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KATA PENGANTAR 

 

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterang an yang berkaitan 

dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi 

(UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). 

Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian 

mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-

masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan berbagai 

hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

untuk mendapat gelar Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Co-Promotor. 

Persyaratan utama penyelesaian Program Doktor adalah disertasi yang 

dihasilkan dari penelitian. Penelitian disertasi harus memberikan kepada 

promovendus pengalaman langsung mengenai metoda penelitian dalam disimplin 

ilmu bersangkutan, dan harus menyiapkan promovendus untuk memasuki macam 

atau profesi atau karir setelah menyelesaikan studinya. Penelitian disertasi harus 

orisinil, memadai, bermaksna dan dlakukan secara mandiri (independently carried 

out). 

Secara umum, penelitian “orisinil” (original) adalah penelitian yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya atau yang menciptakan pengetahuan baru. Namun 

demikian, meskipun disertasi tidak boleh menduplikasi atau merupakan pengulangan 

atau penyontekan pekerjaan penelitian lain (plagiarisme); topik atau pendekatan yang 

dipergunakan tidak seluruhnya hanya atau harus berasal dari promovendus. Promotor 

atau penasehat atau dosen lainnya harus mampu mendorong mahasiswa untuk 

mencari topik penelitian dengan pikirannya sendiri sehingga mampu 

mengembangkan disertasinya.  

Setiap mahasiswa yang menempuh studi  pada Program Doktor (S3) 

Psikologi Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta wajib menulis disertasi sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 

mendapatkan gelar doktor. Agar mahasiswa dapat menulis disertasi dengan baik, 

bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, perlu disusun buku 

pedoman penyusunan disertasi. 

Pedoman ini berfungsi sebagai rambu-rambu bagi mahasiswa program doktor 

dalam proses penyiapan dan penyelesaian disertasi. Rambu-rambu dalam buku 

pedoman ini mengatur hal-hal yang bersifat substantif maupun teknis. Pedoman ini 

hanya mengatur ketentuan esensial, sedangkan hal-hal yang lebih rinci dapat 

dikembangkan oleh dosen pembimbing dan mahasiswa, sesuai dengan proses 

penelitian dan bimbingan. Sebelum menyusun disertasi, mahasiswa harus 

menempuh terlebih dahulu ujian komprehensif dan seminar proposal disertasi. Buku 

ini memuat pedoman umum penulisan makalah komprehensif, proposal disertasi, 

dan disertasi. 
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Penulisan disertasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. Menunjukkan pemahaman dan analisis yang mendalam dan komprehensif 

tentang topik yang dipilih, diutamakan menggunakan pendekatan 

multidisipliner terhadap topik yang dikaji; 

2. Mengembangan keilmuan dan menghasilkan temuan baru 

3. Memberikan kontribusi baik pada aspek akademik/teoretis maupun praktis; 

4. Menjadi karya ilmiah yang layak publikasi, baik dalam bentuk buku maupun 

artikel di jurnal ilmiah tingkat internasional, serta presentasi 

 

Kehadiran buku pedoman penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan, baik dari aspek 

proses maupun hasil disertasi yang ditulis oleh mahasiswa Program Doktor 

Psikologi pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Kehadiran buku ini diharapkan memandu para mahasiswa yang akan 

menulis disertasi khususnya, maupun karya ilmiah lainnya. Buku pedoman ini juga 

berguna bagi pembimbing/promotor dalam melakukan bimbingan penulisan 

disertasi. Penyempurnaan buku ini dapat diselesaikan atas partisipasi  berbagai pihak. 

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait. Kritik dan saran 

konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang. 

 

 

 

 

Yogyakarta,  4 Mei 2020 

Ketua Program Studi 

 

 

 

Dr. Abd. Madjid, M.Ag. 
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BAB I 

ETIKA PENELITIAN 

 

Etika merupakan norma masyarakat diadopsi oleh kelompok. Etika juga dapat 

diartikan sebagai sebuah konsepsi perilaku yang benar atau salah. Atau juga didefinisikan 

sebagai kesepakatan tentang hubungan manusia. Etika diadopsi dari bahasa Yunani 

”Ethos”, yakni aturan perilaku dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sebagai refleksi 

filsafati dari moralitas masyarakat. Etika merupakan filosofi yang mendasari sebuah 

prinsip yang harus dipatuhi sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau 

profesi dapat berjalan dengan benar (the right conduct).  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus paham dengan etika sebagai aturan 

yang dipegang dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian aspek isu etik terdiri dari 

nilai individu peneliti yang berkaitan dengan kejujuran dan integritas personal, tanggung 

jawab terhadap subjek penelitian mengenai izin, keanoniman, kerahasiaan dan 

kesopanan. Subjek penelitian merupakan tanggung jawab sosial dan moral peneliti, bukan 

hanya sebagai hal yang menunjang penelitian. 

Etika penelitian merujuk pada prinsip-prinsip etis yang diaplikasikan dalam 

penelitian dimana etika tersebut dapat membantu peneliti dalam merumuskan pedoman 

etis dan berbagai norma baru yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang 

dinamis. Peneliti harus berpegang teguh pada sikap ilmiah (scientific attitude) dan prinsip 

etika penelitian. 

A. Prinsip-Prinsip Etika Penelitian 

Terdapat beberapa prinsip etis yang perlu diketahui, sebelum dibahas mengenai 

etika penelitian. Prinsip etis tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia 

Terdapat hak–hak responden yang perlu dipertimbangkan peneliti: 

a. Memperoleh informasi terbuka yang berkaitan dengan jalannya penelitian 

b. Memperoleh kebebasan untuk memilih dan tidak ada paksaan untuk 

berpartisipasi dalam penelitian 

Oleh sebab itu, diperlukan formulir persetujuan responden (informed consent) 

yang telah disiapkan oleh peneliti. 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian Dalam penelitian perlu 

diperhatikan hal yang menyagkut privasi dan kebebasan individu. Penelitian akan 

berdampak pada keterbukaan informasi individu yang belum tentu dikehendaki 

oleh semua orang. Sehingga peneliti tidak diperkenankan menampilkan identitas 

responden, namun peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau nomor 

identitas responden). 

3. Menghormati keadilan dan inklusivitas 

Dalam penelitian, diperlukan kejujuran, kehati-hatian, profesionalitas, 

berprikemanusiaan, dan mempertimbangkan faktor-faktor ketelitian, ketepatan, 

intimitas, psikologis dan perasaan religius responden, seluruh komponen tersebut 

merupakan bagian dari prinsip keadilan. Prinsip keadilan menegaskan seberapa 
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jauh kebijakan yang diambil peneliti dalam membagikan proporsi keuntungan dan 

beban sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan 

Agar penelitian dapat memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri, orang lain, 

responden dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (masyarakat secara 

keseluruhan) untuk kemajuan pengetahuan, maka peneliti harus berjalan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Peneliti diharuskan melakukan upaya yang dapat meminimalisir dampak yang 

dapat merugikan responden. Jika intervensi yang terjadi dalam penelitian dapat 

memicu stres maupun cedera pada responden, maka responden harus dikeluarkan 

dari kegiatan penelitian. Pertimbangan manfaat dan kerugian akan berpengaruh 

pada kesejahteraan dan hak-hak subjek penelitian. 

5. Menghormati orang yang rentan 

Peneliti memiliki kewajiban etis terhadap orang-orang yang rentan. Orang yang 

rentan diantaranya orang yang kompetensinya rendah dan/atau orang yang tidak 

memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan. Orang-orang tersebut berhak 

mendapatkan perlindungan khusus untuk melindungi kepentingan mereka. Hak 

yang diberikan kepada orang-orang rentan tersebut berdasarkan pada alasan 

menghargai martabat manusia, kepedulian, solidaritas, dan keadilan terhadap 

penyalahgunaan, eksploitasi, dan diskriminasi. 

6. Masalah kualitatif 

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat lebih invasive, oleh 

karena itu diperlukan etika penelitian agar penelitian bisa lebih halus. Penelitian 

kualitatif memiliki kecenderungan untuk menyelidiki lebih lengkap. Dengan 

menggunakan pengambilan data yang berupa observasi, wawancara, dan metode 

tersembunyi dapat mengelabui subjek penelitian, sehingga dikhawatirkan mudah 

melanggar kerahasiaan dan kepercayaan. Oleh karena itu, peneliti harus menjaga 

kode etik saat melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, sebagai contoh 

sangat diperlukan adanya informed consent bagi subjek penelitian dan perlunya 

menjaga kerahasiaan dan anonimitas subjek sebagai salah satu hak mereka yang 

harus dihargai. 

7. Bahasa 

Bahasa yang digunakan peneliti sangatlah penting. Apa yang mungkin jelas bagi 

peneliti belum tentu jelas bagi pembaca. Pembaca belum tentu memiliki latar 

belakang bidang keilmuan yang sama dengan peneliti. Oleh karena itu, 

penggunaan Bahasa yang tepat sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian. 

 

B. Kode Etik Penelitian 

Sebagai seorang peneliti harus memenuhi kewajibannya terkait untuk mematuhi 

kode etik penelitian diantaranya: 

1. Kejujuran 
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Peneliti harus menjunjung prinsip kejujuran dalam penelitian, terutama dalam 

segala bentuk komunikasi ilmiah. Peneliti harus jujur dalam menyusun laporan 

penelitian beserta status publikasinya. 

2. Objektivitas 

Seorang peneliti sebaiknya mengupayakan untuk menghindari bias dalam 

rancangan percobaan, analisis data, interpretasi data, peer review, keputusan 

personil, hibah menulis, kesaksian ahli, dan aspek lain penelitian di mana 

objektivitas yang diharapkan atau diperlukan. Menghindari atau meminimalkan 

bias atau penipuan diri sendiri. Mengungkapkan informasi pribadi atau 

kepentingan keuangan yang dapat mempengaruhi penelitian. 

3. Integritas 

Sebagai peneliti yang baik, maka peneliti harus memenuhi janji yang telah dibuat, 

menjadikan ketulusan sebagai dasar tindakan serta mempertahankan konsitensi 

pemikiran dan tindakan. 

4. Kejelian 

Seorang peneliti seharusnya menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, 

hati-hati dan kritis memeriksa karya Anda sendiri dan pekerjaan rekan-rekan 

Anda. Menyimpan catatan baik kegiatan penelitian, seperti pengumpulan data, 

desain penelitian, dan korespondensi dengan lembaga-lembaga atau jurnal. 

5. Keterbukaan 

Dalam melakukan penelitian, hendaknya peneliti berbagi data (data yang telah 

dianalisis), hasil, ide, peralatan, sumber daya. Terbuka untuk kritik dan ide-ide 

baru. 

6. Menghargai kekayaan intelektual 

Peneliti yang baik harus menghargai paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk 

kekayaan intelektual. Jangan menggunakan data yang tidak diterbitkan, metode, 

atau hasil tanpa izin. Memberikan pengakuan dimana dan kapan penelitian atau 

publikasi dilakukan. Berikan pengakuan yang tepat atau kredit untuk semua 

kontribusi terhadap penelitian. Jangan menjiplak. 

7. Kerahasiaan 

Seorang peneliti seharusnya melindungi rahasia komunikasi, seperti kertas atau 

hibah dikirimkan untuk publikasi, catatan pribadi, perdagangan atau rahasia 

militer, dan catatan pasien. 

8. Publikasi bertanggungjawab 

Peneliti harus mempublikasikan dalam rangka untuk memajukan penelitian dan 

dukungan finansial, tidak hanya untuk memajukan karir anda sendiri. Hindari 

publikasi boros dan duplikatif. 

9. Bertanggungjawab mentoring 

Seorang peneliti sebaiknya memberi bantuan untuk mendidik, membimbing, dan 

memberikan saran kepada anggota peneliti. Meningkatkan kesejahteraan mereka 

dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan sendiri. 
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10. Menghormati rekan 

Sebagai peneliti yang bijaksana, maka peneliti harus menghormati rekan 

penelitian dan bersikap adil terhadap mereka. 

11. Tanggung jawab sosial 

Dalam memenuhi tanggung jawab sosial, peneliti dapat melakukan upaya promosi 

fungsi sosial dari hasil penelitian sekaligus meminimalisir dampak sosial dengan 

memberikan pendidikan publik dan advokasi. 

12. Non-diskriminasi 

Diskriminasi dalam penelitian hendaknya dihindari, baik diskriminasi atas dasar 

gender, res, etnis, agama maupun faktor lain yang tidak berkaitan dengan 

kemampuan ilmiah dan integritas. 

13. Kompetensi 

Peneliti hendaknya meningkatkan dan mempertahankan kompetensi profesional 

yang dapat diperoleh dari pendidikan maupun pengalaman hidup. 

14. Legalitas 

Peneliti yang baik adalah peneliti yang memahami dan taat terhadap konstitusi 

yang berlaku. 

15. Perlindungan hewan 

Apabila peneliti menggunakan hewan sebagai objek penelitian, maka hendaknya 

peneliti menghargai dan merawatnya dengan baik, tidak dianjurkan melakukan 

tindakan maupun rancangan percobaan yang dapat menyakiti hewan tersebut. 

16. Manusia subjek perlindungan 

Apabila peneliti menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, maka peneliti 

harus mampu meminimalisir resiko yang mungkin dihadapi dan memaksimalkan 

manfaat yang akan diperoleh. Selain itu peneliti juga harus menghargai, bersikap 

adil dan melindungi privasi subjek tersebut. 

