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SURAT EDARAN
NO. .../A.3-II/SPs/I/2021

07 Januari 2021

TENTANG
PEMBIMBINGAN, LUARAN, DAN PENILAIAN TESIS

Assalamualaikum wr. Wb.
Semoga Allah SWT memberi kekuatan, kemampuan, kesehatan, perlindungan 
kepada kita sehingga dapat melaksanakan amanah yang semata-mata hanya 
mengharapkan ridlo Allah SWT. Aamiin YRA.
Mempertimbangkan dan menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Nomor: 155/II/2017 tanggal 06 September 2017 
sebagai berikut.

1.  Syarat kelulusan mahasiswa menempuh studi Strata-3 (S-3) 
Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (S-3 Pendidikan SPs UMS) Wajib lulus disertasi dengan 
luaran wajib artikel publikasi ilmiah.

2.   Dosen pembimbing disertasi adalah dosen S-3 Pendidikan SPs UMS 
yang berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional guru besar 
yang memiliki publikasi di jurnal nasional atau jurnal internasional 
bereputasi untuk pembimbing utama.

3.    Selama proses pembimbingan, mahasiswa berkomunikasi dengan 
dosen pembimbing secara efektif baik terkait substansi (disertasi 
dan luaran wajib) maupun teknis pembimbingan, minimal 12 (dua 
belas) kali pertemuan, dan maksimal 6 (enam) semester dengan 
diwajibkan mengisi jurnal pembimbingan.

4.       Pergantian pembimbing dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan Ketua 
Program Studi apabila mahasiswa menempuh disertasi minimal 2 
(dua) bulan mengalami hambatan yang bersifat substansial maupun 
teknis pembimbingan.
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5.     Luaran disertasi berupa artikel publikasi ilmiah wajib dipublikasikan 
pada seminar internasional atau jurnal nasional terakreditasi/
internasional/internasional bereputasi.

6.     Setelah mahasiswa menyusun laporan disertasi yang dinyatakan bebas 
plagiasi oleh uji turnitin dari pihak Sekolah Pascasarjana UMS 
dan luaran wajib telah dipublikasikan (Accepted atau published) 
pada seminar internasional atau jurnal nasional terakreditasi/
internasional, maka mahasiswa dapat mengajukan penilaian/ujian 
disertasi dan selanjutnya dijadwalkan oleh pimpinan Program Studi 
dengan 8 (delapan) penguji (dari dosen pembimbing, satu penguli 
luar, satu penguji dalam, dan tiga pejabat prodi, pasca, dan rektorat).

7.   Bagi mahasiswa penulis disertasi yang salah satu luaran wajibnya dapat 
dipublikasikan (Accepted atau published) pada seminar internasional 
bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi sinta 1 atau jurnal 
internasional bereputasi scopus dengan SJR ≥ 0.15 tidak diharuskan 
ujian terbuka dan kepadanya berhak mendapat nila A. 

8.     Bagi mahasiswa yang tidak akan mempublikasikan naskah publikasi 
maupun disertasi di repository perpustakaan UMS harus membuat 
surat pernyataan.

Demikian surat edaran ini disampaikan dan ditetapkan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya yang baik 
disampaikan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan 
perlindungan, rahmat, dan ridlo kepada kita semua. Aamiin YRA.

Kaprodi

Prof. Dr. Sutama, M.Pd

Tembusan :
1.  Yth. Rektor UMS sebagai laporan
2.  Yth. Direktur Sekolah Pascasarjana UMS sebagai laporan
3.  Yth. Dosen Pembimbing Disertasi S-3 Pendidikan SPs UMS
4.  Yth. Mahasiswa S-3 Pendidikan SPs UMS
5.  Arsip 
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Berkat karunia Allah SWT buku Pedoman Penulisan Proposal, 
Disertasi, dan Artikel Publikasi ini dapat diselesaikan. Buku ini 
telah disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, baik nasional 
maupun internal universitas, dan perkembangan teknologi 
informasi yang berkaitan erat dengan kebijakan publikasi. 

Pada buu ini terdapat tiga hal penting. Pertama, pada tataran 
kebijakan disertasi sekarang harus berorientasi pada luaran, 
yaitu artikel hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal 
yang tersedia di tingkat nasional dan internasional bereputasi. 
Sekurang-kurangnya hasil penelitian disertasi mahasiswa harus 
dipublikasikan di repositori universitas. Kedua, pada tataran tata 
kelola, mekanisme pengajuan proposal berbasis sistem untuk 
tujuan pencegahan dini kemungkinan duplikasi dan plagiasi, serta 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan. Ketiga, pada 
tataran teknis, penulisan disertasi mengacu pada gaya, terutama 
dalam sitasi dan referensi, yang banyak digunakan di berbagai 
jurnal bereputasi, dan mengakomodasi perkembangan mutakhir 
yang terkait dengan publikasi dan sumber-sumber dalam jaringan.

Kami sangat mengapresiasi kerja tim penyusun yang telah 
berusaha memutakhirkan isi buku ini dengan mengakomodasi 
perkembangan mutakhir, termasuk ketersediaan aplikasi untuk 
mengelola sitasi dan referensi secara akurat dan konsisten.

Semoga bermanfaat.

Program Doktor Pendidikan
Ka-Prodi,

Prof. Dr. Sutama, M.Pd

PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Menurut Keppres 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI), Program Doktor diarahkan pada hasil 
lulusan yang memiliki kualifikasi, a) mempunyai kemampuan 
mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian 
baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian; b) mempunyai 
kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan 
program penelitian; dan c) mempunyai kemampuan pendekatan 
interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 
mengamanatkan bahwa Lulusan Program Doktor wajib 
memiliki keterampilan umum, sebagai berikut.
1.  mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/

gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada 
pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/
atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan 
penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan kreatif; 

2.  mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau 
transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen 
pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang 
dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah 
diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; 
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3.  mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, 
dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui 
pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, 
dalam rangka mengembangkan  dan/atau menghasilkan 
penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, 
atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang 
ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal; 

4. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan 
pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, 
berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan 
konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;

5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, kritis 
atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, 
serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau 
langsung kepada masyarakat; 

6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam 
pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya 
serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya; 

7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, 
mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi 
hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan 

8.   mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial 
dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui 
jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

 Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagaimana 
tertuang dalam dokumen kebijakan mutu Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, menyatakan bahwa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta berkomitmen untuk menghasilkan 
lulusan yang berkualitas dalam keilmuan dan keterampilan, 
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serta mengembangkan riset bidang IPTEKS yang dikenal secara 
internasional, sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan perundangan 
yang berlaku dengan mengupayakan peningkatan mutu secara 
berkesinambungan. Komitmen tersebut tertuang dalam Surat 
Keputusan Rektor Nomor 155/II/2017 tentang Pembimbingan 
Tugas Akhir/Skripsi, Tesis   dan Disertasi yang menegaskan bahwa 
tugas akhir wajib menghasilkan luaran berupa artikel publikasi 
ilmiah dan dipublikasikan dalam e-paper, e-journal, jurnal UMS, 
jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional bereputasi. 

Untuk mendukung komitmen Universitas Muhammadiyah 
Surakarta terhadap peningkatan kualitas lulusan, Program Doktor 
Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta melakukan standarisasi penulisan disertasi dan 
publikasi. Dengan menulis disertasi, seorang mahasiswa dilatih 
untuk mengintegrasikan seluruh kompetensi dan keterampilan 
yang dipelajari dalam perkuliahan ke dalam sebuah karya 
akademik sesuai dengan latar belakang akademik dan bidang 
keahlian masing-masing. Selain hal tersebut, seorang mahasiswa 
juga dilatih untuk berpikir sistematik dan menyajikan serta 
mempertanggungjawabkan hasil karya akademiknya, baik secara 
tertulis maupun lisan. 

Melalui publikasi, seorang mahasiswa diharapkan menghayati 
bahwa selesainya disertasi bukan berarti rangkaian kegiatan 
penelitian sudah berakhir karena masih ada satu tahapan lagi yang 
harus diselesaikan, yaitu publikasi ilmiah. Seorang mahasiswa 
diharapkan menghayati bahwa publikasi merupakan suatu bentuk 
pertanggungjawaban moral pada masyarakat, sebagai suatu 
bukti bahwa mahasiswa telah berkontribusi pada hazanah ilmu 
pengetahuan. Publikasi ilmiah yang dimaksud dilakukan format 
elektronik yang dipublikasikan dalam e-paper, e-journal, jurnal 
UMS, jurnal nasional, atau jurnal internasional bereputasi. 
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B.  Definisi 

Disertasi merupakan karya ilmiah mahasiswa program doktor 
sebagai bukti kemampuan akademik dalam melakukan penelitian 
dan pengembangan keilmuan pada salah satu Program studi yang 
ditempuh serta disusun dan dipertahankan sebagai persyaratan 
wajib untuk mencapai gelar doktor. Tema disertasi harus 
berkaitan dengan temuan baru pada salah satu disiplin ilmu yang 
sesuai dengan Program studi yang sedang ditempuh mahasiswa. 
Penyusunan disertasi harus disertai atau menghasilkan artikel yang 
siap dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Menurut buku Pedoman Publikasi Ilmiah yang diterbitkan 
oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat 
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, edisi 2017, pengertian publikasi 
ilmiah didefinisikan sebagai “hasil penelitian atau pemikiran yang 
dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan 
etika keilmuan.” Publikasi ilmiah diharapkan memenuhi kelayakan 
suatu naskah, baik secara substansial maupun perwajahan, sesuai 
dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan.

C.  Tujuan

Tujuan buku pedoman ini sebagai rambu-rambu bagi 
mahasiswa S-3 Pendidikan SPs UMS dalam proses penyiapan 
dan penyelesaian penyusunan disertasi. Rambu-rambu ini 
berisi aturan tentang hal-hal yang bersifat substansial dan 
esensial, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diserahkan 
kepada tim promotor. Selain itu, pedoman ini bertujuan 
memudahkan mahasiswa untuk memilih dan menentukan langkah-
langkah penyusunan disertasi sesuai dengan proses penelitian dan 
bimbingan.
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Penyusunan disertasi bertujuan untuk melatih mahasiswa agar 
memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut: 

1.  berpikir logis, kritis, dan sistematis sesuai dengan kaidah-
kaidah ilmiah,

2.   menerapkan pengetahuan kognitif dan teoretik ke dalam kegiatan 
penelitian mandiri,

3.  menulis karya ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan karya 
ilmiah,

4.    menghargai karya orang lain dan mencegah plagiasi,
5.   mempertanggungjawabkan hasil karyanya secara akademik, 

etik, dan legal,
6.     menghayati peran dan tugas anggota masyarakat pengembang 

ilmu pengetahuan dan masyarakat terdidik, 
7. mengunggah artikel publikasi ke repository Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dan
8.  memublikasikan artikel ilmiah di e-paper, e-journal, jurnal 

UMS, jurnal nasional (SINTA-1 atau SINTA-2), atau jurnal 
internasional bereputasi.

D.  Topik Disertasi

Topik disertasi merupakan konklusi dari permasalahan yang 
akan dikaji melalui penelitian. Permasalahan harus aktual, artinya 
memiliki implikasi atau manfaat yang logis dan realistis, baik dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain 
itu, penelitian disertasi harus memiliki nilai kebaruan (novelty). 
Topik disertasi berfokus pada salah satu disiplin ilmu 
yang sesuai dengan bidang kelimuan yang dipelajari oleh 
mahasiswa. Disertasi ditulis atas suatu temuan baru dalam 
disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam, baik berupa pengujian 
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teori-teori yang ada, pengembangan teori dan prinsip-prinsip baru, 
atau pengembangan model baru yang diuji di lapangan.

E.  Kode Etik
Kode etik adalah seperangkat norma yang berlaku dalam 

penulisan disertasi. Norma-norma yang harus diperhatikan dan 
ditaati antara lain tentang pengutipan dan perujukan, perizinan 
terhadap bahan yang digunakan, penyebutan sumber data atau 
informasi, serta kaidah selingkung seperti bentuk dan format, 
struktur isi, ukuran kertas dan huruf, Bahasa Indonesia baku, serta 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

Dalam penulisan disertasi, penulis harus secara jujur 
menyebutkan rujukan bahan atau pikiran yang diambil dari sumber 
atau orang lain (Peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan 
Tinggi). Pemakaian bahan atau pikiran dari sumber atau orang 
lain tanpa disertai rujukan termasuk kecurangan atau pencurian 
karena mengakui tulisan, temuan, atau hasil pemikiran orang lain 
sebagai karya intelektualnya sendiri. Penulis tesis atau disertasi 
harus meminta izin, jika menggunakan bahan dari seseorang atau 
suatu sumber milik orang lain (sebaiknya secara tertulis). Jika 
pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan 
sumbernya dan menjelaskan apakah bahan itu diambil secara utuh, 
sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Nama narasumber 
atau informan perlu dipertimbangkan untuk tidakdisebutkan kalau 
pencantumannya dapat merugikan narasumber atau informan yang 
bersangkutan. Sebagai gantinya nama narasumber atau informan 
itu dapat diganti dengan kode tertentu. 

Mahasiswa yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran 
dikenakan sanksi, yaitu berupa sanksi administrasi sampai 
pembatalan gelar kesarjanaan. Bagi mahasiswa yang telah lulus 
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magister atau doktor dan terbukti melakukan kecurangan, gelar 
akademik dan ijazah yang diperoleh dapat dibatalkan. Kecurangan 
yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1.    Fabrikasi data yaitu membuat-buat data yang sebenarnya tidak 
ada atau membuat data fiktif.

2.    Falsifikasi data yaitu mengubah data sesauai dengan keinginan 
peneliti, terutama agar sesuai dengan simpulan yang “ingin” 
diambil dari sebuah penelitian.

3.   Plagiasi (plagiarisme) yaitu mengabil kata-kata atau kalimat 
atau teks orang lain tanpa memberikanucapan terima 
kasihdalam bentuk sitasi yang secukupnya. 
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BAB II
MEKANISME PENYUSUNAN,

PEMBIMBINGAN, DAN UJIAN DISERTASI

A.  Prosedur Penyusunan Disertasi

Penyusunan disertasi secara mandiri dapat dimulai sejak 
mendaftar menjadi calon mahasiswa dan sampai menjadi 
mahasiswa doktor semester 1, serta selebihnya dilanjutkan dengan 
bimbingan tim promotor. Adapun alur penyusunan disertasi 
selengkapnya sebagai berikut.

1.   Pada akhir semester I mahasiswa mengajukan topik disertasi 
dan tiga dosen calon tim promotor kepada Program Studi.

2.      Ajuan tim promotor divalidasi Program Studi untuk ditetapkan 
sebagai tim promotor.

3.   Nama-nama tim promotor mendapat SK promotor/ko-promotor 
dari Ketua Program Studi Doktor Pendidikan SPs UMS.

4.  Tim promotor membimbing disertasi dan artikel publikasi 
ilmiah hasil penelitian disertasi

B.  Prosedur Pembimbingan Disertasi

Prosedur pembimbingan disertasi dapat dimulai setelah 
Ketua Program Studi menetapkan tim promotor. Adapun alur 
pembimbingan disertasi selengkapnya sebagai berikut.

1.   Mahasiswa dapat berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan 
dari tim promotor setelah mendapatkan SK tim promotor.

2.      Pembimbingan disertasi dan artikel publikasi ilmiah dilakukan 
secara rutin dan berkala sesuai dengan jadwal yang disepakati 
oleh mahasiswa dan tim promotor.
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3.  Setiap pembimbingan didokumentasikan dengan pengisian 
logbook oleh mahasiswa (dan diverifikasi oleh tim promotor) 
dengan menuliskan apa yang dibicarakan saat konsultasi.

