
 

 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Program Studi:  Magister Linguistik  Fakultas: Ilmu budaya 

Mata Kuliah:  Tesis Kode: BLG22627 SKS:  6 Sem:  4 

Dosen Pengampu: Tim Dosen Pembimbing  

Capaian Pembelajaran  
Mata Kuliah: 

 Mampu menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan penyusunan tesis dan mampu 
menghargai pendapat orang lain (A5) 

 Mampu membandingkan, mereview, serta menggunakan teori-teori dalam bidang linguistik umum maupun 
terapan dan atau dalam konteks  lintas budaya dalam penelitian yang dilakukan untuk penyusunan tesis (C5) 

 Mampu menggunakan perangkat pendukung untuk membantu dalam melakukan penelitian linguistic umum 
maupun terapan  dan atau dalam lintas budaya serta menyelesaikan penyusunan tesis serta mempertahankan 
di depan dewan penguji (P3) 

Deskripsi singkat Mata Kuliah: 
 

Mata kuliah Tesis berisi kajian tentang topik-topik yang dipilih mahasiswa yang disetujui program studi 
berdasarkan teori-teori dalam linguistik umum dan terapan. Dalam mata kuliah ini, pendalaman teori dilakukan, 
kajian terhadap artikel yang membahas topik serupa direview untuk menunjukkan kebaruan topik yang sedang 
dikaji, serta teknik penulisan ilmiah termasuk didalamnya strategi menghindari plagiasi diimplementasikan. Selain 
itu, dalam mata kuliah ini dilakukan beberapa langkah teknis oleh mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah 
ini, yaitu: pemilihan topik, penerapan teori-teori untuk pengumpulan dan analisis data yang tepat, penggunaan 
alat yang digunakan untuk mengambil data. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menuangkan pemahaman serta kemampuan menggunakan teori dalam melakukan penelitian serta melaporkan 
hasil penelitian dalam bentuk tesis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya dituntut secara teoretis tetapi 
juga secara praktis dalam penelitian bidang linguistik umum atau terapan. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini, 
penerapan penyusunan tesis yang berkaitan dengan teknik penulisan ilmiah juga menjadi prioritas agar mahasiswa 
mampu menyajikan kemampuan secara komprehensif dalam penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah 
keilmuan dan keilmiahan. Pada saat tesis tersusun dan disahkan dosen pembimbing, mahasiswa harus mengajukan 
soft file tesis untuk dicek tingkat kesamaan maksimal 15 %. Apabila terdapat lebih dari prosentase yang 
ditentukan, mahasiswa wajib memperbaiki.  
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1. Mampu  menjelaskan 
dan menilai  bahasan 
tentang ruang lingkup 
mata kuliah dan strategi 
penyelesaian tesis (C5) 
dengan ketepatan 70 % 

 

Ruang lingkup  
Strategi Penulisan 
Tesis 
 

- Diskusi  
- Penugasan  

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

Menyimak, 
mencatat, 
bertanya, 
berdiskusi,  
menjelaskan, dan 
menilai kajian 
tentang topik yang 
dikaji 
Mencari referensi  
yang sesuai dengan 
topik yang diteliti 

- Ketepatan 
mengungkapkan 
ruang lingkup 
penelitian dengan 
topik yang dipilih.  

- Kemandirian 
dalam mencari dan 
menemukan 
permasalahan, 
metode, serta 
teori yang 
digunakan 

 

6% 

2 Mampu menjelaskan 
dan merumuskan  topik 
yang dipilih dalam 
bentuk judul sesuai 
dengan ruang lingkup 
jangkauan kajian yang 
dilakukan  (C5) dengan 
ketepatan 70% 

 

Prosedur 
Penelitian dan 
Pembimbingan 
Teknik Penulisan 
Tesis 
Dan Pemilihan 
Judul  

- Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

Membaca, 
mereview, dan 
melaporkan 
kembali hasil 
review dari 
penelitian 
terdahulu 
Mendiskusikan 
permasalahan yang 
diajukan dosen 
Membaca dan 
mereview sumber 
yang diacu 
 

- Ketepatan 
mengungkapkan 
kembali  ide atu 
pemikiran dalam 
tesis 

- Kemandirian 
dalam memilih dan 
menentukan serta 
merumuskan 
bahan rujukan 
yang digunakan 
dalam penyusunan 
tesis 

7% 



3 Mampu memilih, 
menentukan, dan 
mereview penelitian 
terdahuluuntuk 
menunjukkan kebaruan 
tentang penelitian yang 
dilakukan dengan 
ketepatan 70%(C5) 

 

Review penelitian 
terdahulu 

- Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

Menyimak 
Mencatat 
Mencari rujukan 
tambahan 
Membaca 
Meringkas bagian 
yang dibaca 

- Ketepatan 
mengungkapkan 
kembali  ide yang 
diambil dari 
sumber lain 

- Kemandirian 
dalam 
mengungkapkan 
ide dalam tesis 

 

7% 

4 Mampu meninjau 
kembali alat 
pengumpulan data dan 
mengumpulkan data 
dengan ketepatan 
70%(C5) 

 

Pengumpulan data - Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan  
Mengumpulkan 
data  
meringkas 

- Ketepatan 
menerapkan 
metode dan teknik 
pengumpulan data   

- Kemandirian 
dalam 
menerapkan 
metode dan teknik 
pengumpulan data  

 

7% 

5 Mampu memilih dan 
memilah serta 
menglasifikasikan data 
untuk tujuan analisis 
yang lebih dalam  
dengan ketepatan 70% 
(C5) 
 