 

C. Ethical Clearance 

Dalam penelitian yang menggunakan data primer atau data yang diambil dari 

subjek penelitian, maka diperlukan adanya Ethical Clearance. Ethical Clearance 

merupakan ijin etika. Ethical clearance adalah pernyataan bahwa rencana kegiatan 

penelitian yang tergambar dalam protokol, telah dilakukan kajian dan telah 

memenuhi kaidah etik sehingga layak dilaksanakan. Seluruh penelitian/riset yang 

menggunakan manusia sebagai subjek penelitian harus mendapatkan ethical 

clearance. 

 

D. Informed Consent 

Merupakan lembar persetujuan yang diajukan peneliti terhadap responden 

guna melaksanakan suatu tindakan penelitian. Adapun isi dari Informed Consent 

adalah: 

1. Uraian tentang manfaat penelitian 

2. Uraian tentang resiko yang mungkin dihadapi dalam penelitian 



 

 

Pedoman Penulisan Disertasi 2020 
 

5 

 

3. Uraian tentang manfaat yang akan diperoleh 

4. Persetujuan peneliti untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan dari subjek 

mengenai aturan penelitian 

5. Persetujuan subjek penelitian untuk dapat mengundurkan diri kapan saja 

6. Jaminan kerahasiaan dan anonimitas 

 

E. Plagiarisme 

Dalam dunia akademik kita sering mendengar istilah plagiarisme. Plagiarisme 

merupakan tindakan mengutip atau mengambil ide atau kata-kata seseorang yang 

merupakan bentuk ketidakjujuran (Greenlaw, 2006). Dapat dikatakan bahwa definisi 

di atas mengandung makna “double dipping” yaitu mengumpulkan hasil karya tulis 

lebih dari satu kali terutama yang terkait dengan pekerjaan seorang siswa/mahasiswa. 

Soelistyo (2011) mengklasifikasikan beberapa tipe plagiarisme (dari aspek 

yang dicuri): 

1. Plagiarisme setiap kata (word for word plagiarism). Peneliti menulis setiap kata 

dari peneliti lain tanpa mencantumkan sumbernya. 

2. Plagiarisme sumber (plagiarism of source). Peneliti menggunakan pemikiran atau 

gagasan peneliti lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas. 

3. Plagiarisme kepengarangan (Plagiarsm of Authorship). Peneliti mengclaim karya 

tulis orang lain sebagai karyanya. 

4. Self Plagiarism. Peneliti mempublikasikan sebuah artikel kepada banyak redaksi 

publikasi serta mendaur ulang karya tersebut. 

Berdasarkan pengertian plagiarisme tadi maka dapat diuraikan plagiarisme 

meliputi: 

1. Mengadopsi kata maupun kalimat orang lain dengan tidak menggunakan kutipan 

dan tidak mencantumkan identitas sumber. 

2. Menggunakan pemikiran, gambaran maupun teori orang lain dengan tidak 

mencantumkan identitas sumber 

3. Mencantumkan fakta yakni data dan informasi, yang dimiliki peneliti lain dengan 

menyembunyikan identitas sumber 

4. Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri 

5. Melakukan parafrase, yakni merubah kalimat orang lain dengan rangkaian kalimat 

sendiri tanpa merubah idenya, dengan tidak mencantumkan sumbernya 

6. Memberikan karya ilmiah peneliti lain terhadap media, seolah-olah penelitian 

tersebut adalah hasil karya sendiri. 

Terdapat empat karakteristik plagiarisme, yaitu: 

1. Plagiarisme kata, yaitu menyalin kata per kata atau struktur kalimat tulisan orang 

lain 

2. Plagiarisme ide yaitu mengklaim kepemilikan suatu ide tertentu yang bukan 

merupakan miliknya atau menyatakan ide orang lain sebagai miliknya 

3. Plagiarisme tidak disengaja yaitu plagiarisme yang terjadi karena kesalahan 
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4. Plagiarisme sengaja yaitu plagiarisme yang dilakukan untuk kepentingan tertentu 

Dengan adanya plagiarisme akan memunculkan beberapa permasalahan, 

diantaranya: 

1. Tidak memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu tertentu 

2. Menunjukkan bahwa penulis (plagiator) tidak benar-benar paham tentang 

pengetahuan di bidang tertentu 

3. Plagiarisme sering merusak karir akademis dan profesional seseorang 

4. Plagiarisme menunjukan ketidakjujuran dan mengkhianati kepercayaan pembaca. 

Untuk menghindari plagiarisme terdapat beberapa tips, diantaranya adalah: 

1. Quoting (mengutip) 

Jika mengutip karya lain kata demi kata, bagian yang dikutip ditulis dalam 

tanda kutip dan pada akhir kutipan diberi sumber kutipan. 

Contoh: 

“Contingent valuation (CV) telah banyak digunakan pada studi tentang 

tempat rekreasi, kualitas pemandangan alam, perlindungan ekosistem dan 

pengurangan risiko kesehatan” (Freeman, 1993). 

2. Paraphrasing (memparafrasekan) 

Jika menuliskan kata-kata orang lain dengan kata-kata sendiri, mungkin 

bertujuan untuk mempertahankan gaya menulis, materi yang 

diparafrasekan harus dikutip. Contoh: 

“Berbagai studi terkait dengan non-market goods seperti kualitas 

pemandangan alam, destinasi wisata, ekosistem telah banyak 

menggunakan Teknik Contingent Valuation (Freeman, 1993)”. 

3. Summarizing (meringkas) 

Meringkas atau mengambil inti dari tulisan orang lain, juga perlu 

menyertakan sumber kutipan. Contoh: 

“Dalam studinya, Freeman (1993) menyatakan bahwa banyak studi telah 

menggunakan Contingent Valuation dalam menilai non-market goods”. 

 

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 013/PR-UMY/XII/2019 tentang 

Pedoman Penulisan Tugas Akhir bagi mahasiswa UMY BAB V Deteksi Plagiasi 

Pasal 5 

1. Mewajibkan setiap mahasiswa UMY melakukan deteksi plagiasi tugas akhirnya 

2. Kewajiban deteksi plagiasi dalam ayat (1) dilakukan. Tugas akhir tersebut diuji 

oleh Dewan Penguji 

3. Tugas akhir mahasiswa UMY dinyatakan lolos deteksi plagiasi apabila hasil 

deteksi plagiasi menunjukkan angka kurang dari 20% dengan filter 1%. Oleh 

karena itu, skripsi mahasiswa wajib melampirkan hasil deteksi plagiasi pada saat 

mendaftarkan ujian pendadaran dengan ketentuan angka hasil deteksi < 20% 

dengan filter 1%. 
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BAB II 

MAKALAH KOMPREHENSIF 

 

A. Ketentuan Umum 

1. Ujian Komprehensif dimaksudkan untuk menilai kemampuan mahasiswa 

Program Doktor secara komprehensif yang meliputi aspek: 

a. Filsafat Ilmu 

b. Teori (berhubungan dengan tema disertasi) 

c. Metodologi Penelitian 

2. Ujian komprehensif dilakukan secara tertulis dan lisan. 

3. Makalah komprehensif adalah makalah yang ditulis sebelum mengajukan 

proposal disertasi untuk mengukur kemampuan akademik mahasiswa Program 

Doktor terkait dengan penguasaan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya dan 

teori-teori yang terkait dengan tema rencana penelitian disertasi. 

4. Makalah komprehensif bukan makalah pra-proposal atau semi-proposal, tetapi 

makalah utuh berupa preposisi sebagaimana artikel untuk jurnal akademik, dan 

masih ada kaitannya dengan tema rencana penelitian disertasi. 

5. Ujian komprehensif wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Doktor setelah 

menempuh semua mata kuliah teori. 

6. Makalah komprehensif untuk mahasiswa kelas reguler menggunakan Bahasa 

Indonesia dan diperbolehkan menggunakan Bahasa Inggris atau Arab, 

sedangkan untuk mahasiswa kelas internasional wajib menggunakan Bahasa 

Inggris atau Arab. 

 

B. Isi Makalah Komprehensif 

Makalah komprehensif dibuat dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. Makalah komprehensif berupa satu artikel ilmiah berisi antara 8.000 sampai 

12.000 kata yang dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi dan 

mencerminkan penguasaan terhadap topik-topik penelitian dan teori-teori yang 

relevan. 

2. Isi makalah komprehensif secara umum adalah: 

a. Pendahuluan:  

Mencakup latar belakang masalah, signifikansi masalah, teori yang akan 

digunakan, rumusan masalah dan argumentasi dasar. 

b. Pembahasan:    

Berisi beberapa sub-judul untuk menjawab rumusan masalah dan menerapkan 

teori. 

c. Kesimpulan:   

Berisi narasi yang menjawab rumusan masalah dan penegasan temuan dan 

kontribusi teoretik atau keilmuan makalah. 

 

 



 

 

Pedoman Penulisan Disertasi 2020 
 

8 

 

3. Referensi yang dipergunakan untuk menulis makalah komprehensif berupa: 

a. Buku, artikel dalam buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan laporan 

penelitian. 

b. Minimum 30% referensi adalah artikel jurnal akademik nasional dan 

internasional yang ter-update 10 tahun terakhir. 

c. Minimum 30% keseluruhan referensi berbahasa asing. 

 

C. Mekanisme Ujian Komprehensif 

1. Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh ujian komprehensif jika telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Program Doktor; 

b. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah teori; 

c. Menyerahkan maklah komprehensif sebanyak empat (4) eksemplar; 

d. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi yang ditentukan; 

2. Ujian komprehensif dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas: 

a. Satu orang Ketua 

b. Satu orang Sekretaris (tidak wajib) 

c. Dua orang Penguji. 

3. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian komprehensif dinyatakan 

sebagai berikut: 

a. Lulus dengan Pujian (with distinction), jika makalah sangat bagus, dan 

jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan. 

b. Lulus dengan perbaikan kecil (minor), jika makalah bagus dan jawaban serta 

penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan kecil. 

c. Lulus dengan perbaikan sedang, jika makalah bagus dan jawaban   serta   

penguasaan   materi   baik, tapi   ada perbaikan sedang. 

d. Lulus dengan perbaikan besar (major), jika makalah buruk dan jawaban serta 

penguasaan materi buruk. 

e. Tidak lulus, jika makalah tidak layak, dan jawaban serta peguasaan materi 

sangat buruk, dan dipandang tidak layak. 

4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang 

ujian komprehensif dan diberi kesempatan mengulang ujian sampai 2 kali, dan 

membayar biaya ujian. 

5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam dua (2) kali dalam ujian 

komprehensif dinyatakan tidak layak melanjutkan Program Doktor (S3) dan 

dinyatakan Drop Out (DO) 
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BAB III 

PROPOSAL DISERTASI 

 

A. Ketentuan Umum 

1. Ujian Proposal Disertasi dimaksudkan untuk menilai kelayakan Proposal 

disertasi yang diajukan oleh mahasiswa Program Doktor yang dilakukan 

dengan sistem terbuka untuk umum. 

2. Mahasiswa Program Doktor (S3) dapat menempuh Ujian Proposal    Disertasi 

setelah dinyatakan lulus ujian komprehensif. 

3. Dalam menyusun Proposal Disertasi, mahasiswa dibimbing oleh Tim Promotor 

yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usulan Program Studi. 

 

B. Format Proposal Disertasi 

Format penulisan Proposal Disertasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 

penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 

1. Proposal Penelitian Kuantitatif 

Proposal disertasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif disajikan 

dengan format sebagai berikut: 

a. Judul Penelitian 

Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi 

penelitian yang akan dilakukan (mencerminkan konsep atau hubungan 

antarkonsep dari gejala/fenomena yang diteliti). 

b. Latar Belakang Penelitian 

Pada latar belakang penelitian disertasi dikemukakan hal-hal yang menjadi 

latar belakang pemilihan topik penelitian, termasuk signifikansi pemilihan 

topik penelitian tersebut; penelitian dapat diangkat dari gejala empiris atau 

permasalahan praktis dan/atau permasalahan teoritis. 

c. Rumusan Masalah 

Bagian ini berisi tentang rumusan masalah penelitian (research problem) dan 

pernyataan masalah (problem statement) yang hendak dicari jawabannya 

melalui penelitian. 

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Pada bagian ini disebutkan secara spesifik tentang tujuan yang akan dicapai 

dan sumbangan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis 

(keilmuan) disebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah 

yang diteliti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam aspek praktis, 

disebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan 

yang dihasilkan penelitian ini. 

e. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini disajikan hasil kajian kepustakaan yang relevan dengan 

masalah penelitian. Juga dilakukan kajian/diskusi mengenai konsep dan teori 

yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-
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artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka 

berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi/penelitian. 

f. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari (beberapa) konsep/teori 

yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga memunculkan asumsi-

asumsi dan/atau proposisi, yang dapat ditampilkan dalam bentuk bagan alur 

pemikiran, yang kemudian dapat dirumuskan ke dalam hipotesis operasional 

atau hipotesis yang dapat diuji. 

g. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentatif tentang hubungan (asosiasi/ kausalitas) 

antara beberapa variabel. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis lazim 

dituliskan dalam sub-bab tersendiri. 

h. Metode 

Bagian ini menguraikan paradigma/pendekatan/metode yang akan digunakan 

dalam penelitian. Uraian metode mencakup, hal-hal sebagai berikut: 

1) Rancangan penelitian yang dipilih. 

2) Prosedur pengambilan/pemilihan sampel dan penentuan unit analisis. 

3) Sumber dan teknik pengumpulan data serta instrumen penelitian. 

4) Pengolahan dan analisis data termasuk (uji) validitas data yang sesuai 

dengan rancangan penelitian yang diusulkan. 