4.   Pembimbingan dilaksanakan minimal 10 kali dalam 8 pekan 
pada setiap semester bersangkutan.

5.    Tim promotor mengesahkan setiap tahapan disertasi yang siap 
diseminarkan/diujikan dan artikel publikasi ilmiah yang siap 
dipublikasikan.

C.  Prosedur Seminar Proposal dan Kemajuan Disertasi
Program Studi menyaratkan seminar proposal dan kemajuan 

disertasi mengikuti ketentuan sebagai berikut.
1. Seminar proposal disertasi dapat dilaksanakan minimal          

semester II dan tim promotor menyetujui.
2. Seminar kemajuan disertasi dapat dilaksanakan minimal      

semester IV, setelah analisis data, pembahasan, temuan 
pengetahuan baru, satu artikel publikasi ilmiah hasil penelitian 
disertasi diterima pada jurnal nasional/internasional 
bereputasi, dan disetujui tim promotor.

3.  Mahasiswa mendaftarkan seminar proposal atau kemajuan 
disertasi kepada biro akademik  SPs UMS.

4. Pendaftaran seminar proposal atau kemajuan disertasi              
diverifikasi oleh Pimpinan Program Studi dan tim biro 
akademik SPs UMS .

5.  Pimpinan Program Studi menentukan lima penguji seminar 
proposal atau kemajuan disertasi (satu penguji dari dalam, 
satu penguji pimpinan prodi/pasca, dan tiga penguji dari tim 
promotor).

6.    Biro akademik SPs UMS menentukan jadwal dan dilanjutkan 
ujian seminar proposal atau kemajuan disertasi. 



11

D.  Prosedur Ujian Kelayakan, Tertutup, dan Terbuka Disertasi 

1.    Ujian kelayakan disertasi dapat dilaksanakan minimal semester 
V, sudah lulus seminar proposal dan kemajuan disertasi, satu 
artikel publikasi ilmiah hasil penelitian disertasi telah terbit 
pada jurnal nasional/internasional bereputasi, sudah mengikuti 
seminar internasional dengan artikel ilmiah hasil penelitian 
disertasi, dan disetujui tim promotor.

2.      Ujian tertutup disertasi dapat dilaksanakan minimal semester 
VI, sudah lulus seminar proposal, seminar kemajuan disertasi dan 
ujian kelayakan, satu artikel publikasi ilmiah hasil penelitian 
disertasi telah terbit pada jurnal nasional/internasional 
bereputasi, prosiding/jurnal ilmiah seminar internasional dengan 
artikel ilmiah hasil penelitian disertasi telah terbit, artikel  
publikasi ilmiah (yang ke-2) hasil penelitian disertasi telah 
diterima pada jurnal nasional/internasional bereputasi, dan 
disetujui tim promotor.

3.  Ujian terbuka disertasi dapat dilaksanakan minimal setelah   
semester VI selesai (minimal 3 tahun), sudah lulus seminar 
proposal, seminar kemajuan disertasi, ujian kelayakan dan  
ujian tertutup, satu artikel publikasi ilmiah hasil penelitian  
disertasi telah terbit pada jurnal nasional/internasional 
bereputasi, prosiding/jurnal ilmiah seminar internasional 
dengan artikel ilmiah hasil penelitian disertasi telah terbit, 
artikel publikasi ilmiah (yang ke-2) hasil penelitian disertasi 
telah terbit pada jurnal nasional/internasional bereputasi, 
sudah membuat buku monograf hasil disertasi, dan disetujui 
tim promotor.

4. Mahasiswa mendaftarkan ujian kelayakan/tertutup/terbuka 
disertasi kepada biro akademik SPs UMS.



12

5. Pendaftaran ujian kelayakan/tertutup/terbuka disertasi 
diverifikasi oleh Pimpinan Program Studi dan tim biro 
akademik SPs UMS .

6.    Pimpinan Program Studi menentukan tujuh penguji kelayakan/
tertutup/terbuka disertasi (dua penguji dari luar dan dalam, satu 
penguji pimpinan prodi/pasca, satu penguji dari pimpinan 
universitas, dan tiga penguji dari tim promotor).

7.    Biro akademik SPs UMS menentukan jadwal dan dilanjutkan 
ujian kelayakan/tertutup/ terbuka disertasi. 

E.  Ketentuan Khusus
Mahasiswa yang salah satu artikel publikasi hasil penelitian 

disertasinyanya diterbitkan di jurnal nasional yang terindeks 
SINTA-1 atau jurnal internasional bereputasi dengan SJR ≥ 0.15 
tidak diwajibkan menempuh ujian terbuka dan mahasiswa berhak 
mendapatkan nilai A.
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BAB III
SISTEMATIKA

 PROPOSAL DISERTASI

Secara umum isi proposal disertasi meliputi tiga bagian, yaitu 
bagian awal, inti, dan akhir. Untuk berbagai jenis penelitian (kuantitatif, 
kualitatif, campuran (mix method), dan penelitian pengembangan), 
unsur-unsur yang termuat pada bagian awal dan akhir sama, tetapi pada 
bagian inti berbeda. Penjelasan tentang struktur bagian inti disertasi 
dijadikan satu, yaitu bagian inti penelitian kuantitatif, kualitatif, mix 
method, dan penelitian pengembangan. Penjelasan masing-masing 
bagian dapat dirinci berikut.

A.  Bagian Awal Proposal Disertasi

1.   Unsur Bagian Awal Proposal Disertasi
 Ada empat unsur yang termuat pada bagian awal  proposal 

disertasi halaman: sampul, judul, pernyataan, dan persetujuan 
tim promotor.

2.   Penjelasan Unsur Bagian Awal Proposal Disertasi
a.    Halaman Sampul       

Halaman sampul berisi (a) judul disertasi, (b) logo 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, (c) kalimat: 
Usulan Disertasi diajukan sebagai salah satu persyaratan 
memperoleh gelar Doktor Pendidikan pada program studi  
doktor pendidikan SPs UMS, (d) nama dan nomor induk 
mahasiswa, (e) nama lengkap (tidak disingkat) program 
studi, fakultas, dan universitas, dan (f) bulan dan tahun. 
Komposisi huruf dan tata letak masing-masing unsur 
diatur secara simetris, rapi, dan serasi. Akan tetapi, 
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pemenggalan baris pada judul tetap harus memperhatikan 
makna kelompok kata (frase) yang dipenggal. Contoh 
halaman sampul dapat dilihat pada Lampiran 1a.

b.   Halaman Judul
Halaman judul sama dengan halaman sampul.

c.    Halaman Pernyataan
Halaman pernyataan memuat penegasan bahwa proposal 
disertasi yang ditulis mahasiswa merupakan karya asli 
yang bebas dari tindakan plagiarisme. Selain itu, juga 
berisi pernyataan bahwa semua rujukan/kutipan telah 
dituliskan sumbernya. Pernyataan tersebut ditandatangani 
diatas materai yang berlaku (Rp 6.000,00/Rp 10.000,00). 
Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 
3a.

d.   Halaman Persetujuan Tim Promotor
Halaman persetujuan memuat persetujuan dari tim 
promotor. Hal-hal yang dicantumkan, yaitu (a) proposal 
disertasi ini telah disetujui oleh tim promotor disertasi 
Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta untuk dilanjutkan menjadi 
disertasi, (b) tempat dan tanggal persetujuan, dan (c) 
tanda tangan, nama lengkap, dan nomor induk pegawai/
karyawan (NIDN/NIDK atau /NIP/NIK) tim promotor. 
Contoh halaman persetujuan tim promotor dapat dilihat 
pada Lampiran 4a.
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B.  Bagian Inti Proposal Disertasi

1.   Penelitian Kuantitatif
 Sistematika Bagian Inti Proposal Disertasi Penelitian 

Kuantitatif

A.   JUDUL DISERTASI
 ……………………………………………………………
B.   PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah  
2. Identifikasi Masalah  
3. Pembatasan Masalah  
4. Rumusan Masalah  
5. Tujuan Penelitian  
6. Manfaat Penelitian  

C.   KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 
 KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

1. Kajian Pustaka
2. Kerangka Teoretis  
3. Kerangka Berpikir  
4. Hipotesis Penelitian  

D.   METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Desain Penelitian 
2. Tempat dan Waktu Penelitian
3. Populasi, Sampel, dan Sampling
4. Definisi Operasional Variabel  
5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
6. Teknik Analisis Data 
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2.  Penelitian Kualitatif
Sistematika Bagian Inti Proposal Disertasi Penelitian Kualitatif

A.   JUDUL DISERTASI
 ……………………………………………………………
B.   PENDAHULUAN

1.  Latar Belakang Masalah  
2.  Rumusan Masalah  
3.  Tujuan Penelitian  
4.  Manfaat Penelitian  

C.   KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS,  DAN
 KERANGKA BERPIKIR

1.  Kajian Pustaka
2.  Kerangka Teoretis
3.  Kerangka Berpikir

D.   METODE PENELITIAN
1.  Jenis dan Desain Penelitian
2.  Tempat dan Waktu Penelitian
3.  Objek dan Subjek Penelitian
4.  Data dan Sumber Data
5.  Kehadiran Peneliti
6.  Teknik Pengumpulan Data
7.  Keabsahan Data
8.  Teknik Analisis Data
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3.  Penelitian Campuran  (Mix Methods)

Sistematika Bagian Inti Proposal Disertasi Penelitian Mix 
Methods

A.   JUDUL DISERTASI
 ……………………………………………………………
B.   PENDAHULUAN

1.  Latar Belakang Masalah  
2.  Identifikasi Masalah
3.  Cakupan Masalah
4.  Rumusan Masalah
5.  Tujuan Penelitian
6.  Manfaat Penelitian

C.   KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 
 KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

1.  Kajian Pustaka
2.  Kerangka Teoretis
3.  Kerangka Berpikir
4.  Hipotesis Penelitian

D.   METODE PENELITIAN

1.  Jenis dan Desain Penelitian
2.  Tempat dan Waktu Penelitian
3.  Subjek Penelitian
4.  Objek dan Difinisi Operasional Variabel
5.  Data dan Sumber Data
6.  Teknik Pengumpul Data
7.  Instrumen Pengumpulan Data
8.  Keabsahan Data
9.  Teknik Analisis Data
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4.  Penelitian dan Pengembangan
Sistematika Bagian Inti Proposal Disertasi Penelitian dan 
Pengembangan

A.   JUDUL DISERTASI
 ……………………………………………………………
B.   PENDAHULUAN

1.  Latar Belakang Masalah  
2.  Identifikasi Masalah  
3.  Pembatasan Masalah  
4.  Rumusan Masalah  
5.  Tujuan Penelitian  
6.  Manfaat Penelitian  
7.  Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

C.   KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 
 KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

1.  Kajian Pustaka
2.  Kerangka Teoretis 
3.  Kerangka Berpikir  
4. Hipotesis Penelitian  (jika perlu)  

D.   METODE PENELITIAN

1.  Model Pengembangan
2.  Prosedur Pengembangan

a.  Pengembangan Produk
1)  Desain Pengembangan
2)  Objek Pengembangan
3)  Data dan Sumber Data
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4)  Teknik Pengumpulan Data
5)  Keabsahan Data  
6)  Teknik Analisis Data

b.  Uji Coba Produk
1)  Desain Uji Coba
2)  Subjek Uji Coba
3)  Jenis Data
4)  Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data
5)  Tenik Analisis Data

c.  Penilaian Produk
1)  Desain Eksperimen
2)  Subjek Eksperimen
3)  Jenis Data
4)  Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data
5)  Teknik Analisis Data

C.  Bagian Akhir Proposal Disertasi

Bagian akhir proposasl memuat dua unsur, yaitu: Daftar 
Pustaka dan Lampiran. 
1.   Daftar Pustaka
 Daftar pustaka memuat semua sumber rujukan yang digunakan 

dalam teks. Tata cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat 
pada Bab VI buku ini.

2.   Lampiran
 Lampiran berisi hal-hal yang mendukung bagian inti disertasi 

dan kelengkapan administrasi penelitian.
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D.  Penjelasan Bagian Inti Proposal Disertasi
1.  Judul Disertasi

Judul penelitian kuantitatif menggambarkan keterkaitan 
antarvariabel yang diteliti dan menunjuk setting penelitian. 
Keterkaitan antarvariabel menunjukan, bahwa peneliti akan 
menguji teori tentang keterkaitan antarvariabel tersebut. 

Judul penelitian kualitatif menggambarkan fokus yang 
diteliti dan menunjuk setting penelitian. Fokus penelitian 
menunjukan, bahwa peneliti akan menyusun kerangka teoritis. 

Judul penelitian mix methods menggambarkan keterkaitam 
antarvariabel maupun fokus yang diteliti dan menunjuk setting 
penelitian. 

Judul penelitian dan pengembangan menggambarkan 
pengembangan suatu produk yang sudah ada atau produk 
baru dan menunjukan setting penelitian. Pengembangan suatu 
produk yang sudah ada, misal contoh judulnya “Pengembangan 
model ... di ...”. Pengembangan suatu produk yang baru, misal 
contoh judulnya “Model pengembangan ... di ...”.

Setting penelitian menunjukan tempat dan waktu penelitian. 
Judul penelitian tidak lebih dari 20 kata.

2.  Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah diawali dengan analisis kesenjangan 
antara kondisi yang diharapkan dan kondisi nyata dari fokus 
penelitian (variabel dependen) dan dampak kesenjangan 
itu. Berbagai alternatif untuk mengatasi kesenjangan 
tersebut dipaparkan secara singkat disertai identifikasi faktor 
penghambat dan pendukungnya. Alternatif pemecahan 
masalah beserta rasionalnya dikemukakan pada bagian akhir 
latar belakang masalah. Pada penelitian dan pengembangan, 
model/produk pengembangan dikemukakan.  Dalam latar 
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belakang masalah perlu dipaparkan secara ringkas teori atau 
hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk 
menunjukan orisinalitas penelitian yang dilakukan.

3.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, 
kemudian diidentifikasi berbagai masalah yang mungkin. 
Masalah yang dimaksud, yaitu semua masalah yang terkait 
dengan fokus penelitian (variabel dependen).  

4.  Pembatasan Masalah

Berbagai masalah yang dikemukakan pada identifikasi 
masalah, selanjutnya diseleksi untuk ditetapkan menjadi masalah 
yang perlu dan penting diteliti (variabel-variabel yang diteliti).  

5.  Rumusan Masalah

Rumusan masalah harus diturunkan dari rumusan tema 
penelitian, tidak boleh keluar dari ruang lingkup tema penelitian 
yang sudah ditentukan. Rumusan masalah merupakan pemetaan 
faktor-faktor, aspek-aspek, atau variabelvariabel yang saling 
terkait. Rumusan masalah, berisi fokus penelitian beserta 
rincian sub-sub fokusnya (Kualitatif) berupa kalimat tanya 
yang lengkap dan rinci. Rumusan masalah harus menampakkan 
keterkaitan antarvariabel (kuantitatif) yang diteliti dan subjek 
penelitian sehingga dapat dicarikan jawabannya melalui 
(pengamatan atau pengujian) data empiris.

