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PRAKATA 

 

Buku Pedoman Penyusunan Disertasi Pascasarjana Universitas 

Pendidikan Ganesha (Undiksha) ditulis sebagai rujukan bagi mahasiswa 

jenjang S3 dalam penyusunan disertasi. Disertasi merupakan sebuah karya 

akademik hasil penelitian secara komprehensif dan mendalam berdasar pada 

aturan, etika, dan standar yang jelas dalam bidang keilmuan yang dipelajari. 

Penyusunan disertasi yang berkualitas memerlukan kompetensi tingkat 

tinggi dalam bidang keilmuan yang diteliti, metodologi penelitian, serta 

kompetensi menulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan 

yang berstandar dan berkualitas. Dalam rangka menyediakan kaidah-kaidah 

penulisan disertasi yang berstandar dan berkualitas tersebut, diperlukan 

adanya sebuah pedoman yang bisa dijadikan rujukan oleh semua mahasiswa 

program doktor, Pascasarjana Undiksha.  
Pascasarjana Undiksha mengelola tiga program studi jenjang doktor 

(S3), yaitu: Program Studi Ilmu Pendidikan, Pendidikan Dasar, dan 

Pendidikan Bahasa. Program Studi Ilmu Pendidikan terdiri atas tujuh 

konsentrasi, yaitu Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP), Administrasi 

Pendidikan (AP),  Teknologi Pendidikan (TP), Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), Pendidikan Matematika, Pendidikan Olahraga, dan Pendidikan 

Seni. Dalam kerangka menjaga koridor mutu, dan memberikan kebebasan 

setiap kelompok keilmuan untuk menunjukkan kekhasannya diperlukan 

pedoman standar tata cara format penulisan karya akhir mahasiswa. Buku 

pedoman ini terdiri atas pendahuluan, pembimbing dan prosedur bimbingan, 

prosedur penyusunan disertasi, sistematika disertasi, teknik penulisan 

disertasi, dan etika penelitian ilmiah. Buku pedoman ini tidak membatasi 

jumlah bab serta jenis-jenis penelitian karena hal ini sepenuhnya diatur oleh 

mahasiswa dan tim promotor serta disesuaikan dengan bidang keilmuan 

masing-masing. Dengan demikian diharapkan Buku Pedoman Disertasi ini 

akan memberi ruang bagi mahasiswa untuk fokus dengan konten 

disertasinya, menghasilkan karya pengembangan keilmuan dengan unsur 

kebaruan sehingga memiliki peluang tinggi untuk dipublikasikan pada 

jurnal-jurnal bereputasi. 
 

Singaraja, 1 Nopember 2021 

Direktur Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha 

 

 

Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. 

NIP 196212151988031002 



 

 ii | Pedoman Penulisam Disertasi 2021 

 
 
 
 

DAFTAR ISI 

 
Prakata ...................................................................................................  i 

Daftar Isi ................................................................................................  ii 

Daftar Tabel ...........................................................................................  iv  
Daftar Gambar ......................................................................................  v 

Daftar Lampiran ..................................................................................  vi  
BAGIAN I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang …………………………………………. 1  
1.2 Pengertian Disertasi ……………………………………. 2 

1.3 Tujuan Penyusunan Disertasi ................................................. 2  
1.4 Topik Penelitian Disertasi ...................................................... 2 

1.5 Jenis Penelitian Disertasi ........................................................ 3 

1.6 Ketentuan Umum dalam Penulisan Disertasi ………….. 3 

1.7 Kebaruan dan Orisinalitas (Novelty and Originality) 

dalam Disertasi………………………………………….. 4 

1.8 Publikasi Disertasi………………………………………. 5  
BAGIAN II TIM PROMOTOR DAN PROSEDUR PENYUSUNAN 

DISERTASI 
2.1 Tim Promotor Disertasi …………………………………. 6  
2.2 Prosedur Penyusunan Disertasi …………………………. 6 

2.3 Karya Mahasiswa Setara Disertasi……………………… 14  
BAGIAN III SISTEMATIKA DISERTASI 

3.1 Halaman Depan (Front Pages) ………………………… 15  
3.2 Konten Disertasi ……………………………………….. 15 

3.3 Bagian Metodologi ……………………………………… 16 

3.4 Bagian Hasil dan Pembahasan …………………………. 16 

3.5 Bagian Simpulan dan Saran …………………………….. 17  
3.6 Bagian Daftar Pustaka  …………………………………. 17  

BAGIAN IV TEKNIK PENULISAN 
4.1 Sampul Disertasi………………………………………… 18  
4.2 Kertas .................................................................................... 18 

4.3 Pengetikan ............................................................................ 19 

4.4 Penomoran Disertasi ……………………………………. 19  
4.5 Penyajian Tabel .................................................................... 21 

4.6 Penyajian Gambar ................................................................ 22 

4.7 Penyajian Kutipan ................................................................ 22 

4.8 Catatan Kaki ......................................................................... 23 

4.9 Daftar Pustaka ...................................................................... 28 

BAGIAN V ETIKA PENELITIAN ILMIAH 
5.1 Etika Umum Penelitian ......................................................... 31  



 

Pedoman Penulisam Disertasi 2021 | iii  

 
 
 

 

5.2 Etika Peneliti Terkait Responden .......................................... 31  
BAGIAN VI PENILAIAN DISERTASI 

6.1 Cara Penilaian…………………………………………… 33  
6.2 Instrumen Penilaian …………………………………….. 33  

LAMPIRAN…………………………………………………………  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv | Pedoman Penulisam Disertasi 2021 

 
 
 
 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel 4.1 Warna Sampul Disertasi ....................................................... 18 

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Jenjang SMA 

                dan Perguruan Tinggi Tahun 2018-2020  ............................. 21 

Tabel 4.3 Contoh Penulisan Catatan Kaki ............................................ 24 

Tabel 4.4 Contoh Penulisan Pengulangan Catatan Kaki ....................... 25  
Tabel 4.5 Contoh Penulisan Daftar Pustaka ......................................... 39 

  



 

Pedoman Penulisam Disertasi 2021 | v  

 
 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2008-2012 22 

  



 

 vi | Pedoman Penulisam Disertasi 2021 

 
 
 
 

  DAFTAR LAMPIRAN  

Lampiran 1. Sistematika Penulisan Disertasi 35 

Lampiran 2. Contoh Cover Disertasi 36 

Lampiran 3. Contoh Penulisan Abstrak 37 

Lampiran 4. Penulisan Ringkasan 39 

Lampiran 5. Contoh Surat Pernyataan 40 

Lampiran 6. Rambu-rambu Penulisan Kata Pengantar 41 

Lampiran 7.  Penulisan Sinopsis Disertasi untuk Promosi Doktor 42 

Lampiran 8. Format Persetujuan Disertasi 46 

Lampiran 9. Format Penilaian Disertasi 50 

Lampiran 10. Format Lembar Persetujuan Perbaikan Disertasi 59 

Lampiran 11. Yudisium Doktor 62 

Lampiran 12. Rekapitulasi Hasil Ujian dan Berita Acara 63 

Lampiran 13. Daftar Check List Kelengkapan Disertasi 74 

Lampiran 14. Syarat Kelengkapan Pendaftaran Ujian 77 

Lampiran 15. Perbedaan Skripsi, Tesis dan Disertasi 80 

 

  



 

Pedoman Penulisam Disertasi 2021 | 1  

 
 
 

 

BAGIAN I 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  
Dalam Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha Tahun 2020 disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan Pascasarjana 

adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, 

serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan 

pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana baik pada 

tingkat regional, nasional, maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan 

promotor dan kopromotor.  
Rumusan tujuan tersebut sejalan dengan KKNI level 9 yang menjadi 

acuan nasional dalam penyelenggaraan program doktor khususnya terkait 

tuntutan disertasi program doktor yakni (1) mampu mengembangkan 

pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru dalam bidang keilmuannya atau 

praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, 

original, dan teruji, (2) mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, 

dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan 

interdisipliner, multidisiplin, dan transdisipliner, dan (3) mampu mengelola, 

memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat 

bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu 

mendapat pengakuan nasional dan internasional.  
Berdasarkan Kurikulum Merdeka, Pascasarjana Undiksha, disertasi 

merupakan salah satu persyaratan terpenting bagi seorang mahasiswa untuk 

mendapat gelar Doktor dengan bobot 12 sks atau sekitar 25% dari 

keseluruhan bobot kurikulum untuk program S3. Karya disertasi merupakan 

bukti nyata pencapaiaan akademik mahasiswa karena kualitas isi disertasi 

menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan prosedur 

penelitian yang sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah, mengolah informasi 

primer dan sekunder menjadi suatu kesatuan karya yang bermakna, dan 

hasilnya disajikan dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah.  
Disertasi yang dihasilkan oleh mahasiswa mencerminkan sebuah karya 

penelitian independen dan asli/original dalam bidang studi yang ditekuni yang 

memiliki unsur kebaruan serta bersifat memperkaya dan atau mengembangkan 

suatu bidang keilmuan yang diteliti. Disertasi yang dihasilkan melahirkan karya-

karya yang memberi kesempatan kepada mahasiswa program doktor untuk 

mengenalkan diri di dunia akademis secara luas melalui publikasi pada jurnal 

ilmiah bereputasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. 
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1.2 Pengertian Disertasi  
Sesuai dengan Pedoman Pendidikan Pascasarjana Undiksha (2020), 

disertasi didefinisikan sebagai karya tulis akademik hasil studi dan/atau 
penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan 
baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru 
bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang 
telah mapan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni yang 
dilakukan oleh mahasiswa calon doktor di bawah bimbingan promotor dan 
kopromotor (hal. 27). 

 

1.3 Tujuan Penyusunan Disertasi  
Disertasi sebagai hasil penelitian ilmiah diharapkan dapat 

memperkaya/mengembangkan bidang keilmuan mahasiswa melalui proses 
merencanakan penelitian yang akan dilakukan, mengeksekusi rencana 
melalui kegiatan penelitian di lapangan/laboratorium, dan menuliskan hasil 
penelitian dalam bentuk sebuah disertasi. Berdasarkan proses yang 
mendalam, komprehensif, dan teruji tersebut penyusunan disertasi memiliki 
tujuan sebagai berikut. 
 
1) Mengembangkan kemampuan mengkonstruksi pemikiran logis dan kritis 

menjadi sebuah karya tertulis dalam bentuk disertasi dengan cara 
mengakumulasi keilmuan, disiplin diri serta kemampuan bernalar, 
bersikap, dan berperilaku sebagai seorang ilmuan yang mandiri. 

 
2) Mengembangkan kemampuan memilih dan menerapkan teori-teori yang 

relevan serta metode penelitian yang tepat untuk pengumpulan, analisis, 
dan interpretasi data untuk memecahkan masalah dan atau menjelaskan, 
mengevaluasi serta mengembangkan bidang kajian yang dicermati. 

 
3) Memperluas dan memperdalam pengetahuan bidang kajian disiplin 

keilmuan yang digeluti dengan memanfaatkan berbagai sumber.  
4) Meningkatkan kemampuan penelitian ilmiah. 
 
5) Mengomunikasikan gagasan dan temuan ilmiah secara lisan dalam forum 

ilmiah dan secara tertulis dalam bentuk karya tulis ilmiah yang sesuai 
dengan kaidah dan standar mutu yang berlaku untuk kemudian 
dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi, baik nasional maupun 
internasional. 

 
1.4 Topik Penelitian Disertasi  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan topik 
disertasi, di antaranya sebagai berikut. 
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1) Kesesuaian Bidang Kajian  
Topik disertasi harus sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa. Misalnya, 

seorang yang mengambil program pendidikan bahasa, yang bersangkutan 
harus mencari topik yang sesuai dengan bidang pendidikan bahasa.  

2) Jenis Keahlian yang Disandang  
Penentuan topik disertasi perlu memerhatikan jenis keahlian yang akan 
disandang oleh mahasiswa bersangkutan. Seorang yang meneliti tentang 

pengembangan perangkat pembelajaran, maka setelah lulus akan dikenal 

sebagai ahli perencanaan pembelajaran.  
3) Unsur Novelty  

Hasil disertasi diharapkan memiliki kebaruan (novelty). Esensi dari 

sebuah disertasi adalah sesuatu yang baru dan orisinal pada tataran 

fundamental. Topik disertasi harus bisa menggali kebaruan dan 
orisinalitas. 

 

1.5 Jenis Penelitian Disertasi  
Penelitian disertasi pada jenjang S3 Pascasarjana Undiksha mengikuti 

paradigma penelitian pada umumnya. Secara garis besar ada tiga jenis 
pendekatan, yakni pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan 
pendekatan gabungan (mixed method). Mahasiswa dapat memilih satu di 
antara tiga jenis pendekatan tersebut. Pemilihan pendekatan dalam penelitian 
disesuaikan dengan permasalahan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. 
Hal ini sepenuhnya merupakan keputusan mahasiswa dengan didampingi 
oleh Tim Promotor. 

 

1.6 Ketentuan Umum dalam Penulisan Disertasi  
Ada beberapa ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam 

penulisan disertasi, di antaranya sebagai berikut.  
1) Disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia ilmiah atau bahasa Inggris 

(khusus untuk Prodi Bahasa, Konsentrasi bahasa Inggris) dengan 
memperhatikan kaidah dan standar penulisan karya ilmiah yang berlaku.  

2) Dalam penulisan disertasi tidak ada batasan jumlah halaman. Kualitas 

disertasi tidak ditentukan oleh banyaknya halaman, melainkan yang lebih 

penting adalah esensi dari substansi yang diteliti dan metodologi keilmuan 

yang digunakan.  
3) Disertasi harus memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan bagi pemecahan masalah-masalah terkait dengan bidang keilmuan 
yang ditekuni.  

4) Disertasi harus memiliki ‘daya jual’ dalam arti menghasilkan karya-karya 

artikel yang layak untuk dipublikasikan pada jurnal-jurnal internasional 
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bereputasi. Putusan dalam pemilihan topik atau area penelitian harus 

memperhatikan kebaruan dan pengembangan keilmuan.  
5) Bidang yang diteliti harus penting dan layak untuk diteliti, data yang 

diperlukan bisa diperoleh dengan mudah, ketersediaan bukti empiris yang 

memadai, serta didukung oleh grand theory yang kuat. 

 

1.7 Kebaruan dan Orisinalitas (Novelty and Originality) dalam Disertasi 

Dalam memilih topik penelitian untuk disertasi, perlu diperhatikan 

unsur kebaruan (novelty) dan orisinalitas (originality). Kebaruan dan 

orisinalitas adalah suatu kajian, temuan atau metode yang betul-betul baru 

yang melalui kontribusi ilmiahnya memunculkan suatu cakrawala keilmuan 

baru yang penting dan bermanfaat. Kebaruan juga meliputi 

topik/permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti lainnya tetapi belum 

selesai dilaksanakan apabila dikaji dengan metode atau pendekatan yang 

berbeda. Jika topik/permasalahan dikaji dengan metode atau pendekatan 

yang sama dengan peneliti sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan 

kebaruan.  
Kebaruan dan orisinalitas (novelty and originality) dapat berupa 

konsep, metode, atau luaran.  
1) Konsep 

a. konsep baru dalam dunia sains.  
b. konsep lama, tetapi belum pernah diteliti sebelumnya. 

c. konsep yang dimanipulasi atau dimodifikasi. 

2) Metode  
a. metode yang betul-betul baru. 

b. metode lama, tetapi belum pernah diaplikasikan sebelumnya. 

c. modifikasi baru dari suatu metode lama.  
d. menggunakan atau menguji konsep lama dengan metode atau 

teknologi yang baru.  
e. mempunyai beberapa gagasan, metode dan interpretasi orisinal, dan 

yang mungkin tidak dapat diselesaikan sendiri.  
f. menggunakan  pendekatan  antardisiplin  untuk  memecahkan 

permasalahan.  
g. menggunakan ide orang lain untuk diinterpretasikan dengan cara yang 

berlainan.  
h. melakukan sintesis dari sesuatu konsep yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya.  
3) Luaran 

a. informasi baru dalam bentuk tulisan.  
b. menampilkan suatu gagasan yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya.  
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c. menunjukkan keaslian tersendiri dalam menguji gagasan orang lain.  
d. melanjutkan suatu pekerjaan besar yang belum diselesaikan orang 

lain.  
e. mempelajari domain baru yang belum pernah diungkapkan dalam 

bidang tersebut sebelumnya.  
f. interpretasi baru yang tidak sesuai dengan pendapat sebelumnya. 

g. hasil penelitian tersebut bukan replikasi.  
Sementara itu, yang bukan sebagai kebaruan dan orisinalitas (novelty 
and originality) di antaranya:  

a. Penemuan tanpa analisis dan pengembangan. 

b. Survei baru dengan metode atau teknologi yang sudah baku. 

c. Pembuatan data base baru dengan metode yang sudah baku. 

d. Pengulangan suatu penelitian. 

