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PRAKATA

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
akhirnya kami dapat menyelesaikan revisi buku panduan Program
Studi Magister Linguistik FIB Undip.

Tujuan penulisan buku panduan ini adalah untuk memberikan
informasi dan petunjuk bagi mahasiswa Program Studi Magister
Linguistik dalam bidang akademik untuk mencapai tujuan pendidikan
yang diharapkan. Buku panduan ini berisi tentang penjelasan yang
meliputi: Visi dan Misi, Tujuan Pendidikan, Prosedur Penerimaan
Mahasiswa Baru, Kurikulum, Prosedur Ujian Seminar Hasil dan Tesis,
dll.

Terwujudnya buku panduan ini tak luput dari dukungan semua
pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu,
kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Nurhayati, M. Hum. dan Dr.
Alamsyah, M.Hum. selaku Dekan dan Wakil Dekan I FIB Undip,
Paramita Sufiantini, SKM.,selaku staf administrasi Program Studi
Magister Linguistik FIB Undip yang telah menghimpun materi dan
menyelesaikan proses akhir penerbitan buku ini.

Kami yakin bahwa buku panduan ini jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, kami mengharap kritikan, saran, dan komentar dari
segenap pembaca agar menjadikan buku panduan ini lebih sempurna.
Kami berharap bahwa buku panduan ini memberikan manfaat
khususnya para calon magister linguistik.

Semarang, Juli 2020
Pengelola Program Studi
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1. LATAR BELAKANG

Program Studi Magister Linguistik merupakan salah satu program
pascasarjana yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Diponegoro yang didirikan berdasarkan SK Dikti Nomor
1340/D/T/2005. Program studi ini dibuka untuk memberikan
kontribusi pada negara dan bangsa dalam pengembangan sumber
daya manusia melalui pendidikan tinggi dengan memberikan
kesempatan kepada para lulusan S1 atau yang sederajat di bidang
bahasa (linguistik), sastra (susastra), dan pendidikan bahasa untuk
memiliki kualifikasi strata 2 (magister).

Di Jawa Tengah bagian utara sampai saat ini belum ada
program pascasarjana di bidang linguistik umum dan terapan yang
menjadi destinasi pendidikan tinggi bagi para lulusan S1 di bidang
bahasa (linguistik), sastra (susastra), dan pendidikan bahasa, yang
bertujuan mempersiapkan diri antara lain sebagai guru, dosen,
peneliti, pemerhati bahasa, pelaku bisnis di bidang bahasa. Oleh
karena itu, program studi ini dapat menjadi tujuan utama bagi
masyarakat di Jawa Tengah khususnya bagian utara maupun
masyarakat di seluruh Indonesia dan juga dunia.

Bidang linguistik baik umum maupun terapan menjadi inti
kajian di program studi ini. Untuk itu, kajian dalam program studi
ini diprioritaskan pada bahasa-bahasa lokal, nasional, maupun
internasional baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.
Kajian yang dilakukan didasarkan pada berbagai macam ancangan,
mulai dari ancangan struktural, fungsional, transformasional,
kognitif, sosial, etnografi, dan seterusnya.

Program studi ini menawarkan kegiatan belajar mengajar
yang diselenggarakan baik secara terstruktur di dalam kelas
maupun penelitian lapangan. Kegiatan di dalam kelas didukung
pula oleh fasilitas teknologi informasi dengan menggunakan system
SSO (Single Sign On) yang mana mahasiswa mendapatkan
kesempatan untuk mengakses berbagai sumber informasi berkaitan
dengan perencanaan perkuliahan atau untuk mendukung proses
pembelajaran maupun penyusunan tesis atau penyelesaian tugas-
tugas perkuliahan lainnya. Selain itu, program studi ini memberikan
waktu yang cukup kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri
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dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang tersedia maupun
jurnal-jurnal bereputasi yang dilanggan Undip.

2. VISI

Program Studi Magister Linguistik Universitas Diponegoro menjadi
program studi berbasis riset yang unggul dalam bidang linguistik
umum dan terapan di Asia Tenggara pada tahun 2025.

3. MISI

Program Studi Magister Linguistik Universitas Diponegoro
a. menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif dalam bidang

linguistik umum dan terapan;
b. menyelengarakan pendidikan berbasis penelitian (research-based

teaching) yang berkualitas secara nasional dan internasional, dalam
bidang linguistik umum dan terapan;

c. mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang profesional
sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
bahasa dan budaya;

d. menyelengarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang
linguistik umum dan terapan; dan

e. meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata
kelola (governance) serta kemandirian penyelenggaraan program
studi.

4. TUJUAN PENDIDIKAN

Program Studi MLi-FIB Undip bertujuan menghasilkan lulusan
yang mempunyai kompetensi sebagai konsultan kebahasaan,
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praktisi ilmu kebahasaan, manajer institusi pendidikan bahasa,
peneliti bahasa dan budaya, dan akademisi bahasa dan budaya.

5. PENERIMAANMAHASISWA

5.1 Pendaftaran
5.1.1 Syarat Pendaftaran

Yang dapat diterima sebagai peserta didik Program Studi
Magister Linguistik adalah mereka yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
 Pemegang ijasah sarjana lulusan S1 linguistik atau sastra

atau pengajaran bahasa (Asing, Indonesia, maupun Daerah)
dengan IPk >3,0

 Lulus tes masuk
 Mendapatkan izin atau rekomendasi tertulis dari pimpinan

unit bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.

5.1.2 Prosedur Pendaftaran
Pendafatran dilakukan secara online pada website
www.um.undip.ac.id melalui beberapa tahapan:
 Melakukan 'get pin' / Pengambilan PIN yang akan

digunakan sebagai bill key (kunci pembayaran) untuk
membayar biaya pendaftaran di bank Mandiri, BTN, BNI '46,
atau BRI.

 Melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke multi payment
(Bank mandiri (melalui internet banking, ATM, dan teller),
atau Bank BNI'46 (melalui Teller dan ATM), atau Bank
BTN (melalui teller)).

 Melakukan 'isi formulir'. Pendaftaran ini langsung bisa
dilakukan setelah melakukan transaksi pembayaran di Bank
(real time) untuk mendapatkan kartu tes.

 Melakukan verifikasi (pengesahan) pendaftaran dan
menyerahkan berkas dokumen ke Program Studi Magister
Linguistik FIB Undip Jl. Prof. Sudharto, S.H. Tembalang
Semarang, Kode Pos 50275 Telp/Faxsimile: (024) 76480619.