5) Lokasi dan waktu penelitian. 

i. Sistematika Pembahasan 

Bagian ini memuat alur penulisan disertasi dengan logika atau argumentasi 

penulis antara satu bagian dengan bagian yang lain sebagai satu kesatuan 

yang utuh. 

j. Kerangka Pembahasan (outline) 

Dikemukakan kerangka pembahasan disertasi sementara. Dalam penulisan 

akhir disertasi, kerangka pembahasan dapat dikembangkan. 

k. Daftar Pustaka 

Daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan/dirujuk dalam teks disertasi. 

Cara penulisan (lihat teknik penulisan disertasi dalam buku pedoman ini). 

l. Lampiran 

Berisi lampiran tentang hal-hal yang relevan dengan proposal, misalnya 

angket/kuesioner, pedoman wawancara, dan peta lokasi. 

 

2. Proposal Penelitian Kualitatif 

Proposal (usulan penelitian) untuk penelitian yang tidak membangun 

pernyataan/kerangka hipotetikal (penelitian kualitatif) dapat disajikan dengan 

format sebagai berikut: 
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a. Judul 

Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi 

penelitian yang akan dilakukan (mencerminkan konsep dari gejala/fenomena 

yang diteliti). 

b. Latar Belakang 

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang hal-hal/gejala yang menjadi latar 

belakang penelitian (hal-hal yang menarik minat peneliti untuk melakukan 

penelitian), fakta-fakta relevan dengan masalah penelitian sebagai titik tolak 

merumuskan masalah penelitian, alasanalasan (empiris, teknis) mengapa 

masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang penting 

untuk diteliti. 

c. Rumusan Masalah 

Penelitian berpangkal pada suatu pertanyaan dari suatu permasalahan yang 

muncul dari benak peneliti karena "ketidaktahuan" mengenai suatu fenomena 

atau gejala. Ini salah satu pemicu timbulnya penelitian. Contoh: Apa yang 

menyebabkan kriminalitas meningkat, kenakalan remaja. Pemicu penelitian 

dapat datang dari berbegai sumber: pengamatan, bacaan baik dari buku 

ataupun sumber-sumber lain misalnya pertemuan ilmiah. Permasalahan 

penelitian merupakan justifikasi (alasan) mengapa penelitian tertentu perlu 

dilakukan. Justifikasi tergantung pada pentingnya permasalahan, sedangkan 

pentingnya permasalahan dapat ditinjau dari pelbagai aspek. Pertanyaan atau 

permasalahan penelitian yang lebih spesifik akan lebih baik karena dapat 

mengarahkan kegiatan penelitian yang lebih spesifik pula. 

d. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Bagian ini menyebutkan secara spesifik tujuan penelitian yang akan dicapai, 

sehingga rumusan tujuan merupakaan pernyataan yang singkat dan jelas. 

Penelitian dapat bertujuan untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, 

membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep, atau dugaan atau 

membuat suatu prototipe. Pada bagian ini juga dikemukakan manfaat 

penelitian, baik manfaat teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan upaya pemecahan masalah penelitian. Manfaat teoritis (akademis) 

adalah kegunaan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan, 

sedangkan manfaat praktis adalah kegunaan hasil penelitian untuk 

kepentingan masyarakat penggunanya. 

e. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka (literature review) memuat uraian tentang teori/konsep hasil-

hasil penelitian terdahulu/yang telah ada (prior research), yang relevan 

dengan studi/penelitian yang akan dilakukan. Kajian literatur bukan semata-

mata untuk meninjau sejumlah literatur, melainkan untuk menunjukkan 

keterkaitan studi yang diusulkan dengan literatur yang dikaji tersebut. Pada 

bagian ini dikemukakan pula bahwa masalah yang akan dibahas belum 
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pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian ini di antara 

penelitian-penelitian terdahulu. 

f. Kerangka Teori 

Bagian ini berisi kerangka konseptual yang dibuat oleh penulis tentang 

permasalahan yang dikaji. 

g. Metode 

Bagian ini mencakup pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis 

data yang digunakan dalam penelitian. 

h. Sistematika dan Kerangka Pembahasan (outline) 

Bagian ini memuat alur penulisan disertasi dengan logika atau argumentasi 

penulis antara satu bagian dengan bagian yang lain sebagai satu kesatuan 

yang utuh dan terpadu. Sistematika pembahasan dan isi pembahasan disertasi 

dituangkan dalam kerangka pembahasan (outline) disertasi. 

i. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan/dirujuk 

dalam teks. Cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada bab teknik 

penulisan disertasi dalam buku pedoman ini. 

 

C. Mekanisme Ujian Proposal Disertasi 

1. Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Ujian Proposal Disertasi jika telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif. 

b. Telah menyerahkan Proposal disertasi yang telah disetujui oleh Tim 

Promotor. 

c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan yang 

telah ditentukan. 

2. Prosedur   pendaftaran   ujian   proposal   disertasi   melalui Sekretariat Program 

Doktor dengan  

a. Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal disertasi. 

b. Menyerahkan proposal disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor 

sebanyak 4 (Empat) eksemplar dengan sampul depan berwarna coklat. 

3. Ujian Proposal Disertasi dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas: 

a. Satu orang Ketua 

b. Satu orang Sekretaris 

c. Dua orang Penguji. 

4. Hasil Ujian Proposal Disertasi diatur sebagai berikut: 

a. Lulus tanpa perbaikan dan dapat melaksanakan penelitian disertasi. 

b. Lulus dengan perbaikan dan dapat melaksanakan penelitian disertasi 

dengan syarat melakukan perbaikan Proposal disertasi terlebih dahulu.  

c. Tidak lulus dan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan sebagai penelitian 

disertasi. 
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5. Bagi mahasiswa yang hasil ujian Proposal Disertasi dinyatakan tidak lulus dapat 

menempuh Ujian Proposal Disertasi Ulang setelah memperbaiki Proposal 

disertasi atas masukan dan keberatan Tim Penilai. 

6. Mahasiswa Program Doktor diberikan kesempatan untuk melakukan ujian ulang 

Proposal Disertasi pada semester berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali 

yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) semester.  

7. Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus Ujian Ulang Proposal Disertasi 

dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan Drop Out (DO). 

8. Proposal yang telah diujikan, dan direvisi bila disarankan perbaikan, harus 

mendapat persetujuan pembaca naskah/penguji (contoh halaman persetujuan 

penguji terdapat pada lampiran 1) dan diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur 

Pascasarjana melalui Koordinator Program Doktor guna penambahan seorang 

lagi promotor. 

9. Penilaian hasil Ujian Proposal Disertasi dilakukan dengan standar penilaian 

sebagai berikut: 

 

Nilai Huruf Bobot Keterangan 

A A ≥ 80 Istimewa 

AB 75 ≤ AB ˂ 80 Sangat Baik 

B 65≤ B ˂ 75 Baik 

BC 60 ≤ BC ˂ 65 Tidak Lulus 

C 50 ≤ C ˂ 60 Tidak Lulus 

D 35≤ D ˂ 50 Tidak Lulus 

E E ˂ 35 Tidak Lulus 
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BAB IV 

TIM PROMOTOR 

 

1. Selama menyusun Disertasi setiap mahasiswa Program Doktor diarahkan dan 

dibimbing oleh Tim Promotor 

2. Tim Promotor berjumlah minimal 2 (dua) orang, yang teridiri dari 1 (satu) 

Promotor dan minimal 1 (satu) Co- Promotor. 

3. Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. Kualifikasi pendidikan akademik Doktor, dan jabatan fungsional Profesor 

(Guru Besar) 

b. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi dan bidang ilmu 

yang sesuai dengan disertasi mahasiswa.  

c. Dosen tetap atau tidak tetap UMY. 

d. Ketentuan huruf c dapat disimpangi dengan persetujuan Direktur Pascasarjana.   

4. Co-Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. Kualifikasi pendidikan akademik Doktor dan jabatan fungsional akademik 

sekurang-kurangnya Lektor Kepala. 

b. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi dan relevan 

dengan disertasi mahasiswa.  

c. Dosen tetap atau tidak tetap Program Doktor. 

d. Ketentuan huruf c dapat disimpangi dengan persetujuan Direktur Pascasarjana.   

5. Penentuan Tim Promotor: Salah satu promotor ditentukan segera setelah selesai 

Ujian Komprehensif, sedangkan promotor lainnya ditentukan setelah ujian 

proposal disertasi. 

6. Promotor ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana atas 

usulan Ketua Program Studi. 

7. Penggantian Tim Promotor dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Program 

Pascasarjana, dengan alasan: 

a. Jika salah seorang Tim Promotor berhalangan tetap (misalnya meninggal 

dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama, atau mengundurkan diri). 

b. Tidak dapat melaksanaan tugas sebagai Tim Promotor secara maksimal. 
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BAB V 

DISERTASI 

 

A. Ketentuan Umum 

1. Disertasi adalah karya ilmiah asli mahasiswa Program Doktor yang ditunjukkan 

dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya.  

2. Disertasi harus mempunyai nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik teori 

maupun aplikasinya.  

3. Penulisan Disertasi mengikuti pedoman penulisan disertasi yang berlaku.  

4. Penulisan Disertasi harus mengacu pada pedoman penulisan tugas akhir 

sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor UMY. 

5. Bobot Disertasi adalah 12 (dua belas) SKS. 

 

B. Format Disertasi 

Format Disertasi ditulis secara sistematis terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu 

bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Isi disertasi berkisar antara 200 sampai 

300 halaman. Sistematika penulisan disertasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu disertasi yang didasarkan pada penelitian kuantitatif dan disertasi hasil 

penelitian kualitatif. 

1. Penelitian Kuantitatif 

Disertasi untuk penelitian yang membangun pernyataan/kerangka 

hipotetikal dapat disajikan dengan format sebagai berikut: 

a. Bagian Awal 

1) Judul 

Judul disertasi berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi 

penelitian yang dilakukan (mencerminkan konsep atau hubungan 

antarkonsep dari gejala/fenomena yang diteliti). 

2) Halaman Sampul Depan (Cover) 

Halarnan sarnpul depan memuat judul disertasi, logo UMY penyusun, 

pernyataan disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor, 

lembaga tempat studi, kota tempat studi, dan tahun. Sampul depan dibuat 

dalam sampul tebal (hard cover) warna coklat (Sakura 34).  

Contoh halaman sampul depan dapat dilihat pada lampiran 4, hal. 36. 

3) Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, 

tetapi diketik di atas kertas HVS warna putih. Contoh bagian ini sama 

dengan halaman sampul depan. 

Contoh halaman sampul dalam dapat lihat pada lampiran 4, hal. 36. 

4) Halaman Pernyataan Keaslian 

Halaman ini memuat pernyataan tertulis penulis disertasi, bahwa disertasi 

yang diajukan secara keseluruhan merupakan hasil penelitian karyanya 

sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik 
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(sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas/perguruan tinggi 

manapun). Disertasi adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis 

sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim 

promotor. Pada disertasi tidak terdapat karya atau pendapat yang telah 

ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dirujuk sumbernya. Halaman ini ditandatangani oleh penyusun disertasi di 

atas meterai Rp. 6.000,-.  

Contoh halaman pernyataan keaslian dapat dilihat pada lampiran 5, hal. 37. 

5) Halaman Nota Dinas Promotor 

Halaman persetujuan promotor berisi pernyataan promotor bahwa disertasi 

telah diperiksa, dikoreksi, dan disetujui oleh pembimbing/promotor dan 

memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar doktor dalam ilmu 

yang sesuai dengan program studi masing-masing.  

Contoh halaman persetujuan promotor dapat dilihat pada lampiran 10, hal. 42. 

6) Halaman Nota Persetujuan Tim Penguji 

Halaman persetujuan Tim penguji berisi pernyataan Tim penguji bahwa 

disertasi telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran pada ujian pendahuluan, 

dan layak untuk diteruskan dalam ujian terbuka.  

Contoh persetujuan Tim penguji dapat dilihat pada lampiran 11, hal. 43. 

7) Halaman Pengesahan 

Pada halaman pengesahan disertasi terdapat logo UMY, pengesahan, judul 

disertasi, nama penulis, NIM, program, penerimaan disertasi sebagai syarat 

memperoleh gelar doktor, kota dan tanggal pengesahan, nama-nama tim 

penguji dan direktur program pascarjana beserta tanda tangan masing-

masing.  

Contoh halaman pengesahan disertasi dapat dilihat pada lampiran 9, hal. 41. 

8) Abstrak 

Abstrak merupakan bagian disertasi yang mencerminkan seluruh isinya 

dengan mengungkapkan intisari permasalahan penelitian, pendekatan yang 

digunakan atau kerangka pemikiran, metode penelitian, temuan penelitian, 

dan kesimpulan. Uraian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dan 

bahasa Inggris masing-masing tidak lebih dari 500 kata, diketik dengan 

jarak 1 (satu) spasi. 

9) Transliterasi 

Jika penulisan disertasi menggunakan transliterasi, maka perlu dibuat 

pedoman transliterasi. Pemilihan pedoman transliterasi diserahkan kepada 

penulis disertasi, dengan syarat konsisten. Pedoman transliterasi yang 

dipilih antara lain pedoman yang terdapat dalam SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 

Contoh pedoman transliterasi dapat dilihat pada lampiran 12, hal. 44. 
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10) Kata Pengantar 

Bagian ini mengungkapkan pokok-pokok persoalan yang diteliti. Selain itu, 

dapat pula dikemukakan hal-hal seperti; hambatan-hambatan dan 

dukungan-dukungan sewaktu melakukan penelitian dan penulisan disertasi 

serta pernyataan ungkapan rasa terima kasih kepada pelbagai pihak atas 

terlaksananya penelitian dan penulisan disertasi. 

11) Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi 

disertasi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin secara langsung 

melihat suatu bab atau sub-bab beserta nomor halamannya. 

Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran 13, hal. 47. 

12) Daftar tabel (jika ada).  

Jika di dalam disertasi terdapat sejumlah label, maka perlu dibuat daftar 

tabel. 

Contoh daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 14, hal. 50 

13) Daftar Gambar (jika ada)  

Jika di dalam disertasi terdapat beberapa gambar, maka perlu dibuat daftar 

gambar. 

Contoh daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 15, hal. 50. 

14) Daftar Singkatan (jika ada) 

Jika dalam disertasi digunakan singkatan-singkatan tertentu, maka daftar 

singkatan perlu dibuat. 

Contoh daftar singkatan dapat dilihat pada lampiran 17, hal. 52. 

15) Daftar Lampiran 

Jika disertasi dilengkapi dengan berbagai lampiran, maka perlu dibuat 

daftar lampiran. 

Contoh daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 16, hal. 51. 

 

b. Bagian Utama 

Bagian utama disertasi memuat unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Bab Pendahuluan 

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan atau 

identifikasi masalah tujuan dan kegunaan atau manfaat penelitian. 

a) Latar Belakang Masalah 

Mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang pemilihan topik 

penelitian, termasuk signifikansi pemilihan topik penelitian tersebut; 

penelitian dapat diangkat dari gejala empiris atau permasalahan praktis 

dan/atau permasalahan teoritis. Mengemukakan dan meletakkan 

penelitian yang dilakukan dalam peta keilmuan yang menjadi perhatian 

peneliti; menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh peneliti dan peneliti-peneliti lain yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 



 

 

Pedoman Penulisan Disertasi 2020 
 

18 

 

b) Rumusan Masalah atau Identifikasi Masalah 

Merumuskan masalah penelitian (research problem) dan mengemukakan 

pernyataan masalah (problem statement). 

c) Tujuan Penelitian 

Mengemukakan tujuan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian 

deduktif-hipotetikal, tujuan penelitian lazimnya adalah menjelaskan atau 

mengukur hubungan (asosiasi atau kausalitas) antar-variabel yang 

menjadi perhatian dalam studi. 

d) Kegunaan Penelitian atau Manfaat Penelitian 

Mengungkapkan secara spesifik kegunaan penelitian yang dapat dicapai 

dari: Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis 

apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Aspek praktis (guna 

laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari 

penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini. 

2) Bab Kajian Pustaka 

Pada bab ini disajikan kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

Dalam kajian pustaka dilakukan kajian kepustakaan yang relevan dengan 

masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan kajian/diskusi mengenai konsep 

dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari 

artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian 

pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi. 

Kerangka pemikiran dalam penulisan disertasi diturunkan dari (beberapa) 

konsep/teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

memunculkan asumsi-asumsi dan/atau proposisi, dan kemudian 

ditampilkan dalam bentuk bagan alur pemikiran. Selanjutnya, dirumuskan 

ke dalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat diuji. Hipotesis 

adalah pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa variabel. Pada 

penelitian kuantitatif, hipotesis lazim dituliskan dalam sub-bab tersendiri. 

3) Bab Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan paradigma/pendekatan/metode yang digunakan dalam 

penelitian. Uraian metode mencakup, rancangan penelitian yang dipilih, 

prosedur pengambilan/pemilihan sampel dan penentuan unit analisis, 

sumber dan teknik pengumpulan data serta instrumen penelitian, 

pengolahan dan analisis data termasuk (uji) validitas data yang sesuai 

dengan rancangan penelitian yang diusulkan, lokasi dan waktu penelitian. 

4) Bab Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dan pembahasan 

dapat disajikan dalam beberapa bab sesuai kebutuhan. Sehubungan dengan 

ini, jumlah dan judul bab disesuaikan pula dengan kebutuhan. Uraian hasil 

dan pembahasan dapat disajikan dalam bab atau sub-bab terpisah atau setiap 

bab atau sub-bab dapat sekaligus menyajikan data dan pembahasan sesuai 

dengan topik/pokok persoalan bab/sub-bab. 
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Dalam menyajikan hasil dan pembahasan, uraian didahului dengan 

gambaran tentang lokasi/setting/objek penelitian yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. Uraian ini dapat disajikan dalam bab atau subbab 

tersendiri. 

Bila uraian hasil dan pembahasan disajikan hanya dalam 1 (satu) bab, maka 

sub bab A menguraikan hasil penelitian yang dapat dimulai pembahasan 

tentang gambaran umum lokasi penelitian, sedang uraian tentang 

pembahasan berikutnya disajikan dalam sub-bab B dan seterusnya. 

Bila uraian hasil dan pembahasan disajikan dalam lebih dari 1 (satu) bab, 

maka bab IV menguraikan hasil penelitian yang dapat dimulai pembahasan 

tentang gambaran umum lokasi penelitian, sedang uraian tentang 

pembahasan berikutnya disajikan dalam bab V dan seterusnya. 

5) Bab Penutup 

Bab ini menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti 

berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyatakan temuan-temuan 

penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran 

menyatakan saran teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji, serta saran 

praktis yang terkait dengan pernyataan penerapan ilmu pengetahuan terkait. 

Dalam saran sebaiknya menyebutkan keterbatasan penelitian. 

 

c. BagianAkhir 

Bagian akhir disertasi memuat hal-hal berikut: 

1) Daftar pustaka. Contoh daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 22 hal. 

65. 

2) Daftar riwayat hidup (curriculum vitae) 

Daftar riwayat hidup memuat identitas diri kandidat doktor, riwayat 

pendidikan, riwayat pekerjaan, prestasi yang pernah diraih, pengalaman 

organisasi, dan karya-karya. Contoh daftar riwayat hidup dapat dilihat 

pada lampiran 18 hal. 53. 

 

2. Penelitian Kualitatif 

Penulisan disertasi untuk penelitian kualitatif dapat disajikan dengan format 

sebagai berikut: 

a. Bagian Awal 

1) Judul 

Judul disertasi berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi 

penelitian yang dilakukan (mencerminkan konsep atau hubungan antar 

konsep dari gejala/fenomena yang diteliti). 

2) Halaman Sampul Depan (Cover) 

Halaman sarnpul depan memuat judul disertasi, logo UMY penyusun, 

pernyataan disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor, 
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lembaga tempat studi, kota tempat studi, dan tahun. Sampul depan dibuat 

dalam sampul tebal (hard cover) warna coklat (Sakura 34).  

Contoh halaman sampul depan dapat dilihat pada lampiran 4, hal. 36. 

3) Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, 

tetapi diketik di atas kertas HVS warna putih. Contoh bagian ini sama 

dengan halaman sampul depan, (dapat dilihat pada lampiran 4, hal. 36). 

4) Halaman Pernyataan Keaslian 

a) Halaman ini memuat pernyataan tertulis penyusun disertasi, bahwa 

disertasi yang diajukan secara keseluruhan merupakan hasil penelitian 

karyanya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 

akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas/perguruan 

tinggi manapun). 

b) Disertasi adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri 

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim 

promotor. 

c) Pada disertasi tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dirujuk 

sumbernya. 

d) Halaman ini ditandatangani oleh penyusun disertasi di atas meterai Rp. 

6.000,-. 

Contoh halaman pernyataan keaslian dapat dilihat pada lampiran 5, 

hal. 37. 

5) Halaman Nota Dinas Promotor 

Halaman persetujuan promotor berisi pernyataan promotor bahwa 

disertasi telah diperiksa, dikoreksi, dan disetujui oleh 

pembimbing/promotor dan memenuhi salah satu syarat ujian guna 

memperoleh gelar doktor dalam ilmu Psikologi Pendidikan Islam. (dapat 

dilihat pada lampiran 10, hal. 42). 

6) Halaman Persetujuan Tim Penguji 

Halaman persetujuan tim penguji berisi pernyataan Tim penguji bahwa 

disertasi telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran pada ujian 

pendahuluan, dan layak untuk diteruskan dalam ujian terbuka. (dapat 

dilihat pada lampiran 11, hal. 43). 

7) Halaman Pengesahan 

Pada halaman pengesahan disertasi terdapat logo UMY, pengesahan, judul 

disertasi, nama penulis, NIM, program, penerimaan disertasi sebagai 

syarat memperoleh gelar doktor, kota dan tanggal pengesahan, nama-nama 

Tim Penguji dan Direktur Program Pascarjana beserta tanda tangan 

masing-masing. (dapat dilihat pada lampiran 9, hal. 41). 
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8) Abstrak 

Abstrak merupakan bagian disertasi yang mencerminkan seluruh isinya 

dengan mengungkapkan intisari permasalahan penelitian, pendekatan 

yang digunakan atau kerangka pemikiran, metode penelitian, temuan 

penelitian, dan kesimpulan. Uraian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa 

Arab dan bahasa Inggris masing-masing tidak lebih dari 500 kata, dan 

diketik dengan jarak 1 (satu) spasi. 

9) Transliterasi 

Jika penulisan disertasi menggunakan transliterasi, maka perlu dibuat 

pedoman transliterasi. Pemilihan pedoman transliterasi diserahkan kepada 

penulis disertasi, dengan syarat konsisten. Pedoman transliterasi yang 

dipilih antara lain pedoman yang terdapat dalam SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 1581 1987 dan Nomor: 

0543b1U11987. 

Contoh pedoman transliterasi dapat dilihat pada lampiran 12, hal. 44. 

10) Kata Pengantar 

Bagian ini mengungkapkan pokok-pokok persoalan yang diteliti. Selain 

itu, dapat pula dikemukakan hal-hal seperti; hambatan-hambatan dan 

dukungan-dukungan sewaktu melakukan penelitian dan penulisan 

disertasi serta pernyataan ungkapan rasa terima kasih kepada pelbagai 

pihak atas terlaksananya penelitian dan penulisan disertasi. 

11) Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh 

isi disertasi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin secara 

langsung melihat suatu bab atau sub-bab beserta nomor halamannya. 

Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran 13, hal. 47. 

12) Daftar Tabel (jika ada) 

Jika di dalam disertasi terdapat sejumlah tabel, maka perlu dibuat daftar 

tabel. 

Contoh daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 14, hal. 49. 

13) Daftar Gambar (jika ada) 

Jika di dalam disertasi terdapat beberapa gambar, maka perlu dibuat daftar 

gambar. 

Contoh daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 15, hal. 50. 

14) Daftar Singkatan (jika ada) 

Jika dalam disertasi digunakan singkatan-singkatan tertentu, maka daftar 

singkatan perlu dibuat. 

Contoh daftar singkatan dapat dilihat pada lampiran 17, hal. 52. 

15) Daftar Lampiran 

Jika disertasi dilengkapi dengan berbagai lampiran, maka perlu dibuat 

daftar lampiran. 

Contoh daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 16, hal. 51. 



 

 

Pedoman Penulisan Disertasi 2020 
 

22 

 

b. Bagian Utama 

Bagian utama disertasi memuat unsur-unsur: Bab Pendahuluan, Bab Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, serta Bab Kesimpulan dan Saran. 

1) Bab Pendahuluan 

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, fokus penelitian 

atau rumusan masalah, tujuan dan kegunaan atau manfaat penelitian, serta 

Metode Penelitian. 

a) Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang masalah disertasi mengemukakan hal-hal yang menjadi 

latar belakang pemilihan topik penelitian, termasuk signifikansi 

pemilihan topik penelitian tersebut; penelitian dapat diangkat dari 

gejala empiris atau permasalahan praktis dan/atau permasalahan 

teoritis. Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang dilakukan 

dalam peta keilmuan yang menjadi perhatian peneliti; menunjukkan 

penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti dan 

peneliti-peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

b) Rumusan Masalah atau Identifikasi Masalah 

Merumuskan masalah penelitian (research problem) dan 

mengemukakan pernyataan masalah (problem statement). 

c) Tujuan Penelitian 

Mengemukakan tujuan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian 

deduktif-hipotetikal, tujuan penelitian lazimnya adalah menjelaskan 

atau mengukur hubungan (asosiasi atau kausalitas) antarvariabel yang 

menjadi perhatian dalam studi. 

d) Kegunaan Penelitian atau Manfaat Penelitian 

Mengungkapkan secara spesifik kegunaan penelitian yang dapat 

dicapai dari: aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan 

teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Aspek praktis 

(guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai 

dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini. 

e) Kajian Pustaka dan Kerangka Teori 

Pada bab ini disajikan kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang 

relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan 

kajian/diskusi mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan 

literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan 

dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun 

konsep atau teori yang menjadi dasar studi. 

f) Bab Metode Penelitian 

Metode penelitian menguraikan paradigma/pendekatan/metode yang 

dipergunakan dalam penelitian. Uraian metode penelitian juga 

mencakup tatacara atau teknik pengumpulan data, misalnya 
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wawancara, observasi, dan telaah dokumen, uraian tentang analisis 

data, dan uraian tentang bagaimana menjaga validitas/otentitas data.  

2) Bab Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dan 

pembahasan dapat disajikan dalam beberapa bab sesuai kebutuhan. 

Sehubungan dengan ini, jumlah dan judul bab disesuaikan pula dengan 

kebutuhan. Uraian hasil dan pembahasan dapat didahului dengan 

gambaran tentang lokasi penelitian atau profil informan. Bab selanjutnya 

uraian tentang hasil penelitian berdasarkan tema-tema tertentu. Sementara 

uraian tentang Pembahasan berikutnya disajikan dalam bab berikutnya. 