 

1.8 Publikasi Disertasi 

Mahasiswa harus memiliki publikasi dari hasil disertasinya.  
Publikasi diperlukan untuk tujuan berikut.  
1) Sebagai bentuk diseminasi dari produk ilmiah yang telah dihasilkan 

dalam penelitian yang dilakukan dalam penulisan disertasi  
2) Sebagai bukti akan adanya pengembangan keilmuan dan kebaruan yang 

telah dihasilkan dalam karya disertasi  
3) Sebagai ajang untuk menunjukkan adanya karya ilmiah berkualitas yang 

telah dihasilkan selama masa pendidikan pada program doktor  
4) Sebagai cara untuk mengenalkan diri bagi kandididat ke dunia akademik 

dalam forum yang luas  
5) Sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian tertutup disertasi. Publikasi 

ilmiah bukan hanya sekadar persyaratan ujian tertutup,  
publikasi menunjukkan rekam jejak pencapaian akademik mahasiswa selama 

mengikuti program doktor. Diperlukan strategi yang efektif dan perencanaan 

yang matang tentang pengaturan diri (self-management) dan pengaturan waktu 

(time management) agar tahapan ujian tertutup tidak terhalang oleh belum 

adanya publikasi. Mahasiswa tidak boleh menunda publikasinya karena 

menunggu disertasi selesai karena waktu yang diperlukan dari submit artikel 

sampai terbit sekitar 6 bulan dan bahkan lebih. Pada tahapan tertentu dari 

disertasi, mahasiswa harus membuat artikel untuk publikasi dengan arahan 

dan bimbingan dari tim promotor. Jurnal yang harus dituju untuk memenuhi 

persyaratan ujian tertutup adalah jurnal internasional bereputasi (terindeks 

Scopus minimal Q3) atau jurnal dengan pengindeks lain yang setara dengan 

jurnal terindeks Scopus tersebut. 
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BAGIAN II  
TIM PROMOTOR DAN PROSEDUR PENYUSUNAN 

DISERTASI 

 

2.1 Tim Promotor Disertasi  
Penyusunan disertasi Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 

dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan didampingi oleh tim 
pembimbing. Tim pembimbing disertasi mahasiswa ada tiga, yaitu 
Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II, yang diangkat oleh Direktur 
Pascasarjana. Tim pembimbing ini memiliki peran sebagai pengarah, 
pembimbing, pengawas, dan penilai kinerja mahasiswa mulai dari persiapan 
penyusunan proposal sampai disertasi dinyatakan selesai menurut peraturan 
akademik yang berlaku di Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. 
Tugas promotor dan Kopromotor dilakukan secara paralel atau simultan. 
Kriteria, tugas, pengangkatan, dan penggantian promotor dan kopromotor 
diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana tahun 2021 (halaman 
28). 

 

2.2 Prosedur Penyusunan Disertasi  
Prosedur penyusunan disertasi dibagi menjadi 11 (sebelas) tahap yang 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

2.2.1 Proposal Disertasi  
Mahasiswa menyusun proposal disertasi dengan prosedur, salah satu 

berikut ini.  
a. Mahasiswa mengajukan topik atau ide awal kepada Koordinator 

Program Studi atau melalui sistem aplikasi secara online. Mahasiswa 

memilih tiga orang dosen sebagai promotor, ko-promotor I, dan ko-

promotor II melalui Koorprodi atau sistem aplikasi yang ada. Setelah 

promotor/ko-promotor yang dipilih oleh mahasiswa mendapat 

persetujuan atau divalidasi oleh Koorprodi, mahasiswa menyusun 

proposal disertasi di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor.  

b. Mahasiswa mengusulkan calon promotor dan ko-promotor kepada 

Koorprodi atau melalui sistem. Setelah disetujui atau divalidasi oleh 

Koorprodi, mahasiswa dapat menyusun proposal di bawah bimbingan 

promotor dan ko-promotor. 

c. Koorprodi memberikan promotor dan ko-promotor kepada 

mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa menyusun proposal di bawah 

bimbingan promotor dan ko-promotor.   
Sistematika proposal disertasi terdiri atas beberapa bagian utama.  

(1) Latar belakang penelitian, 
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(2) Identifikasi masalah penelitian, 

(3) Pembatasan masalah penelitian, 

(4) Rumusan masalah penelitian, 

(5) Tujuan penelitian, 

(6) Manfaat penelitian,  
(7) Kajian pustaka, 

(8) Hipotesis penelitian (jika ada), 

(9) Metode penelitian,  
(10) Rencana publikasi (topik dan target waktu) 

(11) Daftar pustaka. 

 

2.2.2 Ujian Proposal Disertasi  
Ujian proposal disertasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.  

1)  Koorprodi menjadwalkan ujian proposal disertasi setiap bulan. 
2) Proposal yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor dan 

memenuhi syarat adminisitratif dapat diajukan untuk ujian proposal.  
3) Ujian proposal dapat dilakukan secara daring atau luring. Panitia ujian 

proposal terdiri dari Pimpinan Pascasarjana, Koorprodi, Sekprodi, dewan 

penguji (koorprodi, promotor, ko-promotor I, ko-promotor II, 4 orang 

dosen penguji), staf pegawai akademik. Ujian proposal dapat berlangsung 

jika dihadiri atau dilaksanakan oleh minimal 7 orang penguji, yaitu 

Koorprodi, promotor, ko-promotor I atau ko-promotor II, dan 4 orang 

dosen penguji. Koorprodi bertindak sebagai ketua dewan penguji.  
4) Penilaian proposal disertasi mencakup:  

a. Pendahuluan (mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan kreatif sesuai bidang ilmunya; temuan atau pengembangan 

teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru; masalah/tujuan penelitian; 

rencana Publikasi). 

b. Kajian pustaka (relevansi, kemutakhiran). 

c. Metode penelitian (relevansi, kejelasan). 

5) Lama ujian proposal adalah 120 menit.  
6) Tim Penguji Proposal Disertasi disusun oleh Koordinator Program Studi 

dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.  
7) Keputusan hasil ujian proposal didasarkan atas hasil penilaian tim penguji. 

Keputusan dapat berupa: (1) proposal diterima dengan perbaikan ringan, (2) 

proposal diterima dengan perbaikan sedang, dan 

(3) proposal diterima dengan perbaikan berat.  
8) Proposal yang lulus ujian dengan perbaikan, wajib memperbaiki proposal 

paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ujian. Apabila melewati 
batas waktu yang telah ditentukan tersebut, mahasiswa tersebut harus 

mengulang ujian proposal.  
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9) Proposal yang telah disetujui oleh tim penguji proposal harus disahkan 

oleh Koorprodi. Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat 

perubahan yang mendasar dari proposal disertasi, perubahan itu harus 
mendapat persetujuan dari promotor dan kopromotor, dosen penguji, dan 

Koorprodi. 

 

2.2.3 Revisi Proposal Disertasi  
Mahasiswa melakukan revisi terhadap proposal yang telah diseminarkan. 

Revisi mengacu pada saran perbaikan yang diberikan oleh tim penguji yang 

relevan dengan topik/judul/fokus penelitian disertasi di bawah bimbingan tim 

promotor. Revisi yang sudah divalidasi oleh promotor selanjutnya dikirimkan 

(hardfile atau softfile) kepada Koorprodi untuk diinventarisasi. Bagi mahasiswa 

yang hasil seminar dinyatakan tidak perlu revisi, bisa langsung mengirimkan 

proposalnya kepada Koorprodi. 

 

2.2.4 Validasi Intrumen dan Penyiapan Administrasi  
Mahasiswa mengembangkan/memfinalisasi instrumen penelitian yang 

digunakan untuk pengumpulan data dan memvalidasi sesuai dengan pendekatan 

dan jenis penelitian yang dilakukan. Selain itu, mahasiswa harus menyiapkan 

administrasi penelitian seperti persetujuan promotor, izin penelitian dari Direktur 

Pascasarjana dan / atau instansi terkait, etik penelitian (research ethical 

clearance) dan lain-lain. 

 

2.2.5 Pelaksanaan Penelitian  
Penelitian dilaksanakan oleh mahasiswa setelah mendapat 

persetujuan dari promotor dan kopromotor. Secara periodik, mahasiswa 
melaporkan perkembangan pelaksanaan penelitian sehingga promotor dan 
kopromotor bisa memantau pelaksanaan penelitian tersebut. 

 

2.2.6 Penyusunan Disertasi  
Beberapa bagian dari disertasi sudah diselesaikan pada saat proposal 

sudah difinalisasi dan dikumpulkan kepada Koorprodi. Tahapan ini 

khususnya berlaku untuk penulisan hasil penelitian dan pembahasannya. 

Penyusunan hasil penelitian tidak selalu harus menunggu sampai tahapan 

sebelumnya selesai. Ini sangat bergantung pada jenis penelitian yang 

dilakukan. Bisa saja penulisan terjadi bersamaan dengan pengumpulan data 

penelitian. 

 

2.2.7 Ujian Kelayakan Hasil Penelitian  
Ujian kelayakan hasil disertasi dilaksanakan dengan prosedur sebagai 

berikut.  
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1) Koorprodi menjadwalkan ujian kelayakan disertasi setiap bulan. 

2) Ujian kelayakan disertasi diselenggarakan dengan persyaratan:  
a. Lulus semua MK dengan IPK minimal 3,0  
b. Memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Promotor bahwa disertasi 

telah memenuhi persyaratan untuk diujikan.  
c. Mendaftar ujian dan menyerahkan disertasi kepada tim penguji 

melalui bagian akademik.  
3) Ujian kelayakan disertasi dapat dilakukan secara daring atau luring 

dengan Tim penguji terdiri atas Wadir I (sebagai ketua), Koorprodi 

sebagai Sekretaris, promotor dan kopromotor, dan 3 orang dosen 
penguji.  

4) Penilaian kelayakan disertasi mencakup: 
a. Pendahuluan (mengembangkan   pemikiran   logis, kritis, sistematis, 

dan kreatif sesuai bidang ilmunya, temuan atau pengembangan 
teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru; masalah/tujuan penelitian, 
publikasi)  

b. Kajian pustaka (relevansi, kemutakhiran) 

c. Metode penelitian (relevansi, kejelasan)  
d. Hasil penelitian dan pembahasan (hasil penelitian, 

pembahasan/diskusi, implikasi penelitian)  
e. Penutup (simpulan dan saran-saran/rekomendasi) 

f. Tata tulis dan bahasa 

5) Lama ujian kelayakan adalah 120 menit.  
6) Keputusan hasil ujian kelayakan disertasi didasarkan atas hasil 

penilaian tim penguji. Keputusan dapat berupa: (1) disertasi layak 
dengan perbaikan ringan, (2) disertasi layak dengan perbaikan sedang, 

dan (3) disertasi layak dengan perbaikan berat.  
7) Waktu yang disediakan untuk melakukan revisi naskah disertasi setelah 

ujian kelayakan adalah 3 (tiga) bulan. Apabila waktu revisi melewati 
waktu tiga bulan, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian ulang 

kelayakan disertasi.  
8) Mahasiswa yang dinyatakan layak dengan perbaikan ringan atau 

sedang diwajibkan untuk merevisi naskah disertasi sesuai masukan dari 
dewan penguji.  

9) Jika mahasiswa tidak lulus ujian kelayakan disertasi, mahasiswa 

diwajibkan menempuh ujian ulang kelayakan disertasi setelah naskah 
disertasi direvisi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dewan 
penguji.  

10) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian kelayakan disertasi diwajibkan 
untuk merevisi naskah disertasi sesuai masukan dari dewan penguji.  
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11) Naskah disertasi yang sudah direvisi dikonsultasikan kepada dewan 
penguji sampai mendapat pengesahan sebagai tanda bahwa mahasiswa 
dinyatakan layak untuk mengikuti ujian disertasi.  

12) Paling lambat tiga bulan setelah ujian kelayakan, mahasiswa  
diwajibkan mengikuti ujian tertutup disertasi. Jika tidak, mahasiswa 
bersangkutan diwajibkan mengikuti ujian kelayakan disertasi ulang. 

 

2.2.8 Ujian Tertutup  
Ujian tertutup disertasi dilaksanakan dengan prosedur sebagai 

berikut.  

1) Ujian Disertasi Tertutup diselenggarakan dengan persyaratan:  

a. lulus ujian kelayakan disertasi; 

b. naskah disertasi telah disetujui oleh promotor dan kopromotor, 

penguji kelayakan disertasi; 

c. selama masa studi,  pernah menjadi pembicara dalam seminar 

internasional;  

d. memiliki artikel berafiliasi Undiksha yang dipublikasikan pada 

jurnal internasional bereputasi. Artikel tersebut ditulis secara 

mandiri atau berkolaborasi dengan promotor/ko-promotor atau di 

bawah bimbingan dosen lain yang mempunyai keahlian relevan 

dengan bidang kajian.  Promotor/ ko-promotor dapat sebagai penulis 

pertama atau utama, jika proses penyusunan  dan submit artikel 

kontribusinya didominasi oleh  promotor/ko-promotor. Kriteria 

jurnal internasional bereputasi adalah sebagai berikut. 

a) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah 

ilmiah dan etika akademik. 

b) Memiliki ISSN. 

c) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, 

Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok). 

d) Memiliki terbitan versi online. 

e) Dewan Redaksi (Editorial Boarl) adalah pakar di bidangnya 

paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara. 

f) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan 

paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara. 

g) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring. 

h) Eiditor Boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada 

perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi 

daring. 

i) Proses review dilakukan dengan baik dan benar. 

j) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format 

tanpilan setiap terbitan tidak berubah ubah. 
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k) Tidak pemah diketemukan sebagai jumal yang tidak bereputasi 

atau jurnal meragukan oleh Ditjen Diktiristek atau tidak terdapat 

pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan 

l) Diterbitkan oleh asosiasi profesi temama di dunia atau Perguruan 

Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel. 

m) Terindeks dalam basis data intemasional bereputasi yang diakui 

oleh Ditjen Diktiristek (contoh Web of Science dan/atau 

Scopus). ]urnal berstatus coverage discontinued dan cancelled di 

Scopus/ Scimagojr dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan 

syarat ujian jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses 

review dan memiliki kualitas tulisan yang baik. 

e. mempunyai skor TOEFL atau sejenisnya minimal 500,  

f. apabila promotor dan ko-promotornya semua dari Undiksha, maka 

wajib melibatkan seorang penguji eksternal (dari luar Undiksha) 

bergelar Doktor dengan jabatan akademik serendahnya lektor 

kepala pada bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa. 

Penguji eksternal diusulkan oleh koorprodi kepada Direktur. 

(2) Naskah disertasi diserahkan kepada para penguji melalui Bagian 

Akademik Pascasarjana, paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan 

ujian. 

(3) Panitia  ujian disertasi tertutup terdiri dari Pimpinan Pascasarjana, 

Koorprodi, Sekprodi, dewan penguji (Direktur, Koorprodi, promotor, 

ko-promotor I, ko-promotor II, 3 orang penguji internal, dan  1 orang 

penguji eksternal, dan staf akademik.  Direktur bertindak sebagai ketua 

dewan penguji. Ujian berlangsung jika minimal yang hadir 7 orang 

dewan penguji yaitu,  direktur, promotor, ko-promotor I, atau ko-

promotor II, 3 orang penguji internal, dan  1 orang penguji eksternal. 