 Adapun berkas yang harus dilampirkan sebagai berikut:

http://www.um.undip.ac.id
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 Satu lembar fotokopi ijazah S1 dan transkrip nilai S1 yang
telah dilegalisir.

 Rekomendasi tertulis dari dua orang (pimpinan dan dosen)
 Izin tertulis dari pimpinan bagi yang telah bekerja
 Surat keterangan jaminan studi dan sponsor/orang tua.
 Pasfoto ukuran 3 x 4 (1 lembar).
 Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti Program

Magister Linguistik, yang berisi alasan mengikuti
program magister, harapan yang diinginkan dalam
mengikuti program magister dan rencana yang akan
dilakukan setelah menyelesaikan program ini.

 Proposal penelitian ringkas untuk penulisan tesis.

5.1.3 Seleksi Calon Peserta
Seleksi dilakukan oleh suatu Tim dari Lembaga
Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas
Diponegoro. Kriteria Seleksi meliputi:
 Kemampuan Akademik
 Tes Potensial Akademik (TPA)
 Kemampuan Bahasa Inggris
 Kelengkapan Persyaratan yang telah ditentukan
 Kesesuaian keinginan dengan latar belakang pendidikan
 Daya tampung yang tersedia
 Kepribadian / Integritas pelamar
 Tes tertulis dan wawancara sesuai dengan bidang yang

dipilih.
Setelah seleksi dilaksanakan, keputusan akhir tentang dapat
atau tidaknya diterima ditentukan oleh Rektor atas usul dari
Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Ketua Program Studi.
Apabila memungkinkan bisa dilakukan penerimaan mahasiswa
baru untuk gelombang II dan seterusnya. Bagi calon mahasiswa
yang diterima akan diumumkan melalui website
www.um.undip.ac.id.

5.1.4 Registrasi Akademik
Mahasiswa baru dan lama diwajibkan mendaftar ulang setiap
semester sesuai dengan kalender akademik. Pendaftaran ulang
dilakukan secara online malalui website

http://www.um.undip.ac.id
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www.registrasi.undip.ac.id, setelah registrasi mahasiswa
melakukan verifikasi di BAA (Bagian Administrasi Akademik)
bagi mahasiswa baru dan di Program Studi Magister Linguistik
Undip bagi mahasiswa lama dengan melampirkan syarat-syarat
sebagai berikut:

5.1.4.1 Mahasiswa Baru
 Kartu peserta Ujian Masuk
 Print out Formulir registrasi
 Print out Surat Pernyataan mentaati peraturan Undip yang

telah ditandatangani di atas materai Rp 6.000,-
 Fotocopy bukti pembayaran biaya pendidikan 1 (satu)

lembar
 Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah.
 Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit

Pemerintah.
 Fotocopy Ijasah pendidikan terakhir dan transkrip nilai

yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin

Mengemudi (SIM) sebanyak 1 (satu) lembar
 Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

(ditempel pada print out form registrasi online dan Kartu
Tanda mahasiswa (KTM) sementara).

 Surat Keterangan Kewarganegaraan dan Surat Ijin dari
Ditjen Dikti bagi Warga Negara Asing (WNA).

5.1.4.2 Mahasiswa Lama
 Menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan.
 Membawa print-out formulir regitrasi online
 Membawa print-out IRS online dari www.siap.undip.ac.id.

6. BIAYA PENDIDIKAN

Biaya pendidikan terdiri atas:

http://www.registrasi.undip.ac.id
http://www.sia.undip.ac.id
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 SPP sebesar Rp. 9.000.000,- bagi mahasiswa umum / penerima
beasiswa Dikti dan Rp. 15.000.000,- bagi mahasiswa asing /
penerima beasiswa dari Undip yang dibayarkan setiap semester.

 SPI sebesar Rp. 7.500.000,- bagi mahasiswa umum / penerima
beasiswa Dikti dan Rp. 15.000.000,- bagi mahasiswa asing yang
dibayarkan sekali pada awal semester.

7. PELAKSANAAN PENDIDIKAN

7.1 Jangka Waktu Pendidikan
Program studi tingkat magister diselenggarakan dalam waktu
empat semester. Jangka pendidikan maksimal adalah delapan
semester.

7.2 Kalender Akademik
Kegiatan perkuliahan dan kegiatan lain untuk semester gasal
dimulai bulan Agustus sampai dengan Januari sedangkan
semester genap dimulai bulan Februari sampai dengan Juli.

8. PEMBATALAN KESERTAAN DALAM KULIAH

Setiap mahasiswa diharapkan menyusun rencana studinya dalam
setiap semester berdasarkan konsultasi dengan dosen
wali/pembimbing akademik dan ketua program studi. Jika
kemudian mahasiswa ingin membatalkan keikutsertaannya dalam
kuliah, maka hal itu dapat dilakukan dalam waktu 30 hari setelah
kuliah dimulai. Jika pembatalan kuliah dilakukan setelah waktu itu
mahasiswa itu dinyatakan gagal.

9. CUTI KULIAH

 Jika ada hal yang sangat mengganggu diri mahasiswa dalam
proses belajar maka ia pada hakikatnya dapat mengajukan cuti
setelah menempuh studi selama 1 (satu) semester, yang diajukan
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secara tertulis kepada ketua Program Studi untuk dimintakan
persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Budaya.

 Permohonan cuti kuliah harus disetujui oleh ketua program studi
maksimal 2 (dua) semester berturut-turut, dengan maksimal dua
kali perpanjangan.

 Pemberian izin cuti kuliah setiap kali diberikan untuk satu
semester.

 Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil
cuti kuliah kecuali dalam keadaan khusus.

 Setiap mahasiswa yang mendapatkan cuti akademik tetap
diwajibkan untuk melaksanakan registrasi administratif.

 Biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) selama
masa cuti dibayar sebesar 50%.

 Izin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk
semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).

 Masa cuti akademik diperhitungkan dengan lama studi yang
bersangkutan.

 Pengajuan cuti akademik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah perkuliahan dimulai.

10. PUTUS KULIAH

10.1 Pengunduran Diri Mahasiswa
10.1.1 Pengunduran Diri (Prakarsa Mahasiswa)

Mahasiswa dengan alasan yang bersifat akademik,
administratif, atau kesehatan atas kehendak sendiri
mengundurkan diri dinyatakan putus kuliah karena
pengunduran diri.