6.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai 
dalam bentuk pernyataan. Tujuan penelitian mengacu pada 
rumusan masalah.  Perumusan tujuan penelitian berupa kalimat 
deklaratif yang mengumumkan bagaimana gambaran operasional 
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kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan kata 
kerja operasional, yaitu menganalisis (penggunakan nalar atau 
logika), hal ini sesuai  dengan ketentuan Permenristek Dikti 
No. 44 Tahun 2015 dan Permenristek Dikti No. 50 Tahun 2018. 
Kata kerja operasional seperti menentukan, mendeskripsikan, 
mengidentifikasi, memaparkan, menguji, mengembangkan, 
menemukan, menjelaskan, dan mengetahui sebaiknya dihindari 
dalam rumusan tujuan penelitian.

7.  Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menunjukkan kegunaan hasil penelitian 
baik secara teoretis (akademis) maupun praktis. Manfaat 
teoretis merupakan kegunaan hasil penelitian terhadap 
pengembangan keilmuan, yaitu dihasilkannya tesis/sintesis 
terkait dengan tema penelitian. Manfaat praktis merupakan 
kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat 
penggunanya. Contoh pemaparan manfaat teoritis penelitian 
misalnya: Manfaat teoritis pada perspektif akademis, penelitian 
ini akan menghasilkan tesis/sintesis tentang ......... (tema 
penelitiannya) sebagai sumbangan teoritis bagi perkembangan 
kajian ilmu ……, khususnya penerapan teori .......... 
Contoh pemaparan lainnya misal: Manfaat teoritis pada 
perspektif akademis, penelitian ini akan berguna untuk: 
menghasilkan tesis/sintesis penelitian tentang ….. sebagai tindak 
lanjut pembentukan model ..... dalam rangka pengembangan 
ilmu ......... Contoh pemaparan manfaat praktis penelitian 
misalnya: Kepentingan praktis hasil penelitian ini diharapkan 
bisa berguna: 1) Bagi ..... sebagai evaluasi terhadap kebijakan 
........... yang selama ini diterapkan. 2) Bagi ..... sebagai implikasi 
lebih lanjut dalam memberikan informasi guna menciptakan 
peningkatan kemampuan ........... yang mengarah pada kondisi 
........ (3) dst. 
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8.  Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari 
kegiatan pengembangan. Karakteristik produk terkait dengan 
semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan 
satu produk dengan produk lain. Produk dalam penelitian 
kependidikan dapat berupa kurikulum, modul, perangkat 
pembelajaran, buku teks, alat evaluasi, model, atau produk lain 
yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pelatihan, 
pembimbingan, pembelajaran, atau pendidikan. Produk  
non-kependidikan dapat berupa model pemasaran, model 
kewirausahaan, model distribusi barang, model atau sistem 
kerja, prototipe, dan lain-lain.

9.  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan
Asumsi dalam pengembangan merupakan landasan pijak 

untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan 
pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. 
Asumsi hendaknya berdasarkan teori-teori yang teruji sahih, 
pandangan ahli, atau data empiris yang relevan dengan masalah 
yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang 
dikembangkan. Keterbatasan pengembangan berisi ungkapan 
keterbatasan produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi, khususnya untuk konteks masalah yang lebih 
luas (setelah penelitian dilakukan) 

10. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan upaya untuk menganalisis 

berbagai konsep sebagai variabel, fokus atau subjek dan/atau 
objek penelitian. Secara substansial, kajian pustaka berupa 
premis-premis yaitu pendapat peneliti berdasar pendapat-
pendapat orang lain yang berisi penjelasan tentang variabel, 
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aspek-aspek dan indikator, serta keterkaitan antarvariabel atau 
subjek dan/atau objek penelitian yang diteliti. Hakikat kajian 
pustaka adalah mengungkapkan, menegaskan, menyanggah, 
mengisi kekosongan, atau mengembangkan hasil penelitian 
terdahulu sehingga menghasilkan kebaharuan penelitian. 

Kajian pustaka dapat dilakukan terhadap hasil-hasil 
penelitian yang termuat dalam jurnal, prosiding, disertasi, 
monograf, dan/atau buku teks. Evidensi-evidensi ilmiah disusun 
berupa esensi masing-masing hasil penelitian pakar ilmiah 
tertentu berupa perumusan yang ringkas (premis-premis). 
Esei argumentasi berupa risalah singkat tersebut yang berupa 
premis-premis harus lebih menonjolkan sikap dan pangdang 
pribadi peneliti tentang suatu fenomena.  

11.  Kerangka Teoretis

Kemampuan mengemukakan konsep-konsep dalam 
kerangka teoritis tergantung pada “the state of affairs” atau “the 
state of the art” seseorang, yaitu manifestasi dari penguasaan 
peneliti dalam menyeleksi evidensi-evidensi ilmiah guna 
jangkauan khasanah ilmu dari topik yang diteliti. Pemaparan 
teori didasarkan pada pemikiran bahwa Ilmu tidak dimulai 
dengan halaman kosong, namun apa yang dilakukan dewasa 
ini hanyalah lanjutan dari apa yang telah ditempuh oleh pakar 
terdahulu. Menyusun telaah teoritis sebaiknya dalam suatu 
telaah yang mencakup ruang lingkup dan aksentuasi penelitian. 
Ruang lingkup dan aksentuasi penelitian, dapat ditetapkan 
komponen-komponennya berupa aspek-aspek yang terdapat 
dalam identifikasi masalah sebagai acuannya. Oleh karena itu 
pemaparan kerangka teoretis seharusnya mengenai teori apa 
yang digunakan untuk landasan kerja penelitian tentang tema 
yang diteliti. 
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Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan 
proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain yang 
menunjukkan fenomena secara sistematis, dan bertujuan 
untuk menjelaskan (explanation) dan meramalkan (prediction) 
fenomena-fenomena. Sehingga kerangka teoretis merupakan 
gambaran yang berisi paparan tentang hubungan antarvariabel 
atau antarfenomena pada tema penelitian. Pemaparan kerangka 
teori dapat disusun secara eklektik, dengan mengacu pada 
teori-teori yang digunakan oleh seorang ahli. Kerangka teoretis 
dapat berisi: (1) penjelasan hubungan antarvariabel atau 
antarfenomena yang disusun berdasarkan hasil identifikasi dan 
kajian teori-teori, dan (2) sintesis teori sebagai kristalisasi dari 
berbagai teori yang disusun secara sistematis sehingga mampu 
memberikan penjelasan mengenai hubungan, pengaruh, dan/
atau prediksi tentang suatu variabel atau fenomena. 

Penyebutan nama teori saja tidaklah cukup, namun prinsip-
prinsip teori itu perlu diuraikan, termasuk pendekatan dan 
metode kerja teori yang digunakan. Telaah kerangka teoritis 
merupakan pemaparan konsep-konsep berdasar pada pendapat 
orang lain. Telaah kerangka teoritis akan mempunyai makna 
apa saja yang diketahui dan dikuasai secara rinci hanya selalu 
menurut pandangan orang lain, bukan sikap dan pandangan 
pribadi peneliti. Sikap dan pandangan pribadi peneliti mengenai 
telaah teoritis yang digunakan dalam penelitian sebaiknya 
dipaparkan sebelum mengakhiri setiap pokok pikiran dalam 
menyampaikan teori. Pemaparan pemikiran teoritis menurut 
sudut pandang peneliti sebaiknya disertai dengan cara 
mengukurnya.
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12.  Kerangka Berpikir
Menyusun kerangka pikiran, yaitu mengalirkan jalan 

pikiran peneliti menurut kerangka yang logis (logical 
construct) secara teoritis. Upaya penyusunan kerangka 
pemikiran ditujukan untuk menjawab atau menerangkan 
pertanyaan penelitian yang ada perumusan masalah. Menyusun 
kerangka pikiran, merupakan proses berpikir (bernalar) ke 
arah memperoleh jawaban terhadap masalah yang dirumuskan 
itu ialah dengan penalaran deduktif. Menyusun kerangka 
pemikiran, dapat bertitik tolak dari seleksi evidensi ilmiah 
berupa kesimpulan hasil penelitian peneliti terdahulu yang 
belum terbantahkan. Untuk itu bagian kerangka berfikir ini 
berisi gambaran tentang alur pikir peneliti yang disusun 
secara sistematis dalam memecahkan atau menjawab masalah 
penelitian yang dianggap benar berdasarkan kajian pustaka dan/
atau kerangka teoretis (tersirat mengandung unsur hipotesis). 
Kerangka berpikir penelitian kuantitatif berisi penjelasan 
tentang masalah dan keterkaitan (hubungan, pengaruh atau 
perbedaan) antarvariabel sehingga mendasari munculnya 
hipotesis penelitian. Kerangka berpikir penelitian kualitatif 
berisi penjelasan cara memahami fenomena dan alur pemecahan 
masalah secara logis sehingga dapat menghasilkan proposisi 
penelitian. Kerangka berpikir penelitian pengembangan 
berisi penjelasan untuk menjawab permasalahan penelitian 
yang disesuaikan dengan prosedur penelitiannya. Sedangkan 
kerangka berpikir penelitian sains berisi unsur-unsur: (1) 
permasalahan, (2) teknik penyelesaian masalah yang disusun 
berdasarkan konsep-konsep teori dan/atau data empiris, 
dan (3) hasil akhir yang diharapkan.  
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13.  Hipotesis
Hipotesis merupakan kesimpulan yang diperoleh dari 

penyusunan kerangka berpikir berupa proposisi deduksi. 
Hipotesis sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian 
yang dianggap benar. Setelah hipotesis tersusun, implikasi 
konsekuensi kita adalah menguji hipotesis-hipotesis, 
melalui proses logika berfikir induktif yang menganut asas 
korespondensi. Artinya walaupun hipotesis mempunyai 
kepastian kebenaran, namun dalam hal statusnya dipandang 
sebagai hasil pemikiran abstrak. Setiap hasil pemikiran 
rasional abstrak untuk memperoleh kesahihannya harus diuji 
lebih lanjut dengan cara empiris (penelitian). Apabila data-data 
empiris mendukung hipotesis, maka hipotesis dapat diterima 
atau diferivikasi yang dinamai tesis/sintesis. Oleh karena itu 
bagian ini berisi pernyataan yang berisi gambaran tentang 
hubungan, pengaruh, atau perbedaan antarvariabel penelitian. 
Hipotesis merupakan dugaan yang akan dibuktikan. Hipotesis 
dirumuskan secara logis berdasarkan teori dalam kalimat yang 
singkat, jelas, dan padat. Hipotesis penelitian harus dirumuskan 
bagi penelitian yang dilaksanakan dengan desain korelasional, 
kausal, atau komparatif.

14. Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif/

kualitatif/mix methods. Desain penelitian kuantitatif meliputi 
eksperimen dan non-eksperimen (misalnya survai korelasional 
atau komparasi kausal). Desain penelitian kualitatif meliputi 
etnografi, phenomenologi, grounded, studi kasus, historis, 
analisis isi, atau studi pustaka.  Dalam desain penelitian 
dijelaskan mengenai objek penelitiannya apa (variabel yang 
dikaji), serta bagaimana akan memperlakukan variabel tersebut 
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dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan 
sebagaimana tertuang dalam perumusan masalah.

15. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian diungkapkan secara spesifik, lokasi dan 

karakteristiknya. Waktu penelitian dihitung mulai konsultasi 
pengajuan judul sampai dengan penulisan laporan hasil penelitian 
selesai (sekurang-kurangnya 6 bulan). Waktu penelitian disajikan 
secara deskripsi dan dalam bentuk bar chart. 

16. Objek dan Subjek Penelitian
Objek penelitian mencakup objek material dan objek 

formal. Objek material adalah bahan yang diteliti, sedangkan 
objek formal merujuk pada focus penelitian. Subjek penelitian 
adalah orang yang menjadi partisipan dalam penelitian.

17. Data dan Sumber Data
Pada bagian ini dituliskan jenis data dan sumber data 

dengan keterangan yang memadai. Jenis data meliputi data 
primer dan data skunder. Sumber data meliputi: (1) manusia, 
(2) tempat, (3) peristiwa, dan atau (4) arsip/dokumen yang 
terkait dengan fokus dan sub-sub fokus penelitian.    

18. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi 

instrumen kunci (the key instrument). Untuk itu, validitas dan 
reliabilitas data kualitatif banyak tergantung pada ketrampilan 
metodologis, kepekaan, dan integritas peneliti. Untuk dapat 
memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-
simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan 
penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. 

Sebagai instrumen kunci, kehadiran dan keterlibatan 
peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan 
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makna dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan 
dengan penggunaan alat nonhuman (seperti instrumen angket), 
sebab dengan demikian peneliti dapat mengkonfirmasi 
dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila 
informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti 
melalui pengecekan anggota (member checks).

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa 
dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa 
data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. 
Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi 
dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek 
penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan 
merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. 
Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling 
pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu 
kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan 
dapat diperoleh denga mudah dan lengkap.   

19. Populasi, Sampel, dan Sampling
Populasi penelitian perlu dideskripsikan jumlah dan 

karakteristiknya. Besarnya sampel ditentukan dengan aturan 
tertentu yang menunjukkan tingkat kesalahannya. Teknik 
sampling yang dipakai disesuaikan dengan karakteristik 
populasi penelitian (random atau non-random). Populasi 
dan teknik sampling yang ditulis hanya populasi dan teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian. 

20. Definisi Operasional Variabel
Peneliti perlu menguraikan definisi operasional (definisi 

kerja) masing-masing variabel, baik dependen maupun 
independen, dan aspek serta indikator masing-masing aspek. 
Uraian ini berdasarkan rangkuman kajian teori tanpa ada kutipan.
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21. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data memuat uraian cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dari masing-masing 
variabel/aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian kuantitatif bisa berupa tes dan non-tes (angket, 
dokumentasi). Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
kualitatif bisa berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan 
atau diskusi terfokus.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen pengumpul data 
adalah peneliti sendiri. Dengan segala kekurangannya, 
peneliti sebagai instrumen pengumpul data tidak perlu diuji. 
Namun, data yang dikumpulkan harus diuji keabsahannya 
agar diperoleh data yang benar-benar objektif. Pada penelitian 
kuantitatif instrumen pengumpulan data diuraikan alat ukur 
yang digunakan untuk memperoleh data dari masing-masing 
variabel. Jika instrumen dibuat sendiri, perlu ada uraian tentang 
prosedur pembuatannya. Jika pembuatan alat ukur memerlukan 
uji statistik (misalnya uji validitas dan reliabilitas), maka alat 
ukur tersebut perlu diujicobakan pada populasi yang tidak 
menjadi sampel penelitian, dan rumus statistiknya diuraikan 
secara jelas. 

22. Keabsahan Data
Keabsahan data dapat dilakukan antara lain melalui: a) 

trianggulasi (sumber, metode, peneliti, dan teori), b) ulasan 
informan kunci, c) mengembangkan member check, dan atau d) 
penilaian ahli. Peneliti dapat memilih teknik yang paling sesuai 
dengan data yang digunakan.
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23. Teknik Analisis Data
Bagian teknik analisis data memuat uraian tentang cara 

yang digunakan untuk mengolah data penelitian. Teknik 
analisis data ini berhubungan erat dengan desain penelitian 
dan hipotesis yang diajukan. Pada bagian ini, rumus-rumus 
perhitungan ataupun rumus-rumus statistik yang digunakan 
untuk uji persyaratan analisis dan menguji hipotesis ditulis 
secara singkat (uraian lengkap ditempatkan pada lampiran). 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan 
selama dan setelah pengumpulan data dengan berbagai teknik. 
Beberapa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, antara 
lain analisis: a) interaktif, b) mengalir, c) domain, d) taksonomi, 
e) komponensial, f) komparasi konstan, dan g) tema. Peneliti 
dapat memilih teknik yang paling sesuai dengan data yang 
digunakan.