(4) Lama ujian tertutup adalah maksimal 120 menit 

(5) Penilaian ujian disertasi tertutup mencakup: 

a. Pendahuluan (pengembangan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

kreatif sesuai bidang ilmunya, temuan atau pengembangan 

teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru; masalah/tujuan penelitian, 

publikasi) 

b. Kajian pustaka (relevansi, kemutakhiran) 

c. Metode penelitian (relevansi, kejelasan) 

d. Hasil penelitian dan pembahasan (hasil penelitian, 

pembahasan/diskusi;implikasi penelitian) 

e. Penutup (simpulan dan saran-saran/rekomendasi) 

f. Tata tulis dan bahasa 

g. Penguasaan terhadap bidang ilmu, teori, metode, dan argumentasi. 
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(6) Keputusan hasil ujian disertasi didasarkan atas hasil penilaian tim 

penguji. Keputusan dapat berupa: 1) lulus dengan perbaikan ringan, 2)  

lulus dengan perbaikan sedang, dan 3) lulus dengan perbaikan berat . 

(7) Penyelenggaraan Ujian Disertasi Tertutup diatur dalam Surat 

Keputusan Direktur Pascasarjana. 

(8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Disertasi Tertutup wajib 

melakukan perbaikan disertasi, sedangkan mahasiswa yang dinyatakan 

tidak lulus Ujian Disertasi Tertutup wajib mengikuti Ujian Disertasi 

Tertutup Ulang. 

 

2.2.9 Perbaikan Disertasi   
(1) Mahasiswa wajib merevisi disertasinya berdasarkan masukan dari 

Dewan Penguji saat Ujian Disertasi Tertutup.  

(2) Promotor dan ko-promotor disertasi berkewajiban melakukan tugas 

membimbing selama proses perbaikan disertasi.   

(3) Batas waktu perbaikan disertasi maksimum tiga bulan setelah ujian. 

(4) Jika sampai batas waktu yang ditentukan, mahasiswa belum 

menyelesaikan perbaikan disertasinya, maka Koordinator Program 

Studi berkonsultasi dengan Direktur Pascasarjana atau mengundang 

rapat terbatas Dewan Penguji untuk menetapkan ujian ulang atau 

pembatalan kelulusan. 

 

2.2.10 Ujian Disertasi Tertutup Ulang 

(1) Mahasiswa yang kelulusannya dibatalkan  seperti point (4) di atas, 

diwajibkan memperbaiki disertasi dan diberi kesempatan selama-

lamanya enam bulan untuk menempuh Ujian Disertasi Tertutup 

Ulang. 

(2) Mahasiswa yang gagal Ujian Disertasi Tertutup Ulang kedua kalinya, 

wajib mengikuti kembali kegiatan akademik/MK dalam proses 

pembelajaran yang diperlukan sesuai dengan keputusan Direktur 

Pascasarjana. 

 

2.2.11 Ujian Terbuka  
(1) Ujian Disertasi Terbuka diselenggarakan dengan persyaratan: 

a. lulus Ujian Disertasi Tertutup; 

b. mendaftar Ujian Disertasi Terbuka 

c. menyerahkan naskah disertasi yang sudah direvisi sesuai 

dengan masukan dari Dewan Penguji pada Ujian Disertasi 

Tertutup, yang sudah dijilid sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku serta ringkasan disertasi. 
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d. menyerahkan bukti uji similarity disertasi dengan tingkat 

kemiripan  ≤ 25% 

(2) Panitia ujian disertasi terbuka terdiri dari Rektor, Pimpinan Pascasarjana, 

Koorprodi, Sekprodi, Dewan Penguji (Rektor, Direktur, Wadir I, 

Koorprodi,  promotor, ko-promotor I, ko-promotor II, 4 orang penguji 

internal, dan dapat melibatkan 1 orang penguji eksternal), dan staf 

akademik. Rektor bertindak sebagai ketua Dewan Penguji. Ujian 

berlangsung jika Dewan Penguji yang hadir minimal 7 orang yaitu, 

Rektor/Direktur, Koorprodi, promotor, ko-promotor I/ko-promotor II, 

dan 3 orang penguji internal.  

(3) Penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka diatur dalam Surat Keputusan 

Rektor. 

(4) Ujian Terbuka diselenggarakan oleh Pascasarjana Undiksha dengan 

dihadiri undangan, selain dewan penguji.  
 

 

2.3 Karya Mahasiswa Setara Disertasi  
Persyaratan penulisan disertasi dengan bobot 12 sks bisa digantikan 

oleh karya-karya ilmiah yang memiliki reputasi tinggi di dunia akademik 
yang bisa disetarakan dengan sebuah disertasi. Karya mahasiswa yang dapat 

disetarakan dengan disertasi adalah dengan ketentuan sebagai berikut.  
1) Sudah menerbitkan artikel ilmiah di jurnal bereputasi terindeks Scopus 

dengan jumlah minimal dua, yaitu:  
(a) Q1 dan Q1, atau  
(b) Q2 dan Q2, atau 

(c) Q1 dan Q2, atau 

(d) Q1 dan Q3  
Mahasiswa adalah penulis pertama atau penulis koresponden 
(Correspondence Author) pada jurnal-jurnal yang diterbitkan tersebut.  

2) Mahasiswa menghasilkan karya atau temuan baru lainnya yang 

berdayaguna tinggi bagi Undiksha atau masyarakat luas dan relevan 

dengan bidang ilmu yang diikuti dengan hak cipta diserahkan kepada 
Undiksha. 

3) Karya ilmiah pada poin (1) dan (2) diperoleh selama menjadi mahasiswa 
program studi bersangkutan.  

4) Mekanisme pengakuan karya Mahasiswa setara Disertasi adalah sebagai 
berikut.  
a. Mahasiswa menyampaikan karyanya kepada Koorprodi dilengkapi 

dengan bukti-bukti.  
b. Koorprodi selanjutnya menunjuk Tim untuk memvalidasi karya 

mahasiswa.  
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c. Jika penilaian pada point (b) valid, Koorprodi mengusulkan karya 

mahasiswa tersebut kepada Direktur untuk dapat disetarakan dengan 
Disertasi.  

d. Jika usul Koorprodi disetujui oleh Direktur, maka Koorprodi 

menunjuk promotor dan kopromotor. Karya mahasiswa disetting 

bentuknya seperti disertasi, dan langsung dapat diuji dalam tahap ujian 

disertasi tertutup. 
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BAGIAN III  
SISTEMATIKA DISERTASI 

 
Disertasi merupakan sebuah mahakarya seorang mahasiswa S3 

karena karya ini mengantarkannya mencapai jenjang akademis tertinggi serta 
mengenalkannya pada dunia akademis global melalui karya ilmiah yang 
dipublikasikan melalui jurnal. Dalam pedoman ini sistematika yang 
ditampilkan adalah sistematika umum yang pasti ada dalam disertasi apapun 
bidang keilmuan atau bidang yang diteli oleh mahasiswa. Selanjutnya, 
penjabarannya ke dalam bab-bab merupakan otonomi dari mahasiswa di 
bawah pembimbingan dari promotor dan kopromotor. Sebagaimana karya 
akhir lainnya, secara garis besar disertasi terdiri atas 5 bagian yaitu sebagai 
berikut. 

 

3.1   Halaman Depan (Front Pages)  
Halaman depan adalah seluruh halaman-halaman awal disertasi yang 

merupakan persyaratan standar sebuah disertasi yang terdiri atas:  
1) cover 
2) abstrak  
3) ringkasan tesis 

4) lembar persetujuan komisi pembimbing/promotor 

5) lembar pengesahan 

6) lembar pernyataan 

7) kata pengantar 

8) daftar isi  
9) daftar tabel 

10) daftar gambar 

11) daftar lampiran  
Semua halaman tersebut tidak termasuk konten disertasi sehingga diberi 
halaman dengan menggunakan penomoran i, ii, iii, dst,-nya 

 

3.2 Konten Disertasi  
Konten disertasi merupakan bagian utama disertasi yang terdiri atas 4 

bagian yaitu sebagai berikut. 
  

3.2.1 Bagian Pendahuluan  
Pendahuluan merupakan bagian penting dari sebuah disertasi karena 

dengan membaca bagian ini pembaca akan mendapat kesan tentang 

rasionalisasi dari penelitian termasuk novelty (kebaruan) penelitian dan 

signifikasi penelitian secara teoretis maupun secara praktis. Bagian 

pendahuluan ini secara umum berisi:  
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A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Signifikansi Penelitian 

G. Novelty (Kebaharuan) 

 

3.2.2 Bagian Kajian Teoretis dan Kajian Empiris  
Pada bagian ini mahasiswa harus bisa menunjukkan upaya dan 

ketekunannya dalam membaca dan mengkaji teori-teori yang relevan serta 

yang mendasari pengembangan keilmuan yang dilakukannya melalui 

penulisan disertasi. Semua variable dan kata kunci yang digunakan dalam 

disertasi harus dijelaskan secara komprehensif berdasarkan teori-teori yang 

mendukung. Dari kajian teoretis ini secara jelas harus tergambar logika 

berpikir mahasiswa dalam memposisikan pendapat, sudut pandang serta ide 

penelitiannya. Selain itu juga dilakukan kajian empiris secara kritis dari 

penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain yang 

dipublikasikan dalam jurnal-jurnal terbitan terbaru (10 tahun terakhir) 

sehingga memberikan gambaran tentang posisi penelitian yang dilakukan. 

 

3.3 Bagian Metodologi  
Bagian metodologi sebuah penelitian sering dianalogikan sebagai 

resepnya penelitian yang menentukan kualitas hasil penelitian. Metode 

penelitian sangat ditentukan oleh jenis atau desain penelitian, oleh sebab itu, 

desain penelitian menjadi bagian pertama dalam menulis metodologi. 

Komponen-komponen yang minimal harus ada pada bagian metodologi, 

yaitu:  
A. Desain Penelitian 

B. Subjek atau sampel penelitian 

C. Tehnik pengumpulan data 

D. Instrumen pengumpul data  
E. Metode analisis data 

 

3.4 Bagian Hasil dan Pembahasan  
Pada bagian ini rumusan masalah yang dicantumkan pada bagian 

pendahuluan dijeaskan dan dijawab dengan data. Struktur/sistematika yang 

pasti dalam bagian hasil dan pembahasan sangat ditentukan oleh jenis dan 

desain penelitian. Pada umumnya bagian ini dibagi menjadi sejumlah 

subbagian yang diberi nama subjudul yang sesuai dengan kontennya. Sub-

subjudul utama mengikuti atau menyesuaikan dengan rumusan masalah 



 

Pedoman Penulisam Disertasi 2021 | 17  

 
 
 

 

sehingga pembaca dengan gampang menemukan jawaban dari setiap 

pertanyaan pada rumusan masalah. 

Jenis dan tujuan penelitian juga menentukan bagaimana hasil dan 

pembahasan ditampilkan. Ada penelitian di mana hasil dan pembahasan 

terjadi bersamaan, ada pula yang menampilkan dan mendeskripsikan semua 

hasil analisis data dulu baru kemudian menulis pembahasan pada subjudul 

yang berbeda. Dalam hal ini peran tim promotor dan kopromotor sangat 

diperlukan untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa sehingga 

bagian Hasil dan Pembahasan ini mengalir dengan sistematis, logis, mudah 

dibaca. Data ditampilkan secara informatif dan pembahasan dibuat secara 

logis dan objektif serta diperkuat oleh bukti-bukti empiris dari penelitian-

penelitian lain yang relevan dan telah dikaji pada bagian kajian teoretis dan 

empiris. Kualitas dari pembahasan sangat ditentukan oleh kecerdasan 

mahasiswa dalam memaknai/ menginterpretasikan hasil analisis data yang 

dihubungkan dengan teori-teori pendukung yang sudah dikutip pada bagian 

kajian teoritis serta melakukan elaborasi dengan penelitian-penelitian yang 

relevan. 

 

3.5 Bagian Simpulan dan Saran  
Bagian ini menyimpulkan temuan dari penelitian ini. Bagian ini bukan 

merupakan copy paste dari bagian temuan dan pembahasan pada bab 

sebelumnya tetapi merupakan hasil yang ditampilkan secara elaboratif 

dengan kebermanfaatan serta pengembangan keilmuan yang sudah 

dihasilkan. Pada bagian ini juga disampaikan keterbatasan penelitian 

sehingga bisa direkomendasikan bagi peneliti lain pada penelitian 

selanjutnya. 

 

3.6 Bagian Daftar Pustaka  
Daftar Pustaka merupakan daftar buku, makalah, artikel, buletin, 

jurnal, atau sumber lain yang dikutip baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan disertasi. Semua sumber yang dicantumkan 
tersebut wajib ditulis pada daftar pustaka. Bahan yang dibaca, tetapi tidak 

dikutip tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka adalah 

bagian integral dari disertasi sehingga penomoran halaman berlanjut pada 
bagian ini. Dari daftar pustaka bisa terbaca upaya dan ketekunan mahasiswa 

karena memperlihatkan materi yang sudah dibaca dan dikaji dalam penulisan 

disertasi. Demikian pentingnya bagian daftar pustaka sehingga dalam 
penilaian karya ilmiah ternasuk jurnal publikasi, penilai memulai dengan 

melihat daftar pustaka terlebih dahulu sebelum membaca isi artikel. Dalam 
penulisan disertasi, 80% dari daftar pustaka harus dari jurnal terbaru (10 

tahun terakhir) dan ditulis mengikuti standar baku.  
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BAGIAN IV 
 

TEKNIK PENULISAN 

 
Bagian ini memuat ketentuan tentang jenis, warna, ukuran, berat 

kertas, tata cara pengetikan, penggunaan nomor urut, penyajian tabel dan 
gambar, cara merujuk kutipan, cara menulis daftar pustaka, bahasa karya 
tulis ilmiah, dan beberapa catatan penting dalam penulisan disertasi. Bagian 
IV ini juga menjelaskan tentang standar Pascasarjana Undiksha dalam 
penentuan identitas tampilan fisik warna sampul. Selanjutnya, pada bab ini 
juga dibahas tentang beberapa aturan tentang penulisan disertasi dengan 
standar pascasarjana. 

 

4.1 Sampul Disertasi  
Sampul disertasi dibuat dari karton dilapisi kertas buffalo atau yang 

sejenis, dan plastik transparan (hard cover). Warna sampul mengacu pada 
warna bendera Pascasarjana yaitu warna hijau tosca, dengan kode RGB 45, 
116, 145 , dengan tampilan warna seperti gambar berikut.  

 
 
 
 

 
 

 

 

4.2 Kertas  
Jenis kertas yang digunakan adalah kerta HVS, warna putih, ukuran 

A4 (21 x 29,7 cm), dengan berat 80 gram. 
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4.3  Pengetikan  
4.3.1 Teknik Pengetikan  

Pengetikan menggunakan komputer, dengan paket aplikasi Microsoft 

Word, jenis huruf Times New Roman (TNR), ukuran font 12, dengan tinta 

hitam. Pada bagian sampul dan halaman judul digunakan ukuran font sesuai 

conoh yang ada pada lampiran. Huruf miring (italic) digunakan untuk kata-

kata serapan dari bahasa asing, istilah asing, dan hal-hal lain yang dianggap 

penting. Huruf tebal (bold) digunakan untuk menuliskan judul bab, subjudul, 

dan istilah. Judul bab diketik dengan huruf kapital-bold. Lambang atau huruf 

non-Latin (Jawa, Bali, Arab, Sansekerta, dan lain-lain.) yang tidak dapat 

dikerjakan oleh komputer boleh ditulis tangan dengan memakai tinta hitam. 

 

4.3.2 Jarak Spasi  
a. Jarak 4 spasi, digunakan pada jarak antara tepi kertas bagian atas 

dan judul bab dan judul bab dengan teks di bawahnya.  
b. Jarak 3 spasi, digunakan pada jarak antara judul subbab atau sub-

subbab dan baris di atasnya  
c. Jarak 2 spasi, digunakan untuk jarak antarbaris dalam naskah, jarak 

antara awal paragraf dan baris di atasnya, dan antara subjudul atau 

subjudul-subjudul dengan baris berikutnya.  
d. Jarak 1,5 spasi, digunakan dalam daftar pustaka untuk jarak 

antara sumber bacaan satu dan sumber yang lain.  
e. Jarak 1 spasi, digunakan untuk (a) jarak antarbaris pada Abstrak, 

(b) jarak antarbaris dalam satu sumber bacaan dalam daftar 

pustaka, dan (c) jarak antarbaris pada judul tabel atau judul gambar 

(jika judul di situ lebih dari satu baris). 