10.1.2 Pemberhentian (Prakarsa Penyelenggara)
Mahasiswa dinyatakan putus kuliah karena diberhentikan jika
tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan,
yakni mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut ini:
 tidak jujur (contoh plagiat 100%).
 Waktu belajarnya lebih dari 4 tahun.
 Hasil ujian akhirnya bernilai E.
 Ada nilai D.
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 IPK kurang dari 2,50 pada akhir semester II
 IPK kurang dari 3.00 pada akhir semester III

11. UJIAN

Penilaian keberhasilan dalam pendidikan magister dilakukan
dengan menempuh berbagai ujian.

Evaluasi keberhasilan pendidikan diadakan sepanjang
semester dengan cara sebagai berikut.

11.1 Ujian Semester
Ujian semester terdiri atas:
 Ujian tertulis dan/atau ujian lisan, atau
 Ujian dengan memberikan tugas, atau
 Ujian lapangan, atau
 Kombinasi cara tersebut di atas yang dilakukan secara daring.
Sesuai dengan keperluannya, ujian dapat diselenggarakan secara
bertahap, misalnya ujian tengah semester dan ujian akhir
semester. Nilai ujian yang wajib diperoleh mahasiswa senantiasa
diberitahukan.

11.2 Ujian Akhir
Ujian akhir terdiri atas ujian proposal, ujian seminar hasil, dan
ujian tesis. Ujian seminar proposal dilakukan untuk menilai
kelayakan proposal yang ditulis untuk dilanjutkan pada
penelitian dalam rangka penulisan tesis. Ujian seminar proposal
bersifat panel yang melibatkan tim penguji yang terdiri atas
ketua dan anggota penguji. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus
seminar proposal, mahasiswa diijinkan untuk melanjutkan
penelitian. Ujian seminar hasil dilakukan untuk menilai
kompetensi mahasiswa dalam melakukan riset sebagai sumber
penulisan tesis. Dalam ujian seminar hasil, mahasiswa harus
menyajikan hasil riset yang dituangkan dalam bentuk artikel
jurnal. Bentuk ujian seminar hasil bersifat panel yang melibatkan
tim penguji terdiri atas ketua penguji dan anggota. Ujian seminar
hasil menjadi syarat ujian tesis. Dengan demikian, tesis bisa
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diujikan apabila mahasiswa telah lulus ujian seminar hasil dan
telah merevisi artikel yang telah dipertahankan dalam ujian yang
telah disetujui oleh dewan penguji.

Ujian tesis dilakukan untuk menilai kompetensi mahasiswa
secara komprehensif mengenai kemampuan teoritis maupun
kemampuan praktek melakukan penelitian dan menuangkan
dalam bentuk tesis. Dalam ujian tesis terdapat dewan penguji
dengan susunan ketua penguji dan 2 (dua) anggota penguji.
Ujian tesis merupakan ujian tahap akhir yang menentukan
mahasiswa mengakhiri masa studi (lulus sebagai magister
linguistik). Hasil ujian tesis menjadi syarat mutlak wisuda yang
ditunjukkan dengan tesis yang sudah direvisi dan disetujui oleh
dewan penguji.

Penguji ujian seminar hasil atau ujian tesis terdiri atas staf
pengajar di lingkungan Undip atau perguruan tinggi/lembaga di
luar Undip yang mengajar suatu mata kuliah atau mempunyai
keahlian yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh ketua program
studi.

11.3 Nilai Ujian
Nilai dalam ujian dilakukan dengan memberikan nilai dalam
bentuk huruf A-E sebagai konversi nilai angka 100 – 0. Setiap
nilai diberi bobot 4 – 0 yang digunakan untuk menghitung
indeks prestasi (IP). Konversi dari nilai ke markah serta bobot
setiap nilai adalah sebagai berikut:

NILAI BOBOT NILAI
ANGKA

80 - 100 4 A
70 - 79 3 B
60 - 69 2 C
50 - 59 1 D
< 50 0 E

11.4 Perbaikan Prestasi
Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E untuk suatu
matakuliah wajib mengulang matakuliah tersebut pada semester
atau tahun berikutnya.
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Mahasiswa yang memperoleh nilai C berhak mendapatkan
ujian remidi sebelum yudisium. Apabila mahasiswa masih
memperoleh nilai C maka mahasiswa wajib memperbaiki
nilainya dengan mengikuti kuliah perbaikan pada saat mata
kuliah tersebut ditawarkan, dengan kehadiran kuliah 75 %.

12. MAHASISWAWARGA NEGARA ASING

Prosedur dan tatacara permohonan bagi Warga Negara Asing
(WNA) perseorangan untuk menjadi mahasiswa Universitas
Diponegoro adalah terpusat melalui International Office (IO)
dengan syarat sebagai berikut:

12.1 Persyaratan Umum
 Memenuhi semua standar akademik yang dibutuhkan oleh

perguruan tinggi di Indonesia;
 Memiliki Ijin Belajar dari Direktorat Pendidikan Tinggi

Kemendikbud Indonesia;
 Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan membayar biaya

pendidikan di program magister;
 Menyerahkan surat kesehatan, ditandatangani oleh dokter atau

rumah sakit yang diakui Negara;
 Menyerahkan pernyataan mentaati peraturan Universitas

Diponegoro.

12.2 Persyaratan Khusus
Semua mahasiswa internasional harus menyediakan dokumen-
dokumen sebagai berikut:
 Surat diterima dari Universitas Diponegoro.
 Surat rekomendasi dari pejabat Kedutaan Besar Republik

Indonesia .
 Curriculum Vitae atau CV.
 Salinan Ijazah dan transkrip akademik dilegalisir.
 Pernyataan jaminan biaya dari lembaga/ sponsor.
 Salinan paspor.
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 Pernyataan sesuai dengan persyaratan visa untuk tidak bekerja
selama belajar di Indonesia, dan mematuhi hukum serta
peraturan di Indonesia.

 Surat rekomendasi dari lembaga/ instansi yang mendukung
bersangkutan belajar di Indonesia.

 Pas foto 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah.
 Laporan medis yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara

asal atau rumah sakit.

12.3 Perpanjangan ijin belajar
Dokumen pendukung untuk memperoleh perpanjangan ijin
belajar adalah sebagai berikut:
 Laporan kemajuan belajar
 Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari Kantor Polisi

setempat.
 Salinan paspor.
 Salinan Kartu Ijin Tinggal Terbatas di Indonesia (KITAS)
 Curriculum Vitae atau CV.
 Surat Permintaan dan Jaminan yang bersangkutan.