Bila uraian hasil dan pembahasan disajikan hanya dalam 1 (satu) bab, 

maka subbab A menguraikan hasil penelitian yang dapat dimulai 

pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sedang uraian dan 

pembahasan berikutnya disajikan dalam sub-bab B dan seterusnya. 

Bila uraian hasil dan pembahasan disajikan dalam lebih dari 1 (satu) bab, 

maka bab IV menguraikan hasil penelitian yang dapat dimulai 

pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sedang uraian 

tentang pembahasan berikutnya disajikan dalam bab V dan seterusnya. 

3) Bab Penutup 

Bab ini menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti 

berupa simpulan dan saran. Simpulan menyatakan temuan-temuan 

penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran 

menyatakan saran teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji, serta saran 

praktis yang terkait dengan pernyataan penerapan ilmu pengetahuan 

terkait. 

 

c. Bagian Akhir 

Bagian akhir disertasi memuat hal-hal berikut: 

1) Daftar Pustaka. Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada 

lampiran 22 hal. 65. 

2) Lampiran 

3) Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) 

Daftar riwayat hidup memuat identitas diri kandidat doktor, riwayat 

pendidikan, riwayat pekerjaan, prestasi yang pernah diraih, pengalaman 

organisasi, dan karya-karya. Contoh daftar riwayat hidup dapat dilihat 

pada lampiran 18 hal. 53. 
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BAB VI 

TATA CARA PENULISAN 

 

Tata cara penulisan skripsi meliputi: bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, 

tabel, gambar, bahasa, penulisan nama, catatan perut, kutipan, dan catatan kaki. 

A. Bahan dan Ukuran Kertas 

1. Makalah Komprehensif dan Proposal Disertasi diketik menggunakan kertas HVS 

berukuran 21 x 29,7 cm (A4) dengan berat kertas minimal 70 gram, dicetak satu 

sisi (tidak bolak-balik). 

2. Disertasi untuk Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup dan Promosi Doktor diketik 

menggunakan kertas HVS berukuran 18,2 x 25,7 cm (B5) dengan berat kertas 

minimal 70 gram. Formatnya dalam bentuk buku dicetak dua sisi (bolak-balik). 

3. Sampul makalah kompehensif berupa kertas putih yang dilapisi plastik 

transparan. 

4. Sampul proposal disertasi berupa kertas sampul warna coklat. 

5. Sampul disertasi dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk ujian Kelayakan dan Tertutup, sampul disertasi terbuat dari kertas 

sampul warna coklat (sakura 34) dan dijilid tipis (soft cover). 

b. Untuk ujian promosi doktor, sampul disertasi terbuat dari kertas sampul warna 

coklat (Sakura 34) dan dijilid tebal (hard cover). 

 

B. Format Sampul (Cover) 

1. Tulisan pada cover (sampul) makalah komprehensif meliputi hal-hal sebagai 

benkut: 

a. Judul makalah komprehensif (Capital) 

b. Logo UMY 

c. Tulisan "oleh:" 

d. NAMA MAHASISWA (tanpa gelar akademik) 

e. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

f. Tulisan MAKALAH KOMPREHENSIF 

g. Tulisan " Diajukan kepada Program Studi Doktor Psikologi Pendidikan Islam 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai syarat untuk menempuh 

Ujian Komprehensif.” 

h. Tulisan "PROGRAM PASCASARJANA" 

i. Tulisan "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA" 

j. Tahun pengajuan  

Contoh Halaman cover makalah komprehensif dapat dilihat pada lampiran 1, 

hal. 33. 

 

2. Tulisan pada cover (sampul) proposal disertasi meliputi hal-hal sebagai benkut: 

a. Judul makalah proposal disertasi (Capital) 

b. Logo UMY 

c. Tulisan "oleh:" 
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d. NAMA MAHASISWA (tanpa gelar akademik) 

e. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

f. Tulisan PROPOSAL DISERTASI 

g. Tulisan " Diajukan kepada Program Studi Doktor Psikologi Pendidikan Islam 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah YogyakartamGuna 

Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Psikologi 

Pendidikan Islam. 

h. Tulisan "PROGRAM PASCASARJANA" 

i. Tulisan "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA" 

j. Tahun pengajuan  

Contoh Halaman cover proposal disertasi dapat dilihat pada lampiran 2, hal. 34. 

 

3. Tulisan pada cover disertasi meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Judul disertasI (Capital) 

b. Logo UMY 

c. Tulisan "oleh:" 

d. NAMA MAHASISWA (tanpa gelar akademik) 

e. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

f. Tulisan "DISERTASI" 

g. Tulisan "Diajukan kepada Program Doktor Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna 

Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Psikologi Pendidikan Islam.” 

h. Tahun pengajuan 

Contoh Halaman judul proposal disertasi dapat dilihat pada lampiran 4, hal. 36. 

 

C. Pengetikan 

1. Layout Kertas 

a. Makalah Komprehensif dan Proposal Disertasi 

- Jarak margin atas (top): 4 cm  

- Jarak margin kiri (left): 4 cm  

- Jarak margin bawah (bottom): 3 cm 

- Jarak margin kanan (right): 3 cm  

b. Proposal Disertasi 

- Jarak margin atas (top): 4 cm  

- Jarak margin kiri (left): 4 cm  

- Jarak margin bawah (bottom): 3 cm 

- Jarak margin kanan (right): 3 cm  

c. Disertasi 

- Jarak margin atas (top): 3 cm  

- Jarak margin kiri (left): 3 cm  

- Jarak margin bawah (bottom): 3 cm 

- Jarak margin kanan (right): 3 cm  
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2. Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan makalah komprehensif, proposal 

disertasi maupun disertasi adalah Times New Roman dengan ukuran font sebagai 

berikut: 

a. ukuran font 14 dan tebal untuk judul 

b. ukuran font 14 dan tebal untuk nama lembaga pada judul 

c. ukuran font 12 dan tebal untuk nama penulis. 

d. ukuran font 12 untuk isi naskah. 

e. ukuran font 11 dan tebal untuk tulisan lain pada judul. 

f. ukuran font 10 untuk catatan kaki 

3. Cetak miring (italic) digunakan untuk menulis judul buku, nama jurnal dan istilah 

asing yang belum baku dalam Bahasa Indonesia 

4. Lambang atau tanda-tanda yang tidak dapat ditulis dengan mesin ditulis dengan 

tangan memakai tinta hitam. 

5. Bilangan di atas sepuluh ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat. 

6. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya, misalnya: 

m, gr, kg,  km. 

7. Judul bab ditulis dengan huruf besar (kapital) dan diletakkan di tengah secara 

simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas. 

8. Judul sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada tiap-tiap 

permulaan kata 

9. Judul anak sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada 

permulaan kata. 

Contoh:  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Karakter 

1. Definisi Pendidikan Karakter 

 

D. Spasi (jarak antar baris) 

1. Jarak antara penunjuk bab (misalnya BAB I) dengan judul bab (misalnya 

PENDAHULUAN) adalah 1,5 spasi. 

2. Jarak antara judul bab dengan teks pertama isi naskah atau antara judul bab 

dengan judul sub bab adalah 3 spasi. 

3. Jarak antara judul sub bab dengan baris pertama teks isi naskah adalah 1,5 spasi. 

4. Jarak antar baris teks adalah 1,5 spasi, kecuali kutipan langsung, catatan kaki 

dan data pustaka dalam daftar pustaka (1 spasi). 

5. Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima 

ketukan dari marjin kiri teks isi naskah, dan jarak antara alinea adalah 1,5 spasi. 

6. Jarak antara baris akhir teks ini dengan judul sub berikutnya adalah 3 spasi. 

7. Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, atau diagram adalah tiga spasi. 

8. Petunjuk bab dan judul bab selalu diketik pada halaman baru. 
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E. Penomoran 

1. Halaman Bagian Awal 

a. Penomoran pada bagian awal disertasi, mulai dari halaman Judul dalam 

(halaman sesudah sampul luar) sampai dengan halaman daftar lampiran, 

menggunakan angka romawi kecil 

b. Nomor halaman diletakkan pada tepi (marjin) bawah di posisi tengah. 

2. Penomoran Halaman Bagian Utama 

a. Penomoran bab menggunakan angka Romawi kapital di tengah halaman 

(misalnya BAB I)  

b. Penomoran sub bab menggunakan huruf kapital, dan diketik pada pinggir 

sebelah kiri (misalnya A, B, C. dst) 

c. Penomoran anak sub bab menggunakan angka Arab (misalnya; 1, 2, 3 dst.). 

d. Penomoran bab dari anak sub bab menggunakan angka 1), 2), 3) dan 

seterusnya. Kemudian perincian selanjutnya menggunakan huruf kecil a), b), 

c), dan seterusnya. 

3. Halaman Bagian Akhir 

a. Penomoran pada bagian akhir disertasi, mulai dari halaman DAFTAR 

PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, menggunakan angka Arab yang 

diketik pada tepi (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi dari pinggir 

atas (baris pertama teks pada halaman itu) lurus dengan tepi (marjin) kanan teks 

b. Penomoran pada bagian akhir disertasi, mulai dari halaman daftar pustaka 

sampai dengan halaman riwayat hidup menggunakan angka 

c. Nomor halaman diletakkan pada tepi (marjin) bawah di posisi tengah. 

d. Nomor halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan nomor halaman bagian 

inti disertasi. 

 

F. Tabel dan Gambar 

1. Bagan, grafik, pets, dan foto termasuk dalam kategori gambar. 

2. Tabel dan gambar diletakkan secara simetris. 

3. Tabel dan gambar dinomori dengan angka, disesuaikan dengan letaknya pada bab. 

Misalnya: 1.1, 2.1 atau 3.2. Angka depan menunjukkan di bab berapa, sedangkan 

angka kedua menunujukan urutannya. 

4. Judul tabel menyertai nomor diletakkan simetris di atas tabel dan gambar tanpa 

diakhiri tanda titik. 

5. Judul gambar menyertai nomor diietakkan simetris di bawah gambar tanpa 

diakhiri tanda titik. 

6. Keterangan tabel dan gambar ditulis pada halaman yang sama dengan halaman 

tabel dan gambar tersebut. 

 

G. Bahasa dan Istilah 

1. Disertasi ditulis dengan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. 
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2. Menghindari pemakaian kata ganti orang pertama dan kedua (saya, aku, kami, 

kita, engkau, kamu). Kata ganti orang pertama dibuat dengan format kalimat pasif. 

3. Istilah asing ditulis dengan cetak miring (italic). Pada penggunaan yang pertama 

kali perlu dijelaskan arti atau padanannya. 

4. Istiiah-istilah penting dalam disertasi dapat dibuatkan daftar istilah tersendiri. 

5. Mahasiswa asing dengan pertimbangan khusus dan persetujuan dari Direktur 

Pascasarjana bisa menulis dengan menggunakan bahasa asing (Inggris atau 

Arab) 

 

H. Penulisan Nama 

1. Nama orang atau penulis yang diacu dalam uraian ditulis tanpa gelar akademik 

atau derajat kesarjanaan. 

2. Nama penulis dalam daftar pustaka dicantumkan lengkap, termasuk apabila 

penulis sebuah pustaka terdiri dua orang atau tiga. Jika penulis lebih dari tiga 

orang, cukup ditulis penulis pertama ditambah et. al. 

3. Jika  penulis  lebih  dari  satu,  penulisan  nama  penulis pertama  menggunakan   

nama   belakang   diikuti   nama depan. Penulis berikutnya menggunakan nama 

depan terlebih dahulu. 

 

I. Pengetikan Abstrak 

1. Abstrak dibuat dalam tiga Bahasa (Indonesia, Inggris dan Arab) 

2. Jarak antara judul ABSTRAK dengan teks pertama abstrak adalah 3 spasi. 

3. Jarak pengetikan baris teks abstrak adalah satu spasi 

4. Penulisan ABSTRAK dan seluruh isi teks abstrak (bahasa Indonesia) diketik 

dengan huruf tegak (tidak miring). 

5. Penulisan ABSTRACT dan seluruh isi teks abstract (bahasa Inggris) diketik 

dengan huruf miring. 

6. Penulisan ABSTRACT dan seluruh isi teks abstract (bahasa arab) diketik dengan 

huruf arab, adapun jenis font yang digunakan traditional arabic. 

 

J. Kutipan 

1. Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan 

aslinya. Penulisan kutipan langsung menggunakan format American 

Psychological Association (APA) dengan menggunakan aplikasi Mendley atau 

Zetero. Pada format APA, kutipan langsung ditulis dengan menyebutkan nama 

pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat atau teks yang dikutip. Kutipan 

langsung dibedakan atas dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan 

langsung panjang. 
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a. Kutipan langsung pendek 

Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama 

dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan 

memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. 

1) Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 

Contoh: 

She stated, "Students often had difficulty using APA style," (Jones, 1998, 

p. 199), but she did not offer an explanation as to why. 

 

2) Nama penulis disebutkan dalam kalimat 

Contoh: 

- According to Jones (1998), "Students often had dificulty using APA style, 

especially when it was their first time" (p. 199). 

- Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 

199); what implications does this have for teachers? 

b. Kutipan langsung panjang 

Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. 

Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri, dengan jarak 5 

ketuk/spasi dari margin kiri, dan dalam jarak 1 spasi.  

1) Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 

Contoh: 

She stated: Students often had difficulty using APA style,especially when it 

was their first time citing sources. This difficulty could be attributed to the 

fact that many  students failed to purchase a style manual or to ask  their 

teacher for help. (Jones, 1993, p. 199). 