 

4.3.3 Margin  
Margin atau batas tepi pengetikan diatur dengan jarak sebagai berikut 

(1) atas: 4 cm, (2) bawah: 3 cm, (3) kiri: 4 cm, dan (4) kanan: 3 cm. 

 

4.4 Penomoran Disertasi 

4.4.1 Letak Nomor Halaman  
Nomor halaman dibuat dengan angka Arab diletakkan di tengah 

bawah untuk setiap awal bab sedangkan untuk halaman- halaman yang lain 

nomor halaman diletakkan di kanan-atas. Jarak antara baris teks dan nomor 

halaman adalah 2 cm. 
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4.4.2 Penggunaan Nomor Urut  
Penulis tidak mungkin menghindari urutan dalam disertasi karena 

disertasi itu memiliki sistematika. Paling tidak, di dalam disertasi ada lima bab 

berturut-turut yang memerlukan nomor urut. Di dalam sebuah bab, juga terdapat 

beberapa bagian dan ini pun memerlukan nomor urut. Bahkan, di dalam paparan 

juga terdapat urutan. Menurut tradisi akademis, untuk menunjukkan urutan tadi 

dapat digunakan lambang angka, baik angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya.), 

maupun angka Romawi, baik Romawi besar (I, II, III dan seterusnya.), maupun 

Romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya), atau lambang huruf Latin, baik huruf 

biasa (a, b, c, dan seterusnya) maupun yang kapital (A, B, C, dan seterusnya). 

1) Angka Romawi:  
a. Angka Romawi besar digunakan untuk urutan bab.  
b. Angka Romawi kecil digunakan untuk menomori halaman-halaman 

bagian awal disertasi (sebelum Bab I).  
2) Angka Arab digunakan untuk:  

a. menomori halaman-halaman pada Bagian Inti disertasi, dari Bab I 
sampai dengan Daftar Pustaka dan (jika ada) Indeks.  

b. penomoran sistem digit urutan subjudul (dalam bab) atau sub-
subjudul dalam sub-subjudul, atau bawahannya lagi.  

Contoh: Pada nomor 4.1 cara pencantuman nomor berikutnya bisa dilihat 
di bawah ini.  
4.1 Subjudul 

4.2 Subjudul 

4.2.1 Sub–Subjudul 

4.2.2 Sub–Subjudul 

4.2.3 Sub–Subjudul  
4.2.3.1 Sub-Subjudul Bawahan 

4.2.3.2 Sub-Subjudul Bawahan  
Dengan catatan, bahwa 4 angka digit tersebut adalah batas angka yang 
diizinkan. Perhatikan pula cara penulisan digit: tidak ada  
titik di belakang angka terakhir.  

c. Sistem digit itu dapat diganti dengan angka biasa atau gabungan 
antara angka dan huruf. 

 

I. Judul Bab 

A. Subjudul Bab 

1. Subjudul –Subjudul 

a.  Sub-sub judul bawahan 
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Jika urutan ke bawah cukup panjang dan bercabang-cabang, 

maka penggunaan angka dan huruf bisa dilanjutkan menjadi: 

1), 2), 3), dan seterusnya; a), b), c), dan seterusnya; (1), (2), 

(3), dan seterusnya; (a), (b), (c), dan seterusnya. 

 

4.5 Penyajian Tabel  
Tabel digunakan untuk menyajikan data secara lebih atraktif 

dibandingkan dengan paparan panjang lebar dengan kata-kata. Tabel yang 

baik bisa menyampaikan gagasan dan hubungan-hubungannya dengan 
tulisan secara efektif. Berikut disajikan contoh penulisan tabel. 

 
Tabel 4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Jenjang 

SMA dan Perguruan Tinggi Tahun 2018-2020  
No. Kabupaten/  SMA/MA Perguruan Tinggi 

         

 Kota 2018  2019 2020 2018 2019 2020 
         

1. Jembrana 54,06  66,43 60,06 5,64 7,73 6,62 
         

2. Tabanan 102,82  107,30 105,14 20,01 19,72 19,86 
         

3. Badung 85,10  65,67 74,35 27,35 23,86 25,63 
         

4. Gianyar 103,94  81,87 93,60 29,61 22,55 26,05 
         

4. Klungkung 108,61  141,79 121,78 11,61 9,83 10,80 
         

6. Bangli 69,88  66,90 68,48 7,07 7,60 7,32 
         

7. Karangasem 73,24  69,39 71,63 7,97 9,07 8,53 
         

8. Buleleng 84,00  87,29 85,62 14,97 18,26 16,66 
         

9. Denpasar 77,87  55,96 68,92 39,50 36,22 37,96 
         

 
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020) 

 

Tabel 4.2 ditulis dengan kaidah-kaidah penulisan sebagai berikut. 
1) Nomor urut tabel ditulis dengan angka Arab; angka 4 berarti tabel dalam 

Bab IV, angka 2 mengacu pada urutan tabel dalam Bab IV. 
2) Judul tabel dicetak tegak, tiap kata berawal dengan kapital, kecuali kata 

dari dan di); baris kedua diawali dari titik di bawah huruf pertama baris 
pertama pada judul. 

3) Jarak antarbaris dalam judul tabel adalah 1 spasi. 
4) Jarak antara judul tabel dan garis di bawahnya ialah 1,5 spasi, begitu pula 

jarak antara garis terakhir dengan keterangan. 
5) Singkatan-singkatan yang tidak berlaku umum untuk semua pembaca perlu 

dibuat keterangan di bawah sumber tabel dengan spasi 1. Singkatan diizinkan: 

No (nomor), f (frekuensi), N (number = jumlah), % (persen). 
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6) Garis digunakan untuk mempermudah membaca tabel. 
 
7) Catatan kaki untuk tabel diletakkan langsung di bawah tabel, bukan pada 

bagian akhir halaman. 
 
 

4.6 Penyajian Gambar  
Penyajian gambar diatur sama dengan penyajian foto, lukisan, bagan, 

grafik, konfigurasi dan langkah-langkah, reaksi kimia, dan sebagainya. 
Sepanjang tidak bisa dicapai dengan komputer, gambar dapat dibuat dengan 
tangan, dengan tinta hitam. Judul gambar ditulis satu spasi di bawah gambar, 
diawali dengan tulisan Gambar ... (nomor gambar dengan angka Arab tanpa 
titik). Selanjutnya, judul gambar ditulis seperti judul tabel. Gambar yang 
dikutip dari sumber lain harus disebutkan sumbernya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.1 Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2008-2012 
 

(Sumber: Kementerian Sekretariat Negara, 18 Januari 2013) 

 

 

4.7 Penyajian Kutipan  
Cara mengutip dibedakan atas dua jenis yakni mengutip secara 

lengkap atau utuh sesuai dengan teks yang dibaca (kutipan langsung) dan 
mengutip dengan cara mengambil ide besarnya, penulis memaknai kembali 
sebuah pendapat, teori, atau generalisasi menurut bahasanya sendiri, tanpa 
mengurangi makna awal yang terdapat dalam tulisan itu sendiri (kutipan 
tidak langsung). Untuk penulisan disertasi, sangat dianjurkan untuk 
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melakukan kutipan tidak langsung. Hal ini menjadi penanda seberapa paham 
penulis terhadap apa yang dibaca atau ditelaah dari sebuah sumber. 
Penggunaan kutipan tidak langsung akan memberikan warna “ketokohan 
akademis”, penulis mampu merekonstruksi kembali struktur kalimat sebuah 
kutipan dengan bahasanya sendiri, tanpa mengurangi makna dasar atas apa 
yang dikutipnya. Baik pada kutipan langsung maupun kutipan tidak 
langsung, penulis harus mencantumkan sumber yang dikutip. Berikut 
disajikan contoh pengutipan langsung dan tidak langsung serta penulisan 
catatan kakinya. 
 
Contoh Kutipan Langsung 
Psikiater Pittman mengungkapkan pernyataan berikut:  

”The stability of our lives depends upon our character. It is charakter, 

not poisson, that keep marriages together long enough to do their work 

of raising children into mature, responsible, productive citizens. In this 

imperfect world, it is character that enables people to survive, to endure, 

and to transcend their misfortunes”
1
. 

 

Contoh Kutipan Tidak Langsung  
Kesuksesan praktik-praktik pembelajaran memiliki sifat-sifat yang 

didukung oleh beberapa perspektif yang sangat bervariasi yaitu 

partisipasi aktif siswa, praktek, perbedaan-perbedaan individu, balikan, 

konteks-konteks realistik, dan interaksi sosial
2
. 

 
4.8 Catatan Kaki  

Karya ilmiah dapat mengutip pendapat, konsep dan teori dari 

sumber lain dengan menyebutkan sumbernya sesuai dengan notasi yang 

diacu oleh penulis. Penyebutan sumber yang dijadikan kutipan dimaksudkan 

untuk memberikan penghargaan terhadap sumber yang dikutip sekaligus 

menjamin aspek legalitas untuk izin penggunaan karya tulis yang dikutip, 

serta yang terpenting adalah sebagai upaya menjunjung tinggi etika 

akademik dalam masyarakat ilmiah sebagai wujud kejujuran penulis. Ada 

beberapa teknik untuk merujuk kutipan. Penulisan disertasi pada 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha menggunakan teknik catatan 

kaki (footnote) untuk merujuk kutipan. Frase yang dikutip harus dituliskan 

sumbernya secara tersurat dalam catatan kaki. Kutipan yang diambil dari 

halaman tertentu harus disebutkan halamannya dengan singkatan h, misalnya 

h. 15. Apabila kutipan itu disarikan dari beberapa halaman, maka harus 

dituliskan halaman-halaman yang dimaksud dengan singkatan hh, misalnya hh. 

25- 30. Nama pengarang dituliskan lengkap dengan tidak mengalami 

perubahan apa-apa. Catatan kaki ditulis satu spasi ukuran huruf Times New 
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Roman 10, dan dimulai langsung dari pinggir, atau dapat juga dimulai setelah 

beberapa ketukan ketik dari pinggir asalkan dilakukan secara konsisten. 

Judul buku dicetak miring. 

 

Penulisan Catatan Kaki 
Tabel 4.3 Contoh Penulisan Catatan Kaki 

Sumber   Format Penulisan Catatan Kaki    

Rujukan          

Buku Cetak 
3
Thomas Lickona. Character Matters: How to Help Our 

(1 Penulis)  Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other 
  Essential  Virtues.  (New  York:  Simon  dan  Schuster, 

  2003), h.118.      

Buku Cetak 
4
Muchlas  Saman  dan  Hariyanto.  Konsep  dan  Model 

(2 Penulis)  Pendidikan    Karakter.    (Bandung:    PT    Remaja 

  Rosdakarya, 2016), hh. 24-25.     

Buku Cetak 
5
Joyce Bruce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun. Models 

Lebih dari (2  of   Teaching:   Model-Model   Pengajaran.   Edisi 
Penulis)  Kedelapan  (Cetakan  Kedua).  (Yogyakarta:  Pustaka 

  Pelajar, 2019), h.112.      

Buku Cetak 
6
Pusat  Bahasa.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat 

Penulis Tim  Bahasa.  Edisi  Keempat  (Cetakan  Kedua).  (Jakarta: 

Lembaga  Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.23.    

Buku Cetak 
7
Anon.   Kumpulan   Puisi,   Pantun   dan   Gurindam. 

Tanpa Nama  (Surabaya: Balai Pustaka, 2000), h.56.    

Penulis          

Buku 
7
Oleysa Blazhenkova dan Maria Kozhevnikov. The New 

Elektronik  Object-Spatial-Verbal Cognitive Style Model: Theory 
  and Measurement. (Online e-Book 2008).  
  http://www.amacombooks.org/ Diunduh  pada   10 

  Agustus 2020.       
  

Dokumen 
8
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

Resmi  2009  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Keuangan 
Negara  Negara.  (Jakarta:  Kementerian Keuangan  RI,  2009), 

  h.2.        

Artikel 
9
Veysel  Sönmez.  Association  of  Cognitive,  Affective, 

Dalam  Psychomotor  and  Intuitive  Domains  in Education, 

Jurnal Cetak  Sönmez  Model.  (Universal  Journal  of  Educational 

  Research, Volume 5, No 3, 2017), hh. 260-271. 

Artikel 
10

Veysel  Sönmez.  Association  of  Cognitive,  Affective, 
Dalam  Psychomotor  and  Intuitive  Domains  in  Education, 

http://www.amacombooks.org/
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Jurnal  Sönmez  Model.  (Universal  Journal  of  Educational 

Online  Research,  Volume  5,  No  3,  2017),  hh.260-271. 
  https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1134470.pdf  
  

Artikel 
11

Ari Listiyorini. Integrasi dan Implementasi Pendidikan 

dalam  Karakter  pada  Kurikulum  Jurusan/Program  Studi 
Prosiding  Bahasa   dan   Sastra   Indonesia   sebagai   Sarana 

  Membangun  Karakter  Bangsa.  (Prosiding  Seminar 

  Internasional, Surakarta: Pertemuan Ilmiah Bahasa dan 

  Sastra Indonesia (PIBSI) XXXV Tahun 2013), hh. 78- 

 90.  

Disertasi 
12

Muji.PengembanganPerangkatPembelajaran 
  KeterampilanMembacaModelPembelajaran 
  Kontekstual untuk Mahasiswa S-1 PGSD FKIP UNEJ. 

  Disertasi. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), 

  h.56. 

Makalah 
13

Nyoman  Dantes.   Penelitian   Kuantitatif.   (Makalah 
  Disajikan pada Workshop Penelitian Bagi Dosen UNHI 
  Bali, 23 -24 Oktober 2019 di Denpasar), h.78. 

Artikel 
14

Bayu Aji. Keracunan Penulisan Gelar. (Kompas, 2004), 

dalam Koran  hh. 50-51. 

Ensiklopedia 
15

Jelita. Ilmu Statistik. (Ensiklopedia Matematika, 2000), 
  h.34. 

 

Pengulangan Catatan Kaki  
Tidak jarang kutipan diambil dari satu sumber lebih dari sekali. 

Pascasarjana Undiksha mengijinkan pengutipan dari satu sumber 

maksimum sampai lima kali. Pengulangan kutipan dari sumber yang 

sama dilakukan dengan tidak lagi menuliskan sumber secara lengkap 

melainkan dengan menggunakan notasi op. cit., loc. cit., atau ibid. 

tergantung pada posisi sumber kutipan. 

  
Tabel 4.4 Contoh Penulisan Pengulangan Catatan Kaki 

Jenis Format Penulisan Catatan Kaki 

Notasi  

ibid 
Apabila kutipan diambil dari sumber yang sama tetapi pada 
halaman yang berbeda dengan tidak diselang oleh pengarang 
yang lain, dipergunakan notasi ibid. (ibidem, yang artinya 
dalam tempat yang sama).   

 Contoh    

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1134470.pdf
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10

Christopher Allinson dan John Hayes. The Cognitive Style 

 Index:  Technical  Manual  and  User  Guide.  (London: 
 Pearson Education Ltd, 2012), h. 2.   

 
11

 Ibid., h. 29.    
 Artinya, dalam catatan kaki nomor 10 diulang kutipan dari 
 karangan  Christopher  Allinson  and  John  Hayes  seperti 
 tercantum  dalam  catatan  kaki  nomor  11  dengan  nomor 

 halaman yang berbeda.    

loc.cit Apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan berada 
 pada halaman yang sama tetapi diselang oleh pengarang yang 

 lain, digunakan notasi  loc. cit. (loco citato,  yang artinya 

 dalam tempat yang telah dikutip).   

 Contoh    

 14
Robert   Gregory.   Psychological   Testing: History, 

 Principles, and Applications (Boston: Allyn and Bacon, 
 2000), h. 23.    

 15
Howard Gardner. Multiple Intelligences: The Theory in 

 Practice. (New York: Basic Book, 1993), h. 8.  