13. KURIKULUM

13.1 Beban Studi
Program Studi Magister Linguistik menetapkan beban studi 41
sks, dengan lama studi 4 sampai 8 semester. Ketentuan ini
berlaku bagi mahasiswa angkatan 2020 dan seterusnya. Ada dua
jalur, yaitu: jalur kuliah (by course) dan jalur riset (by research).
Akan tetapi, untuk tahun ajaran ini hanya ditawarkan jalur kuliah.
Jalur kuliah dapat ditempuh dalam prodi sendiri atau luar prodi
dalam Undip dan atau luar Undip. Dalam jalur kuliah
dimungkinkan mahasiswa luar prodi atau luar Undip mengambil
mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi Magister
Linguistik. Berikut adalah daftar dan distribusi mata kuliah baik
jalur kuliah maupun jalur riset.
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13.2 Daftar dan Distribusi Mata Kuliah Jalur Kuliah (by course)
dalam Prodi
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KODEMK MATA KULIAH BEBAN SKS
SEMESTER 1 Umum Terapan I II III IV

Dalam Prodi Wajib Umum dan Terapan
1. P-BLG-8-011 Fonologi Generatif

(Generative Phonology)
2 2 V

2. P-BLG-8-012 Morfosintaksis Generatif
(Generative Morphosyntax)

2 2 V

3. P-BLG-8-013 Metabahasa Semantik Alami
(Natural Semantic
Metalanguage)

2 2 V

4. P-BLG-8-014 Linguistik Kognitif
(Cognitive Linguistics)

2 2 V

5. P-BLG-8-015 Metode PenelitianLinguistik
Umum dan Teknik Penulisan
Karya Ilmiah
(Research Method and
Scientific Writing Technique)

2 V

6. P-BLG-8-016 Metode Penelitian Linguistik
Terapan dan Teknik Penulisan
Karya Ilmiah (Research
Method in Applied Linguistics
and Scientific Writing
Technique)

2 V

Jumlah 10 10
SEMESTER 2 Umum Terapan

Dalam Prodi Wajib Umum
7. P-BLG-8-121 Sosiodialektologi

(Sociodialectology)
2 V

8. P-BLG-8-122 Pragmatik Lintas Budaya
(Crosscultural Pragmatics)

2 V

Dalam Prodi Wajib Terapan
9. P-BLG-8-221 Pemerolehan Bahasa Kedua

(Second Language Acquisition)
2 V

10. P-BLG-8-222 Analisis Kebutuhan dan
Desain Silabus
(Need analysis and Syllabus
Design)

2 V

Jumlah 4 4
Dalam Prodi Pilihan Umum

11. P-BLG-8-321 Tipologi Bahasa
(Language Typology)

2 V

12. P-BLG-8-322 Pemertahanan dan Pergeseran
Bahasa
(Language Maintenance and
Shift)

2 V

Dalam Prodi Pilihan Terapan
13. P-BLG-8-323 Teori dan Metode Pengajaran

Bahasa
(Theory and Method of
Laguage Teaching)

2 V

14. P-BLG-8-324 Evaluasi dan Tes Bahasa
(Evaluation and Language
Testing)

2 V

15. P-BLG-8-325 Pengembangan Bahan Ajar 2 V
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(Materials Development)
Dalam Prodi oleh mahasiswa internal dan eksternal

16. L-BLG-8-721 Analisis Wacana Kritis
(Critical Discourse Analysis)

2 V

17. L-BLG-8-722 Etnografi Komunikasi
(Ethography of
Communication)

2 V

Dalam Prodi atau Luar Prodi
18. L-BLG-8-421 Antropologi Linguistik

(Linguistic Anthropology)
2 V

19. L-BLG-8-422 Metode Pembelajaran
Penerjemahan
(Translation Teaching Method)

2 V

20. L-BLG-8-423 Statistik Penelitian Pengajaran
Bahasa
(Statistics for Language
Teaching Research)

2 V

Jumlah 10 10
KULIAHMERDEKA DALAM BENTUK

PENELITIAN DI LUAR TESIS
21. P-BLG-8-521 Kajian Pustaka

(Literary Review)
2 2 V

22. P-BLG-8-522 Pengumpulan Data
(Data Collection)

2 2 V

23. P-BLG-8-523 Analisis Data
(Data Analysis)

2 2 V

24. P-BLG-8-524 Penyajian Hasil
(Finding Presentation)

2 2 V

25. P-BLG-8-525 Penyusunan Laporan
(Report Writing)

2 2 V

Jumlah 10 10
SEMESTER 3 Umum Terapan

WAJIB UMUM DAN TERAPAN
26. P-BLG-8-031 Publikasi Karya Ilmiah

(Article Publication)
3 3 V

27. P-BLG-8-032 Seminar Proposal Tesis
(Seminar on Thesis Proposal)

2 2 V

Jumlah 5 5
SEMESTER 4 Umum Terapan

WAJIB UMUM DAN TERAPAN
28. P-BLG-8-041 Seminar Hasil Penelitian

(Seminar on Research Finding)
2 2 V

29. P-BLG-8-042 Ujian Tesis
(Thesis Examination)

6 6 V

Jumlah 8 8
Total SKS minimal yang harus ditempuh adalah 37
SKS
Total SKS maksimal yang boleh ditempuh adalah 41
SKS
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DAFTARMATA KULIAH BY RESEARCH PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU LINGUISTIK

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
(KURIKULUM 2020)

NO KODEMK MATA KULIAH SKS I II III IV

29 P-BLG-8-611 Kapita Selekta Linguistik
Umum & Terapan
(Overview on General and
Applied Linguistics)

2 V

30 P-BLG-8-612 Metode & Teknik Penelitiaan
Berbasis Korpus
(Corpus-based Research
Method )

2 V

Jumlah SKS kuliah tatap muka 4 SKS
31 P-BLG-8-613 Draf Penulisan Artikel

(Article Draft Writing)
2 V

32 P-BLG-8-621 Artikel yang diunggah
(Submitted Article)

2 V

33 P-BLG-8-622 Artikel yang diterima untuk
diterbitkan
(Accepted Article for
Publication)

3 V

Jumlah SKS Publikasi 7 SKS
34 P-BLG-8-614 Penulisan dan Seminar

Proposal
(Writing and Seminar on Thesis
Proposal)