24. Model Pengembangan
Desain penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 

dan pengembangan. Bagian ini memuat uraian singkat 
tentang makna penelitian dan pengembangan serta langkah 
yang akan dilaksanakan. Model pengembangan dapat berupa 
model prosedural, model konseptual, dan model teoretik. 
Model prosedural merupakan model yang bersifat deskriptif, 
yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti 
untuk menghasilkan produk. Model konseptual merupakan 
model yang bersifat analitis yang memberikan komponen-
komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan 
antarkomponen. Model teoretik merupakan model yang 
menunjukkan hubungan perubahan antarperistiwa.
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25. Prosedur Pengembangan
Bagian ini terdiri dari: (a) pengembangan produk, (b) 

uji coba produk, dan (c) penilaian produk. Pengembangan 
produk berisi uraian singkat tentang: (a) desain pengembangan 
(misalnya, kualitatif-etnografi), (b) objek pengembangan, (c) 
jenis data, (d) teknik pengumpulan data, (e) keabsahan data, 
dan (f) teknik analisis data. Uji coba produk memuat uraian 
singkat tentang: (a) desain uji coba (kualitatif-PTK), (b) subjek 
uji coba, (c) data dan sumber data, (d) teknik dan instrumen 
pengumpulan data, serta (e) teknik analisis data. Penilaian 
produk memuat uraian singkat tentang: (a) desain eksperimen, 
(b) subjek eksperimen, (c) data dan sumber data, (d) teknik dan 
instrumen pengumpulan data, serta (e) teknik analisis data. 

E.  Panjang Proposal Disertasi

Panjang proposal disertas dari Judul hingga Daftar Pustaka 
diatur sebagai berikut.

1. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Methods 
maksimum 20 halaman

2. Penelitian dan Pengembangan maksimum 25 halaman
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BAB IV
SISTEMATIKA DISERTASI

Secara umum isi disertasi meliputi tiga bagian, yaitu awal, inti, 
dan akhir. Untuk berbagai jenis penelitian (kuantitatif, kualitatif, 
mix metods, dan penelitian dan pengembangan), unsur-unsur yang 
termuat pada bagian awal dan akhir sama, tetapi pada bagian inti 
berbeda. Penjelasan mengenai struktur bagian inti disertasi dijadikan 
satu, yaitu bagian inti penelitian kuantitatif, kualitatif, mix methods, 
dan penelitian dan pengembangan. Penjelasan masing-masing bagian 
dapat dirinci berikut.
A.  Bagian Awal Disertasi

1.  Unsur Bagian Awal Disertasi
Bagian Awal disertasi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
a.   Halaman Sampul 
b.   Halaman Judul
c.   Halaman Pernyataan
d.   Halaman Pengesahan Tim Promotor                     
e.   Halaman Motto (jika perlu)               
f.   Halaman Persembahan (jika perlu)
g.   Ringkasan
h.  Summary
i.   Kata Pengantar
j.   Daftar Isi
k.  Daftar Tabel (jika ada)
l.   Daftar Gambar (jika ada)
m. Daftar Lampiran
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2. Penjelasan Unsur Bagian Awal Disertasi

a.  Halaman Sampul 

Halaman sampul memuat informasi tentang judul, logo 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, tujuan penulisan 
disertasi, nama dan nomor induk mahasiswa, nama prodi, 
fakultas, universitas, dan tahun pelaporan. Warna halaman 
sampul disesuaikan dengan identitas masing prodi.

b.  Halaman Judul
Halaman judul memuat informasi tentang judul, logo 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, tujuan penulisan 
disertasi, nama dan nomor induk mahasiswa, nama prodi, 
fakultas, universitas, dan tahun pelaporan (sama dengan 
halaman sampul). Halaman sampul berwarna putih seperti 
halaman-halaman bagian inti laporan)

c.  Halaman Pernyataan
Halaman pernyataan memuat penegasan peneliti bahwa 
disertasi yang ditulisnya merupakan karya asli yang bebas 
dari tindakan plagiarisme. Selain itu, halaman pernyataan 
juga berisi pernyataan bahwa semua rujukan/kutipan telah 
dituliskan sumbernya. Pernyataan tersebut ditandatangani 
diatas materai yang berlaku (Rp 6.000,00/Rp 10.000,00).

d.  Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan diberikan setelah mahasiswa 
melakukan penyempurnaan sdisertasinya berdasarkan 
saran dan masukan yang diberikan para penguji pada 
saat ujian. Dalam halaman pengesahan termuat (1) teks 
“Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji 
Disertasi Program Doktor Pendidikan Sekolah Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan diterima untuk 
memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Doktor 
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Pendidikan”, (2) hari, tanggal, bulan, dan tahun ujian, (3) 
nama lengkap, NIDN/NIDK atau NIP/NIK, dan tanda 
tangan dewan penguji, dan (4) tanda tangan, nama lengkap, 
dan NIDN/NIDK atau NIP/NIK direktor/dekan. Contoh 
halaman pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 5. 

e.  Halaman Motto (jika perlu)
Halaman motto memuat kata-kata bijak atau pernyataan 
yang menggambarkan motivasi/semangat, atau cita-cita 
peneliti. Motto sebaiknya dikaitkan dengan hasil penelitian. 
Contoh halaman motto dapat dilihat pada Lampiran 6. 

f.  Halaman Persembahan (jika perlu)
Halaman ini berisi penyataan persembahan peneliti kepada 
pihak-pihak yang dianggap layak menerimanya. Contoh 
halaman persembahan dapat dilihat pada Lampiran 7. 

g.  Ringkasan
Ringkasan merupakan intisari penelitian yang memuat 
latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, hasil yang 
diperoleh, dan simpulan. Teks ringkasan ditulis dalam 
bahasa Indonesia diketik dalam spasi tunggal (satu spasi). 
Panjang ringkasan tidak lebih dari satu halaman. Pada 
bagian paling atas ditulis kata “RINGKASAN”, dengan 
huruf kapital (UPPERCASE) yang ditempatkan di bagian 
tengah dan tanpa titik. Adapun unsur-unsur yang termuat 
dalam ringkasan meliputi beberapa bagian. Bagian pertama 
memuat (1) nama mahasiswa diketik di tepi kiri dengan huruf 
kecil, kecuali huruf pertama setiap bagian (Capitalized) 
nama/nomor induk mahasiswa, yang diakhiri titik; (2) judul 
dengan huruf kapital (UPPERCASE) dan dicetak tebal 
yang diakhiri titik, (3) kata disertasi dengan huruf kecil, 
kecuali huruf pertama (Capitalized) yang diikuti koma, (4) 
nama fakultas dan universitas secara lengkap dengan huruf 
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kecil, kecuali huruf pertama setiap kata (Capitalized), yang 
diakhiri titik, dan (5) bulan dengan huruf kecil, kecuali huruf 
pertama (Capitalized), dan tahun ujian yang diakhiri titik. 
Bagian kedua berupa latar belakang masalah. Bagian ketiga 
tujuan penelitian. Bagian keempat berisi metode penelitian. 
Bagian kelima memuat hasil-hasil penting penelitian. Bagian 
kelima menyajikan simpulan. Bagian keenam memuat kata 
kunci (bisa berupa kata tunggal atau kelompok kata) yang 
berkisar antara tiga sampai lima, urut abjad, huruf kecil, 
dipisahkan dengan koma. Contoh ringkasan dapat dilihat 
pada Lampiran 8. 

h.  Summary
Summary merupakan intisari penelitian yang memuat 
latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, hasil yang 
diperoleh, dan simpulan. Teks summary ditulis dalam 
bahasa Inggris diketik dalam spasi tunggal (satu spasi). 
Panjang summary tidak lebih dari satu halaman. Pada bagian 
paling atas ditulis kata “SUMMARY”, dengan huruf kapital 
(UPPERCASE) yang ditempatkan di bagian tengah dan tanpa 
titik. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Ringkasan 
meliputi beberapa bagian. Bagian pertama memuat (1) nama 
mahasiswa diketik di tepi kiri dengan huruf kecil, kecuali 
huruf pertama setiap bagian (Capitalized) nama/nomer 
induk mahasiswa, yang diakhiri titik; (2) judul dengan huruf 
kapital (UPPERCASE) dan dicetak tebal yang diakhiri titik, 
(3) kata skripsi dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama 
(Capitalized) yang diikuti koma, (4) nama fakultas dan 
universitas secara lengkap dengan huruf kecil, kecuali 
huruf pertama setiap kata (Capitalized), yang diakhiri titik, 
dan (5) bulan dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama 
(Capitalized), dan tahun ujian yang diakhiri titik. Bagian 
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kedua berupa latar belakang masalah. Bagian ketiga tujuan 
penelitian. Bagian keempat berisi metode penelitian. Bagian 
kelima memuat hasil-hasil penting penelitian. Bagian kelima 
menyajikan simpulan. Bagian keenam memuat kata kunci 
(bisa berupa kata tunggal atau kelompok kata) yang berkisar 
antara tiga sampai lima, urut abjad, huruf kecil, dipisahkan 
dengan koma. Contoh summary dapat dilihat pada Lampiran  9.

i.   Pengantar
Kata “PENGANTAR” ditulis dengan huruf kapital 
(UPPERCASE) tegak di tengah atas dan tanpa titik. Pengantar 
ditulis untuk mengantarkan pembaca memahami naskah 
disertasi dan dilengkapi ucapan terima kasih pada pihak-
pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian penulisan 
disertasi. Informasi pengantar berisi fokus penelitian, 
tujuan, keunggulan, dan isi ringkas disertasi. Ucapan 
terimakasih disusun berdasarkan tingkat kontribusinya 
dalam penyusunan disertasi. Penulisan disusun dalam 
bentuk paragraf, panjang teks tidak lebih dari dua halaman. 
Pada bagian akhir teks (di pojok kanan-bawah) dituliskan 
kata “Penulis” atau “Peneliti” tanpa diikuti nama. 

j.  Daftar Isi
Daftar isi memuat  judul yang terdapat pada bagian awal 
disertasi mulai dari halaman judul sampai daftar lampiran, 
bagian inti disertasi mulai bab pertama sampai akhir beserta 
sub-bab masing-masing, dan judul pada bagian akhir 
disertasi. Kecuali judul sub-bab, semua ditulis dengan 
huruf kapital (UPPERCASE). Judul-judul itu diikuti titik-
titik sepanjang baris dan nomor halaman tempat judul itu 
terdapat di dalam disertasi. 
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k.  Daftar Tabel (jika ada)
Daftar tabel memuat nomor dan judul tabel, serta nomor 
halaman tempat tabel terdapat dalam teks. Judul tabel yang 
lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Jarak antara 
judul tabel yang satu dengan yang lainnya dalam daftar ini 
diketik satu setengah spasi. Hanya huruf pertama setiap kata 
pada judul tabel diketik dengan huruf capital (Capitalized), 
kecuali kata tugas (kata depan dan kata hubung). 

l.  Daftar Gambar (jika ada)
Daftar gambar memuat nomor dan judul gambar, serta 
nomor halaman tempat gambar terdapat dalam teks. Judul 
gambar yang lebih dari satu baris diketik dengan spasi 
tunggal. Jarak antara judul gambar yang satu dengan yang 
lainnya dalam daftar ini diketik satu setengah spasi. Hanya 
huruf pertama setiap kata pada judul gambar diketik dengan 
huruf capital (Capitalized), kecuali kata tugas (kata depan 
dan kata hubung). 

m. Daftar lampiran
Daftar lampiran disusun dengan sistematika nomor urut 
(angka arab), judul lampiran dan nomor halaman. Nomor 
halaman lampiran merupakan kelanjutan dari nomor 
halaman disertasi.
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B. Bagian Inti Disertasi
1.  Penelitian Kuantitatif

Sistematika Bagian Inti Disertasi Penelitian Kuantitatif

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah  
B. Identifikasi Masalah  
C. Pembatasan Masalah  
D. Rumusan Masalah  
E. Tujuan Penelitian  
F. Manfaat Penelitian  

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 
KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka  
B. Kerangka Teoritis
C. Kerangka Berpikir  
D. Hipotesis Penelitian  

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Desain Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Populasi, Sampel, dan Sampling
D. Definisi Operasional Variabel  
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. ........ (tujuan Penelitian pertama)

1. Hasil Penelitian
2. Pembahasan

B. ........ (tujuan Penelitian kedua)
1. Hasil Penelitian
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2. Pembahasan
C. ........ (tujuan Penelitian ketiga) 

.......... dst.
D. Teori Hasil Penelitian 

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 
B. Implikasi
C. Saran

2.  Penelitian Kualitatif
Sistematika Bagian Inti Disertasi Penelitian Kualitatif

BAB I   PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah  
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Penelitian  
D. Manfaat Penelitian  

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 
DAN KERANGKA BERPIKIR  

A. Kajian Pustaka
B. Kerangka Teoretis
C. Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Desain Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Objek dan Subjek Penelitian
D. Data dan Sumber Data
E. Kehadiran Peneliti
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F. Teknik Pengumpulan Data 
G. Keabsahan Data
H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ........ (tujuan Penelitian pertama)
Hasil Penelitian
Pembahasan

B. ........ (tujuan Penelitian kedua)
Hasil Penelitian
Pembahasan
C. ........ (tujuan Penelitian ketiga)  

........... dst.
D. Teori Hasil Penelitian 

BAB V PENUTUP
A. Simpulan
B. Implikasi
C. Saran

3.  Penelitian Campuran (Mix Methods)

Sistematika Bagian Inti Disertasi Penelitian Mix Methods

BAB I   PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi Masalah
C. Cakupan Masalah
D. Rumusan Masalah
E. Tujuan Penelitian
F. Manfaat Penelitian
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BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 
KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka
B. Kerangka Teoretis
C. Kerangka Berpikir
D. Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Desain Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Subjek Penelitian
D. Objek dan Difinisi Operasional Variabel
E. Data dan Sumber Data
F. Teknik Pengumpul Data
G. Instrumen Pengumpulan Data
H. Keabsahan Data
I.  Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. ........ (tujuan Penelitian pertama)

Hasil Penelitian
Pembahasan

B. ........ (tujuan Penelitian kedua)
Hasil Penelitian
Pembahasan

C. ........ (tujuan Penelitian ketiga)  
........... dst.

D. Teori Hasil Penelitian 

BAB V PENUTUP
A. Simpulan
B. Implikasi
C. Saran
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4.  Penelitian dan Pengembangan

Sistematika Bagian Inti Disertasi Penelitian dan Pengembangan

BAB I   PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah  
B. Identifikasi Masalah  
C. Pembatasan Masalah  
D. Rumusan Masalah  
E. Tujuan Penelitian  
F. Manfaat Penelitian 
G. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 
KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Puastaka
B. Kerangka Teoretis
C. Kerangka Berpikir  
D. Hipotesis Penelitian  

BAB III METODE PENELITIAN
A. Model Pengembangan
B. Prosedur Pengembangan

1. Pengembangan Produk
a. Desain Pengembangan
b. Subjek Pengembangan
c. Jenis Data
d. Teknik Pengumpulan Data
e. Tenik Analisis Data
f. Keabsahan Data

2. Uji Coba Produk
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a. Desain Uji Coba
b. Subjek Uji Coba
c. Jenis Data
d. Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data
e. Tenik Analisis Data

3. Penilaian Produk
a. Desain Eksperimen
b. Subjek Eksperimen
c. Jenis Data
d. Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data
e. Tenik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. ........ (tujuan Penelitian pertama)

1. Hasil Penelitian
2. Pembahasan

B. ........ (tujuan Penelitian kedua)
1. Hasil Penelitian
2. Pembahasan

C. ........ (tujuan Penelitian ketiga)  
........... dst.

D. Produk Penelitian  
E. Teori Hasil Penelitian 

BAB V PENUTUP

A. Simpulan
B. Implikasi
C. Saran
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C. Bagian Akhir Disertasi

Bagian akhir disertasi, baik pada unsur maupun penjelasannya 
sama dengan bagian akhir proposal disertasi.

