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Oleh
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PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
TAHUN

PERSETUJUAN

PROPOSAL TESIS
 


JUDUL PROPOSAL TESIS PALING BANYAK DUA BELAS KATA 
(HURUF BOOK ANTIQUA, KAPITAL, UKURAN 14 POINT, 
CETAK TEBAL, SPASI 1)


Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister pada Program Studi Seni Program Magister
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta

  Oleh : 
Nama Mahasiswa 
Nomor Induk Mahasiswa

Surakarta, …................tanggal dicetak)

Menyetujui,

Pembimbing


	


Nama beserta gelar akademik
NIP

Mengetahui,
Koordinator Program Studi,





Nama (beserta gelar akademik)
NIP

PENGESAHAN


Telah dipertahankan dalam Ujian Proposal Tesis 
Program Studi Seni Program Magister
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta
Diterima guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Magister Seni
pada tanggal ……....... (pelaksanaan ujian)

Ketua Penguji




Nama beserta gelar akademik
NIP

Penguji I





Nama dan gelar akademik
NIP
Penguji II/Pembimbing





Nama dan gelar akademik
NIP


Mengesahkan
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta 

Direktur




Nama (beserta gelar akademik)
NIP





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT/Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan Proposal Tesis dengan judul “Judul Tesis yang Diajukan”, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan studi di Program Studi Seni Program Magister Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. 
Dalam proposal tesis ini dijabarkan tentang ...........................(uraikan objek material, perspektif dan target temuan yang akan dicapai  dalam satu paragraf).
Atas keberhasilan dalam penulisan proposal tesis ini ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada (nama beserta gelar akademik), selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, koreksi serta saran hingga terwujudnya tesis ini. 
Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada:
	(Nama beserta gelar akademik) selaku pembimbing penulisan proposal.
	(Nama beserta gelar akademik), selaku Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta.
	(Nama beserta gelar akademik), selaku Kordinator Program Studi Seni Program Magister, Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta.
	(Nama) Instansi lain
	Pribadi-pribadi yang berkontribusi pada penulisan proposal tesis.

Silahkan buat ungkapan yang dianggap perlu yang mengantarkan adanya proposal ini. 
Semoga Tuhan memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga proposal tesis ini berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.


Surakarta, ..................................
(tanggal dicetak)

Tanda tangan


Nama Mahasiswa
NIM
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Latar Belakang
Jelaskan fenomena objek material yang menjadi sasaran penelitian dalam satu paragraf. Jelaskan alasan anda tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut. Bagian ini membutuhkan beberapa paragraf, agar dapat memberi alasan secara logis argumen-argumen perlu didukung literatur yang memadai. Disarankan literatur yang dapat mendukung argumen anda adalah artikel jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel. 
Tentukan bagaimana perspektif yang akan anda gunakan untuk meneliti objek material tersebut satu paragraf. Jelaskan alasan anda melakukan penelitian terhadap objek material yang telah anda pilih dengan perspektif yang telah anda tentukan. Untuk menjelaskan alasan pemilihan perspektif memerlukan pemaparan alasan beberapa paragraf. Untuk dapat memberi alasan pemilihan perspektif secara logis, argumen yang anda ajukan perlu didukung literatur yang memadai. Disarankan literatur yang dapat mendukung argumen tersebut adalah artikel jurnal ilmiah atau buku-buku referensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) literatur.
Berdasarkan objek material dan perspektif yang telah anda pilih, paparkan tesis statement yang akan menjadi pijakan penelitian anda!
Rumusan Masalah
Silahkan identifikasi masalah yang akan anda teliti dan paparkan identifikasi masalah tersebut menjadi satu, dua, atau tiga paragraf.
Rumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan masalah yang telah anda identifikasi, dan harus anda temukan jawabannya!
	Pertanyaan pertama?

Pertanyaan kedua?
Pertanyaan ketiga? 
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
Ungkapkan target temuan yang ingin anda capai (teori, konsep, prinsip, kaidah, metode, penjelasan fenomena, produk atau rekayasa) dalam penelitian yang akan anda lakukan?
Ungkapkan apa yang akan anda laksanakan dalam penelitian? (menerapkan, menganalisa, membuat sintesa, mengevaluasi sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas, perspektif atau metode penelitian) 
Ungkapkan kompetensi yang mungkin dapat berkembang setelah anda menemukan pengetahuan baru sebagaimana anda nyatakan pada point a dan poin b.
Ungkapkan bentuk-bentuk artistik atau kreativitas yang mungkin dapat berkembang setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada point a dan poin b.
Ungkapkan kondisi sosial masyarakat, kondisi sosial seniman, kondisi penciptaan seni pada umumnya, dan kondisi pengembangan ilmu seni setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada point a dan poin b.
Ungkapkan urgensi (keutamaan) dari pelaksanaan penelitian yang anda lakukan!