3 V

35 P-BLG-8-631 Seminar Hasil
(Seminar on Research Finding)

3 V

36 P-BLG-8-632 Seminar Kelayakan Tesis
(Seminar on Thesis draft)

3 V

37 P-BLG-8-615 Kajian Pustaka
(Review of the Related
Literature)

3 V

38 P-BLG-8-623 Pengumpulan Data
(Data Collection)

2 V

39 P-BLG-8-624 Analisis dan Penyusunan
Laporan
(Analysis and Report Writing)

5 V

40 P-BLG-8- 641 Ujian Penyajian Tesis
(Thesis Examination)

7 V

Jumlah SKS Penelitian 26 SKS
Jumlah SKS Jalur Riset 37 SKS 12 SKS 12SKS 6 SKS 7 SKS

*) Publikasi karya ilmiah jalur kuliah maupun jalur research menjadi
salah satu syarat pengajuan ujian tesis sesuai Peraturan Rektor
Universitas Diponegoro nomor 5 tahun 2020. Publikasi untuk jalur
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kuliah sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah yang relevan
dengan bidang keilmuannya yang diterbitkan pada jurnal nasional
terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional atau prosiding
internasional terindeks Scopus, misalnya.
Adapun publikasi jalur riset sekurang kurangnya 2 artikel yang
diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Publikasi yang
diterbitkan adalah hasil karya pada saat menjadi mahasiswa Program
Studi Magister Linguistik FIB Undip dengan mencantumkan nama
afiliasi Universitas Dipongoro. Nilai mata kuliah akan diperoleh
setelah mahasiswa menunjukkan bukti publikasi dan URL. Topik
artikel publikasi boleh bagian dari tesis atau aspek yang berbeda
dengan topik tesis tetapi masuk dalam skop linguistik. Dalam
menyusun publikasi ilmiah, mahasiswa mendapatkan pembimbing
yang sekaligus menjadi penulis kedua dalam karya ilmiah yang
dipublikasikan.

13.3 Kurikulum Merdeka
Mata kuliah Kurikulum Merdeka merupakan mata kuliah yang
merupakan penjabaran dari tahapan dalam penelitian. Mahasiswa yang
mengambil mata kuliah dalam kurikulum merdeka ini diberi
kesempatan untuk mengikuti langkah-langkah dalam penelitian yang
mencakupi 10 (sepuluh) SKS dalam waktu 1 (satu) semester.
Penelitian yang dilakukan bukan merupakan penelitian tesis.
Penelitian dapat dilakukan berdasarkan profil lulusan yang diinginkan,
yang dilakukan di lembaga di luar prodi sebagai mahasiswa
magang.Profil lulusan antara lain: konsultan bahasa, peneliti,
akademisi, manajer lembaga bahasa, pendidik.
Contoh I:
- mahasiswa yang memiliki keinginan menjadi konsultan bahasa, ia
akan melakukan magang di Balai Bahasa, dengan langkah-langkah
sebagai berikut.
1. Kajian Pustaka
Kajian pustaka dapat dilakukan dengan mengkaji topik-topik

permasalahan kebahasaan yang menjadi sasaran penyuluhan atau yang
menjadi permasalahan yang dialami masyarakat. Kajian pustaka
dilakukan dengan menjelajah laporan-laporan kegiatan yang telah
dilakukan di waktu lampau. Kajian dilanjutkan dengan mengkaji
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sumber-sumber rujukan yang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah kebahasaan yang dihadapi masyarakat.
2. Pengumpulan Data
Tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

mengumpulkan serta menghimpun kegiatan yang dilakukan oleh Balai
Bahasa yang diikuti dalam memberikan penyuluhan atau memecahkan
masalah kebahasaan.
3. Analisis Data
Analisis data dilakukan berdasarkan data yang telah dihimpun

untuk memetakan permasalahan, mengajukan pemecahan, merancang
bentuk kegiatan yang dilakukan, serta membantu memberikan solusi
atas permasalahan yang ada.
4. Penyajian Hasil
Hasil analisis dituangkan dalam bentuk paper untuk menunjukkan

pemecahan yang dirumuskan dan dirancang serta dilakukan. Selain itu,
mahasiswa wajib menyajikan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan
dalam memberikan pemecahan masalah kebahasaan.
5. Penyusunan Laporan
Menyusun laporan merupakan tahap terakhir dalam kegiatan untuk

menjadi konsultan bahasa. Laporan berisi sebagai berikut:
5.1 Pendahuluan berisi nama profil, tempat magang, waktu magang,

deskripsi rumusan permasalahan kebahasaan yang menjadi sasaran,
komunitas atau masyarakat yang menjadi target, penjelasan tentang
tujuan magang, jadwal kerja, kajian pustaka, definisi kata-kata kunci
yang menjadi masalah yang ditunjukkan solusinya.
5.2 Isi mencakupi rumusan pemecahan masalah, desain kegiatan

untuk memecahkan masalah, serta
5.3 Penutup

14. PENELITIAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN TESIS

 Penelitan untuk penyusunan tesis ialah kegiatan akademik
yang menggunakan penalaran empirik atau non-empirik dan
metodologi tertentu sesuai dengan bidang studinya.

 Penelitian dilaksanakan berdasarkan usulan penelitian tesis
yang telah diujikan dan dinyatakan lulus.

 Hasil penelitian harus dipaparkan dalam bentuk ujian seminar
hasil dan dinilai oleh tim penguji.
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 Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seminar
hasil berhak melanjutkan tahap penulisan tesis.

 Alternatif topik penelitian meliputi linguistik umum dan
terapan

14.1 Linguistik Umum
Mahasiswa yang mengambil topik penelitian dalam konsentrasi
linguistik umum diwajibkan menulis tesis dalam Bahasa
Indonesia atau Bahasa Inggris. Adapun objek kajian konsentrasi
linguistik umum adalah bahasa lokal, nasional, atau asing yang
ada di Indonesia atau di luar negeri. Bidang kajian konsentrasi
linguistik umum adalah sebagai berikut.
 Linguistik Mikro

 Fonetik – Fonologi
 Morfologi
 Sintaksis
 Semantik
 Pragmatik/Analisis Wacana

 Linguistik Antarbidang:
 Sosiolinguistik
 Dialektologi
 Psikolinguistik
 Etnografi Komunikasi
 Linguistik Antropologi*)

 Linguistik Terapan*):
 Pengajaran Bahasa

 Linguistik Historis – Komparatif:
Seminar dan Ujian Tesis :Bahasa Indonesia
Bahasa Pengantar Kuliah :Bahasa Indonesia
*) mahasiswa konsentrasi umum diperbolehkan mengambil
topik konsentrasi linguistik terapan.