 16
 Gregory, loc. cit.    

 Pada contoh di atas, kutipan dari karangan Robert Gregory 
 pada catatan kaki nomor 14 dikutip lagi pada catatan kaki 

 nomor  16  dalam  halaman  yang  sama  tetapi  tersela  oleh 

 sumber dari karangan Howard Gardner pada catatan kaki 

 nomor 15. Pada catatan kaki  untuk  kutipan pengulangan, 

 nama pengarang tidak lagi ditulis lengkap, melainkan hanya 

 nama famili saja.    

op.cit Pengulangan kutipan dari halaman yang berbeda dan telah 
 diselang oleh pengarang lain ditulis dengan mempergunakan 

 notasi op. cit. (opere citato, yang artinya dalam karya yang 

 telah dikutip) seperti tampak pada contoh berikut.  

 
20.

  Andrea  Calcaterra,  Alessandro  Antonietti,  dan  Jean 
 Underwood.  Cognitive  Style,  Learning. Journal  of 
 Computers & Education Vol. 3 No. 2, Tahun 2005), hh. 

 442-443.    

 

21.
  Robert   Gregory. Psychological   Testing: History, 

 Principles, and Applications (Boston: Allyn and Bacon, 
  2000), h. 23.    

 22. Lee Cronbach. Essentials of Psychological Testing. (New 

  York: Harper & Row Publishers, 1984), h. 31.  

 23. Calcaterra, Antonietti, dan Underwood, op. cit., h. 125. 
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 Pada  contoh  di  atas,  kutipan  dari  karangan  Andrea 

 Calcaterra, Alessandro Antonietti, dan Jean Underwood pada 

 catatan kaki nomor 20 dikutip lagi pada catatan kaki nomor 

 23 tetapi pada halaman yang berbeda dan tersela oleh sumber 

 dari karangan Robert J. Gregory pada catatan kaki nomor 21 

 dan Lee J. Cronbach pada catatan kaki nomor 22. Sama 

 halnya  dengan  loc.  cit.,  pada  catatan kaki  untuk kutipan 

 pengulangan,  nama  pengarang  tidak  lagi  ditulis  lengkap, 

 melainkan hanya nama famili saja.  

loc.cit Sering terjadi kutipan dari pengarang berulang, yakni kutipan 
dan op.cit dari  karangan  yang berbeda tetapi  pengarangnya sama. 

berulang Apabila kutipan diambil dari beberapa karangan yang ditulis 

 oleh pengarang yang sama, penggunaan notasi loc. cit. atau 

 op.   cit.   dapat   membingungkan.   Agar   tidak terjadi 

 kebingungan, perlu dituliskan judul dari tulisan yang dikutip. 

 Apabila   judul   tulisan   itu   panjang,   dapat   dilakukan 

 penyingkatan selama hal itu mampu mewakili judul tulisan 

 yang dimaksud. Contohnya  adalah seperti berikut ini.  

 8. James  Popham.  Classroom  Assesment:  What  Teacher 

  Need To Know (Boston: Allyn and Bacon, 1988), h. 139. 

 9. Robert   Gregory,   Psychological   Testing:   History, 

  Principles, and Applications (Boston: Allyn and Bacon, 

  2000), h. 23.    

 10. James  Popham, Modern Educational   Measurement 

  (Englewood Cliff, NJ: Prentice Hall, Inc., 1981), h. 10. 

 11. Lee Cronbach. Essentials of Psychological Testing (New 

  York: Harper & Row Publishers, 1984), h. 31.  

 12. Popham, Classroom Assesment, op. cit., h. 125.  

 Pada contoh di atas, James Popham menulis dua buku, yakni 

 yang dikutip pada catatan kaki nomor 8 dan nomor 10. Pada 

 catatan kaki nomor12 dikutip lagi buku pada catatan kaki 

 nomor 8. Agar tidak membingungkan dengan catatan kaki 

 nomor 10, judul buku ditulis lagi secara singkat.  

Sumber 
Sekunder 

Terkadang penulis tidak mampu menemukan sumber primer 
dari pernyataan yang mau dikutip melainkan hanya sumber 

 sekunder. Sumber sekunder adalah sumber  yang memuat 

 pernyataan  yang  ingin  dikutip  tetapi  pernyataan  tersebut 

 dikutip dari karangan orang lain. Apabila kutipan berasal dari 

 sumber sekunder, kedua sumber itu harus dituliskan dengan 

 cara seperti tampak pada contoh berikut. 



 

 28 | Pedoman Penulisam Disertasi 2021 

 
 
 
 

 
18

N. Ford dan Y. Chen di dalam Eunjoo Oh dan Doohun 

 Lim. Cross Relationships between Cognitive Styles and 
 Learner  Variables  in  Onlin.  (Journal  Learning  of 

 Interactive Online Learning, Vol. 4, No 1, Summer 2005), 

 h. 55-65. 

 Contoh di atas menunjukkan bahwa pernyataan yang dikutip 

 pada catatan kaki nomor 18 berasal dari tulisan Eunjoo Oh 

 dan Doohun Lim tetapi merupakan pernyataan yang dikutip 

 dari artikel N. Ford dan Y. Chen. 

 

 

4.9 Daftar Pustaka  
Daftar Pustaka sudah disinggung sepintas di depan. Bagian ini 

merupakan paparan yang lebih terinci tentang bagaimana menulis daftar 

pustaka. Penulisan daftar pustaka sedikit berbeda dengan penulisan catatan 

kaki. Jika pada catatan kaki nama pengarang ditulis apa adanya, dalam daftar 

pustaka nama penulis pertama ditulis dari nama akhir (last name) kemudian 

baru nama depan (first name), nama penulis kedua dan seterusnya tidak 

dibalik. Semua nama penulis harus ditulis dalam daftar pustaka. Penulisan 

daftar pustaka menggunakan standar baku yang dikeluarkan oleh Badan 

Bahasa, dengan ketentuan sebagai berikut.  
1) Huruf Miring 

Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau 
nama surat kabar.  

2) Tanda Titik  
Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, 
judul tulisan (yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru), 
dan tempat terbit.  

3) Tanda Koma  
Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik 
susunannya dalam daftar pustaka.  

4) Tanda Titik Dua  
Tanda titik dua dipakai untuk menunjukkan judul dan anak judul buku 
atau tulisan, dan di antara nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. 

Pola penulisan daftar pustaka dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Tiap bagian dipisahkan oleh tanda titik.  
b. Penulis individu ditulis dengan nama belakang ditulis lebih dahulu 

yang dipisahkan dengan tanda koma dengan nama depan. Penulis 
berupa institusi ditulis tanpa dibalik urutan namanya.  
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c. Judul ditulis dengan huruf miring dengan kapitalisasi judul. 

Keterangan edisi atau jilid dipisahkan dengan tanda titik. Keterangan 
cetakan ditulis dalam tanda kurung.  

d. Informasi penerbit terdiri atas dua bagian, yaitu kota dan penerbit, 
yang dipisahkan dengan tanda titik dua. 

 
 

Tabel 4.5 Contoh Penulisan Daftar Pustaka 

Sumber Format Daftar Pustaka 

Rujukan    

Buku Cetak Lickona, Thomas. 2003. Character Matters: How to 
(1 Penulis) Help Our Children Develop Good Judgment, 

  Integrity,  and  Other  Essential  Virtues.  New 

  York: Simon dan Schuster. 

Buku Cetak Saman, Muchlas dan Hariyanto. 2016. Konsep dan 
(2 Penulis) Model  Pendidikan  Karakter.  Bandung:  PT 

  Remaja Rosdakarya.   

Buku Cetak Bruce,  Joyce,  Marsha  Weil,  dan Emily  Calhoun. 
Lebih dari (2 2009.  Models  of  Teaching:  Model-Model 

Penulis) Pengajaran.   Edisi   Kedelapan   (Cetakan 

  Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Buku Cetak Pusat Bahasa. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Penulis Tim Pusat   Bahasa.   Edisi   Keempat   (Cetakan 

Lembaga Kedua). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Beberapa Tilaar, H. R. 2009a. Reformasi Sistem Pendidikan 
penulis  Nasional   pada Era Otonomi   Daerah. 

dalam tahun Bandung: Rosdakarya.  

terbit sama, Tilaar,  H.  R.  2009b.  Menggagas  Pembaharuan 

judul buku Manajemen  Pendidikan Nasional.  Bandung: 

berbeda. Rosdakarya.   

Buku  Cetak Anonim.  2000.  Kumpulan  Puisi,  Pantun  dan 
Tanpa Nama Gurindam. Surabaya: Balai Pustaka. 

Penulis     

Buku  Blazhenkova, Olesya dan Maria Kozhevnikov. 2008. 
Elektronik The  New  Object-Spatial-Verbal  Cognitive 

 Style Model: Theory and Measurement. Online 
  e-Book.  http://www.amacombooks.org/ 
         

  Diunduh pada 10 Agustus 2020.   
      

Dokumen Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 
Resmi  Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Negara  Keuangan Negara. 2009. Jakarta: Kementerian 

http://www.amacombooks.org/
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  Keuangan RI.      

Artikel 
Sönmez
, Veysel.  2017.  Association  of  Cognitive, 

Dalam  Affective, Psychomotor and Intuitive Domains 

Jurnal Cetak  in   Education,   Sönmez   Model.   Universal 

  Journal of Educational Research, Volume 5, 

  No 3.        

Artikel 
Sönmez
, Veysel.  2017.  Association  of  Cognitive, 

Dalam  Affective, Psychomotor and Intuitive Domains 

Jurnal  in   Education,   Sönmez   Model.   Universal 

Online  Journal of Educational Research, Volume 5, 

  No         3. 
  https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1134470.pdf 

  Diunduh pada 10 Agustus 2020.   

Artikel Listiyorini, Ari. 2013. Integrasi dan Implementasi 
dalam  Pendidikan Karakter pada Kurikulum 

Prosiding  Jurusan/Program  Studi  Bahasa  dan  Sastra 

  Indonesia sebagai Sarana   Membangun 

  Karakter Bangsa. Prosiding Seminar 

  Internasional,  Surakarta: Pertemuan  Ilmiah 

  Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XXXV 

  Tahun 2013.        

Disertasi 
Muji
.  2012.  Pengembangan Perangkat 

  Pembelajaran Keterampilan Membaca Model 

  Pembelajaran  Kontekstual untuk  Mahasiswa 

  S-1  PGSD  FKIP  UNEJ.  Disertasi.  Malang: 

  Universitas Negeri Malang.   

Makalah Dantes, Nyoman.  2019.  Penelitian  Kuantitatif. 
  Makalah Disajikan pada Workshop Penelitian 

  Bagi Dosen UNHI Bali, 23 -24 Oktober 2019 

  di Denpasar.        

Artikel Aji,  Bayu.  2004.  Keracunan  Penulisan  Gelar. 

dalam Koran  Kompas, hlm 50-51.      

Ensiklopedia Jelita. 2000.IlmuStatistik.Ensiklopedia 

  Matematika.        

 

  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1134470.pdf
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BAGIAN V 

ETIKA PENELITIAN ILMIAH 

 

5.1 Etika Umum Penelitian  
Seorang peneliti dalam melakukan penelitian untuk menyusun karya 

tulis ilmiah termasuk disertasi selayaknya memiliki kesadaran yang tinggi 
terhadap beberapa hal di bawah ini.  
1) Status dan peran sebagai ilmuwan di masyarakat. Kesadaran tersebut 

menuntut pertanggungjawaban peneliti kepada masyarakat luas yang 
akan menggunakan hasil penelitiannya.  

2) Norma-norma ilmiah yang harus dipatuhi. Kesadaran tersebut menuntut 
pertanggungjawaban peneliti baik kepada dirinya sendiri, masyarakat 
peneliti, maupun masyarakat luas yang akan membaca laporan 
penelitiannya.  

3) Etika penelitian yang memberikan pedoman tentang nilai-nilai moral 

yang harus dipatuhi oleh seorang peneliti sehingga menyadari apa yang 

sah dan apa yang tidak sah atau dilarang untuk dilakukan selama 
penelitian. Beberapa pelanggaran terhadap etika penelitian antara lain:  
a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data 

dan/atau informasi dari suatu sumber baik secara utuh maupun acak 
tanpa menyebutkan sumber;  

b. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 
menyebutkan sumber;  

c. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber 
kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan atau teori 
tanpa menyebutkan sumber;  

d. berbohong dalam penerapan metode penelitian, seperti penentuan 
sampel, penentuan randomisasi subjek, pengujian instrumen dan 
sebagainya;  

e. berbohong dalam pengumpulan data dengan menggunakan data fiktif 
yang dibuat sendiri tanpa terjun ke lapangan;  

f. memalsukan temuan penelitian dengan mengubah data hasil 
penelitian yang sesungguhnya ditemukan di lapangan; dan  

g. mengklaim penelitian orang lain menjadi penelitian sendiri. 

 

5.2 Etika Peneliti Terkait Responden  
Selain tidak melanggar beberapa etika penelitian di atas, khusus 

kepada responden yang menjadi objek/subjek penelitian, peneliti juga 
selayaknya memperhatikan beberapa hal antara lain: 

a. responden yang dijadikan objek/subjek penelitian harus memberi 
persetujuan;  
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b. tidak boleh merendahkan, melecehkan, menyinggung perasaan, 

membuat stres, membuat malu, menggelisahkan responden atau hal-

hal negatif lainnya yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau 
psikis pada diri responden;  

c. tidak menimbulkan kerugian sosial-ekonomi pada diri responden;  
d. menjamin nama baik dan karir responden; 

e. menjamin tindakan responden tidak melawan hukum; 

f. menjaga kerahasiaan pribadi (privacy) responden; dan 

g. tidak boleh memaksa responden. 
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BAGIAN VI  
PENILAIAN DISERTASI 

 

6.1 Cara Penilaian  
Tahapan-tahapan dalam ujian disertasi yaitu: seminar proposal, ujian 

kelayakan, ujian tertutup dan ujian terbuka. Setiap tahapan dinilai dengan dua 

kemungkinan cara yaitu:  
1) Penilaian secara Daring  

Penilaian secara daring bisa dilakukan dengan prosedur standar yang 

dituangkan dalam sebuah SOP ujian daring. Semua tahapan ujian bisa 

dilakukan dengan cara ini apabila berada dalam situasi tertentu atau suatu 

kondisi darurat yang tidak memungkinkan dilaksanakannya ujian secara tatap 

muka langsung. Ujian dengan cara ini tidak mengubah standar dan rambu-

rambu dari ujian tatap muka langsung. Presentasi mahasiswa, tanya jawab, 

dan sebagainya tetap berlangsung dengan diatur oleh promotor atau Ketua 

dewan Penguji yang bertugas mengatur jalannya ujian. Penilaian dilakukan 

dengan cara mengisi form online dan langsung diunggah melalui sistem.  
2) Penilaian secara Luring  

Penilaian ini dilakukan secara langsung melalui forum ujian tatap muka di 

mana mahasiswa hadir, melakukan presentasi dalam waktu yang telah 

ditetapkan oleh ketua dewan penguji/moderator. Para penguji akan 

mendengarkan paparan presentasi dengan saksama, mengajukan pertanyaan, 

dan memberi penilaian secara manual pada lembar penilaian yang disediakan 

oleh panitia ujian. Form penilaian yang sudah diisi dikumpulkan dan direkap 

oleh pegawai panitia ujian. 

 

6.2 Instrumen Penilaian  
Substansi dan bobot penilaian pada instrumen penilaian dari setiap 

tahapan ujian tidak sama. Format dan substansi penilaian untuk proposal, 
ujian kelayakan, ujian tertutup dan terbuka memiliki perbedaan. Terdapat 

perbedaan komponen-komponen instrument penilaian yang harus menjadi 
perhatian dalam setiap tahapan ujian. 
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Lampiran 1. Sistematika Disertasi 

COVER 
ABSTRAK  
RINGKASAN 

LEMBAR PERSETUJUAN 

KOMISI PEMBIMBING 

LEMBAR PENGESAHAN 

LEMBAR PERNYATAAN 

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN  
a. Latar Belakang Masalah  
b. Identifikasi Masalah  
c. Pembatasan Masalah  
d. Rumusan Masalah  
e. Tujuan Penelitian  
f. Signifikansi Penelitian 

g. Novelty (Kebaharuan) 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
a. Desain Penelitian  
b. Subjek atau Sampel Penelitian  
c. Tehnik Pengumpulan Data  
d. Instrumen Pengumpul Data  
e. Metode analisis data  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
BAB V SIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP 

 

Sistematika bagian isi (BAB I sampai dengan BAB V/VI) menyesuaikan 

dengan sistematika metode penelitian yang digunakan. Lihat pada bagian 
sistematika penelitian pada Bagian III Buku Pedoman Penulisan Disertasi 
Pascasarjana Undiksha. 
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Lampiran 2. Contoh Cover Disertasi 

 
JUDUL DISERTASI DITULIS DENGAN FONT TIMES NEW 

ROMAN 14, KAPITAL, CENTER, BOLD, 1 SPASI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAMA MAHASISWA  
NIM. 