2) Nama penulis disebutkan dalam kalimat 

Contoh: 

Jones's 1993 study found the following: Students often had  difficulty  using  

APA  style, especially when it was their first time citing sources. This 

difficulty could be attributed to the fact that many students failed to 

purchase a style manual or to ask    their teacher for help (p. 199). 

 

2. Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan tidak langsung adalah ide/konsep orang lain yang dikutip dengan  

menggunakan kata-kata penulis/peneliti sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung 

menggunakan format American Psychological Association (APA). Pada format 

APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat/teks dengan 

mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa menuliskan  

halaman  karya yang dikutip. 

a. Nama penulis disebutkan dalam  kalimat  

Contoh: 
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Jones (1998) compared  student performance ... In 1998, Jones compared 

student performance ... 

b. Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 

Contoh: 

In a recent study of student performance (Jones, 1998), ... 

Contoh penulisan kutipan dapat dilihat pada lampiran 19, hal. 55. 

K. Catatan Kaki 

a. Penulisan kutipan model footnote menerapkan style American Psychological 

Association (APA). Disarankan menggunakan aplikasi Mendley atau Zetero. 

b. Catatan kaki ditulis dengan jarak satu spasi. 

c. Catatan kaki tidak menggunakan istilah opere citato (op. cit.) dan loco citato 

(loc. cit.) tetapi menggunakan ibidem (ibid).  

d. Jika referensi yang dirujuk telah diselingi oleh referensi lain, maka dalam catatan 

kaki ditulis nama akhir pengarang, dua sampai empat kata pertama dari judul 

artikel atau buku, lalu diberi tanda titik tiga kemudian koma dan spasi (…, ) dan 

diakhiri dengan nomor halaman yang dikutip, dengan menyebutkan “hlm.”. 

e. Jika karya yang dikutip berupa terjemah, maka nama penerjemah ditulis setelah 

nama karya dengan didahului oleh kata "terj.". 

f. Judul artikel dalam jurnal atau buku antologi diberi tanda kutip dan tidak miring 

(ditulis tegak), sementara nama jurnal dan judul buku antologi dicetak miring. 

g. Penulisan urutan cetakan pada penerbit, ditulis setelah judul atau setelah 

nama penerjemah, atau setelah editor. 

h. Penulisan halaman ditulis dengan angka halaman yang dimaksud secara 

langsung dengan diawali tulisan "hlm.". Setelah penulisan angka halaman 

dimaksud diakhiri dengan tanda titik (.). 

i. Penulisan kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit diletakkan dalam 

kurung, dengan perincian kurung pembuka diikuti oleh kota penerbit, titik dua 

(:), nama penerbit, koma (,), tahun terbit, dan tutup kurung. 

j. Penulisan tanda koma (,) diletakkan setelah nama pengarang, judul artikel atau 

buku, dan identitas penerbit. 

k. Data sumber tulisan buku yang diacu atau dikutip ditulis lengkap dalam 

bentuk catatan kaki yang meliputi: nama pengarang, judul tulisan (dicetak 

miring), nama kota, penerbit, tahun terbit dan halaman yang dikutip. Apabila 

sumber tulisan karya terjemah, nama penerjemah disebutkan setelah judul 

buku. Contoh: Emile Durkheim, Sejarah Agama, terj. Inyak Ridwan Mzir 

(Yogyakarta: IRCiSod, 2006), 25. Sedangkan untuk antologi, judul tulisan 

yang dirujuk dicetak tegak dalam tanda kutip diikuti judul buku antologi yang 

dicetak miring. 

l. Data sumber jurnal yang diacu ditulis lengkap dalam bentuk catatan kaki yang 

meliputi: nama pengarang, judul tulisan (dibuat tegak dan diberi tanda kutip), 

nama jurnal (dicetak miring), volume, edisi, tahun penerbitan, halaman yang 

dikutip. 
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m. Data sumber media masa yang diacu ditulis lengkap dalam   bentuk   catatan   

kaki   yang   meliputi:   nama pengarang, judul tulisan (dibuat tegak dan diberi 

tanda kutip) nama media massa (dicetak miring), tanggal publikasi, halaman 

yang dikutip. 

n. Bila ada kutipan langsung dalam bahasa selain bahasa disertasi, maka 

kutipan tersebut langsung diterjemah dalam bahasa disertasi dengan 

menyertakan teks aslinya (dicetak miring) dan rujukannya dalam catatan kaki. 

o. Jika kutipan langsung kurang dari tiga baris, maka ditulis dalam tubuh teks 

di antara dua tanda kutip. Bila lebih dari tiga baris, kutipan langsung 

tersebut harus ditulis tegak dengan paragraf masuk dan jarak antar baris satu 

spasi. 

p. Kutipan terjemah ayat-ayat Kitab Suci ditulis tegak dengan paragraf masuk 

dan jarak antar baris satu spasi. 

q. Kutipan ayat al-Qur'an ditulis "Q.S. nama surat [nomor surat]: nomor ayat". 

Contoh: Q.S. Ali ‘Imran [3]: 4. 

Contoh catatan kaki dapat dilihat pada lampiran 20, hal. 58. 

 

L. Daftar Pustaka 

1. Penulisan kutipan model footnote menerapkan style American Psychological 

Association (APA). Disarankan menggunakan aplikasi Mendley atau Zetero. 

2. Daftar pustaka ditulis dengan jarak satu spasi, sementara antar pustaka diberi 

jarak 1.5 spasi. 

3. Sumber yang dikutip dalam uraian atau teks harus ditulis lengkap dalam daftar 

pustaka. Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam daftar  pustaka  harus  ditulis 

dalam teks sebagai kutipan. 

4. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama 

Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di awal. 

Contoh : 

Nama : Kwik Kian Gie. Penulisan : Kwik Kian Gie. 

Nama : Heribertus Andi Mattalata. Penulisan : Mattalata, Heribertus 

Andi. Nama : Joyce Elliot-Spencer. Penulisan : Elliot-Spencer, Joyce. 

Nama : Anthony T. Boyle, PhD. Penulisan : Boyle, Anthony T. Nama : 

Sir Philip Sidney. Penulisan : Sidney, Philip. 

Nama : Arthur George Rust Jr. Penulisan : Rust, Arthur George,  Jr. 

Nama : John D. Rockfeller IV. Penulisan : Rockfeller, John. D.,  IV 

 

5. Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis. 

6. Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama. 

7. Pada format APA, huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis 

dengan huruf kapital. Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi 

dari margin kiri baris pertama dengan jarak antar baris 1,5 spasi. 

8. Daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga atau nama belakang  

dengan  jarak 1,5 spasi. 
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9. Penulisan pustaka adalah dengan urutan: Nama Pengarang [titik]. (tahun terbit). 

Judul Karya italik[titik]. Kota Penerbit [titik dua]:  Nama Penerbit [koma]. 

Contoh: Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. 

Philadelphia: Balliere Tindall. 

10. Penulisan al- dan van (untuk nama Belanda) diabaikan dalam menyusun 

alfabetik. Contoh:  Al -Qimni, Sayyid Mahmud. (2004). Nabi   Ibrahim:   Titik   

Temu-Titik Tengkar Agama-agama. Terj. Kamran As’ad Irsyadi. Yogyakarta: 

LKiS. (Masuk dalam alfabet Q, bukan A). 

11. Apabila karya berupa terjemah, maka nama penerjemah ditulis setelah judul 

karya terjemah dengan didahului kata “terj.” (bila terjemah ke dalam bahasa 

Indonesia). Contoh: Al -Qimni, Sayyid Mahmud. (2004). Nabi   Ibrahim:   Titik   

Temu-Titik Tengkar Agama-agama. Terj. Kamran As’ad Irsyadi. Yogyakarta: 

LKiS. 

12. Judul artikel dalam jurnal atau buku antologi diberi tanda kutip dan tidak 

miring, sementara nama jurnal dan judul buku antologi dicetak miring. 

13. Khusus artikel jurnal, nomor halaman artikel dalam jurnal harus dicantumkan, 

dan ditulis setelah tahun, misalnya 23-55. 

14. Contoh format daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 21 hal. 61. 

 

 

 

 

 

Catatan Tambahan 

Untuk kebakuan Bahasa Indonesia, digunakan sebagai acuan beberapa buku terbitan 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai berikut: 

1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (PUEYD). 

2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI). 

3. Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing. 

4. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

5. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBI). 

6. Glosarium (berdasarkan keilmuan yang relevan, seperti agama, ilmu sosial dan 

humaniora). 
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Lampiran 1: Contoh Halaman Sampul Depan (Cover) Makalah Komprehensif 

 

 

 

PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA DI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

(Analisis Psikologis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh) 

 

 

 
 

 

Disusun oleh: 

DIAN ARYOGO SUTOYO 

20172010002 

 

 

 

MAKALAH KOMPREHENSIF 

Diajukan kepada Program Studi Doktor Psikologi Pendidikan Islam 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Sebagai Syarat untuk Menempuh Ujian Komprehensif 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2020 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Sampul Depan (Cover) Proposal Disertasi 

 

 

PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA DI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

(Analisis Psikologis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh) 

 

 

 
 

 

Disusun oleh: 

DIAN ARYOGO SUTOYO 

20172010002 

 

 

 

PROPOSAL DISERTASI 

Diajukan kepada Program Studi Doktor Psikologi Pendidikan Islam 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Doktor 

dalam Ilmu Psikologi Pendidikan Islam 
 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2020 
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Lampiran 3:  Contoh Halaman Pengesahan Proposal Disertasi 

 

 

PENGESAHAN PROPOSAL DISERTASI 

 

 

 

PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA DI UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 

(Analisis Psikologis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh) 

 

 

Diajukan oleh: 

DIAN ARYOGO SUTOYO 

20172010002 

 

 

Telah diseminarkan pada tanggal 10 Maret 2020 dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan 

ke tahap penelitian dan penulisan disertasi. 

 

 

Telah disetujui oleh: 

 

Penguji I       

 

 

Prof. Dr. Muhammad Azhar, M.A.    Tanggal  ………………………

   

Penguji II       

 

 

Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag.     Tanggal  ………………………

   

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi 

 

 

 

Dr. Abd. Madjid, M.Ag. 
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Lampiran 4: Contoh Halaman Sampul Depan (Cover) Disertasi 

 

 

PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA DI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

(Analisis Psikologis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh) 

 

 

 
 

 

Disusun oleh: 

DIAN ARYOGO SUTOYO 

20172010002 

 

 

 

DISERTASI 

Diajukan kepada Program Studi Doktor Psikologi Pendidikan Islam 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Doktor 

dalam Ilmu Psikologi Pendidikan Islam 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2020 
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Lampiran 5: Contoh Halaman Pernyataan Keaslian Disertasi 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama  : ………………………………………………….. 

NIM  : ………………………………………………….. 

Program Studi : ………………………………………………….. 

Judul disertasi : ………………………………………………….. 

  ………………………………………………….. 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 

1. Disertasi ini adalah asli merupakan karya saya sendiri dan bukan 

merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang 

lain 

2. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik 

(sarjana, Magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lain. 

3. Disertasi ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan 

orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan 

dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar 

pustaka. 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa adanya paksaan 

dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia 

menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

                

Yogyakarta, …………………. 

 

 

 

Nama Mahasiswa 

          NIM. ………...... 

Materai 6000 
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Lampiran 6:  Lembar Persetujuan Pembimbing (Promotor) untuk Maju  Ujian 

Kelayakan 

 

 

NOTA DINAS 

Kepada Yth, 

Direktur Pascasarjana 

Univesitas  Muhammadiyah 

Yogyakarta  

 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Disampaikan dengan  hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi 

terhadap naskah disertasi berjudul: 

..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

Yang ditulis oleh: 

Nama : ……………………………………………………… 

NIM : ……………………………………………………… 

Program Studi : Doktor Psikologi Pendidikan Islam 

 

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian 

Kelayakan Naskah Disertasi. 

Wassalamu’alaikum wrwb. 

 

Yogyakarta, ………………………….. 

Promotor I 

 

 

     Nama Guru Besar atau Dosen 
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Lampiran 7:  Lembar Persetujuan Pembimbing (Promotor) dan Penguji untuk 

Maju Ujian Tertutup 

 

 

NOTA DINAS 

  Kepada Yth, 

Direktur Pascasarjana 

Univesitas  Muhammadiyah 

Yogyakarta  

 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Disampaikan dengan  hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi 

terhadap naskah disertasi berjudul: 

..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

Yang ditulis oleh: 

Nama : ……………………………………………………… 

NIM : ……………………………………………………… 

Program Studi : Doktor Psikologi Pendidikan Islam 

 

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk diujikan dalam Sidang Ujian 

Disertasi (Tertutup) 

Wassalamu’alaikum wrwb. 

 

Yogyakarta, ………………………. 