14.2 Linguistik Terapan Bahasa Inggris
Mahasiswa yang mengambil topik penelitian dalam konsentrasi
linguistik terapan bahasa Inggris diwajibkan menulis tesis dalam
bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia. Adapun objek kajian
konsentrasi linguistik terapan bahasa Inggris terdiri atas 2 (dua)
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bidang, yaitu bidang pengajaran bahasa dan penerjemahan.
Bidang pengajaran bahasa meliputi metode, materi, serta
penyusunan kurikulum dan atau silabus. Sedangkan bidang
penerjemahan diarahkan pada kajian penerjemahan berbagai
macam teks.

Mahasiswa yang tergabung dalam konsentrasi terapan
bahasa Inggris diperbolehkan mengambil topik penelitian dalam
konsentrasi linguistik umum. Mahasiswa yang menulis tesis
dalam bidang kajian konsentrasi linguistik umum harus
mengikuti mata kuliah yang relevan dengan status mahasiswa
pendengar atau mahasiswa biasa dengan sks 0 dan telah
menginformasikan kepada program.

Seminar dan ujian tesis dilaksanakan dalam Bahasa Inggris,
sedangkan bahasa pengantar kuliah adalah Bahasa Inggris untuk
paket matakuliah Pengajaran Bahasa.

15. TESIS

Penyusunan tesis terdiri atas tiga tahap:
 Seminar proposal yang dituangkan dalam bentuk proposal

penelitian tesis (mata kuliah Seminar Proposal Tesis: 2 sks)
 Seminar hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk draf

tesis (mata kuliah Seminar Hasil Penelitian: 2 sks)
 Penulisan dan ujian tesis (mata kuliah Tesis: 6 sks)

15.1 Seminar Proposal Tesis
Mata kuliah Seminar Proposal Tesis diselenggarakan secara
tidak terstruktur selama satu semester. Pada semester 3
mahasiswa harus mengikuti bimbingan selama 4 (empat) kali
selama setengah semester pertama. Dalam kurun waktu tersebut
mahasiswa akan dibimbing oleh dosen untuk menyusun proposal
sesuai peminatannya. Mahasiswa harus memaparkan proposal
tesis dalam bentuk seminar secara terjadwal pada akhir tengah
semester kedua di semester 3. Bentuk ujian seminar proposal
tesis diatur dalam panduan penulisan tesis.
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 Seminar diketuai oleh dosen yang ditunjuk sebagai ketua
penguji, dan dihadiri oleh mahasiswa dan anggota penguji
dari Program Studi Magister Ilmu Linguistik.

 Ketua sidang harus mengisi dan menandatangani Berita Acara
Seminar.

 Seminar diawali dengan uraian penyaji selama 10—15 menit,
kemudian diteruskan dengan diskusi yang berlangsung selama
60-90 menit.

 Mahasiswa yang sedang menyusun proposal wajib hadir
dalam setiap ujian proposal tesis.

 Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa harus segera melakukan
penelitian di semester 3.

15.2 Seminar Hasil Penelitian
Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus mata
kuliah Seminar Proposal Tesis. Mata kuliah ini diselenggarakan
secara terstruktur selama satu semester. Mahasiswa harus sudah
memperoleh data penelitian dan menyusun hasil penelitian
tersebut dalam bentuk laporan penelitian selambat-lambatnya
pada tengah semester pertama di semester 4. Selama melakukan
penelitian dan menyusun hasil penelitian, mahasiswa wajib
berkonsultasi kepada dosen pembimbing minimal empat kali.
Pada akhir tengah semester pertama di semester 4, mahasiswa
harus memaparkan hasil penelitiannya dalam bentuk ujian
seminar hasil penelitian secara terjadwal pada akhir tengah
semester pertama di semester 4.

 Seminar Hasil Penelitian diketuai oleh dosen pengampu
seminar hasil, dan dihadiri oleh mahasiswa dari Program
Studi Magister Linguistik.

 Ketua sidang harus mengisi dan menandatangani Berita
Acara Seminar.

 Seminar diawali dengan uraian penyaji selama 10—15
menit, kemudian diteruskan dengan diskusi yang
berlangsung selama 60—90 menit.

 Mahasiswa yang sedang menyusun laporan hasil penelitian
wajib hadir dalam setiap ujian seminar proposal tesis.
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Berikut adalah Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal dan
Seminar Hasil Penelitian Tesis.

1. Mahasiswa penyaji maupun peserta
seminar berada di ruangan yang telah
disiapkan 15 menit sebelum seminar
di mulai.

2. Ketua Penguji membuka dan
memimpin seminar dengan
menyampaikan mekanisme seminar
sbb: seminar diawali dengan uraian
penyaji selama 10 menit kemudian
diteruskan dengan diskusi (tanya
jawab) yang berlangsung 60 menit.

3. Ketua Penguji menutup seminar dan
mempersilakan peserta seminar keluar
ruangan.

4. Ketua Penguji bersama-sama dengan
anggota penguji lainnya memberikan
penilaian pada form yang telah
disiapkan.

Ketua Penguji mengundang mahasiswa
penyaji dan mengumumkan hasil seminar,
apabila tidak lulus ujian, mahasiswa
memperbaiki dan mengajukan semiar
ulang, sedangkan mahasiswa yang lulus
seminar, diijinkan untuk melakukan
penelitian. Nilai dapat diterima setelah
mahasiswa menyerahkan hasil revisi ke
prodi. Lama revisi minimal 2 (minggu)
dan maksimal 1 (satu) bulan setelah ujian.
Apabila melebihi 1 (satu) bulan, ujian
seminar hasil wajib diulang. Nilai dapat

Persiapan Seminar

Seminar dimulai

Seminar berakhir

Sidang tim penguji

Pengumuman hasil seminar

Pemberitahuan nilai

Revisi Draf Laporan
Penelitian
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diketahui setelah artikel revisi sudah
diserahkan kepada prodi.

15.3 Penulisan Tesis
 Jika hasil penelitian tersebut diterima oleh tim penilai dalam

seminar, mahasiswa mulai menyusun tesis selama semester
empat.

 Jika mahasiswa menghadapi masalah dalam penyusunan tesis,
dan masalahnya tidak dapat diselesaikan bersama
pembimbingnya, ia harus melaporkan hal itu kepada Ketua
Program Studi, sehingga yang terakhir ini dapat
mengusahakan penyelesaiannya.