 
(Times New Roman 12, huruf kapital, bold, 1 spasi) 

 
 
 

 

Disertasi ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk 
Mendapatkan Gelar Doktor  

(Huruf Times New Roman 12, bold, kapital di awal kata, 1 spasi) 
 
 
 

 

PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN 

PASCASARJANA 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

2020 
(Huruf Times New Roman 14, kapital, bold, 1 spasi) 

 

 

 

Catatan : warna cover Hijau Tosca 
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Lampiran 3. Contoh Penulisan Abstrak 

 

PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN GAYA 
KOGNITIF TERHADAP KEMAMPUAN PEMROGRAMAN 

DENGAN MENGONTROL KECERDASAN LOGIKA  
(Times New Roman ukuran 12, huruf kapital , bold, 1 spasi) 

 

NI NENGAH BUDI RAHAYU  
(Times New Roman ukuran 12, huruf kapital) 

 

ABSTRAK  
(Times New Roman ukuran 12, huruf kapital) 

 
Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh strategi pembelajaran dan dan 
gaya kognitif terhadap kemampuan pemrograman dengan mengontrol 
kecerdasan logika. Penelitian kuantitatif ini dilaksanakan pada mahasiswa 
Jurusan Manajemen Informatika Universitas Pendidikan Ganesha 
menggunakan metode eksperimen dengan desain treatment by level 2x2 dan 
melibatkan 96 orang mahasiswa. Data dianalisis dengan analisis kovarian 
(ANAKOVA) dua jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 
mengontol kecerdasan logika, kemampuan pemrograman mahasiswa yang 
mengikuti strategi pembelajaran heuristik lebih tinggi daripada mahasiswa 
yang mengikuti strategi pembelajaran algoritmik. Selanjutnya ditemukan 
bahwa terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya 
kognitif terhadap kemampuan pemrograman. Mahasiswa yang memiliki gaya 
kognitif field independent lebih cocok dengan strategi pembelajaran 
heuristik, sebaliknya pada mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field 
dependent lebih cocok dengan strategi pembelajaran algoritmik. Mengacu 
pada temuan penelitian, direkomendasikan untuk menerapkan strategi 
pembelajaran heuristik dalam pembelajaran pemrograman dengan 
mempertimbangkan gaya kognitif. 
 
(Times New Roman ukuran 11, 1 spasi, jumlah kata maksimal 150 kata) 
 
Kata-kata kunci: kemampuan pemrograman, strategi heuristik, gaya 

kognitif, kecerdasan logika  
(Times New Roman ukuran 11. italic. bold. 1 spasi) 
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THE EFFECT OF INSTRUCTIONAL STRATEGY AND COGNITIVE 
STYLE TOWARD PROGRAMMING ABILITY BY CONTROLLING 

LOGICAL INTELLIGENCE  
(Times New Roman ukuran 12, huruf kapital, Italic, bold) 

 

NI NENGAH BUDI RAHAYU  
(Times New Roman ukuran 12. Italic. bold) 

 

ABSTRACT  
(Times New Roman ukuran 12. Italic. bold) 

 
The objective of the research was to study the effect of instructional strategy 
and cogn programming ability by controlling logical intelligence. It was a 
quantitative research with treatment by level 2x2 design of experimental 
method conducted at Information of Management Department of Universitas 
Pendidikan Ganesha with sample of 96 students. The data was analyzed using 
two way analysis of covariance (ANCOVA). The data analysis and 
interpretation indicates that by controlling logical inteligence, the student 
computer programming ability who follow heuristic instructional algorithmic 
instructional strategy. Futhermore, there is strategy is higher than those from 
students who follow interaction effect between instructional strategy and 
cognitive style on students’ computer.Studentswith pro field independent 
cognitive style more suitable with heuristic instructional strategy, while 
students with field dependent cognitive style more suitable with algorithmic 
instructional strategy. The findings lead to the recommendation to use 
heuristic instructional strategy in programming class by considering students 
cognitive style. 

 
(Times New Roman ukuran 11. italic. 1 spasi, jumlah kata maksimal 150 
kata) 
 
Keywords: programming ability, heuristic strategy, cognitive style, 
logical intelligence. 
(Times New Roman ukuran 11. italic. bold. 1 spasi) 
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Lampiran 4. Penulisan Ringkasan 

 

RINGKASAN 

 
Ringkasan adalah intisari dari isi disertasi yang dituliskan kembali dalam 
paragraf singkat yang memuat: (a) pendahuluan, (b) metode penelitian, dan 
(c) hasil penelitian. 

 

1. Sistematika Ringkasan  
a. Pendahuluan  
b. Metode Penelitian  
c. Hasil Penelitian 

 
2. Rambu-rambu  

a. Ringkasan ditempatkan setelah abstrak.  
b. Tubuh ringkasan diketik 1,5 spasi, dengan huruf Times New Roman 

12. Jumlah kata maksimal 500 kata, yang terdiri atas komponen-

komponen di bawah ini. 
 

1) Pendahuluan menguraikan latar belakang dan teori utama yang 
diacu dalam penelitian. Jumlah kata maksimal 200 kata. 

 
2) Metode penelitian untuk penelitian kuantitatif menjelaskan 

metode yang digunakan, instrumen dan hasll pengujian validitas 
dan reliabilitas, dan teknik analisis yang digunakan.  
Untuk penelitian kualitatif menjelaskan prosedur pengumpulan 
data dan teknik pengujian keabsahan data. Jumlah kata maksimal 
100 kata. 

 
3) Temuan penelitian, untuk penelitian kuantitatif menguraikan 

hasil pengujian hipotesis, pembahasan, kesimpulan dan 
implikasi. Untuk penelitian kualitatif, menguraikan prosedur 
analisis data, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi. Jumlah 
kata maksimal 200 kata. 
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Lampiran 5. Contoh Surat Pernyataan 
 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya 

susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha seluruhnya merupakan hasil karya saya 

sendiri. 

 
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya 

kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai 

dengan norma, kaidah dan etika penulisan Imiah. 

 
Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi 

ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian 

tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang 

saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

 
Singaraja, 

 
Materai Rp. 10.000,- 

 
Nama Mahasiswa  
(Times New Roman ukuran 12, 2 spasi) 
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Lampiran 6. Rambu-rambu Penulisan Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

 

1. "Kata Pengantar" ditulis dengan huruf kapital di awal kata, Times New 

Roman ukuran 12, spasi 2. 

2. Badan Kata Pengantar diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 

12, spasi 2. 

3. Kata Pengantar diawali dengan paragraf pembuka yang menyampaikan 

ucapan syukur atas telah selesainya penulisan disertasi. Pada bagian ini 

penulis juga dapat menyajikan judul disertasi yang ditulis serta ditujukan 

sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar akademik. 

4. Bagian isi Kata Pengantar menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

pihak yang terkait dengan penulisan disertasi baik secara langsung 

maupun tidak. 

5. Bagian penutup berisi pernyataan harapan atas hasil karva berupa 

disertasi terhadap pengembangan keilmuan serta permohonan masukan 

atas karva yang dihasilkan. 

6. Menuliskan kota, tanggal, bulan dan tahun diselesaikannya penulisan 
 

disertasi.  
Menuliskan inisial nama penulis 
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Lampiran 7. Penulisan Sinopsis Disertasi untuk Promosi Doktor a. 

Cover Sinopsis 

 
PENGARUH STRATEGI PEMBELAJAAN DAN GAYA KOGNITIF 

TERHADAP KEMAMPUAN PEMROGRAMAN DENGAN 

MENGONTROL KECERDASAN LOGIKA  
(Times New Roman ukuran 14, huruf  kapital, bold, 1 spasi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NI NENGAH BUDI RAHAYU  
(Times New Roman, ukuran.12, huruf kapital, bold, 1 spasi) 

 

 

NIM:0839011001 
(Times New Roman ukuran 12, angka, bold, 1 spasi) 

 

Program Studi Ilmu Pendidikan  
(Times New Roman ukuran 12, huruf kapital di awal kata, bold, 1 spasi) 

 
Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha dalam 

rangka Memenuhi Persyaratan memperoleh gelar Doktor  
(Times New Roman ukuran 12, huruf kapital di awal kata, bold, 1 spasi) 

 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
(Times New Roman ukuran14, huruf kapital, bold, 1 spasi) 

 

Tahun 2011  
(Times New Roman ukuran 12, angka, bold, 1 spasi) 

 

Catatan:  
1) Warna cover Hijau Tosca  
2) Ukuran kertas A5  
3) Sinopsis terpisah dari disertasi 
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b. Lembar Pengesahan dalam Sinopsis 

 

KOMISI PROMOTOR 
 

NAMA 
 

Guru Besar Tetap Universitas Pendidikan Ganesha 
 

NAMA 
 

Guru Besar Tetap Universitas Pendidikan Ganesha 
 

NAMA 
 

Guru Besar Tetap Universitas Pendidikan Ganesha 

PANITIA 

 

Ketua 
 

NAMA REKTOR 
 

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha 
 

Sekretaris 
 

NAMA DIREKTUR 
 

Direktur Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 
 

Anggota 
 

NAMA KETUA PROGRAM STUDI 
 

Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan 
 

PENGUJI DALAM 
 

1…. 

2…. 

3…. 
 

PENGUJI LUAR 

1…. 

Catatan : Komisi promotor merangkap sebagai anggota panitia ujian doctor 

(Times New Roman ukuran 12, angka, bold, 1 spasi) 
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c. Sistematika dan Rambu-Rambu Penulisan Sinopsis 

1. Sistematika Sinopsis 

1) Judul,  
2) Nama penulis, asal dan alamat instansi, alamat email  
3) Abstrak: bahasa Inggris dan bahasa Indonesia  
4) Kata kunci  
5) Pendahuluan  
6) Kajian Teoretik  
7) Metode Penelitian  
8) Hasil atau Temuan Penelitian dan Pembahasan  
9) Kesimpulan  
10) Saran/rekomendasi  
11) Daftar Pustaka  

2. Rambu-rambu Penulisan Sinopsis  
1) Ukuran kertas HVS dengan ukuran AS dengan margin:  

a) Atas 4 cm  
b) Kanan 3 cm  
c) Kiri 4 cm  
d) Bawah 3 cm  

2) Hurul Times New Roman ukuran 12  
3) Jumlah halaman maksimal 20 halaman  
4) Nama penulis ditulis tanpa gelar diletakkan di bawah judul 

dengan jarak 1 baris, di bawah nama dituliskan asal dan alamat 
instansi dan mencantumkan alamat email penulis diletakkan di 
bawah asal dan alamat instansi.  

5) Abstrak: 
a. Menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia  
b. Abstrak bahasa Inggris dan abstrak bahasa Indonesia diketik 1 

spasi, khusus abstrak bahasa Inggris diketik Italic.  
c. Abstrak dibuat dalam 3 paragraf, memuat tujuan utama 

penelitian, metode penelitian, ringkasan hasil penelitian.  
d. Jumlah kata maksimal 150 kata  
e. Diketik 1 spasi dengan huruf Times New Roman ukuran 12 

Kata kunci: istilah yang mencerminkan esensi konsep 

dalam cakupan permasalahan, ditulis di bawah abstrak 

dengan jarak 1 barls, diketik dengan huruf miring tebal 

(italic dan bold)  
6) Subjudul diketik tebal (bold) 
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7) Uraian Pendahuluan  
a. Memaparkan permasalahan dan tujuan utama penelitian  
b. Jumlah halaman 3 - 4 halaman  

8) Uraian Kajian Teoretik 
a. Memaparkan konsep/teori yang mendasari 

permasalahannya  
b. Jumlah halaman 6 - 7 halaman  

9) Uraian Metode Penelitian 
a. Memaparkan metode penelitian, teknik pengambilan sampel, 

pengembangan instrumen, teknik analisis data. 
b. Dipaparkan dalam bentuk deskriptif tanpa subjudul 
c. Jumlah halaman 1 - 2 halaman 

10) Uraian Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

a. Mendeskripsikan hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis 
(kuantitatif), dan pembahasan  

b. Dapat dipaparkan dalam bentuk subjudul  
c. Jumlah halaman 8 - 9 halaman  

11) Uraian Kesimpulan dan Rekomendasi  
a. Dituliskan tanpa subjudul  
b. Jumlah halaman 1 – 2  

12) Daftar Pustaka hanya pustaka yang dirujuk pada synopsis  
13) Notasi ILmiah sesuai Pedoman  

a. Memaparkan konsep/teori yang mendasari 

permasalahannya  
b. Jumlah halaman 6 - 7 halaman 
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Lampiran 8. Format Persetujuan Disertasi 

 

a. Lembar Persetujuan Proposal Disertasi 

 
PERSETUJUAN PROMOTOR/CO-PROMOTOR UNTUK UJIAN 

PROPOSAL DISERTASI 

 

Promotor Co-Promotor I Co-Promotor II 
 
 

 

…………………… …………………… …………………… 

Tanggal, bulan, tahun Tanggal, bulan, tahun Tanggal, bulan, tahun 
 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi ................... 

Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Tanggal, bulan, tahun 

 

 

 

Catatan : diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 
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b. Lembar Persetujuan Ujian Kelayakan Disertasi 

 

 
PERSETUJUAN PROMOTOR/CO-PROMOTOR UNTUK UJIAN 

KELAYAKAN DISERTASI 

 

Promotor Co-Promotor I Co-Promotor II 
 
 

 

…………………… …………………… …………………… 

Tanggal, bulan, tahun Tanggal, bulan, tahun Tanggal, bulan, tahun 
 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi ................... 

Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Tanggal, bulan, tahun 
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c. Lembar Persetujuan Ujian Tertutup Disertasi 

 

 

 
PERSETUJUAN PROMOTOR/CO-PROMOTOR UNTUK UJIAN 

TERTUTUP DISERTASI 

 

Promotor Co-Promotor I Co-Promotor II 
 
 

 

…………………… …………………… …………………… 

Tanggal, bulan, tahun Tanggal, bulan, tahun Tanggal, bulan, tahun 
 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi ................... 

Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Tanggal, bulan, tahun 
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d. Lembar Persetujuan Panitia Ujian Terbuka Disertasi/Promosi 

Doktor 

 

 
PERSETUJUAN PROMOTOR/CO-PROMOTOR UNTUK UJIAN 

TERBUKA DISERTASI 

 

Promotor Co-Promotor I Co-Promotor II 
 
 

 

…………………… …………………… …………………… 

Tanggal, bulan, tahun Tanggal, bulan, tahun Tanggal, bulan, tahun 
 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi ................... 

Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Tanggal, bulan, tahun 
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Lampiran 9. Format Penilaian Disertasi 

a. Penilaian Proposal Disertasi 

 

PENILAIAN PROPOSAL DISERTASI 

 

Berdasarkan Uji Kelayakan Proposal Disertasi yang 
disampaikan oleh mahasiswa:  

 

Nama :  

N I M :  

Program Studi :  

Konsentrasi :  

Judul Proposal 

Disertasi 

:  

 

maka dapat dilakukan penilaian seperti berikut. 
No. Komponen Indikator Sangat 

Tidak 

Baik 

Tidak 
Baik 

Baik Sangat 
Baik 

1.  Pendahuluan a. Mengembangkan 
pemikiran logis, 
kritis, 
sistematis, dan 
kreatif sesuai 
bidang ilmunya 

b. Menemukan 
atau 
mengembangkan 
teori/konsepsi/ 

gagasan ilmiah 

baru 
c. Masalah/tujuan 

penelitian  
d. Rencana 

Publikasi  

    

2.  Kajian 
Pustaka 

a. Relevansi  
b. Kemutakhiran  

    

3.  Metode 
Penelitian 

a. Relevansi  
b. Kejelasan 

    

 

Keterangan: 
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a. Berikan tanda centang (√) pada salah satu kolom sangat 

tidak baik, tidak baik, baik, atau sangat baik. 

b. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 
kreatif sesuai bidang ilmunya dengan deskriptor: 

1) latar belakang masalahnya berbasis data/setting 

alamiah/hasil-hasil penelitian yang relevan 

2) latar belakang masalahnya mengindikasikan adanya 

masalah sesuai bidang ilmunya dan layak bagi program 

doktor 

3) latar belakang masalahnya logis, kritis, sistematis, dan 

kreatif  

c. Komponen/indikator lainnya cukup jelas 

 

Saran-saran Perbaikan: 
1. 