Manfaat Penelitian
Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari pengetahuan/pemahaman atas temuan dalam penelitian yang akan anda lakukan?
	Ungkapkan kegunaan atau fungsi anda dalam menerapkan, menganalisa, membuat sintesa, dan mengevaluasi sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas, perspektif dan metode penelitian yang anda laksanakan dalam penelitian.
	Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari kompetensi yang mungkin berkembang setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada tujuan point a dan poin b.
	Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari bentuk-bentuk artistik atau kreativitas yang mungkin berkembang setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada tujuan point a dan poin b.
	Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari kondisi sosial masyarakat, kondisi sosial seniman, kondisi penciptaan seni pada umumnya, dan kondisi pengembangan ilmu seni setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada point a dan poin b.


Tinjauan Pustaka
Dalam melakukan review literatur anda harus menunjukkan literatur-literatur yang melandasi atau mendukung gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, konsep, prinsip atau kaidah yang diperoleh dari literatur-literatur itu untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Silahkan direview literatur yang anda gunakan untuk mendukung argumen anda sehingga tertarik melaksanakan penelitian dengan objek material yang telah anda jelaskan di Latar Belakang. Silahkan direview literatur yang anda gunakan untuk mendukung argumen anda menentukan dan memilih perspektif penelitian. Tunjukan fungsi dan posisi literatur-literatur itu dalam mendukung argumen anda dalam menentukan objek material dan perspektif penelitian. Tunjukkan fungsi dan posisi literatur-literatur itu dalam mendukung argumen anda dalam memilih perspektif, dan membangun proposisi ilmiah. 
Kerangka Konseptual/Pemikiran
Paparkan proposisi ilmiah terkait dengan setiap pertanyaan penelitian dan thesis statement yang anda ajukan. 
Buatlah diagram atas proposisi yang anda rumuskan.
	Jelaskan konsep-konsep yang anda gunakan dalam perumusan proposisi ilmiah. Upayakan setiap penjelasan konsep didukung oleh konsep, prinsip, atau teori dari literatur yang telah anda review di Tinjauan Pustaka. 
	Tegaskan teori yang mendukung proposisi ilmiah yang telah anda nyatakan di awal bagian ini.
Metode Penelitian
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi (1) metode pengumpulan data, (2) tehnik pengumpulan data, (3) sarana pengumpulan data, (4) validitas data, dan (5) metode analisis. Metode pengumpulan data mencakup (1.a) jenis data, dan (1.b) sumber data. Jika perlu dilengkapi dengan diagram alur (flowchart) dalam bentuk JPG/PNG. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dimungkinkan terdapat dua versi. Mahasiswa dapat memilih sesuai dengan konstruksi berfikirnya. Namun, meskipun bebas tidak diperkenankan melakukan kombinasi dari dua versi, karena akan membingungkan.
Versi Pertama, tuliskan rancangan sistematika penulisan tesis yang akan anda tulis. Mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II uraian analitik sebagai jawaban atas pertanyaan yang pertama, Bab III uraian analitik sebagai jawaban atas pertanyaan kedua, dan Bab IV uraian analitik sebagai jawaban pertanyaan ketiga. Bab terakhir kesimpulan. 
Versi Kedua, tuliskan rancangan sistematika penulisan tesis yang akan anda tulis dengan menggunakan model piramida terbalik. Bab I pendahuluan, Bab II menguraikan hal yang berkaitan dengan setting fenomena objek penelitian, Bab III menguraikan pembahasan analitik terhadap objek material, Bab IV menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan pembahasan analitik, dan Bab V Kesimpulan.





DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ditulis dalam spasi satu. Daftar pustaka hendaknya hanya mencantumkan literatur yang dikutip sebagai referensi saja. Literatur yang tidak dikutip tidak perlu dicantumkam ke dalam daftar pustaka. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. Dalam hal cara pengtipan dan pembuatan daftar pustaka, Pascasarjana ISI Surakarta menetapkan style format menggunakan Chicago Manual Style, authordate. Penggunaan style di luar ketentuan tidak dapat diterima. 































DAFTAR NARASUMBER
Nama, profesi, usia, alamat.
	Nama, profesi, usia, alamat.
Nama, profesi, usia, alamat.
Nama, profesi, usia, alamat.