 Jumlah tatap muka dengan pembimbing minimal dilakukan
paling sedikit 6 (enam) kali.

 Mahasiswa yang tidak berkonsultasi secara teratur dengan
pembimbingnya dapat dilaporkan oleh pembimbing kepada
Ketua Program Studi. Mahasiswa yang tidak memenuhi
panggilan Ketua Program Studi akan dilaporkan kepada
Wakil Dekan Bidang I Fakultas Ilmu Budaya, dan bagi
penerima beasiswa, kepada Lembaga yang mengirimnya.

 Hasil penelitian itu diolah sehingga menjadi naskah tesis,
selama semester keempat.

 Naskah tesis yang sudah disetujui dosen pembimbing
diserahkan kepada Ketua Program Studi untuk dibentuk
panitia penguji tesis.

 Naskah tesis dikaji para anggota panitia penguji tesis selama
dua minggu.

 Sementara itu, Ketua Program Studi mengusulkan waktu dan
tempat ujian tesis kepada Wakil Dekan I (Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan) Fakultas Ilmu Budaya.

15.4 Isi Tesis
 Pengenalan konsep dan perumusan masalah.
 Penerapan konsep dan metode tertentu dalam memecahkan

masalah.
 Ungkapan pikiran secara sistematis, logis, padu dan jelas.
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 Kerangka berpikir yang jelas disertai dengan komentar
mengenai penelitian yang pernah dilakukan orang lain.

 Sumber acuan dan sumber data yang memadai.

15.5 Teknik Penulisan
Panduan penulisan tesis secara rinci dituangkan dalam panduan
penulisan tesis. Berikut adalah garis besar penulisan tesis.
 Tesis ditulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris

dalam ragam ilmu disertai ringkasan dalam Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris yang panjangnya tidak melebihi satu
halaman.

 Tesis ditulis di atas kertas kuarto, dengan spasi ganda
 Tebal tubuh tesis antara 25.000–50.000 kata (100–200

halaman) untuk Linguistik Umum dan minimal 75 halaman
untuk Linguistik Terapan Bahasa Inggris. Lampiran tidak
melebihi 25 halaman.

15.6 Pelaksanaan Ujian Tesis
Ujian tesis diselenggarakan secara tatap muka oleh 3 (tiga)
penguji terdiri atas ketua penguji dan 2 (dua) orang penguji.

Lama ujian tesis adalah 100 (seratus) menit. Ujian dapat
dilaksanakan 1 minggu setelah naskah tesis diterima oleh
penguji.

15.7 Persyaratan Ujian Tesis
 Mendaftarkan diri ke Program Studi Magister Linguistik FIB

Undip
 Bebas administrasi akademik dan keuangan dengan

memberikan :
 Bukti SPP semester terakhir
 KRS semester terakhir

 Menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah dan URL.
 Menyerahkan lembar konsultasi tesis yang sudah diisi dan

ditandatangani oleh dosen pembimbing yang bersangkutan
minimal 12 (dua belas) kali bimbingan.

 Mahasiswa diharuskan menyerahkan fotocopy sertifikat
kemampuan bahasa Inggris dari SEU/UPT Bahasa Asing
Universitas Diponegoro dengan skor nilai minimal 503 baik
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untuk konsentrasi (Linguistik Umum) dan (Linguistik
Terapan Bahasa Inggris).

 Menyerahkan Transkrip terbaik dengan IP Kumulatif
minimal 3,0 (tanpa nilai C)

 Menyerahkan naskah tesis yang telah disetujui oleh dosen
pembimbing sebanyak tiga eksemplar dan belum dijilid.

 Sebelum diuji, naskah tesis dicek tingkat plagiasi dengan
aplikasi langganan Undip (Turnitin). Apabila tingkat plagiasi
lebih dari 15%, maka naskah tesis wajib diperbaiki hingga
mencapai maksimal 15%. Hasil cek plagiasi dilampirkan
dalam tesis yang akan diujikan.

 Naskah tesis yang telah dinyatakan layak uji dicetak empat
bendel dijilid softcover dengan cover depan warna biru tua
dan dikumpulkan ke prodi.

 Pakaian pada saat ujian:
Pria
 Atasan : Hem putih lengan panjang, berdasi
 Bawahan : Celana hitam (bukan jeans)

Wanita
 Atasan : Blouse putih lengan panjang
 Bawahan : Rok hitam panjang (bukan jeans)

15.8 Kejujuran Akademik
Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro
tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Diponegoro
mahasiswa Program Studi Magister Linguistik FIB Undip harus
selalu jujur dalam proses belajar mengajar, meneliti, membuat
karya tulis, dan kegiatan akademik lain, serta menjaga tata-tertib
dalam melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut nama
Universitas Diponegoro.

Termasuk tindak tidak jujur: plagiat, pembocoran naskah
ujian, pemalsuan jawaban ujian dan/atau karya tulis,
memberikan keterangan palsu, pemberian bantuan yang tidak
sah. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini akan dikenai
sanksi yang beratnya tergantung pada bobot pelanggarannya.
Sanksi itu dapat berupa pembatalan statusnya sebagai mahasiswa.

16. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI
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16.1 Evaluasi
Evaluasi keberhasilan studi dikategorikan ke dalam evaluasi
akhir semester dan evaluasi akhir program. Evaluasi tiap akhir
semester dilakukan dengan menghitung Indeks Prestasi (IP) pada
semester tersebut dan IP Kumulatif (IPK) yang telah diperoleh
sampai akhir semester tersebut. Perhitungan IP dilakukan oleh
bagian pengajaran program studi disahkan oleh ketua program
yang kemudian diserahkan kepada mahasiswa. Pada akhir
semester II mahasiswa yang mempunyai IP Kumulatif kurang
dari 3,00 diperhitungkan dari 20 SKS yang terbaik (nilai
miniman C), maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan
untuk perbaikan.

Apabila mahasiswa telah melaksanakan ujian tesis,
perbaikan tesis paling lama 1 (satu) bulan. Bila dalam waktu 1
(satu) bulan perbaikan tesis belum dapat diselesaikan, maka
diwajibkan menempuh ujian tesis lagi.

Evaluasi keberhasilan studi pada akhir Program Studi
Magister Linguistik dilakukan pada mahasiswa yang telah
menyelesaikan sejumlah nilai kredit 41 SKS termasuk tesis.