Pemilihan, 
pemilahan, dan 
kategorisasi data 

- Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan  
Menerapkan teori 
untuk kategorisasi 
data 

- Ketepatan dalm 
memilih, memilah, 
dan 
menglasifikasikan 
data 

- Kemandirian 
dalam 
menentukan 
metode dan teknik 
analisis data awal  

7% 



6 Mampu menganalisis 
dengan menerapkan 
metode dan aneka 
teknik analisis data 
dengan menerapkan 
teori yang sesuai dengan 
ketepatan 70% (C5) 

 

Analisis Data 
 

- Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

Menerapkan teori 
Mencatat 
Merumuskan 
Mendiskusikan  
Mencari rujukan 
tambahan 
meringkas 

- Ketepatan 
menentukan 
metode dan teknik 
analisis data serta 
menerapkan teori 
sebagai landasan 
dalam analisis 

7% 

7 Mampu merumuskan 
hasil analisis dengan 
ketepatan 70 % (C5) 

Rumusan Hasil 
Analisis 

- Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

Merangkum hasil 
Merumuskan 
temuan 
 
 

- Ketepatan dalam 
menganalisis dan 
merumuskan hasil 

7 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Mampu menyajikan hasil 
review penelitian 
terdahulu dan landasan 
teori 

Bab II: Review 
penelitian 
terdahulu dan 
landasan teori 

- Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

- Menyusun 
bagian tinjauan 
pustaka (Bab II) 

- Menunjukkan 
“nitche” 
penelitian 
terdahulu 

- Ketepatan dalam 
mereview dan 
memilih teori yang 
sesuai untuk 
analisis data 

 

9 Mampu menyajikan hasil 
analisis secara sistematis 
dengan ketepatan 70 % 

Penyajian hasil 
analisis (BAB IV) 

-  TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

- Mensitasi 
dengan 
memparafrase 
ide yang dirujuk 

 

- Ketepatan 
memparafrase ide 
yang dirujuk dan 
menunjukkan gap 
yang belum 
dibahas penelitian 
sebelumnya 

7 % 



10 Mampu menyajikan bab 
I yang berisi latar 
belakang, rumusan 
masalah, tujuan, ruang 
lingkup, signifikansi, 
definisi operasional, dan 
sistematika penulisan 

BAB I: Latar 
belakang, rumusan 
masalah, tujuan, 
ruang lingkup, 
sifnifikansi 
penelitian, definisi 
operasional, dan 
sistematikan 
penulisan 

- Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

- Menyusun 
gagasan yang 
melatarbelakan
gi penelitian 
yang dilakukan 

- Ketepatan dalam 
mengungkapkan 
latar belakang 
penelitian yang 
dilakukan 

- Kemandirian 
dalam 
menentukan 
gagasan yang 
dimiliki 

 

11 Mampu menyajikan 
metode penelitian yang 
meliputi: data, metode 
& teknik pengumpulan 
data, metode & teknik 
analisis data dengan 
ketepatan 70 % 

BAB III: Metode 
Penelitian 

- Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

- Menulis bagian 
metode 
penelitian 

- Ketepatan 
menyajikan bagian 
metode penelitian 

7 % 

12 Mampu menyajikan 
bagian hasil dengan 
ketepatan 70 % 

BAB IV: Hasil  - Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

- Menulis bagian 
Hasil 

- Ketepatan 
menyajikan hasil 
penelitian dalam 
tesis dengan 
mengaitkan antara 
tujuan dan hasil 
penelitian 

7 % 

13 Mampu menyajikan 
bagian pembahasan 
dalam tesis dengan 
ketepatan 70 % 

BAB IV: 
Pembahasan 

- Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

- Menulis bagian 
pembahasan 
dalam tesis 

 

- Ketepatan dalam 
menyajikan 
analisis dari 
temuan yang 
dituangkan dalam 
bagian 
sebelumnya 

7 % 



14 Mampu menyajikan 
bagian simpulan dan 
saran dalam tesis 
dengan ketepatan 70 % 

BAB V: simpulan 
dan saran 

- Diskusi 
- Penugasan  

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

- Menulis bagian 
simpulan 
dengan 
menggunakan 
ungkapan yang 
lazim dalam 
penulisan 
ilmiah 

- Ketepatan menulis 
simpulan dan 
saran dalam tesis 
serta 
menggunakan 
ungkapan yang 
sesuai 

7 % 

15 Mampu menyajikan 
abstrak tesis dengan 
ketepatan 70 % 

Abstract dan 
Intisari 

- Diskusi 
- Penugasan  

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

- Menulis bagian 
abstract dan 
intisari tesis 

- Ketepatan dalam 
menulis bagian 
abstract sesuai 
dengan struktur 
yang ditentukan 

7 % 

16 Mampu menyajikan 
bagian referensi dengan 
ketepatan 70 % 

Referensi - Diskusi 
- Penugasan 

TM minimal 6 x 
selama 
penyusunan tesis 
BT : 6 x 60’/ 
minggu  
BM: 6 x 60’ 
/minggu 

- Menulis bagian 
referensi 

- Ketepatan 
menyusun daftar 
pustaka yang 
dirujuk sesuai 
dengan ketentuan 
yang berlaku di 
prodi  

7 % 

8. Daftar Referensi: - Oshima, Alice and Ann Hogue. 2006. Writing Academic English.  New York: Pearson Longman 
- Program Magister Linguistik Pedoman Penulisan Tesis 

 

 

 