2. 

3. 

4. 

Dst, 
 

Keputusan (lingkari salah satu): 

1. Layak dilanjutkan dengan revisi ringan 

2. Layak dilanjutkan dengan revisi sedang 

3. Layak dilanjutkan dengan revisi berat 

 

Singaraja, ................ 2021 

Penguji:  

 
 
 

…………………………… 

NIP.  
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b. Penilaian Kelayakan Disertasi 

 

PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI 

 

Berdasarkan Uji Kelayakan Disertasi yang disampaikan oleh 

mahasiswa:  
 

Nama :  

N I M :  

Program Studi :  

Konsentrasi :  

Judul  Disertasi :  

 

maka dapat dilakukan penilaian seperti berikut. 
No. Komponen Indikator Sangat 

Tidak 
Baik 

Tidak 
Baik 

Baik Sangat 
Baik 

1.  Pendahulu
an 

a. Mengemba
ngkan 
pemikiran 
logis, 
kritis, 
sistematis, 
dan 
kreatif 
sesuai 
bidang 
ilmunya 

b. Menemuk

an atau 
mengemb
angkan 
teori/kons
epsi/ 
gagasan 
ilmiah 
baru 

c. Masalah/t
ujuan 
penelitian 

d. Publikasi  
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2.  Kajian 
Pustaka 

a. Relevansi  
b. Kemutakh

iran  

    

3.  Metode 
Penelitian 

a. Relevansi  
b. Kejelasan 

    

4.  Hasil 
Penelitian 
dan 
pembahasa
n 

a. Hasil 
penelitian 

b. Pembahas
an/disku
si 

c. Implikasi 
penelitian 

    

5.  Penutup a. Simpulan 
b. Saran-

saran/ 
rekomend
asi 

    

6.  Tata tulis 
dan bahasa 

a. Tata tulis 
b. Tata 

bahasa 

    

 

Keterangan: 

a. Berikan tanda centang (√) pada salah satu kolom: 

sangat tidak baik, tidak baik, baik, atau sangat baik. 

b. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan kreatif sesuai bidang ilmunya dengan deskriptor: 

1) latar belakang masalahnya berbasis data/setting 

alamiah/hasil-hasil penelitian yang relevan 

2) latar belakang masalahnya mengindikasikan 

adanya masalah sesuai bidang ilmunya dan layak 

bagi program doktor 

3) latar belakang masalahnya logis, kritis, 

sistematis, dan kreatif  

c. Komponen/indikator lainnya cukup jelas 

 

Saran-Saran Perbaikan: 
1. 

2. 

3. 

4. 

Dst, 
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Keputusan (lingkari salah satu): 

1. Layak dilanjutkan dengan revisi ringan 

2. Layak dilanjutkan dengan revisi sedang 

3. Layak dilanjutkan dengan revisi berat 

 
Singaraja, ................ 2021 

Penguji:  
 

 

 

 
……………………………… 

NIP.  
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c. Penilaian Ujian Tertutup Disertasi 

 

PENILAIAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI 

 

Berdasarkan Ujian Tertutup Disertasi yang disampaikan oleh 

mahasiswa:  
 

Nama :  

N I M :  

Program Studi :  

Konsentrasi :  

Judul Disertasi :  

 

maka dapat dilakukan penilaian seperti berikut. 
IN-STATIC 

N
o. 

Komponen Indikator Bobot Skor 
 

Bobot x 
skor 

1.  Pendahuluan a. Mengembangkan 
pemikiran logis, 
kritis, sistematis, 
dan kreatif sesuai 
bidang ilmunya 

b. Menemukan atau 
mengembangkan 
teori/konsepsi/ 
gagasan ilmiah 
baru 

c. Masalah/tujuan 
penelitian  

d. Publikasi 

0,20   

2.  Kajian Pustaka a. Relevansi  
b. Kemutakhiran  

0,15   

3.  Metode 
Penelitian 

a. Relevansi  
b. Kejelasan 

0,20   

4.  Hasil 
Penelitian dan 
pembahasan 

a. Hasil penelitian 
b. Pembahasan/dis

kusi 
c. Implikasi 

penelitian 

0,30   

5.  Penutup a. Simpulan 0,10   
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b. Saran-
saran/rekomend
asi  

6.  Tata tulis dan 
bahasa 

a. Tata tulis 
b. Tata bahasa 

0,05   

  Jumlah (J1)    

    

IN-DINAMIC 

N
o. 

Komponen Indikator Bobot Skor Bobot x 
skor 

1.  Penyampaian/kualitas originalitas 
temuan 

0,15   

2.  Penguasaan mahasiswa terhadap 
bidang ilmu yang relevan dengan 
disertasinya 

0,20   

3.  Penguasaan mahasiswa terhadap teori 
yang relevan dengan disertasinya 

0,20   

4.  Penguasaan mahasiswa atas metode 
penelitian yang berkaitan dengan 
disertasinya 

0,25   

5.  Kemampuan mahasiswa dalam 
menyampaikan argumentasi ilmiah 
menjawab pertanyaan 

0,20   

  Jumlah 
(J2)  

   

 

Keterangan: 
a. Rentangan Skor 0 - 100 

b. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan kreatif sesuai bidang ilmunya dengan deskriptor: 

1) latar belakang masalahnya berbasis data/setting 

alamiah/hasil-hasil penelitian yang relevan 

2) latar belakang masalahnya mengindikasikan 

adanya masalah sesuai bidang ilmunya dan layak 

bagi program doktor 

3) latar belakang masalahnya logis, kritis, sistematis, 

dan kreatif  

c. Komponen/indikator lainnya cukup jelas 
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Saran-Saran Perbaikan: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dst, 
 

NILAI UJIAN TERTUTUP = (2J1 + 3J2)/5 = ………………….. 
 

Singaraja, ................ 2021 
Penguji:  

 

 

……………………………… 

NIP.  
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d. Penilaian Ujian Terbuka Disertasi 

 
REKAPILUTASI  

HASIL UJIAN TERBUKA DISERTASI 

Nama :  

Nim :  

Program Studi :  

No UNSUR YANG DINILAI BOBOT 
SKOR 

(1-100) 
B x S 

1 Kemampuan Pemaparan 0,4   

2 
Kemampuan menjawab 
pertanyaan/klarifikasi 

0,4   

3 
Sikap dalam menjawab 

pertanyaan/klarifikasi 
0,2   

TOTAL 1   

 

Nilai =    =  = 

 

Nilai Konversi = 

Catatan : 
 

TABEL KONVERSI  

Skor 

Percentil 

Nilai 

(Angka) 

Nilai 

(Huruf) Kategori 

85-100 4.00 A Sangat 

baik 81-84 3.75 A- 

77-80 3.25 B+ 

Baik 

73-76 3.00 B 

69-72 2.75 B- 

65-68 2.50 C+ 

Cukup 61-64 2.00 C 

40-60 1.00 D Kurang 

0-39 0 E 

Sangat 

kurang 

 
  

∑ B x S 

Singaraja, …. …………. 2021 

Dewan Penguji, 
 
 
 
 
.............................................................. 

NIP. 
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Lampiran 10. Format Lembar Persetujuan Perbaikan Disertasi 

a. Lembar Persetujuan Perbaikan Proposal Disertasi 

 

PERSETUJUAN PERBAIKAN PROPOSAL DISERTASI 

No Nama Tanda Tangan Tanggal 

1 …………… 

(Koorprodi/Sekretaris) 

  

2 …………… 

(Promotor) 

  

3 …………… 

(Co-Promotor I) 

  

4 …………… 

(Co-Promotor II) 

  

5 …………… 

(Penguji I) 

  

6 …………… 

(Penguji II) 

  

7 …………… 

(Penguji III) 

  

8 …………… 

(Penguji IV) 
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b. Lembar Persetujuan Perbaikan Disertasi Setelah Ujian Kelayakan 

 

PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN KELAYAKAN DISERTASI 

No Nama Tanda Tangan Tanggal 

1 …………… 

(Wakil Direktur I 

Pascasarjana) 

  

2 …………… 

(Koorprodi/Sekretaris) 

  

3 …………… 

(Promotor) 

  

4 …………… 

(Co-Promotor I) 

  

5 …………… 

(Co-Promotor II) 

  

6 …………… 

(Penguji I) 

  

7 …………… 

(Penguji II) 

  

8 …………… 

(Penguji III) 
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c. Lembar Persetujuan Perbaikan Disertasi Setelah Ujian Tertutup 

 

PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI 

No Nama Tanda 

Tangan 

Tanggal 

1 …………… 

(Direktur / Ketua) 

  

2 …………… 

(Wakil Direktur I / Sekretaris) 

  

3 …………… 

(Promotor) 

  

4 …………… 

(Co-Promotor I) 

  

5 …………… 

(Co-Promotor II) 

  

6 …………… 

(Koorprodi/Penguji) 

  

7 …………… 

(Penguji I) 

  

8 …………… 

(Penguji II) 

  

9 …………… 

(Penguji III) 

  

10 …………… 

(Penguji Luar) 
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Lampiran 11. Yudisium 

 

(1) Yudisium merupakan pengumuman kelulusan mahasiswa, yang 

diumumkan oleh Direktur Pascasarjana setelah Ujian Disertasi 

Terbuka. 

(2) Kelulusan mahasiswa program doktor dapat diberikan predikat 

memuaskan, sangat memuaskan, pujian (cumlaude), atau summa 

cumlaude dengan kriteria:  

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila 

mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga 

koma lima nol);  

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 

apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 

3,75 (tiga koma tujuh lima); atau  

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (cumlaude) 

apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan 

masa studi tidak lebih dari 7 (tujuh) semester bagi program doktor 

untuk yang linear dan 8(delapan) semester bagi program doktor 

yang tidak linear. 

d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat summa cumlaude 

apabila IPK = 4,00 dan masa studi paling lama 6 semester, serta 

memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi terindek 

scopus/setara Q2 sebagai penulis pertama dan koresponden.   
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Lampiran 12. Rekapitulasi Hasil Ujian dan Berita Acara 

a. Berita Acara Proposal Disertasi 

 

BERITA ACARA PROPOSAL DISERTASI 

PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

 
Nama :   

N I M :  

Program Studi :  

Konsentrasi :  
Judul Disertasi :  

 

Adapun hasil dari Ujian Proposal Disertasi tersebut adalah: Mahasiswa 

tersebut di atas dinyatakan LULUS untuk mempersiapkan diri ke tingkat 

selanjutnya. 

Untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yang bersangkutan diwajibkan 

untuk memperbaiki disertasi terlebih dahulu, sesuai dengan saran-saran 

dari tim penguji sebagai berikut: 

 

NO TIM PENGUJI SARAN PERBAIKAN 

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Secara umum sebelum digandakan/dijilid, agar dikonsultasikan terlebih 

dahulu dengan tim penguji. 

2. Untuk mendaftarkan diri ke tingkat selanutnya, Saudara harus 

mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Tim Penguji masing-

masing (Form isian terlampir). 
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b. Contoh Surat Keterangan Proposal Disertasi 

SURAT KETERANGAN 

Nama :   

N I M :  
Program Studi :  

Konsentrasi :  

Judul Disertasi :  
 

Memang telah merevisi/memperbaiki disertasi seperti yang telah disarankan 

masing-masing tim penguji dan setuju untuk digandakan/dijilid sesuai 

dengan aturan yang berlaku sebagai syarat mendaftar ujian kelayakan 

disertasi. 

 

No 

 

Tim Penguji 

 

NIP 

Kapasitas di 

Tim Penguji 

Tandan 

Tangan 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

  

Mengetahui,    Singaraja, …… ………… 2021 

Ketua Panitia Ujian Kelayakan  Koordinator Program Studi, 

 

 

……………………………  ………………………. 

NIP.      NIP.                                                
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c. Contoh Berita Acara Ujian Kelayakan Disertasi 

 

BERITA ACARA KELAYAKAN DISERTASI 

PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

 
Nama :   
N I M :  

Program Studi :  

Konsentrasi :  

Judul Disertasi :  
 

Adapun hasil dari Ujian Kelayakan Disertasi tersebut adalah: Mahasiswa 

tersebut di atas dinyatakan LULUS untuk mempersiapkan diri ke tingkat 

selanjutnya. 

Untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yang bersangkutan diwajibkan 

untuk memperbaiki disertasi terlebih dahulu, sesuai dengan saran-saran dari 

tim penguji sebagai berikut: 

 

NO TIM PENGUJI SARAN PERBAIKAN 

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Secara umum sebelum digandakan/dijilid, agar dikonsultasikan terlebih 

dahulu dengan tim penguji. 

2. Untuk mendaftarkan diri ke tingkat selanutnya, Saudara harus 

mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Tim Penguji masing-

masing (Form isian terlampir). 
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d. Contoh Surat Keterangan Ujian Kelayakan Disertasi 

SURAT KETERANGAN 

Nama :   

N I M :  
Program Studi :  

Konsentrasi :  

Judul Disertasi :  
 

Memang telah merevisi/memperbaiki disertasi seperti yang telah disarankan 

masing-masing tim penguji dan setuju untuk digandakan/dijilid sesuai 

dengan aturan yang berlaku sebagai syarat mendaftar ujian tertutup disertasi. 

 

No 

 

Tim Penguji 

 

NIP 

Kapasitas di 

Tim Penguji 

Tandan 

Tangan 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

  

Mengetahui,    Singaraja, …… ………… 2021 

Ketua Panitia Ujian Kelayakan  Koordinator Program Studi, 

 

 

……………………………  ………………………. 

NIP.      NIP.                                                 
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e. Format Rekapitulasi Hasil Ujian Tertutup 

 

REKAPITULASI  

HASIL UJIAN TERTUTUP DISERTASI 

Nama :  

Nim :  

Program Studi :  

 

Rekapitulasi Nilai Ujian Tertutup 

No Nama NIP Kapasitas di Tim 

Penguji 

Nilai 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 
 

I. Rata-Rata Nilai Ujian Tertutup =      = 

II. Keputusan Kelulusan 

(     ) LULUS 

( ) LULUS DENGAN REVISI RINGAN 

( ) LULUS DENGAN REVISI SEDANG 

( ) LULUS DENGAN REVISI BERAT 

  

Singaraja, …… …………… 2021 

Ketua Dewan Penguji, 

 

 

 

……………………………………… 

NIP. 
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f. Contoh Berita Acara Ujian Tertutup Disertasi 

 

BERITA ACARA UJIAN TERTUTUP DISERTASI 

PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

 
Nama :   

N I M :  

Program Studi :  

Konsentrasi :  
Judul Disertasi :  

 

Adapun hasil dari Ujian Tertutup Disertasi tersebut adalah: Mahasiswa 

tersebut di atas dinyatakan LULUS untuk mempersiapkan diri ke tingkat 

selanjutnya. 

Untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yang bersangkutan diwajibkan 

untuk memperbaiki disertasi terlebih dahulu, sesuai dengan saran-saran dari 

tim penguji sebagai berikut: 

 

NO TIM PENGUJI SARAN PERBAIKAN 

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Secara umum sebelum digandakan/dijilid, agar dikonsultasikan terlebih 

dahulu dengan tim penguji. 