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program
pendidikan Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Undip
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 Telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi umum,

keuangan, perpustakaan, dan akademik.
 Telah mengumpulkan total kredit yang ditetapkan oleh

Program Studi Magister Linguistik.
 Telah memiliki setidaknya satu karya ilmiah yang diterbitkan

dalam jurnal nasional terakreditasi disarankan minimal Sinta
3 atau jurnal internasional belum terindeks atau prosiding
internasional bereputasi.

 Telah menempuh ujian tesis dan dinyatakan lulus
 Telah menyerahkan revisi tesis
 IP Kumulatif minimal 3,00 tanpa nilai C

16.2 Predikat Kelulusan
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Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Studi Magister
Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Undip menerima predikat
kelulusan sebagai berikut:
 Cumlaude bila IPK 3,76 – 4,00
 Sangat Memuaskan bila IPK 3,51 – 3,75
 Memuaskan bila IPK 3,00 – 3,50

16.3 Gelar
Mahasiswa yang dinyatakan lulus mendapat ijazah serta
keterangan tentang prestasi atau predikat yang dicapainya serta
berhak menggunakan gelar Magister Linguistik (M.Li).

16.4 Ijazah
Ijazah tanda lulus akan diberikan kepada yang bersangkutan jika
semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku sudah terpenuhi
seperti: pelunasan SPP, penyerahan tesis yang telah diperbaiki
dan dijilid rapi. Jika ada persyaratan yang belum dipenuhi,
pemberian ijazah akan ditangguhkan.

16.5 Studi ke Tingkat Lebih Tinggi
Mahasiswa yang memperoleh IPK 3 atau lebih, berhak
melanjutkan pendidikan pada tingkat doktor.

17. WISUDA

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
menyelenggarakan Wisuda bagi para mahasiswa Program Studi
Magister Linguistik yang telah menyelesaikan program
pendidikannya. Upacara wisuda dilaksanakan bersamaan dengan
wisuda program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor
Universitas Diponegoro yang dilaksanakan 4 (empat) periode
dalam setahun (Januari, April, Juli, dan Oktober). Upacara
Wisuda wajib diikuti bagi para lulusan Fakultas Ilmu Budaya.

17.1 Persyaratan Wisuda
 Mengisi biodata pribadi pada buku pendaftaran Wisuda di

Program Studi Magister Linguistik FIB Undip.
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 Mengisi blanko Biodata Wisuda dan Biodata Ijasah (lengkap
dengan gelar S1 bagi lulusan Magister) di Program Studi
Magister Linguistik FIB Undip lengkap dengan Judul Tesis
baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

 Menyerahkan 1 lembar foto copy ijasah terakhir (S1)
 Menyerahkan Pas Photo sebagai berikut:

 Hitam Putih ukuran 3 x 4 = 5 lembar (pakaian resmi)
 Berwarna 3 x 3 = 4 lembar (latar belakang merah)
 Kertas foto jenis DOP
 Dibalik foto diberi nama
 Bagi yang tidak menyerahkan foto, tidak didaftarkan/

diikutkan wisuda pada periode tersebut.
 Menyerahkan Hardcopy dan CD Tesis sebanyak 2 buah (1

buah untuk perpustakaan Pascasarjana dan 1 buah untuk
perpustakaan program studi).

 Surat Keterangan bebas Administrasi dan Transkrip
Akademik dari Program Studi

 Surat Bebas Pinjam Buku dari Perpustakaan Program Studi
dan UPT Perpustakaan Undip.

 Surat Keterangan Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya
 Membayar biaya Wisuda dan sumbangan Alumni
 Memberikan sumbangan berupa buku dalam bidang

linguistik baik umum maupun terapan sebanyak 2 buah buku
(asli) dari daftar referensi yang sudah ditentukan oleh
program studi.

18. KETENTUAN LAIN

18.1 Mahasiswa Mangkir
Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif disebut
mangkir. Masa studi yang bersangkutan sebanyak-banyaknya
tetap selama 8 (delapan) semester. Mahasiswa yang tidak
melakukan registrasi akademik tidak diijinkan untuk mengikuti
kegiatan akademik pada semester tersebut dan masa studi yang
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bersangkutan tetap terhitung. Bagi mahasiswa yang 2 (dua) kali
berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan
tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik
dianggap mengundurkan diri dan secara otomatis tidak lagi
terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Linguistik
FIB Undip.

18.2 Mahasiswa Pendengar
Mahasiswa dari program studi lain diperkenankan untuk
mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan oleh Program Studi
Magister Linguistik dengan ketentuan sebagai berikut:
 Mendaftarkan diri ke Program Studi Magister Linguistik

sebagai pendengar sebelum perkuliahan awal semester
dimulai.

 Tidak mempunyai hak untuk dinilai
 Wajib mengikuti aturan perkuliahan yang berlaku.

18.3 Mahasiswa Pindahan
Pada dasarnya Program Pendidikan Pascasarjana tidak menerima
mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain. Namun,
pindahan tersebut dapat dilakukan jika persyaratan dan alasan
yang diajukan mahasiswa dapat diterima oleh pimpinan program.
Calon yang dapat diterima adalah yang mempunyai alasan yang
tidak berkaitan dengan prestasi dalam pendidikannya. Jika
diizinkan oleh pimpinan program, untuk calon yang
bersangkutan diadakan ujian saringan dan wawancara oleh
program studi yang diminatinya.

Pengakuan kredit pindahan hanya dapat dilaksanakan
dengan persetujuan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Undip
berdasarkan pertimbangan program studi yang diminatinya.

Mahasiswa yang gagal di suatu program studi, atau yang
merasa tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya, tidak
dapat pindah ke program.
 Yang bersangkutan bukan mahasiswa DO (droup out).
 Surat keterangan Rektor atau Pimpinan Perguruan Tinggi asal

yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan
mahasiswa yang bermasalah.

 Yang bersangkutan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri.



29

Buku Panduan Magister Linguistik Universitas Diponegoro 2020/2021

 Yang bersangkutan lulus seleksi yang diadakan Program
Studi Magister Linguistik FIB Undip.

 Yang bersangkutan sanggup membayar biaya pendidikan
sesuai dengan yang telah ditentukan .

 Yang bersangkutan sanggup mematuhi ketentuan yang
berlaku bagi mahasiswa Program Studi Magister Linguistik
FIB Undip.

19. PENGELOLA PROGRAM STUDI

Ketua
Program Studi : Dr. Deli Nirmala, M.Hum.