D. Penjelasan Bagian Inti Disertasi

Penjelasan unsur-unsur dari bab satu sampai tiga sama seperti 
penjelasan pada bagian inti proposal disertasi. Bab IV dapat 
dipecah menjadi beberapa bab sesuai dengan karakteristik dan 
kebutuhan penelitian. Secara umum, bab IV berisi uraian tentang 
hasil penelitian dan pembahasan pada masing-masing tujuan 
penelitian yang dijelaskan sebagai berikut. Pada tiap-tiap tujuan 
penelitian berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. 
Penjelasan unsur-unsur bab empat dan lima diuraikan singkat 
berikut.

1.  Hasil Penelitian
Pada bagian ini disajikan hasil temuan penelitian, baik 

yang berkaitan dengan deskripsi data tiap-tiap variabel, hasil 
pengujian hipótesis atau hasil analisis data. Secara umum, 
hasilanalisis data merupakan bagian yang terpenting karena 
peneliti dapat memaparkan makna temuan secara sistematis, 
sistemik, dan mendalam. Adapun data dan hasil perhitungan 
statistik secara lengkap disajikan dalam lampiran.

Dalam penelitian kualitatif, hasil temuan penelitian 
disajikan dalam bentuk narasi tentang hasil analisis dari tiap-tiap 
subjek dan/atau objek penelitian. Penyajian temuan ini harus 
memperhatikan aspek-aspek dan indikator-indikator utamanya. 
Rincian hasil temuan dalam penelitian kualitatif dapat disatukan 
dengan pembahasannya dan disajikan dalam sub-bab atau bab-
bab tersendiri sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji.
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2.  Pembahasan
Pembahasan merupakan upaya untuk memaknai 

temuan hasil penelitian secara sistematis dan mendalam 
dari tiap-tiap variable/aspek atau subjek dan/atau objek 
penelitian. Pembahasan merupakan upaya untuk menjawab 
pertanyaan mengapa temuan yang diperoleh seperti itu 
dan bukan seperti yang lain. Untuk itu, pembahasan harus 
dilaksanakan dengan memperhatikan indikator-indikator dari 
tiap-tiap variable/aspek atau subjek dan/atau objek penelitian. 

Selain itu, pembahasan harus sampai pada temuan sintesis 
sebagai hasil diskusi antara temuan empiris dengan teori yang 
relevan dari hasil penelitian terdahulu. Hasil pembahasan dapat 
berupa sanggahan terhadap teori dari hasil penelitian terdahulu. 
Pada akhir pembahasannya, peneliti dapat memberikan 
argumentasi logis dalam menginterpretasikan temuan penelitian 
sebagai teori/pengetahuan baru.

3.  Produk Penelitian
Sajian baik secara naratif maupun diagramatik produk hasil 

pengembangan model yang diteliti. Produk hasil pengembangan 
dapat berupa, modifikasi dari produk yang sudah ada, duplikat 
dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli 
inovatif.  

4.  Teori Hasil Penelitian
Sajikan secara naratif teori/pengetahuan baru yang berbeda 

dengan yang lain, diperoleh dari pembahasan penelitian.
Teori merupakan alur logika atau penalaran, yang merupakan 
seperangkat konsep, definisi, dan proporsisi yang disusun secara 
sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu 
untuk menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), 
dan pengendalian (control) suatu gejala.
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5.  Simpulan
Simpulan adalah sesuatu hal yang disimpulkan; hasil dari 

menyimpulkan. Simpulan juga bisa memiliki arti kesudahan 
pendapat (pendapat yang terakhir dari sebuah uraian 
sebelumnya terkait dengan hasil penelitian dan pembahasannya) 
ataupun simpulan yang didapat dari cara berpikir induktif dan 
deduktif. Untuk itu simpulan adalah suatu proposisi (kalimat 
yang disampaikan) yang diambil dari beberapa premis (ide 
pemikiran) dengan aturan-aturan inferensi (yang berlaku). 
Simpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir 
pembicaraan tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 
Dengan demikian bagian ini berisi pernyataan singkat 
berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan 
jawaban atas permasalahan penelitian. 

Simpulan bukan pengulangan hasil temuan penelitian, 
melainkan sebuah proposisi yang menunjukkan pada kualitas 
atau sebagai bentuk implikasi yang berisi konsekuensi logis 
dari hasil penelitian yang mengarah pada hal-hal yang positif 
dan/atau hal-hal yang negatif. Apabila hasil penelitian ini 
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, akan terjadi 
perbaikan atau peningkatan kualitas suatu proses kegiatan atau 
sebaliknya sehinga simpulan dimaknai sebagai wujud bentuk 
manfaat teoritis dari suatu penelitian. Untuk mengambil sebuah 
simpulan harus menggunakan pola penalaran induktif ataupun 
deduktif. Penalaran deduktif terdiri atas silogisme, akibat - 
sebab-sebab dan sebab-akibat - akibat. Sedangkan sebuah pola 
penalaran induktif adalah generalisasi, anologi, akibat-akibat 
- sebab dan sebab-sebab - akibat. 
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6.  Implikasi
Implikasi berisi konsekuensi logis dari simpulan penelitian. 

Konsekuensi logis bisa berisi penjelasan tentang perkembangan 
ilmu dan penerapan praktis hasil penelitian dalam pemecahan 
masalah dan pelaksanaan kebijakan yang terkait. Implikasi 
hasil penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan 
argumentasi yang mengacu pada teori atau temuan penelitian 
lain yang relevan.

7.  Saran
Saran merupakan suatu pendapat (usul, anjuran, cita-cita) 

yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran dirumuskan 
secara operasional berdasarkan simpulan penelitian. Saran 
diajukan atau ditujukan kepada pihak-pihak tertentu secara 
tegas dan jelas sesuai dengan manfaat hasil penelitiannya atau 
sebagai wujud bentuk manfaat praktis dari suatu penelitian.
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BAB V
SISTEMATIKA ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 

HASIL PENELITIAN

Secara umum isi atikel publikasi ilmiah hasil penelitian meliputi 
tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Panjang 
artikel sekitar (3.500-5.000) kata, diketik dengan font Garamond 10, 
regular, spasi 1.15, spacing before 0 pt, after 0 pt.

A.   Bagian Awal Artikel

1.  Unsur Bagian Awal Artikel
HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PERNYATAAN
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

2.  Penjelasan Bagian Awal Artikel
a.  Halaman Sampul       

Halaman sampul berisi: (a) judul Artikel Publikasi Ilmiah, (b) 
logo Universitas Muhammadiyah Surakarta, (c) kata Artikel 
Publikasi Ilmiah, diajukan sebagai salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Doktor Pendidikan Program Studi 
Doktor Pendidikan, (d) nama dan nomor induk mahasiswa, 
(5) nama lengkap (tidak disingkat) prodi, fakultas, dan 
universitas, dan (6) bulan dan tahun ujian. Komposisi huruf 
dan tata letak masing-masing unsur diatur secara simetris, 
rapi, dan serasi. Akan tetapi, pemenggalan baris pada judul 
tetap harus memperhatikan makna kelompok kata (frase) 
yang dipenggal. Contoh halaman sampul dapat dilihat pada 
Lampiran 1c.
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b.  Halaman Pernyataan
Halaman pernyataan memuat penegasan bahwa Artikel 
Publikasi Ilmiah yang ditulis mahasiswa merupakan karya 
asli yang bebas dari tindakan plagiarisme. Selain itu, juga 
berisi pernyataan bahwa semua rujukan/kutipan telah 
dituliskan sumbernya. Pernyataan tersebut ditandatangani 
diatas materai yang berlaku (Rp 6.000,00/Rp 10.000,00). 
Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 3c.

c.  Halaman Persetujuan Tim Promotor
Halaman persetujuan memuat persetujuan dari tim promotor. 
Hal-hal yang dicantumkan, yaitu (a) Artikel Publikasi Ilmiah 
ini telah disetujui oleh tim promotor disertasi Program 
Doktor Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
untuk dipertanggungjawabkan di hadapan tim penguji 
disertasi, (b) tempat dan tanggal persetujuan, dan (c) tanda 
tangan, nama lengkap, dan nomor induk pegawai/karyawan 
(NIDN/NIDK atau NIP/NIK) tim promotor. Contoh halaman 
persetujuan tim promotor dapat dilihat pada Lampiran 4c.
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B.   Bagian Inti Artikel
1. Unsur Bagian Awal Artikel

JUDUL ARTIKEL DARI DISERTASI (maks. 12 kata)
Nama Mahasiswa dan Tim Promotor

Program Doktor Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat E-Mail Mahasiswa 
Alamat E-Mail Tim Promotor

Abstract     

 ………….

Keyword:    

Abstrak     

………….

Kata kunci:    

Pendahuluan      

Metode Penelitian  

Hasil Penelitian 

Pembahasan  

Penutup  
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2.  Penjelasan Bagian Inti Artikel
a. Judul Artikel dari Disertasi

Judul artikel ditulis dengan huruf kapital, dicetak bold. 
ringkas, dan informatif. Jumlah kata ≤ 12, dengan font 
Garamond 11, regular, spasi 1.15, spacing before 0 pt, after 
6 pt. Judul sebaiknya menghindari banyak kata penghubung 
dan penyebutan objek, tempat atau bahan penelitian yang 
sangat terperinci. Judul memuat kata-kata kunci dari topik 
yang diteliti dan tidak mencantumkan kata seperti analisis, 
studi, atau tinjauan. Judul sebaiknya merupakan pernyataan 
peneliti tentang hasil (apa yang telah diperoleh). Judul artikel 
sebaiknya tidak sama dengan judul penelitian. Judul artikel 
sebaiknya tidak menggunakan singkatan (kecuali yang sudah 
umum), rumus, jargon, dan rujukan.

b. Nama Mahasiswa dan Tim Promotor
Nama penulis hendaknya hanya orang yang benar-benar 
berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis 
hasil, pembahasan, dan penulisan laporan. Nama penulis 
ditulis lengkap. Apabila nama penulis cukup panjang, maka 
sebaiknya nama belakang penulis tidak disingkat. Nama 
yang disingkat adalah nama depan dan/atau nama tengah. 
Urutan nama penulis yaitu nama mahasiswa  diikuti oleh 
nama tim promotor. Jabatan akademik/fungsional atau gelar 
kesarjanaan tidak perlu dicantumkan.

c. Abstract   
Abstract berbahasa Inggris. Abstract ditulis secara ringkas 
dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode  penelitian, 
dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu paragraf, 
spasi tunggal, berkisar (120–200) kata. Abstrak sebaiknya 
menghindari singkatan yang tidak umum. Tidak perlu 
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menuliskan latar belakang masalah dalam abstract. Tidak 
ada pengacuan ke tabel, ilustrasi, rujukan. 

d. Keywords   
Keywords berbahasa Inggris, terdiri atas 3 sampai 5 kata atau 
frase pendek. Ditulis sesuai urutan abjad, huruf kecil semua. 
Antara Keyword yang satu dengan yang lain dipisahkan 
dengan koma (,) tanpa kata “dan”.

e. Abstrak    
Ketentuan sama seperti pada abstract, tetapi ditulis dalam 
bahasa Indonesia.  

f. Kata kunci    
Ketentuan sama seperti pada keyword, tetapi ditulis dalam 
bahasa Indonesia.

g. Pendahuluan     
Ditulis dalam bentuk paragraf. Berisi pengenalan pentingnya 
fokus artikel, deskripsi kajian terdahulu yang relevan dengan 
fokus artikel, review kajian terdahulu untuk menunjukkan 
kesenjangan (antara teori dan fakta, atau antara yang terjadi 
dan yang diharapkan), dan pernyataan kebaruan artikel untuk 
mengisi kesenjangan yang terjadi. Proporsi pendahuluan 
sekitar 15% dari keseluruhan panjang artikel.

h. Metode Penelitian  
Bagian ini berisi ringkasan metode penelitian meliputi: 
jenis penelitian, subjek penelitian (populasi, sampel, 
dan sampling), teknik pengumpulan data, keabsahan 
data (kualitatif), dan teknik analisis  data, serta prosedur 
penelitian dalam bentuk diagramatik. Metode penelitian 
sebaiknya menghindari penulisan rumus-rumus statistik yang 
berlebihan. Jika menggunakan metode yang sudah banyak 
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dikenal, sebaiknya cukup disebutkan nama metodenya saja. 
Metode penelitian dapat memuat sumber rujukan. Metode 
penelitian ditulis secara logis dan sistematis dengan proporsi 
sekitar 5% dari keseluruhan panjang artikel.

i. Hasil Penelitian
Bagian ini memuat temuan penelitian. Uraian hasil sebaiknya 
menghindari penggunaan bahasa statistik (seperti: berbeda 
signifikan, perlakuan), menghindari copy-paste tabel hasil 
analisis statistik langsung dari software pengolah data, dan 
menghindari pengulangan informasi data yang sama pada 
tabel dan gambar. Bila data lebih menarik ditampilkan dalam 
gambar, maka hindari pemunculannya dalam tabel. Hasil 
penelitian dapat disajikan dengan dukungan tabel atau grafik/
gambar, untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. 
Judul tabel dan keterangan grafik/gambar disusun dalam 
bentuk frase (bukan kalimat) secara ringkas. Keterangan 
gambar/grafik diletakkan di bawahnya. Judul tabel diletakkan 
di atasnya. Judul/keterangan diawali dengan huruf kapital. 
Penyajian dimulai dengan narasi, dan kemudian diikuti 
dengan tabel atau gambar. Proporsi uraian hasil sekitar 30% 
dari keseluruhan panjang artikel. 

j. Pembahasan 
Bagian ini memuat makna dari hasil/temuan penelitian. 
Setiap hasil didiskusikan/dibandingkan dengan hasil 
penelitian terdahulu. Uraian pembahasan sebaiknya 
menghindari penggunaan bahasa statistik (seperti: berbeda 
signifikan, perlakuan), menghindari copy-paste tabel hasil 
analisis statistik langsung dari software pengolah data, 
dan menghindari pengulangan informasi data yang sama 
pada tabel dan gambar. Penyajian dimulai dengan narasi, 
dan kemudian diikuti dengan tabel atau gambar (usahakan 
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berbeda dengan yang disajikan pada hasil penelitian). Angka-
angka yang telah tercantum dalam tabel tidak perlu ditulis 
ulang di dalam teks pembahasan. Dalam pembahasan, hasil 
temuan diinterpretasikan berdasarkan teori yang digunakan, 
dalam bentuk argumentasi yang logis, runtut, singkat dan 
padat. Perujukan dan sitasi mengacu pada panduan disertasi/
jurnal yang dituju. Proporsi uraian pembahasan sebanyak 
45% dari keseluruhan panjang artikel. 

k. Penutup   
Penutup berisi simpulan dan persantunan (jika ada). 
Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian hasil dan 
pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian. Simpulan 
hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, 
dan diungkapkan dalam bentuk proposisi. Persantunan 
berisi ucapan terima kasih (jika ada), kepada pihak yang 
mendukung terlaksananya penelitian dan diungkapkan secara 
wajar. Penutup ditulis dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk 
numerical. Panjang penutup sekitar 5% dari keseluruhan 
panjang artikel.

