Seminar hasil dapat mengundang mahasiswa sebagai peserta sekaligus memberi usul saran 

perbaikan hasil penelitian. 

 

Ujian Tesis 

1. Ujian tesis dilakukan setelah seminar hasil dilakukan dan naskah tesis disetujui kedua 

pembimbing dan diajukan kepada Kaprodi untuk mendapat penetapan direktur. 

2. Susunan tim penguji dan jadwal ujian diusulkan oleh pembimbing I dan ditetapkan oleh 

direktur atas usul Kaprodi. 

3. Ujian tesis dipimpin oleh pembimbing I, dihadiri oleh tim penguji, terdiri atas 5 (lima) orang 

termasuk pembimbing I dan pembimbing II.  

4. Anggota penguji terdiri atas 3 (tiga) orang minimal berpendidikan Doktor atau jika 

dipandang perlu dapat berpendidikan Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala 

(pangkat Pembina Utama Madya, IV/c) sesuai bidang keilmuan. 

5. Tim penguji tesis bertugas untuk memberikan penilaian, koreksi, dan penyempurnaan 

terhadap naskah tesis. 

6. Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) 

orang tim penguji. Ketua tim penilai membuat berita acara tentang jalannya ujian tesis dan 

hasil ujian sesuai dengan form yang ditentukan masing-masing program magister. 

7. Ujian tesis dinyatakan lulus dengan nilai minimal B yaitu nilai dari tim penguji dinyatakan 

dengan angka yang selanjutnya dikonversikan kedalam nilai dengan kategori sebagai 

berikut: 

a. 85 – 100  =  A 

b. 70 – 84    =  B 

8. Tesis yang telah diuji dan diperbaiki serta mendapat pengesahan tim penguji disetor ke 

Kaprodi paling lambat 2 (dua) minggu setelah ujian. 

 