2. Untuk mendaftarkan diri ke tingkat selanutnya, Saudara harus 

mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Tim Penguji masing-

masing (Form isian terlampir).  
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g. Contoh Surat Keterangan Ujian Tertutup Disertasi 

SURAT KETERANGAN 

Nama :   

N I M :  
Program Studi :  

Konsentrasi :  

Judul Disertasi :  
 

Memang telah merevisi/memperbaiki disertasi seperti yang telah disarankan 

masing-masing tim penguji dan setuju untuk digandakan/dijilid sesuai 

dengan aturan yang berlaku sebagai syarat mendaftar ujian tertutup disertasi. 

 

No 

 

Tim Penguji 

 

NIP 

Kapasitas di 

Tim Penguji 

Tandan 

Tangan 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

  

Mengetahui,    Singaraja, …… ………… 2021 

Direktur/Ketua Panitia Ujian Tertutup Koordinator Program Studi, 

 

 

……………………………  ………………………. 

NIP.       NIP.                                                
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h. Format rekapitulasi hasil ujian terbuka disertasi 

 

REKAPITULASI  

HASIL UJIAN TERBUKA DISERTASI 

Nama :  

Nim :  

Program Studi :  

 

Rekapitulasi Nilai Ujian Terbuka 

No Nama NIP Kapasitas di Tim 

Penguji 

Nilai 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 
 

III. Rata-Rata Nilai Ujian Terbuka =      = 

Singaraja, …… …………… 2021 

Ketua Dewan Penguji, 

 

 

 

……………………………………… 

NIP. 
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i. Contoh Berita Acara Ujian Terbuka Doktor 

 
BERITA ACARA 

UJIAN PROMOSI DOKTOR 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

 

Pada hari ini …. tanggal …. bulan … tahun …..  telah diselenggarakan ujian 

terbuka Program Doktor  atas nama promovendus : ………….. di hadapan 

Sidang Terbuka yang dihadiri oleh Dewan Penguji Universitas Pendidikan 

Ganesha dengan susunan penguji sebagai berikut: 

1. …………… (Ketua Dewan Penguji) 

2. …………… (Sekretaris Dewan Penguji/Ko-Promotor I) 

3. …………… (Koorprodi) 

4. ……………  (Promotor) 

5. …………… (Ko-Promotor II) 

6. ……………  (Penguji I) 

7. …………… (Penguji II) 

8. ……………  (Penguji III) 

9. ……………  (Penguji IV) 

 

Pada ujian tersebut promovendus telah mempertahankan disertasi dengan 

judul “…………………………………………..” dan telah memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar Doktor, sehingga dapat dinyatakan 

LULUS/TIDAK LULUS dengan predikat kelulusan ……. 

 

Sejak saat ini Saudara ………………, dapat menggunakan gelar Doktor, 

serta hak-hak yang melekat pada gelar Doktor tersebut. 

 
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk digunakan semestinya. 
 

Singaraja, ….. ……….. 2021 

Ketua Dewan Penguji, 
 

 

 

…………………………… 

NIP.  
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j. Format Keputusan Direktur Pascasarjana 

 

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

Nomor : ……/UN48.14/KM/2021 

Setelah mendengarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan 

Penguji pada Ujian Doktor yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : ……./UN48/PP/2021 

tanggal …. bulan… tahun…. , dengan ini memutuskan bahwa : 

1. Promovendus : ……. dinyatakan Lulus pada ujian yang 

diselenggarakan hari …., tanggal …. Bulan…. Tahun….. 

Dengan nilai sebagai berikut: 

 

 Nilai Ujian Tertutup (NT) =  

 Nilai Ujian Terbuka (NB) =  

 Nilai Disertasi ((3.NT+2.NB)/5) =  

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) =  

 Predikat Kelulusan =  

 Urutan kelulusan yang ke =  

 

2. Sejak saat ini saudara…………….., dapat menggunakan gelar 

Doktor, serta hak-hak yang melekat pada gelar Doktor tersebut. 

3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan 

ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 
 
 

Singaraja, …. ……………… 2021 

Ketua Dewan Penguji, 

 

 

 

…………………………… 

    NIP.  
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Contoh Surat Keterangan Ujian Terbuka Disertasi 

SURAT KETERANGAN 

Nama :   

N I M :  
Program Studi :  

Konsentrasi :  

Judul Disertasi :  
 

Memang telah merevisi/memperbaiki disertasi seperti yang telah disarankan 

masing-masing tim penguji dan setuju untuk digandakan/dijilid sesuai 

dengan aturan yang berlaku sebagai syarat mendaftar wisuda. 

 

No 

 

Tim Penguji 

 

NIP 

Kapasitas di 

Tim Penguji 

Tandan 

Tangan 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

  

Mengetahui,    Singaraja, …… ………… 2021 

Direktur/Ketua Panitia Ujian Terbuka Koordinator Program Studi, 

 

 

……………………………  ………………………. 

NIP.       NIP.                                                
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13. Daftar Check List Kelengkapan Disertasi 

a. Proposal Disertasi 

No Komponen Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 Cover   

2 Lembar Persetujuan Komisi 

Promotor 

  

3 Daftar Isi   

4 Daftar Tabel (jika ada)   

5 Daftar Gambar (jika ada)   

6 Daftar Lampiran (jika ada)   

7 Bagian Pendahuluan   

8 Bagian Kajian Teoretis dan 

Kajian Empiris 

  

9 Bagian Metodologi   

10 Bagian Daftar Pustaka   

 

b. Seminar Kelayakan 

No Komponen Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 Cover   

2 Abstrak   

3 Lembar Persetujuan Komisi 

Promotor 

  

4 Lembar Pernyataan   

5 Kata Pengantar   

6 Daftar Isi   

7 Daftar Tabel    

8 Daftar Gambar    

9 Daftar Lampiran    
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10 Bagian Pendahuluan   

11 Bagian Kajian Teoretis dan 

Kajian Empiris 

  

12 Bagian Metodologi   

13 Bagian Hasil dan 

Pembahasan 

  

14 Bagian Simpulan dan Saran   

15 Bagian Daftar Pustaka   

 

c. Ujian Tertutup 

No Komponen Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 Cover   

2 Abstrak   

3 Ringkasan   

4 Lembar Persetujuan Komisi 

Promotor 

  

5 Lembar Pernyataan   

6 Kata Pengantar   

7 Daftar Isi   

8 Daftar Tabel    

9 Daftar Gambar    

10 Daftar Lampiran    

11 Bagian Pendahuluan   

12 Bagian Kajian Teoretis dan 

Kajian Empiris 

  

13 Bagian Metodologi   

14 Bagian Hasil dan 

Pembahasan 

  

15 Bagian Simpulan dan Saran   

16 Bagian Daftar Pustaka   
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d. Ujian Terbuka dan Disertasi Final 

No Komponen Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 Cover   

2 Abstrak   

3 Ringkasan   

4 Lembar Persetujuan Komisi 

Promotor 

  

5 Lembar Pengesahan   

6 Lembar Pernyataan   

7 Kata Pengantar   

8 Daftar Isi   

9 Daftar Tabel    

10 Daftar Gambar    

11 Daftar Lampiran    

12 Bagian Pendahuluan   

13 Bagian Kajian Teoretis dan 

Kajian Empiris 

  

14 Bagian Metodologi   

15 Bagian Hasil dan 

Pembahasan 

  

16 Bagian Simpulan dan Saran   

17 Bagian Daftar Pustaka   
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Lampiran 14. Syarat Kelengkapan Pendaftaran Ujian 

a. Ujian Proposal Disertasi 

No Syarat 
Memenuhi 

Ya Tidak 

1 

Form Persetujuan Promotor 

dan Ko-Promotor I 

Dan Ko-Promotor II  

  

2 

Mengumpul Naskah Proposal 

Disertasi Baik itu Hard Copy 

/ Soft Copy 

(Sesuai Jumlah Penguji untuk 

hard copy) 

  

3 
Bukti Pembayaran BKT 

terakhir 

  

4 KDN  
  

 

b. Ujian Kelayakan Disertasi 

No Syarat 
Memenuhi 

Ya Tidak 

1 

KDN (Sudah lulus semua 

mata kuliah, IPK minimal 

3,00) 

  

2 

Form Persetujuan Promotor 

dan Ko-Promotor I 

Dan Ko-Promotor II  

  

3 

Mengumpul Naskah Disertasi 

Baik itu Hard Copy / Soft 

Copy 

(Sesuai Jumlah Penguji untuk 

hard copy) 

  

4 
Berita Acara Ujian Proposal 

Disertasi S3 
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5 
Bukti Pembayaran BKT 

terakhir 

  

6 
Bukti Bimbingan (Buku 

Bimbingan) 

  

 

c. Ujian Tertutup Disertasi 

No Syarat 
Memenuhi 

Ya Tidak 

1 

KDN (Sudah lulus semua 

mata kuliah, IPK minimal 

3,00) 

  

2 

Form Persetujuan Promotor 

dan Ko-Promotor I dan Ko-

Promotor II  

  

3 

Mengumpul Naskah Disertasi 

Baik itu Hard Copy / Soft 

Copy 

(Sesuai Jumlah Penguji untuk 

hard copy) 

  

4 
Berita Acara Ujian Kelayakan 

Disertasi S3 

  

5 

Bukti selama masa studi 

pernah menjadi pembicara 

dalam seminar internasional 

  

6 

Memiliki artikel berafiliasi 

Undiksha yang dipublikasikan 

pada jurnal internasional 

bereputasi  

  

7 
Sertifikat Toefl dengan skor 

minimal 500 

  

8 
Bukti Pembayaran BKT 

terakhir 

  

9 
Bukti Bimbingan (Buku 

Bimbingan) 
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d. Ujian Terbuka/Promosi Doktor 

No Syarat 
Memenuhi 

Ya Tidak 

1 

KDN (Sudah lulus semua 

mata kuliah, IPK minimal 

3,00) 

  

2 

Form Persetujuan Promotor 

dan Ko-Promotor I dan Ko-

Promotor II 

  

3 

Mengumpul Naskah Disertasi 

Baik itu Hard Copy / Soft 

Copy 

(Sesuai Jumlah Penguji untuk 

hard copy) 

  

4 
Berita Acara Ujian Tertutup 

Disertasi 

  

5 
Bukti Uji Similarity/Cek 

Plagiat Tesis Maksimal 25% 

  

6 
Bukti Pembayaran BKT 

terakhir 
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Lampiran 15. Perbedaan Skripsi, Tesis dan Disertasi 

No

. 

ASPEK SKRIPSI TESIS DISERTASI 

1 Program S1 S2 S3 

2 KKNI  

(Perpres No. 

8 Tahun 

2012) 

Mampu 

mengaplikasika

n bidang 

keahliannya 

dan 

memanfaatkan 

ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

dan/atau seni 

pada bidangnya 

dalam 

penyelesaian 

masalah serta 

mampu 

beradaptasi 

terhadap situasi 

yang dihadapi. 

Mampu 

mengembang

kan 

pengetahuan, 

teknologi, 

dan/atau seni 

di dalam 

bidang 

keilmuannya 

atau praktek 

profesionalny

a melalui 

riset, hingga 

menghasilkan 

karya inovatif 

dan teruji. 

Mampu 

mengembangk

an 

pengetahuan, 

teknologi, 

dan/atau seni 

baru di 

dalam bidang 

keilmuannya 

atau praktek 

profesionalnya 

melalui 

riset,hingga 

menghasilkan 

karya kreatif, 

original, dan 

teruji. 

3 SNPT 

(Permendikb

ud No. 3 

Tahun 2020) 

Mampu 

menerapkan 

pemikiran 

logis, kritis, 

sistematis, dan 

inovatif dalam 

konteks 

pengembangan 

atau  

implementasi 

ilmu 

pengetahuan 

dan teknologi 

yang 

memperhatikan 

dan 

menerapkan 

nilai humaniora 

Mampu 

mengembang

kan pemikiran 

logis, kritis, 

sistematis, 

dan kreatif 

melalui 

penelitian 

ilmiah, 

penciptaan 

desain atau 

karya seni 

dalam bidang 

ilmu 

pengetahuan 

dan teknologi 

yang 

memperhatika

a. Mampu 

menemukan 

atau 

mengembangk

an 

teori/konsepsi/ 

gagasan 

ilmiah baru, 

memberikan 

kontribusi pada 

pengembangan 

serta 

pengamalan 

ilmu 

pengetahuan 

dan/atau 

teknologi yang 

memperhatikan 
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yang sesuai 

dengan bidang 

keahliannya;  

 

n dan 

menerapkan 

nilai 

humaniora 

sesuai dengan 

bidang 

keahliannya, 

menyusun 

konsepsi 

ilmiah dan 

hasil kajian 

berdasarkan 

kaidah, tata 

cara, dan etika 

ilmiah dalam 

bentuk tesis 

atau bentuk 

lain yang 

setara, dan 

diunggah 

dalam laman 

perguruan 

tinggi, serta 

makalah yang 

telah 

diterbitkan di 

jurnal ilmiah 

terakreditasi 

atau diterima 

di jurnal 

internasional

;  

 

dan 

menerapkan 

nilai 

humaniora di 

bidang 

keahliannya, 

dengan 

menghasilkan 

penelitian 

ilmiah 

berdasarkan 

metodologi 

ilmiah, 

pemikiran 

logis, kritis, 

sistematis, dan 

kreatif;  

 

b. 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 
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internasional 

bereputasi;  

4 Pembimbing 

Utama 

Magister/ 

Lektor  

Doktor/Lektor 

Kepala 

Profesor dan 

punya 

publikasi 

dalam jurnal 

bereputasi 

sebagai 

penulis 

pertama dan 

koresponden 

5 Bobot ilmiah Rendah (bisa 

berupa 

pengulangan 

penelitian yang 

telah 

dilakukan) 

Sedang 

(Pendalaman 

atau 

pengembanga

n 

teori/penelitia

n  yang ada) 

Tinggi 

(diwajibkan 

menemukan 

sesuatu yang 

baru/original ) 

6 Masalah 

penelitian 

dan 

pemecahann

ya 

Sederhana 

(sesuai dengan 

bidang 

keahliannya 

/monodisiplin) 

Cukup 

mendalam 

(melalui 

pendekatan 

interdisiplin 

atau 

multidisiplin)  

 

Sangat 

mendalam 

(melalui 

pendekatan 

interdisiplin, 

multidisiplin, 

atau 

transdisiplin)  

7 Kemandirian Rendah Sedang Tinggi 

8 Rujukan 

jurnal  

Nasional Internasional 

(40%, 5 

Tahun 

Terakhir) 

Internasional 

bereputasi 

(60%, 5 Tahun 

Terakhir) 

9 Jenis 

penelitian 

Umumnya : 

Tindakan kelas 

(sederhana), 

eksperimen/exp

ost pacto ( 1 

variabel bebas 

Umumnya: 

mix method, 

pengembanga

n, eksperimen 

dg 2 

faktor/variabe

l bebas atau 

Umumnya, mix 

method yang 

sangat 

mendalam, 

Kualitatif yang 

sangat 

mendalam 
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dan 1 variabel 

terikat) 

lebih dengan 

beberapa level 

atau 

melibatkan 

variable 

terikat lebih 

dari 1, 

kausalitas 

dengan lebih 

dari 3 

variabel,  

(pengembanga

n, studi kasus, 

etnografi, dll), 

Kuantitatif 

yang kompleks 

(eksperimen, 

expost pacto, 

kausalitas, dll) 

10 Analisis 

statistik 

Sederhana 

(Biasanya 

menggunakan 

kuantitatif 

sederhana / Uji 

deskriptif, Uji t, 

Anava, 

Korelasi, 

Regresi, Uji 

Chi Square, 

dll), Kualitatif 

sederhana 

Mendalam 

(Biasanya 

menggunakn 

uji kuantitatif 

(mendalam) / 

regresi ganda, 

mulitivariat, 

Anava 2 arah, 

anacova, Path 

analysis), 

Kualitatif 

cukup 

mendalam 

Sangat 

mendalam 

(Biasanya 

menggunakn 

uji kualitatif 

(sangat 

mendalam) / 

regresi ganda, 

mulitivariate, 

multivariate 

lanjutan, Path 

analysis, 

SEM), 

Kualitatif 

sangat 

mendalam 

11 Temuan hal 

baru 

Tidak harus Diharapkan Diharuskan 

12 Publikasi 

hasil 

penelitian 

Jurnal Nasional Jurnal 

terakreditasi/ 

proceeding 

Internasional  

Jurnal 

Internasional 

bereputasi 

 

 



 