C.   Bagian Akhir Artikel
Bagian akhir artikel publikasi berisi daftar pustaka. Daftar pustaka 
memuat semua sumber rujukan yang digunakan dalan teks artikel. 
Daftar pustaka sekurang-kurangnya merujuk 35 artikel dari jurnal 
nsional/international bereputasi 5 tahun terakhir dan minimal 5 
karya dosen UMS. Tata cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat 
pada buku pedoman disertasi.
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D.   Ketentuan Khusus
Artikel yang akan dipublikasikan di jurnal disesuaikan dengan gaya 
selingkung jurnal yang dituju. Mahasiswa yang artikelnya dimuat 
di jurnal nasional terindeks SINTA-1 atau jurnal internasional 
terindeks Scopus (SJR ≥ 0.15 atau WOS berhak memperoleh nilai 
A tanpa ujian terbuka disertasi.
Tautan SINTA-1:

https://sinta.ristekbrin.go.id/journals?q=&search=1&sinta=1

Tautan pemeringkatan jurnal internasional: https://www.scimagojr.com

https://sinta.ristekbrin.go.id/journals?q=&search=1&sinta=1
https://www.scimagojr.com
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BAB VI
TEKNIK MENGUTIP DAN DAFTAR PUSTAKA
Teknik mengutip dan menulis daftar pustaka termasuk kaidah 

selingkung yang disepakati dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan 
Program Doktor Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah surakarta. Berikut uraian dan contoh singkat dari 
teknik perujukan dan penulisan daftar pustaka.

A.   Teknik Mengutip
Mengutip dapat dilakukan dengan dua cara, mengutip langsung dan 
mengutip tidak langsung. Mengutip langsung dapat dilakukan 
jika, kutipan kurang dari empat baris ditulis di antara tanda 
kutip  (“...”) sebagai bagian terpadu dalam teks utama, dan disertai 
dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis 
dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan 
tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Jika ada tanda kutip 
dalam kutipan, digunakan tanda kutip tunggal (“...”), seperti 
berikut.

Nama pengarang disebut dalam teks secara terpadu

Sutama (2020: 125) menyimpulkan antara lain “ada 
perubahan hubungan aktivitas antara siswa dan guru 
matematika dalam paradigma pembelajaran di SMP 
Negeri Kota Baru tahun 2019/2020 “.

Nama pengarang disebut bersama dengan tahun 
penerbitan dan nomor halaman

Simpulan dalam penelitian ini antara lain, yaitu 
“ada perubahan hubungan aktivitas antara siswa dan 
guru matematika dalam paradigma pembelajaran di 
SMP Negeri Kota Baru tahun 2019/2020 “ (Sutama, 
2020: 125).
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Tanda kutip di dalam kutipan
Simpulan penelitian ini antara lain, yaitu “terdapat 
kecenderungan makin banyak ‘campur tangan’ 
pimpinan sekolah makin rendah tingkat partisipasi 
pendidik dan temaga kependidikan di SMP Negeri 
Kota Baru” (Sutama, 2020: 127).

Kutipan lebih dari empat baris ditulis tanpa tanda kutip 
pada baris baru, terpisah dari teks yang mendahului, dimulai 
pada karakter keenam dari garis tepi sebelah kiri, dan diketik 
dengan spasi tunggal. Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru, 
garis barunya dimulai dengan mengosongkan lima karakter lagi 
dari tepi garis teks kutipan, seperti berikut.

Sutama (2020: 130) menarik simpulan sebagai berikut.
Refleksi dan aksi memungkinkan siswa memanfaat-
kan apa yang didapat  dalam  pembelajaran matem-
atika untuk memecahkan persoalan nyata dalam ke-
hidupan. Keterampilan refleksi dan aksi telah dimi-
liki oleh siswa apabila siswa itu mampu menerapkan 
pengetahuan, afektif, keterampilan, dan komunikasi 
sebagai hasil belajar pada latar yang berbeda (ke-
las, laboratorium, lingkungan) ke latar yang nyata, 
yaitu kehidupan nyata dalam masyarakat. Jika ke-
mampuan ini dapat dibekalkan kepada siswa, mer-
eka dapat memiliki wawasan pencipta setelah lulus.
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Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam 
kalimat yang dihilangkan, maka kata-kata yang dihilangkan 
diganti dengan tiga titik. Jika yang dihilangkan itu kalimat, 
diganti dengan empat titik, seperti berikut.

Dalam kutipan ada kata-kata yang dibuang
“Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
pendidikan di sekolah formal ... diharapkan sudah 
melaksanakan kurikulum yang disempurnakan 
2018” (Sutama, 2020: 135).

Dalam kutipan ada kalimat yang dibuang
“ Penelitian pengembangan merupakan proses untuk 
mengembangkan produk baru ataupun menyempur-
nakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggu-
ngjawabkan kehandalannya .... Model yang dikem-
bangkan yaitu media pembelajaran interaktif ber-
basis game edukasi pada materi pengenalan nama 
binatang” (Sutama, 2019: 196).

Kutipan tidak langsung dilakukan apabila gagasan orang 
lain diredaksikan dengan menggunakan bahasa penulis. Kutipan 
tak langsung adalah teknik perujukan dengan mengambil pokok 
pikiran (main idea) dari sumber yang dirujuk dan kemudian 
diungkapkan dengan kata-kata lain (parafrase) yang merupakan 
pernyataan pengutip sendiri. Untuk menghindari penjiplakan 
(plagiarism), pengutip harus memastikan bahwa subjek-predikat 
dan pilihan kata (diksi) yang digunakan di dalam parafrasenya 
berbeda dari pernyataan aslinya. Dalam setiap pernyataan yang 
merupakan hasil proses paraphrase dari suatu sumber atau 
beberapa sumber tertentu, pengutip harus mencantumkan identitas 
sumber (sumber-sumber) yang dirujuk. 
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Kutipan tidak langsung ditulis terpadu dalam teks. Nama 
pengarang disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. 
Jika yang dirujuk bagian tertentu, nomor halaman disebutkan. Jika 
buku dirujuk secara keseluruhan atau yang dirujuk terlalu banyak 
atau meloncat-loncat, nomor halaman boleh tidak dicantumkan.

Nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan 
pencantuman nomor halaman

Sutama (2020: 25) tidak menduga bahwa siswa la-
ki-laki lebih baik daripada siswa perempuan dalam 
literasi numerasi. 

Nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa 
pencantuman halaman.

Dalam buku logika matematika lama, seperti buku 
Sutama (1917) belum dikenal istilah pembuktian 
terbalik.

Nama pengarang disebut dalam kurung bersama ta-
hun dan nomor halaman.

Siswa laki-laki ternyata lebih baik daripada siswa 
perempuan dalam literasi numerasi (Sutama, 2020: 
25).

Nama pengarang disebut dalam kurung bersama ta-
hun tanpa halaman.

Siswa laki-laki lebih baik daripada siswa perempuan 
dalam literasi numerasi (Sutama, 2020). 
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B.  Model Sitasi
Terdapat tiga model sitasi yang banyak digunakan dalam 

beberapa jurnal psikologi, ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan 
humaniora, yaitu: American Pychological Association (APA) 
Style, Modern Language Association (MLA) Style, dan American 
Sociological (ASA) Style. Masing-masing mempunyai kekhasan 
dalam mencantumkan nama penulis, tanggal terbit, nomor 
halaman, dan lokasi keberadaan sumber atau Uniform Resource 
Locator (URL), atau sering disebut sebagai alamat jejaring.

Model sitasi yang digunakan untuk penulisan disertasi 
Program Doktor Pendidikan UMS, model American Psychological 
Association (APA). Dalam model APA, informasi yang perlu 
dicantumkan dalam sitasi meliputi nama belakang penulis, tahun 
terbit, dan nomor halaman. Sitasi yang merujuk pada keseluruhan 
isi mencantumkan nama belakang penulis dan tahun terbit. Nama 
penulis dan tahun terbit berada dalam tanda kurung dan dipisahkan 
dengan koma dan spasi.

C.  Daftar Pustaka
Daftar Pustaka (Bibliografi, Referensi, Works Cited) memuat 

informasi tentang sumber-sumber yang dirujuk di dalam tulisan 
(bukan sumber-sumber yang hanya dibaca oleh penulis). Daftar 
Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari 
sumber primer (jurnal penelitian, prosiding, buku hasil penelitian) 
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dan diterbitkan 5 (lima) tahun terakhir. Penulisan Daftar Pustaka 
menggunakan American Psychological Association (APA) 
style dan menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti 
Mendeley, Zotero, EndNote, atau dsb. Adapun ketentuan umum 
dalam penulisan daftar pustaka sebagai berikut. 

1.   Letak semua baris setelah baris pertama menjorok ke kanan 
(hanging indentation) selebar setengah inci dari garis tepi 
(margin) kiri. 

2.    Nama penulis dibalik (nama belakang ditaruh di depan; nama 
depan ditulis dengan inisial; antara nama belakang dan nama 
depan dipisahkan dengan tanda koma dan spasi).

3.   Semua referensi yang dicantumkan di dalam daftar pustaka 
ditulis berurutan secara alfabetik.

4.    Dua karya atau lebih dari penulis yang sama ditulis secara urut 
berdasarkan tanggal terbit yang lebih awal. 

5.   Dua karya atau lebih dari penulis yang sama dan terbit pada 
tahun yang sama dibedakan antara yang satu dan yang lain 
dengan menambahkan huruf a, b, c pada tanggal terbit 
(misalnya: 2013a, 2013b, 2013c). 

6.     Karya yang ditulis oleh dua orang, nama kedua penulis dibalik 
dan dihubungkan dengan tanda ‘dan’ (&). 

7.   Karya yang ditulis oleh tiga sampai dengan tujuh orang, 
semua nama belakang dan inisial penulis dicantumkan, dan 
ditambahkan tanda ‘dan’ atau ampersand (&) sebelum nama 
penulis terakhir. 

8.  Karya yang ditulis oleh delapan orang atau lebih, nama 
dan inisial penulis pertama hingga keenam dicantumkan, 
kemudian diberi spasi tiga titik, dan diikuti dengan nama 
penulis terakhir. 

9.  Tanggal terbit ditulis di dalam tanda kurung setelah nama 
penulis. 

http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/
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D.   Contoh Daftar Pustaka Model APA

1.  Buku
Lickona, T. (2018). How to raise kids and get respect, grati-

tude, and a happier family in the bargain. New York: 
Penguin Books.

2.  Bunga Rampai 
Michael, S. O. & Kretovics, M. A. (Eds.). (2005). Financing 

higher education in a global market. New York: Algora.
3.  Buku Terjemahan

Lickona, T. (2013). Pendidikan karakter: Panduan lengkap 
mendidik siswa menjadi pintar dan baik. (Lita, Trans.). 
Bandung, Indonesia: Nusa Media. (Karya asli terbit 
pada 2008).

4.  Artikel dalam Bunga Rampai
O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gen-

der role journeys: Metaphor for healing, transition, and 
transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues 
across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.

5.  Bab dalam Buku
Rantz, R. & Tangchuang, P. (2005). Financing higher education 

in Thailand and future challenges. In S. O. Michael & 
M. A. Kretovics (Eds.), Financing higher education in 
a global market (pp. 301-325).

6.  Artikel Jurnal oleh Satu Penulis
Katoningsih, S. (2020). Needs analysis of potential for early 

childhood educators as agents of teacherpreneurship 
in Karanganyar. International Journal of Innovation, 
Creativity and Change, 12(6), 123–134. https://
www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85084409492&origin=resultslist

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193921751
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084409492&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084409492&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084409492&origin=resultslist
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7.  Artikel Jurnal oleh Dua Penulis
Syawaludin, R., & Sutama. (2020). Penyusunan Peta Konsep 

Mempermudah Belajar Siswa Selama Masa Pandemi 
Covid-19. Manajemen Pendidikan, 15 (2), 89-98. DOI: 
10.23917/mp.v15i2.12789 http://journals.ums.ac.id/
index.php/jmp/article/view/11279

8.  Artikel Jurnal oleh Tiga Penulis
Sutama, Novitasari, M., & Narimo, S. (2020). Numerical 

Literacy Ability In Learning Mathematics Based On 
21st Century Skills In Primary School. Ilkogretim 
Online -Elementary Education Online, 19 (4), 194-201. 
doi:10.17051/ilkonline.2020.04.121 http://ilkogretim-
online.org//?mno=35316

9.  Artikel Jurnal oleh Empat Penulis
Narimo, S., Sutama, Hafida, S. H. N., & Novitasari, M. (2020). 

The Habituation of Critical Thinking in Mathematics 
Learning in the Primary School. IlkogretimOnline 
-Elementary Education Online, 19 (4), 215-225. 
doi:10.17051/ilkonline.2020.04.123 http://ilkogretim-
online.org//?mno=35318

10. Artikel Jurnal oleh Lima Orang
Faiziyah, N., Sutama, Sholihah, I., Wulandari, S., & 

Yudha, D.A. (2020). Enhancing Creativity 
through Ethnomathematics. Universal Journal 
of Educational Research,  8(8), 3704-3710. 
DOI: 10.13189/ujer.2020.080850  https://www.
scopus . com/ reco rd /d i sp l ay.u r i ?e id=2- s2 .0 -
85089184811&origin=resultslist

http://journals.ums.ac.id/index.php/jmp/article/view/11279
http://journals.ums.ac.id/index.php/jmp/article/view/11279
http://ilkogretim-online.org//?mno=35316
http://ilkogretim-online.org//?mno=35316
http://ilkogretim-online.org//?mno=35318
http://ilkogretim-online.org//?mno=35318
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089184811&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089184811&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089184811&origin=resultslist


65

11. Artikel Jurnal Ditulis oleh sampai dengan Tujuh Orang
Novitasari, M., Sutama, Narimo, S., Fathoni, A., Fuadi, D., 

Rahmawati, L., & Widyasari, C. (2020). Habituation of 
digital literacy and critical thinking in mathematics in 
elementary school. International Journal of Scientific 
and Technology Research, 9(3), 3395-3399. https://
www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85082705943&origin=resultslist

12. Artikel jurnal Ditulis oleh Delapan Orang atau lebih
Schwartz, S. J., Weisskirch, R. S., Hurley, E. A., Zamboan-

ga, B. L., Park, I. J. K., Kim, S. Y., . . . Greene, A. D. 
(2010). Communalism, familism, and filial piety: Are 
they birds of a collectivist feather? Cultural Diversity 
and Ethnic Minority Psychology, 16, 548–560. http://
dx.doi.org/10.1037/a0021370

13. Buku atau Laporan atas Nama Organisasi
Unicef. (2015). Reimagine the future: Innovation for every 

child. The State of the World’s Children 2015: Execu-
tive Summary. New York, NY: Unicef.

14. Buku yang Nama Pengarangnya Tidak Diketahui
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.) (2009). 

Springfield, MA: Merriam-Webster.
15. Dua Karya atau Lebih oleh Penulis yang Sama dan Terbit pada  

Tahun yang Sama
Kissinger, H. (2003a). Ending the Vietnam war: A history of 

America’s involvement in and extrication from the Viet-
nam war. New York, NY: Simon & Schuster.

Kissinger, H. (2003b). Crisis: The anatomy of two major for-
eign policy crises. New York, NY: Simon & Schuster

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082705943&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082705943&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082705943&origin=resultslist
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16. Artikel di Majalah
Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, 

May). Enhancing worker well-being: Occupational 
health psychologists convene to share their research on 
work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 
26–29.

17. Artikel di Majalah Online
Park, A. (2019, January 10). Want to prevent the deadliest 

diseases? Eat more fiber. Time. Retrieved from 
http://time.com.