Promotor I 

 

 

    Nama Guru Besar atau Dosen 
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Lampiran 8: Lembar Persetujuan Promotor  

 

 

PERSETUJUAN PROMOTOR 

 

 

PENGEMBANGAN KECERDASAN KENABIAN (PROPHETIC 

INTELLIGENCE) STUDI FENOMENOLOGI TRANSFORMASI RELIGIUS 

SANTRI KALONG DI PONDOK PESANTREN RUODHOTUL MUTTAQIEN 

BABADAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018 

 

Diajukan oleh: 

AHMAD SULTONI 

2011201015 

 

 

Telah Disetujui oleh: 

 

Promotor I:  

 

 

 

Prof. Dr. Alef  Therea Wasim, M. A.                         Desember 2018 

 

 

 

Promotor II:  

 

 

 

Dr. Khoiruddin Bashori, M.Si.                              Desember 2018 
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Lampiran 9: Lembar Pengesahan Disertasi 

 

 

PENGESAHAN DISERTASI 

 

PENGEMBANGAN KECERDASAN KENABIAN (PROPHETIC 

INTELLIGENCE) STUDI FENOMENOLOGI TRANSFORMASI RELIGIUS 

SANTRI KALONG DI PONDOK PESANTREN RUODHOTUL MUTTAQIEN 

BABADAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018 

 

Diajukan oleh: 

AHMAD SULTONI 

2011201015 

 

Disertasi ini telah dipertahankan dan disahkan di depan  

Dewan Penguji Program Doktor  

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Tanggal,    Desember 2018                                                                   
 

Yang terdiri dari: 

  

 

Prof. Dr. Alef  Therea Wasim, M.A. 

Promotor I/ Anggota Penguji 
 

 

Dr. Khoiruddin Bashori, M.Si.  

Promotor II/ Anggota Penguji 
 

 

Prof. Dr. Usman Abubakar, M.A.  

Anggota Penguji 

 

 

 

Dr. Abd. Madjid, M.Ag.  

Anggota Penguji 
 

Dr. Mahli Zainuddin, M.Si.. 

Anggota Penguji 

 

Dr. Muhammad Damami M.Ag.  

Anggota Penguji 

Mengetahui: 

Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

 

Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., P.Eng., IPM 

NIK: 19780415200001123046 
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Lampiran 10:  Lembar Nota Dinas Pembimbing (Promotor) untuk Maju Ujian 

Terbuka 

 

 

NOTA DINAS 

Kepada Yth, 

Direktur Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Disampaikan dengan  hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi 

terhadap naskah disertasi berjudul: 

..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

Yang ditulis oleh: 

Nama : ……………………………………………………… 

NIM : ……………………………………………………… 

Program Studi : Doktor Psikologi Pendidikan Islam 

 

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Disertasi Tertutup pada tanggal 

……………………, saya berpendapat bahwa disertasi ini sudah layak dapat diajukan ke 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk diujikan dalam 

Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) guna memperoleh gelar Doktor Psikologi 

Pendidikan Islam. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Yogyakarta, ………………….. 

Promotor  

 

 

 

    

Nama Guru Besar atau Dosen                                     
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Lampiran 11:  Lembar Nota Persetujuan Penguji Ujian Tertutup untuk Maju Ujian 

Terbuka 

 

 

NOTA PERSETUJUAN 

Kepada Yth, 

Direktur Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Disampaikan dengan  hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi 

terhadap naskah disertasi berjudul: 

..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

Yang ditulis oleh: 

Nama : ……………………………………………………… 

NIM : ……………………………………………………… 

Program Studi : Doktor Psikologi Pendidikan Islam 

 

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Disertasi Tertutup pada tanggal 

……………………, saya berpendapat bahwa disertasi ini sudah layak dapat diajukan ke 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk diujikan dalam 

Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) guna memperoleh gelar Doktor Psikologi 

Pendidikan Islam. 

 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Yogyakarta, …………………. 

   Penguji  

 

 

 

 

                           Nama Guru Besar atau Dosen 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman Penulisan Disertasi 2020 
 

44 

 

Lampiran 12: Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 

0593b/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengantitik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥ Ḥ Ha (dengantitik di bawah) ح

 Kha’ Kh Kadan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Ze (dengantitik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengantitik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengantitik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ Te (dengantitik di bawah) ط

 Ẓa’ Ẓ Zet (dengantitik di bawah) ظ

 Ain ‘ Komaterbalik di atas‘ ع

 Gain  G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘El ل
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 Mim M ‘Em م

 Nun N ‘En ن

 Waw W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

دةّ  متعد  Ditulis Muta’addidah 

ةّ  عد  Ditulis ‘iddah 

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Biladimatikantulish 

 Ditulis ḥikmah حكمة

 Ditulis Jazyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis 

dengan h. 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliā كرامة األولياء

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis 

t 

 Ditulis Zakāt al-Fiṭr زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

.......... fatḥaḥ ditulis A 

.......... Kasrah ditulis I 

.......... ḍammah ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

1. 
Fatḥaḥ + Alif 

 جاهلية

ditulis 

ditulis 

Ā 

Jāhiliyah 

2. 
Fatḥaḥ + Ya’ mati 

 تنسى

ditulis 

ditulis 

Ā 

Tansā 
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3. 
Kasrah + Ya’ mati 

 كر يم

ditulis 

ditulis 

Ī 

Karīm 

4. 
Dammah + Wāwumati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

Ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. 
Fatḥaḥ + Ya’ mati 

 بينكم

ditulis 

ditulis 

Ai 

Bainakum 

2. 
Fatḥaḥ + Wāwumati 

 قول

ditulis 

ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت

 Ditulis la’insyakartum لئن شكرتم

 

H. Kata SandangAlif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’ān القرآن

 Ditulis al-Qiyās القياس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan hurufl (el) nya. 

 ’Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis Zawi al-furūḍ ذوى الفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman Penulisan Disertasi 2020 
 

47 

 

Lampiran 13: Contoh Daftar Isi 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ………………………………………………. i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ……………………… ii 

PERSETUJUAN PROMOTOR ………………………………….. iii 

PENGESAHAN DISERTASI……… …………………………….. iv 

NOTA DINAS ……………………………………………………... v 

NOTA PERSETUJUAN …………………………………………... vii 

ABSTRAK …………………………………………………………. x 

ABSTRACT ……………………………………………………...…. xi 

 xii ……………………………………………………………… الملخص

PEDOMAN TRANSLITERASI ………………………………….. xiii 

KATA PENGANTAR …………………………………………….. xviii 

DAFTAR ISI ………………………………………………………. xx 

DAFTAR TABEL…………………………………………..……… xxii 

DAFTAR GAMBAR………………………………………………. xxiv 

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………. xxv 

  

BAB I    : PENDAHULUAN………………………………………. 1 

 A. Latar Belakang Penelitian ………………………. 1 

 B. Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah ……. 16 

 C. Tujuan Penelitian …………………………..……. 18 

 D. Manfaat Penelitian ……………………………… 17 

 E. Sistimatika Pembahasan ………………………… 19 

   

BAB II  : ISI BAB…………………………………………………..    21 

 A. ………………………………………………………... 21 

 B. ………………………………………………………... 32 

 1. ……………………………………………………... 36 

 2. ……………………………………………………... 75 

 a. …………….......................................................... 100 

 b. …………….......................................................... 118 

 1) ………………………………………………. 120 

 2) ………………………………………………. 121 

 a) ……………………………………………. 123 

 b) ……………………………………………. 124 

   

BAB III : ISI BAB…………………………………………………..   175 

 A. ………………………………………………………... 175 

 B. ………………………………………………………...  

   

BAB IV : PENUTUP………………………………………………. 407 

 A. Kesimpulan …………………………………………... 407 

 B. Saran …………………………………………………. 409 

   



 

 

Pedoman Penulisan Disertasi 2020 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………. 411 

LAMPIRAN (jika ada) …………………………………………….  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP …………………………………….  
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Lampiran 14: Contoh Daftar Tabel (jika ada) 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Perbedaan Pola Asuh Budaya Barat dan Pola Asuh Islami……..… 18 

Tabel  2 Populasi Penelitian ……………………………………………..… 28 

Tabel  3 Aspek dan Indikator Skala Lingkungan Sekolah ………….….. 38 

Tabel  4 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas aitem Variabel Pola Asuh Islami 

di Sekolah ………………………………………………………….. 

 

56 

Tabel  5 Tenaga Pengajar Universitas Muhammadiyah yang Mengajar pada 

Program Studi Psikologi Pendidikan Islam Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta……………………………………….. 

 

 

98 
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Lampiran 15: Contoh Daftar Gambar (jika ada) 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1 Kerangka Berfikir………………………………………………….. 17 

Gambar  2 Triangulasi Teknik.……………………………………………..… 38 

Gambar  3 Triangulasi Sumber ………………………………..………….….. 39 

Gambar  4 Konsep Pola Asuh Islami ……………….……………………….. 56 

Gambar  5 Word Tree dari Penggunaan kata “Pola Asuh” dalam Sumber Data 

Penelitian …………………………………………………….. 

 

98 
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Lampiran 16: Contoh Daftar Lampiran (jika ada) 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Angket………………………………………………………….….. 17 

Lampiran  2 Pedoman Observasi ……..………………………………………. 38 

Lampiran  3 Pedoman Wawancara ………………………….………………… 39 

Lampiran  4 Rekapitulasi Hasil Angket Lingkungan Sekolah……………... 56 

Lampiran  5 Struktur Organisasi SMP Muhammadiyah Wirobrajan 

Yogyakarta ………………………………………………………... 

 

98 
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Lampiran 17: Contoh Daftar Singkatan (jika ada) 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

BSOAS 

DI 

El 

IC 

IQ 

JSS 

MEQ 

MW 

REI 

SI 

SEI 

TP 

UQ 

: Bulletin of the School of Oriental and African Studie 

: Der Islam 

: Encydopedia of Islam 

: Islamic Culture 

: Islamic Quarterly 

: Journal of Semitic Studies 

: Muslim Education Quarterly 

: Moslem World 

: Revue des Etudes Islamiques 

: Studia Islamica 

: Shorter Encydopedia of  lslam 

: Transcendent Philosophy 

: Ulumul Qur'an 
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Lampiran 18: Contoh Daftar Riwayat Hidup 

 

 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

Nama 

Tempat/ tgl. Lahir 

Pangkat/Gol. 

Jabatan 

Alamat Rumah 

Alamat Kantor 

Email 

No. Telp/ HP 

Nama Ayah 

Nama Ibu 

Nama Suami 

Nama Istri 

Nama Anak 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. SD/ MI, tahun lulus 

b. SMP/ MTs, tahun lulus 

c. SMK/SMA, tahun lulus 

d. S 1 (Jurusan, Fakultas, Perguruan Tinggi), tahun lulus 

e. S 2 (Jurusan, Fakultas, Perguruan Tinggi), tahun lulus 

2. Pendidikan Non-Formal (Jika Ada) 

a. ........................................................................................ 

b. ........................................................................................ 

c. ........................................................................................ 

d. ........................................................................................ 

e. ........................................................................................ 

 

C. Riwayat Pekerjaan 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

 

D. Prestasi/ Penghargaan 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 
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4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

 

E. Pengalaman Organisasi 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

 

 

F. Karya Ilmiah 

1. Buku 

a. ........................................................................................ 

b. ........................................................................................ 

c. ........................................................................................ 

d. ........................................................................................ 

e. ........................................................................................ 

 

2. Artikel/Jurnal 

a. ....................................................................................... 

b. ........................................................................................ 

c. ........................................................................................ 

d. ........................................................................................ 

e. ........................................................................................ 

 

3. Penelitian 

a. ........................................................................................ 

b. ........................................................................................ 

c. ........................................................................................ 

d. ........................................................................................ 

e. ........................................................................................ 

 

 

 

Yogyakarta, 01September 2019 

 

 

 

 

( ………………………………) 
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Lampiran 19: Contoh Penulisan Kutipan  

 

A. BUKU 

 

Satu penulis 

Kutipan langsung: 

“Teori merupakan konstruksi buatan manusia sehingga tidak dapat disamakan 

dengan realitas yang sebenarnya.” (Littlejohn, 2002, h. 19). 

Atau 

Littlejohn (2002, h. 19) menjelaskan bahwa “Teori merupakan konstruksi buatan 

manusia sehingga tidak dapat disamakan dengan realitas yang sebenarnya.” 

Atau 

Kutipan tidak langsung: 

Littlejohn (2002, h. 19) mengatakan teori berbeda dengan realitas. 

 

Jumlah penulis ada 2 

Dari Wimmer & Dominick (2011, h. 115), paradigma diartikan sebagai “seperangkat 

teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana periset melihat dunia.” 

Atau 

Wimmer dan Dominick (2011, h. 115) menjelaskan bahwa “seperangkat teori, 

prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana periset melihat dunia.” 

 

- Selalu urutkan penulis sesuai dengan yang tertera pada buku, bukan berdasar 

urutan alfabetnya. 

- Selalu tulis nama kedua penulis 

 

Karya dengan 3 sampai 5 penulis 

(Bush, Maryan, Browne, Cooper, & Robinson, 1995) 

Pada kutipan selanjutnya, tulis: 

(Bush, dkk, 1995) 

 

Karya lebih dari 6 penulis 

… (Johnson, dkk., 2005) 

Atau 

Johnson dkk. (2005) berargumen bahwa … 

 

- Selalu yang ditulis hanya nama belakang penulis pertama, diikuti dengan tulisan 

dkk dan tahun, sejak kutipan pertama muncul dan selanjutnya. 

 

Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama. 

Semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua. 

… geologi dari taman nasional Queensland (Willmott, 2004, 2006). 

 

Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun 

penerbitan dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari sumber yang 

berbeda). 

Studies of precautionary saving in response to earnings risk include Cantor 
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(1985), Skinner (1988), Kimbal (1990a, 1990b) and Caballero (1991), among 

others... 

atau 

The hemispheric division of the human brain has been studied from many 

different perspectives; however, not all researchers agree on the exact functions 

of each hemisphere (Ellison, 1973; Jaynes, 1979; Mick, 1978). 

 

Karya dengan nama belakang penulis sama 

Jika mengutip dari karya dengan nama belakang penulis yang sama dengan 

kutipan sebelumnya, nama depan penulis perlu dicantumkan pada kutipan 

berikutnya. 