18. Artikel di Koran
Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen 

state energy policies. The Country Today, pp. 1A, 2A.
19. Artikel di Koran Online

Witoelar, W. (2019, January10). Land issues, government and 
civil society. The Jakarta Post. Retrieved from https://
www.thejakartapost.com.

20. Tulisan di Encyclopedia
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia 

Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclo-
pedia Britannica.

21. Dokumen Pemerintah
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training 

in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 
90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing 
Office.

22. Prosiding
Schnase, J.L., & Cunnius, E.L. (Eds.). (1995). Proceedings 

from CSCL ‘95: The First International Conference on 
Computer Support for Collaborative Learning. Mah-
wah, NJ: Erlbaum.

http://time.com
https://www.thejakartapost.com
https://www.thejakartapost.com
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23. Artikel Jurnal Ilmiah Online tanpa DOI
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence 

and self-esteem mediate between perceived early 
parental love and adult happiness. E-Journal of Applied 
Psychology, 2(2), 38–48. Retrieved from http://ojs.lib.
swin.edu.au/index.php/ejap

24. Artikel Jurnal Ilmiah dengan DOI
Bowling, N. A., Wang, Q., & Li, H. Y. (2011). The 

moderating effect of core self-evaluations on the 
relationships between job attitudes and organisational 
citizenship behavior. Applied Psychology, 61(1), 97–
113. doi:10.1111/j.1464-0597.2011.00458.x

25. Artikel yang sudah diterima dan dalam proses cetak
Briscoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action 

and perception. Philosophy and Phenomenological 
Research. Retrieved from http://cogprints.org/5780/1/
ECSRAP.F07.pdf

26. Artikel majalah online dengan DOI
Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J., & Labianca, G. (2009, 

February 13). Network analysis in the social sciences. 
Science, 323, 892–895. http://dx.doi.org/10.1126/
science.1165821

27. Buku di Database dalam Format Digital dan Berbayar
 Davis, J. Familiar birdsongs of the Northwest. Diperoleh dari 
  http://www.powells.com/cgi-bin biblio?inkey=1-9780931686108-0

28. Disertasi di Database
Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective 

treatment target in Parkinson’s disease. Diperoleh dari 
ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3295214)

http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap
http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-0597.2011.00458.x
http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf
http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf
http://dx.doi.org/10.1126/science.1165821
http://dx.doi.org/10.1126/science.1165821
http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0
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29. Ensiklopedia atau Kamus Online
Feminism. (n.d.) Dalam Encyclopædia Britannica online. 

Diperoleh pada 16 Maret 2008, dari http:// www.
britannica.com

30. Pesan di Mailing List
Smith, S. (2006, January 5). Re: Disputed estimates of IQ 

[Electronic mailing list message]. Retrieved from 
http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwork/
message/670

31. Artikel di Blog (Weblog)
Dean, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in 

the mirror? Pesan dikirim ke  http://www.spring.org.uk/
32. Postingan di Blog

PZ Myers. (2007, January 22). The unfortunate prerequisites 
and consequences of partitioning your mind [Weblog 
post]. Retrieved from http://scienceblogs.com/
pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.
php

33. Postingan video di youtube
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate 

a light switch [Video file]. Retrieved from http://www.
youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs

34. Artikel Newsletter tanpa penulis
Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative 

conference. (2006, November/December). OJJDP 
News @ a Glance. Retrieved from http://www.ncjrs.
gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html

35. Abstrak sesuai dengan sumber asli
Lassen, S. R., Steele, M. M., & Sailor, W. (2006). The 

relationship of school-wide positive behavior support 

http://www.britannica.com
http://www.britannica.com
http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwork/message/670
http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwork/message/670
http://www.spring.org.uk/
http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php
http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php
http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php
http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html
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to academic achievement in an urban middle school. 
Psychology in the Schools, 43, 701–712. Abstract 
retrieved from http://www.interscience.wiley.com

36. Abstrak berdasarkan sumber sekunder
Hare, L. R., & O’Neill, K. (2000). Effectiveness and efficiency 

in small academic peer groups. Small Group Research, 
31, 24–53. Abstract retrieved from Sociological Ab-
stracts database. (Accession No. 200010185)

37. Prosiding yang terbit teratur secara online
Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., 

& Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the ce-
rebral cortex. Proceedings of the National Academy 
of Sciences, USA, 105, 12593–12598. doi:10.1073/
pnas.0805417105

38. Prosiding yang diterbitkan dalam bentuk buku
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch 

surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. 
Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture 
Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced 
Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97–108). 
doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9

39. Rekaman music
lang, k.d. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. 

New York, NY: Nonesuch Records.
40. Penulis perusahaan atau pemerintah

U.S. Department of Health and Human Services, National 
Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood 
Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools 
(NIH Publication No. 02-2650). Retrieved from http://
www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.
pdf

http://www.interscience.wiley.com
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf
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BAB VII
TATA TULIS

Setiap program studi memiliki gaya dan prosedur penulisan 
karangan ilmiah, termasuk di dalamnya skripsi dan artikel publikasi. 
Namun pada dasarnya, konvensi penulisannya sama. Konvensi 
karangan ilmiah tersebut menyangkut bentuk dan bagian-bagian 
karangan ilmiah. Adapun bentuk karangan ilmiah berkaitan dengan 
tata tulis. Adapun bagian-bagian karangan ilmiah berkaitan dengan 
sistematika (dibahas dalam Bab 3, 4, dan 5).

Pembicaraan bab ini lebih memokuskan pada tata tulis atau tata 
cara penulisan karangan ilmiah. Tata cara penulisan meliputi: bahan 
dan ukuran kertas, perwajahan dan pengetikan, ringkasan dan abstrak, 
daftar isi, tabel, dan gambar, sistem penomoran, teknik penyajian 
ilustrasi: tabel dan gambar, ragam bahasa, dan daftar istilah dan 
glosarium.

A.   Bahan dan Ukuran Kertas
Bahan dan ukuran kertas yang diperhatikan meliputi naskah, 
sampul, warna sampul, tulisan pada sampul, dan ukuran.

1. Naskah
 Naskah dibuat di atas kertas HVS 70 gram atau 80 gram dan 

tidak bolak-balik.
2. Sampul
 Sampul dibuat dari kertas Buffalo atau sejenis dan diperkuat 

dengan karton serta dilapisi dengan plastik. Tulisan yang 
tercetak pada sampul sama dengan yang tercetak pada halaman 
judul dalam. Contoh: lihat lampiran 1c

.
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3. Warna Sampul
 Warna sampul skripsi untuk FKIP UMS berwarna coklat tua, 

sedangkan warna pita sesuai dengan warna program studi, 
yaitu:
a. Program Studi Pendidikan Matematika berpita biru tua.
b. Program Studi Pendidikan Biologi berpita merah tua.
c. Program Studi Pendidikan PPKN berpita kuning tua.
d. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi berpita 

hijau muda.
e. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris berpita orange.
f. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

berpita kuning muda (krem).
g. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berpita 

merah muda.
h. Program Studi Pendidikan Geografi berpita biru muda.
i. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini berpita hijau 

tua.
j.    Program Studi Pendidikan Teknik Informatika berpita putih.
 (Contoh warna pita dapat dilihat di Biro Skripsi FKIP 

UMS)
4.  Ukuran 
 Ukuran kertas yang digunakan adalah 21,5 cm X 28 cm (ukuran 

kuarto atau A4).
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B.   Perwajahan dan Pengetikan
Perwajahan adalah tata letak unsur-unsur karangan ilmiah (skripsi 
dan artikel publikasi) serta aturan penulisan unsur-unsur tersebut 
yang dikaitkan dengan segi keindahan atau estetika naskah. 
Adapun pengetikan meliputi jenis huruf (font), bilangan dan 
satuan, jarak baris (spasi), batas tepi (margin), pengisian ruangan, 
alinea baru, permulaan kalimat, judul dan subjudul, perincian ke 
bawah dan letak simetris.

1. Jenis Huruf
a. Naskah menggunakan huruf Times New Roman ukuran 

font 12.
b. Hal yang khusus digunakan huruf cetak miring (italics), 

cetak tebal (bold), atau garis bawah (underlined).
c. Lambang-lambang atau huruf Yunani, huruf Arab, huruf 

Jawa, atau tanda lainnya yang tidak dapat diketik harus 
ditulis dengan rapi memakai tinta hitam.

2. Bilangan dan Satuan

a. Bilangan diketik dengan angka, misal: 10g bahan. Namun 
pada permulaan kalimat bilangan diketik dengan huruf.

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan 
titik. Misal: 55,5 g.

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di 
belakangnya, misal: m, g, kg, cal.

3. Jarak Baris
 Jarak antara 2 baris dibuat 1,5 spasi. Abstrak, kutipan langsung 

lebih dari 4 baris), judul daftar (tabel) dan gambar yang lebih 
dari satu baris, satu daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi.

4. Batas Tepi (Margin)
 Batas tepi pengetikan dihitung dari tepi halaman dan diatur 
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sebagai berikut.
a. tepi atas  : 4 cm
b. tepi bawah   : 3 cm 
c. tepi kiri  : 4 cm
d. tepi kanan  : 3 cm

5. Pengisian Ruangan
 Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh. 

Artinya, pengetikan harus mulai dari batas tepi kiri sampai batas 
tepi kanan dan tidak boleh ada ruang yang tersisa, kecuali kalau 
akan mulai dengan alinea baru, persamaan, daftar, gambar, 
subjudul, atau hal-hal yang khusus.

6. Alinea Baru
 Alinea baru dimulai dengan menjorok ke dalam dari batas tepi 

kiri.
7. Permulaan Kalimat
 Permulaan kalimat dimulai dengan huruf kapital. Bilangan, 

lambang atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat ditulis 
dengan huruf, misal: Sepuluh ekor tikus digunakan untuk 
percobaan.

8. Judul, Bab, Subbab, dan Lain-lain.
a. Judul skripsi dan judul bab ditulis dengan huruf kapital 

semua (UPPERCASE) dan diatur supaya simetris, dengan 
jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakiri dengan tanda baca 
titik. Pemenggalan judul yang terdiri lebih dari satu baris 
dilakukan berdasarkan satuan makna (frase).

b. Judul bab ditulis dengan huruf kapital semua 
(UPPERCASE), kecuali kata khusus yang memiliki aturan 
penulisan tersendiri. 

c. Subjudul bab diketik mulai dari batas tepi kiri dan diberi 
garis bawah atau dicetak miring. Penulisan subjudul bab 
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dimulai dengan huruf capital (Capitalized) tanpa diakhiri 
dengan tanda baca titik. Kalimat pertama sesudah subjudul 
bab dimulai dengan alinea baru.

d. Anak subjudul bab ditulis mulai dari ketikan keenam 
diikuti dengan tanda titik dan diberi garis bawah atau 
dicetak miring. Kalimat pertama yang menyusul kemudian 
diketik langsung di belakangnya dalam satu garis dengan 
anak subjudul bab. Kecuali ada sub anak subjudul bab 
ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi 
sebagai sub anak subjudul ditempatkan paling depan dan 
diberi garis bawah atau dicetak miring.

 
Perhatikan lampiran 10.

9. Rincian ke Bawah
 Jika pada penulisan naskah ada rincian, maka harus disusun ke 

bawah. Pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai 
dengan derajat rincian. Penggunaan garis penghubung (-) atau 
tanda apapun selain angka atau huruf yang ditempatkan di 
depan rincian tidak dibenarkan.

 
 Perhatikan lampiran 11.

10. Letak Simetris
 Gambar, tabel, daftar, judul bab, ditulis secara simetris terhadap 

tepi kiri dan tepi kanan pengetikan.



76

C.    Abstrak, Ringkasan, dan Kata Kunci
Abstrak merupakan kependekan yang lengkap, komprehensif, 

dan jelas menerangkan keseluruhan isi tulisan. Abstrak disajikan 
dalam satu paragraf dengan menggunakan maksimum 200 kata. 
Penulisannya hendaknya disajikan sedemikian rupa sehingga 
abstrak dapat langsung dipahami tanpa harus membaca keseluruhan 
naskahnya. Adapun ringkasan adalah abstrak yang lebih panjang 
yang disusun dalam beberapa paragraf dan terdiri atas maksimum 
500 kata atau tidak lebih adri satu halaman. Baik pada abstrak 
maupun ringkasan tidak diperkenankan melakukan pengacuan 
pada pustaka dan menyajikan gambar dan tabel. 

Kata kunci adalah kata-kata yang biasanya diletakkan 
sesudah abstrak atau ringkasan. Kegunaan kata kunci ini adalah 
guna keperluan sistem pencarian informasi secara cepat. Kata 
kunci terdiri atas maksimum lima kata atau tidak melebihi satu 
baris panjangnya. Kata kunci dapat diambilkan dari judul tulisan, 
abstrak, ringkasan, atau tesaurus disiplin ilmunya.

D.   Teknik Penyajian Ilustrasi
Ilustrasi adalah penggambaran sesuatu. Ilustrasi dapat 

berupa tabel dan gambar (grafik, foto, diagram, bagan, peta, 
denah, dan gambar lainnya). Dalam karya ilmiah, ilustrasi hanya 
bersifat suplemen atau sebagai alat bantu. Oleh karena itu, dalam 
menyiapkan ilstrasi, penulis harus selalu mengacu pada petunjuk 
penulisan.

Ilustrasi tidak boleh dibiarkan berbicara sendiri tanpa 
penjelasan atau narasi. Hal yang disajikan dalam ilustrasi harus 
dituliskan dan diterjemahkan penulis ke dalam bentuk narasi yang 
dapat dipahami oleh pembaca. Dalam mengacu ilustrasi, penulis 
harus selalu menyesuaikan dengan nomornya.
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1. Tabel (daftar)
a. Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan judul ditempatkan 

simetris di atas tabel (daftar) tanpa diakhiri dengan tanda 
baca titik. Semua kata dalam judul tabel (daftar) dimulai 
dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata 
depan.

b. Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal kecuali kalau memang 
panjang sehingga tidak mungkin diketik dalam satu 
halaman. Halaman lanjutan tabel (daftar) dicantumkan 
nomor tabel (daftar) dan kata lanjutan tanpa judul.

c. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan 
antara yang satu dengan yang lain cukup tegas.

d. Jika tabel (daftar) lebih lebar dari ukuran lebar kertas 
harus dibuat memanjang, maka bagian atas tabel harus 
diletakkan di sebelah kiri kertas. 

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

f. Tabel (daftar) diketik simetris.
g. Tabel (daftar) yang lebih dari dua halaman atau yang harus 

dilipat, ditempatkan pada lampiran.

2.  Gambar

a. Gambar, grafik, peta, dan foto semua disebut gambar 
(tidak dibedakan).

b. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan 
simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan tanda 
titik. Penulisan judul gambar sama dengan penulisan judul 
tabel.

c. Gambar tidak boleh dipenggal.
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d. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang 
kosong dan tidak pada halaman yang lain.

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

f. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya 
sewajarnya (tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk).

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

h. Bagan dan grafik dibuat dengan tinta hitam permanen yang 
tidak larut dalam air dan garis lengkung dibuat dengan 
bantuan kurva Perancis (French curve).

i.  Letak gambar diatur supaya simetris.

E.   Paginasi (Penomoran Halaman)
Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel, gambar, dan 
persamaan.
1.   Halaman  

a. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai 
ke abstrak diberi nomor halaman dengan angka Romawi 
kecil dan ditulis di bagian tengah bawah.

b. Bagian utama dan bagian akhir mulai Pendahuluan (Bab 
I) sampai halaman terakhir diberi nomor halaman dengan 
menggunakan angka Arab.

c. Nomor halaman dengan angka Arab ditempatkan di 
sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul bab. Untuk 
halaman yang demikian, nomor halaman ditulis di tengah 
bawah.

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. Tabel dan Gambar
Setiap tabel dan gambar diberi nomor dan judul. Tabel dan 
gambar diberi nomor urut berdasarkan bab tempat tabel atau 
gambar yang diikuti dengan nomor urut tabel atau gambar. 
Setiap ganti bab, nomor urut tabel atau gambar dimulai dari 
nomor urut 1. Penomoran tabel dan gambar menggunakan 
angka Arab. Nomor dan judul tabel berada di atas tabel, 
sedangkan nomor dan judul gambar berada di bawah gambar. 
(Lihat Lampiran 12).

3. Persamaan
Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis, 
reaksi kimia, dan lain-lain ditulis dengan angka Arab di dalam 
kurung dan ditempatkan dekat batas tepi kanan.
 CaSO4 + K2CO3 = CaCO3 + K2SO4 (3)

F.  Ragam Bahasa

1. Bahasa yang dipergunakan
Bahasa yang dipergunakan ialah bahasa Indonesia baku. Setiap 
kalimat harus mengandung unsur subjek, predikat, objek 
atau pelengkap yang jelas. Khusus untuk mahasiswa jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris, skripsi ditulis dalam bahasa Inggris 
baku.

2. Bentuk kalimat
Kalimat tidak boleh menggunakan subjek yang berupa orang 
pertama dan orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau, 
kamu, dan lain-lainnya), tetapi dibuat bentuk pasif (khusus 
untuk skripsi yang ditulis dalam bahasa Inggris diupayakan 
menghindari pemakian bentuk pasif dan diperbolehkan 
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menggunakan bentuk subjek orang ( I, he, she) yang mengacu 
pada penulis). Pada penyajian ucapan terima kasih pada kata 
pengantar, kata saya diganti dengan kata penulis.

3. Istilah
a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah 

diindonesiakan.
b. Jika terpaksa harus mempergunakan istilah asing, istilah 

tersebut diberi garis bawah atau dicetak miring ataupun 
tebal pada istilah tersebut.

4.  Kesalahan yang sering terjadi
a. Kata penghubung seperti kata “sehingga” dan “sedangkan” 

tidak boleh dipakai untuk memulai suatu kalimat. 
b. Kata depan, misal: “pada”, sering dipakai tidak pada 

tempatnya, misal: diletakkan di depan subjek sehingga 
merusak susunan kalimat.

c. Kata “di mana”, “apa”, dan “dari” sering digunakan secara 
kurang tepat dan diperlakukan sebagaimana layaknya kata 
“where”, “what”, dan “of” dalam bahasa Inggris. Dalam 
bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidak baku dan 
harus dihindari.

d. Awalan “ke” dan “di” (misal: kependidikan, didasarkan) 
sering dikacaukan dengan kata depan “ke” dan “di” (ke 
pendidikan, di dasar).

e. Tanda baca harus dipergunakan secara akurat dan tepat.
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BAB VIII
PLAGIASI, FALSIFIKASI, DAN FABRIKASI

Karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, 
setiap insan akademik, baik dosen maupun mahasiswa, dalam 
kegiatan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
diharapkan menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, 
khususnya menghindari plagiat dalam menghasilkan karyanya. 
Karya ilmiah merupakan hasil karya akademik dosen maupun 
mahasiswa yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun 
elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan. Karya 
ilmiah meliputi makalah yang dipresentasikan pada forum ilmiah, 
artikel ilmiah yang dimuat pada berkala ilmiah, buku teks, laporan 
penelitian, skripsi, tesis, disertasi, perangkat lunak komputer, 
karya terjemahan, dan sebagainya.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 
tahun 2010 yang dimaksud plagiat adalah perbuatan secara sengaja 
atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh 
kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip 
sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang 
diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara 
tepat dan memadai. Lebih lanjut pada pasal 2 ayat 1 disebutkan 
bahwa plagiat meliputi (tetapi tidak terbatas pada):
(a)  Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, 

data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan 
sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan 
sumber secara memadai;
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(b) Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/
atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa 
menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa 
menyatakan sumber secara memadai;

(c) Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau 
teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;

(d) Merumuskan dengan kata-kata dan / atau kalimat sendiri 
dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, 
pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara 
memadai;

(e) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau 
telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya 
tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Memperhatikan isi pasal 2 ayat 1 tersebut, beberapa contoh 
bentuk plagiat di antaranya:

(a)  Mengutip satu atau beberapa paragraf dari tulisan orang lain, 
tetapi tidak menyebutkan sumbernya;

(b) Mengutip satu atau beberapa gambar, foto, ilustrasi, dan 
sejenisnya dari tulisan orang lain, tetapi tidak menyebutkan 
sumbernya;

(c) Mengutip beberapa paragraf dari tulisan orang lain tanpa 
mengubah bahasanya, meskipun di paragraf awal menyebutkan 
sumber kutipan, tetapi pada paragraf–paragraf lain tidak 
menyebutkan sumbernya, meskipun sumbernya sama;

(d)  Meringkas sebuah buku atau bagian dari sebuah buku (ataus 
ejenisnya) menjadi makalah tanpa menyebutkan nama buku 
yang menjadi sumbernya;
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(e) Menggunakan hasil penelitian orang lain dengan hanya 
mengganti lokasi dan waktu penelitian, kemudian melaporkan 
sebagai hasil penelitian sendiri;

(f)  Menggunakan artikel orang lain dengan mengganti nama 
penulis dengan nama sendiri;

(g)  Mengambil sebagian atau seluruh tulisan sendiri yang pernah 
dipublikasikan di tempat lain untuk melengkapi tulisan 
yang baru tanpa menyebutkan referensi tulisan yang sudah 
dipublikasikan sebelumnya. Hal semacam ini disebut self 
plagiarism.

Mengingat plagiat melanggar undang-undang hak cipta 
dan dapat mematikan kreativitas dalam menumbuhkan dan 
mengembangkan karya ilmiah insan akademik, para mahasiswa 
dalam menyusun skripsi (tugas akhir) dan menulis artikel publikasi 
harus menghindari plagiat. Oleh karena itu, pada naskah skripsi 
dan artikel publikasi yang dibuat, mahasiswa harus menyertakan 
pernyataan bebas plagiarime yang ditandatangani dan bermeterai 
Rp. 6000, yang isinya menyatakan:

(a)  skripsi (atau artikel publikasi) yang disusun bebas plagiat;

(b)  apabila di kemudian hari ditemukan plagiarism dalam skripsi 
(atau artikel publikasi) tersebut, bersedia menerima sanksi 
sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Contoh 
surat pernyataan bebas plagiat terdapat pada lampiran 3.

Setiap kegiatan penelitian wajib dilakukan dengan tata cara 
yang benar dan hasilnya dilaporkan dengan kejujuran sesuai 
etika dan integritas akademik. Oleh Karen aitu, di samping harus 
menghindari plagiat, dalam melaksanakan penelitian untuk 
menyusun skripsi atau menulis artikel publikasi para mahasiswa 
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juga harus menghindari falsifikasi dan fabrikasi data penelitian 
(Marcovitch, 2007, pp. 492-9). Falsifikasi data adalah upaya 
mengubah data dan/atau prosedur penelitian untuk mencapai tujuan 
sesuai kehendak peneliti, menghindari kompleksitas interpretasi/
analisis data, atau menghindari hasil yang tidak sesuai keinginan. 
Beberapa contoh falsifikasi data di antaranya mengubah data 
supaya hipotesis yang diajukan peneliti diterima, mengatur atau 
memilih data supaya tujuan penelitian tercapai, dan sebagainya

Fabrikasi data adalah membuat data atau mengada-adakan 
data atau lebih dikenal dengan menggunakan data fiktif yang tidak 
pernah diperoleh dari proses penelitian yang dilakukan. Beberapa 
contoh fabrikasi data di antaranya mengambil data dari penelitian 
orang lain untuk penelitiannya sendiri (yang ini juga termasuk 
kategori plagiat), membuat data fiktif, menambah data baru tanpa 
melalui proses pengumpulan data, dll.
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1a
Contoh halaman sampul proposal disertasi (dicetak hard cover)

Usulan Penelitian Disertasi:

JUDUL DISERTASI

Usulan Penelitian Diajukan untuk Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan
pada Program Studi .....

Diajukan Oleh:
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

Kepada:
NAMA PROGRAM STUDI (Tidak disingkat)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BULAN, TAHUN
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Lampiran 1b
Contoh halaman sampul Disertasi (dicetak hard cover)

JUDUL DISERTASI

Disertasi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan
pada Program Studi .....

Diajukan Oleh:
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

NAMA PROGRAM STUDI (Tidak disingkat)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BULAN, TAHUN
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Lampiran 1c
Contoh halaman sampul artikel publikasi (dicetak dalam kertas A4)

Artikel Publikasi:

JUDUL DISERTASI

Usulan Penelitian Diajukan untuk Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan
pada Program Studi .....

Diajukan Oleh:
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

Kepada:
NAMA PROGRAM STUDI (Tidak disingkat)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BULAN, TAHUN
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Lampiran 2a
Contoh halaman judul proposal Disertasi (dicetak soft cover)

JUDUL DISERTASI

Usulan Penelitian Diajukan untuk Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan
pada Program Studi .....

Diajukan Oleh:
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

Kepada:
NAMA PROGRAM STUDI (Tidak disingkat)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BULAN, TAHUN



90

Lampiran 2b
Contoh halaman judul Disertasi (dicetak soft cover)

JUDUL DISERTASI

Disertasi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan
pada Program Studi .....

Diajukan Oleh:
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

NAMA PROGRAM STUDI (Tidak disingkat)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BULAN, TAHUN
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Lampiran  3a 
Contoh pernyataan bebas plagiat proposal Disertasi

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama    : 

NIM    : 

Program Studi   : 

Judul Proposal Disertasi : 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa proposal disertasi yang saya 
serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat 
karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu/dikutip dalam 
naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari 
terbukti disertasi ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab sepenuhnya 
dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta,    

Yang membuat pernyataan,

ditandatangani

Nama
NIM.

MeteraiRp. 6000,-
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Lampiran 3b
Contoh pernyataan bebas plagiat disertasi

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama    : 

NIM    : 

Program Studi   : 

Judul Disertasi   : 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya serahkan 
ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orang 
lain, kecuali yang secara tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan 
disebutkan pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti  
disertasi ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan 
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta,    

Yang membuat pernyataan,

ditandatangani

Nama
NIM.

MeteraiRp. 6000,-
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Lampiran 3c 
Contoh pernyataan bebas plagiat artikel publikasi

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama    : 

NIM    : 

Program Studi   : 

Judul Artikel Publikasi : 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang saya 
serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat 
karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu/dikutip dalam 
naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari 
terbukti artikel publikasi ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab 
sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang 
berlaku.

Surakarta,    

Yang membuat pernyataan,

ditandatangani

Nama
NIM.

MeteraiRp. 6000,-
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Lampiran 4a
Contoh halaman persetujuan proposal disertasi

Proposal Disertasi

JUDUL DISERTASI

Diajukan Oleh:
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

Proposal disertasi telah disetujui oleh pembimbing disertasi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta untuk dilanjutkan menjadi disertasi.

Surakarta, 

 
Tanda Tangan

(Nama Lengkap dengan gelar)
NIP/NIK ....../NIDN ....
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Lampiran 4b
Contoh halaman persetujuan disertasi

JUDUL DISERTASI

Diajukan Oleh:
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

Disertasi telah disetujui oleh pembimbing disertasi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta untuk dipertahankan di hadapan tim penguji disertasi.

Surakarta, 

 
Tanda Tangan

(Nama Lengkap dengan gelar)
NIP/NIK ....../NIDN ....
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Lampiran 4c
Contoh halaman persetujuan artikel publikasi

JUDUL  ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan Oleh:
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

Artikel Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing 
disertasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta untuk dipertanggungjawabkan di hadapan 
tim penguji disertasi.

Surakarta, 

 
Tanda Tangan

(Nama Lengkap dengan gelar)
NIP/NIK ....../NIDN ....
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Lampiran 5
Contoh halaman pengesahan disertasi

HALAMAN PENGESAHAN
DISERTASI

JUDUL DISERTASI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari ....., (tanggal – bulan – Tahun)

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Nama Lengkap dan Gelar Penguji 1  (….....………. )
2. Nama Lengkap dan Gelar Penguji 2 (.....…...…….. )
3. Nama Lengkap dan Gelar Penguji 3  (…………….. )

Surakarta, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dekan,

(Nama lengkap dan gelar)
NIP/NIK .../NIDN ...
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Lampiran 6
Contoh halaman motto

Halaman Motto

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit 
dahulu, bersenang-senang kemudian.
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Lampiran 7
Contoh halaman persembahan

Halaman Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku sebagai 
tanda bakti dan cintaku kepada mereka.
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Lampiran 8
Contoh format ringkasan disertasi

RINGKASAN

Nama Mahasiswa/NIM. JUDUL DISERTASI. Disertasi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Bulan, tahun. 
Latar belakang Masalah. Tujuan penelitian. Metode penelitian. Hasil-
hasil penting penelitian. dan kesimpulan. (Spasi tunggal, maksimum 
500 kata atau tidak lebih dari satu halaman)
Kata Kunci: (Maksimum delapan kata atau tidak lebih dari satu baris)
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Lampiran 9
Contoh Format summary disertasi

SUMMARY

Name of the Student/Student Number. TITLE OF RESEARCH 
PAPER. Research Paper. Faculty of Teacher Training and Education, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Month, year.
Background. Objective. Research Method. Results. Conclusion. 
(Single spaced, maximum 500 words or no more than one page)
Keywords: (maximum eight words or no more than one line)
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Lampiran 10
Contoh penulisan judul dan subjudul bab

JUDUL BAB
Subjudul Bab

A.  Judul Subbab
B.  Judul Subbab

1. Judul anak subbab
2. Judul anak subbab

a.    judul subanak subbab. Langsung diikuti dengan teks uraian 
isi subanak subbab tanpa ganti alenia karena judul subanak 
subbab merupakan bagian dari alenia.
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Lampiran 11  
Contoh sistem penomoran model 1

III ANGKA ROMAWI (JUDUL BAB)

A.  Huruf Kapital (Judul Subbab)
B.  Huruf Kapital

1. Angka Arab (Judul anak subbab)
2. Angka Arab
3. Angka Arab

a. huruf kecil (Judul subanak subbab)
b. huruf kecil
c. huruf kecil

(1)  angka Arab di dalam kurung (rincian di bawah subanak 
subbab)

(2)  angka Arab di dalam kurung
(3)  angka Arab di dalam kurung

(a)   huruf kecil di dalam kurung (rincian di bawah rincian 
subanak subbab)

(b)  huruf kecil di dalam kurung
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Lampiran 12  
Contoh sistem penomoran model 2

III ANGKA ROMAWI (JUDUL BAB)

3.1  Dua Digit (Judul Subbab)
3.2  Huruf Kapital
3.2.1  Tiga digit (Judul anak subbab)
3.2.2  Tiga digit
3.2.3  Tiga digit
3.2.3.1  empat digit (Judul subanak subbab)
3.2.3.2  empat digit
3.2.3.3  empat digit
3.2.3.3.1  lima digit (rincian di bawah subanak subbab)
3.2.3.3.2  lima digit
3.2.3.3.3  lima digit
3.2.3.3.3.1  enam digit (rincian di bawah rincian subanak subbab)
3.2.3.3.3.2  enam digit
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