At least 66,665 lions were killed between 1907 and 1978 in Canada and the 

United States (Kevin Hansen, 1980). 

 

Jika dalam 1 kutipan 

D. M. Smith (1994) and P. W. Smith (1995) both reached the same 

conclusion about parenting styles and child development. 

 

 

Mengutip dari kutipan 

Jika  mengutip  dari  sumber  yang  mengutip,  nama  penulis  asli dicantumkan 

pada kalimat, dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir 

kalimat kutipan.  

Behavior is affected by situation. As Wallace (1972) postulated in Individual  

and Group Behavior, a person who acts a certain way independently may act 

in an entirely different manner while the member of a group (Barkin, 1992, p. 

478). 

 

Tidak ada nama penulis 

Jika tidak ada nama penulis, tuliskan 1 atau 2 kata pertama dari judul 

buku/halaman web. Jika mengutip dari buku atau website, judul ditulis dalam 

cetak miring. Jika mengutip dari artikel jurnal/majalah/surat kabar, judul 

ditulis dalam huruf tegak dengan memberi tanda petik di awal dan akhir 

kutipan. 

Massachusetts state and municipal governments have initiated several 

programs to improve public safety, including community policing and after 

school activities (Innovations, 1997). 

 

Artikel  tanpa nama penulis  dan tahun penerbitan 

In another study of students and research decisions, it was discovered that 

students succeeded with tutoring (“Tutoring and APA,” n.d.). 

Catatan: n.d. = no date 

 

Lembaga sebagai penulis 

… (Queensland Health, 2002)  

Atau 

Queensland Health (2002) merekomendasikan … 
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B. ARTIKEL JURNAL 

Artikel jurnal—satu penulis 

… (Mellers, 2000) 

Atau 

Mellers (2000) berpendapat bahwa … 

 

Artikel Jurnal—dua penulis 

(Schafer & Kang, 2008) 

Atau 

Schafer dan Kang (2008) berpendapat bahwa … 

 

Artikel Jurnal tiga hingga enam penulis 

…. (Skenderian, Siegel, Crano, Alvaro & Lac, 2008) 

 

Artikel jurnal lebih dari enam penulis 

(Galea dkk., 2008) 

Hanya tulis nama belakang penulis pertama lalu diikuti dengan “dkk.” sejak awal 

tulisan ini dikutip. 

 

C. WEBSITE 

Pada dasarnya mengutip dari website atau sumber elektronik sama dengan 

mengutip dari sumber tercetak. Jika mengutip dari website atau media 

elektronik, yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun penerbitan, 

nomor halaman (untuk kutipan langsung) atau jika tidak ada nomor halaman, 

sebutkan nomor bab (chapter), nomor gambar, tabel atau paragraf. Alamat 

website (URL) dan  informasi  lain  dituliskan pada Daftar Referensi. 
(Cheek & Buss, 1981, p. 332) 
(Shimamura, 1989, chap. 3 
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Lampiran 20: Contoh Catatan Kaki 

 

A. BUKU 

Buku dengan satu penulis: 

Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Balai Aksara, 1987), 

hlm. 26.  

 

Buku dengan dua penulis: 

Walter E. Houghton dan G. Robert Strange, Victorian Poetry and Poetics 

(Cambridge: Harvard University Press, 1959), p. 27. 

 

Buku dengan tiga penulis: 

Clayton Roberts, David Roberts, dan Douglas R. Bisson, Prehistory to 1714, 

vol. 1, ed. ke-4 (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002), p. 287. 

 

Buku dengan lebih dari tiga penulis: 

Jaroslav Pelikan dkk., Religion and the University, (Toronto: University of 

Toronto Press, 1964), p. 109. 

 

Buku tanpa penulis: 

New Life Options:  The Working Women's Resource Book (New York: 

McGraw-Hill, 1976), p. 42. 

 

Buku dengan lembaga, asosiasi, atau organisasi  s e bagai “penulis”: 

American Library Association, ALA Handbook of Organization and 

1995/1996 Membership Directory (Chicago: American Library Association, 1995). 

 

Buku bukan cetakan pertama: 

Watjik   Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Aksara, 

1987), hlm. 26. 

 

Buku bukan edisi pertama: 

Clayton Roberts, David  Roberts,  dan  Douglas  R.  Bisson, Prehistory to 1714, 

ed. ke-4 (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002), p. 287. 

 

Buku dengan Jilid atau Volume: 

Muḥammad Saḥnūn ibn Sa‘īd al-Tanūkhī, al-Mudawwanah al-
 

Kubrā, vol. 3 (Beirūt: Dār Ṣādir, 1323 H.), p. 155.

 
Buku yang tidak ada data pustaka: 

Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, al-Umm, ed. al-Muznī, vol. 5
 

(ttp.: t.p., t.t.), 11-16. 

 

Buku yang sudah pernah dirujuk: 
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Saleh, Hukum Perkawinan, hlm. 82. 

 

B. ARTIKEL/PAPER Artikel/Paper dalam Jurnal 

Alex M Wood, Jeffrey J Froh, and Adam W A Geraghty, “Gratitude and Well-

Being : A Review and Theoretical Integration,” Clinical Psychology Review 30, No. 

7 (2010): 890–905. 

 

Artikel/Paper dalam Buku Antologi dengan editor 

Martino Sardi, “Membangun Hidup Beragama yang Beradab Demi Damai   

yang Berkesinambungan,” dalam Agama dan Perdamaian: Dari Potensi Menuju 

Aksi, ed. Moch Nur Ichwan dan Ahmad Muttaqin, Yogyakarta: Prodi Agama dan  

Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012, hlm. 5. 

 

Artikel/Paper dalam Buku Antologi tanpa editor: 

Ahilemah Joned, “Keupayaan dan Hak Wanita Islam untuk Berkahwin: Indah 

Khabar daripada Rupa,” dalam Makalah Undang-Undang Menghormati Ahamad  

Ibrahim (Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan 

Malaysia, 1988), hlm. 8. 

 

Paper yang dipresentasikan: 

Jaih Mubarak, “Fikih Peternakan,” Paper dipresentasikan dalam acara Temu 

Ilmiah Program Pascasarjana U I N / IAIN/STAIN se-Indonesia di PPs IAIN 

Walisongo Semarang, 10-12 November 2001 

 

Artikel dalam majalah: 

Alma Guillermoprieto, “Bolivia’s New Order,” National Geographic, July 

2008, p. 95. 

 

Artikel dalam koran atau harian: 

Ibnu Burdah, “Momentum Runtuhnya IIS,”  Kompas,  Kamis, 19 Maret 2015. 

 

Makalah yang sudah ditulis sebelumnya: 

Sardi, “Membangun Hidup,” 7. 

 

Penulisan Ibid. 

Ibid. (bila nomor halaman sama dengan yang atasnya). 

Ibid., 103. 

 

C. HADIS 

Hadis no. 613, “Kitāb al-Āzān,” Muḥammad ibn Isma‘il al-
 
Bukhārī, Sahīḥ 

al-Bukhārī, vol. 2 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1967), p. 1. 
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D. ENSIKLOPEDI 

Soraya  Altorki,  “Women and Islam,” dalam The Oxford Encyclopedia of the 

Modern Islamic World, ed. John L. Esposito, vol. 4 (New York, Oxford: Oxford 

University Press, 1995), p. 323. 

 

E. KAMUS 

Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Ithaca, New York: 

Spoken Language Services, Inc., 1976), lema “Safara”, hlm. 412. 

Achmad  Warson  Munawwir,  Kamus  al-Munawwir  Arab- Indonesia 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), lema “Safara”, p. 654. 

 

F. RUJUKAN ELEKTRONIK DAN INTERNET 

Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), edisi 

Kindle. 

Philip B. Kurland, dan Ralph Lerner, ed., The Founders’ Constitution, 

Chicago: University of Chicago Press, 1987, diakses 25 Februari 2010. http://press-

pubs.uchicago.edu/founders/. 

 

Kutipan berikutnya: 

 

Kurland dan Lerner, The Founders’ Constitution, p. 5.  

 

Gueorgi Kossinets dan Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving 

Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): 411, diakses 25 

Februari 2010, doi:10.1086/599247. 

 

Kutipan berikutnya: 

 

Kossinets dan Watts, “Origins of Homophily,” 439. 

 

Sheryl Gay Stolberg dan Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in 

Health Care Vote,” New York Times, 27 Februari 2010, diakses 28 February 2010, 

http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://press-pubs.uchicago.edu/founders/
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/
http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html
http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html
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Lampiran 21: Contoh Penulisan Daftar Pustaka 

 

Catatan:  

1) Buku, Artikel, Hadis, dan sebagianya bukan klasifikasi pustaka, tapi hanya 

untuk memudahkan pemberian contoh. 

2) Perhatikan penempatan titik, koma, dan halaman. 

 

A. BUKU 

Buku dengan satu penulis: 

Saleh, W. (1987). Hukum perkawinan Indonesia. Jakarta: Balai Aksara. 

 

Buku dengan dua penulis: 

Cone, J.D., & Foster, S.L. (1993). Dissertations and theses from start to 

finish: Psychology and related fields. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

 

Buku dengan tiga penulis: 

Cone, J.D., Douglas R.B., & Foster, S.L. (1993). Dissertations and theses 

from start to finish: Psychology and related fields. Washington, DC: 

American Psychological Association. 

 

Buku dengan lebih dari tiga penulis: 

Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J.S. 

(1993). Religion and the University. Toronto: University of Toronto Press. 

 

Buku tanpa penulis: 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (1993). Springfield, MA: Merriam-

Webster. 

 

Buku dengan lembaga, asosiasi, atau organisasi sebagai “penulis”: 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author. 

 

Buku bukan edisi pertama: 

Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in organizations: An introduction 

to organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. 

 

Buku berseri/multi volume (editor sebagai penulis) 

Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New 

York: McGraw-Hill. 

 

Hadits 

Al-Bukhārī,  Muhammad  ibn  Ismā‘il.  (1967). Sahīh  al-Bukhārī,  vol.  2. Beirūt: 

Dār al-Fikr. 

 

Kamus 

Munawwir, Achmad Warson. (1997). Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia. 
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Surabaya: Pustaka Progressif. 

 

Buku Terjemahan 

Kotler, Philip. (1997). Manajemen pemasaran : Analisis, perencanaan, 

implementasi. (Hendra Teguh & Ronny Antonius Rusli, Penerjemah.). 

Jakarta: Prenhallindo. 

 

Artikel atau bab dalam buku yang diedit 

Eiser, S., Redpath, A., & Rogers, N. (1987). Outcomes of early parenting: 

Knowns  and unknowns. In A. P. Kern & L. S. Maze (Ed.). Logical 

thinking in children (pp. 58-87). New York: Springer. 

 

Artikel dalam buku referensi 

Schneider, I. (1989). Bandicoots. In Grzimek’s encyclopedia of mammals (vol.1, 

pp. 300-304). New York: McGraw-Hill. 

 

Makalah seminar, konferensi, dan sejenisnya. 

Crespo, C.J. (1998, March). Update on national data on asthma. Paper presented   

at the meeting of the National Asthma Education and Prevention Program, 

Leesburg, VA. 

 

B. TERBITAN BERKALA (versi cetak) 

Artikel Jurnal  

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican 

immigration in the United States and its implications for local law 

enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73–82. 

 

Zahid, Mohammad. (1994). Dua Dasawarsa Undang-undang Perkawinan. 

DIALOG: Jurnal Studi dan Informas Keagamaan, 18 (39), 33-52. 

 

Artikel Majalah 

Greenberg, G. (2001, August 13). As good as dead: Is there really such a thing 

as brain death?. New Yorker, 36-41. 

 

Artikel dalam surat kabar 

Crossette, Barbara. (1990, January 23). India lodges first charges in arms 

Scandal. New York Times, A4. 

 

Burdah,  Ibnu.  (2015, 19 Maret). Momentum  Runtuhnya  IIS. Kompas, A3. 

 

Artikel surat kabar, tanpa penulis 

Understanding early years as a prerequisite to development. (1986, May 4). The 

Wall Street Journal, p. 8. 

 

Ensiklopedia 

Silva, Moisés. (2009). The zondervan  encyclopedia  of  the  bible.  Ed. revisi. 

Grand Rapids: Zondervan. 
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Resensi buku dalam jurnal 

Grabill, C. M., & Kaslow, N. J. (1999). Anounce of prevention: Improving 

children's mental health for the 21st century [Review of the book 

Handbook of prevention and treatment with children and adolescents]. 

Journal of Clinical Child Psychology, 28, 115 116. 

 

Resensi film dalam  jurnal 

Lane, A. (2000, December 11). Come fly with me [Review of the motion picture 

Crouching tiger, hidden dragon]. The New Yorker, 129-131 

 

C. SUMBER ELEKTRONIK (ONLINE) 

 

Artikel Jurnal Tanpa DOI (Digital Object Identifier) 

Lodewijkx, H. F. M. (2001, May 23). Individual- group continuity in cooperation 

and competition undervarying communication conditions. Current Issues in 

Social Psychology, 6 (12), 166-182. September 14, 2001. 

http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm  

 

Artikel Jurnal Dengan DOI (Digital Object Identifier) 

Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler 

interaction scores lower during play with electronic toys. Journal of Applied 

Developmental Psychology, 33(5), 211-218. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005  

 

Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated 

bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. 

doi:10.1108/03090560710821161 

 

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and 

the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225–

229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225 

 

Electronic Books 

De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Retrieved 

from http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html 

 

Skripsi/Tesis/Disertasi (Online) 

Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in 

Parkinson's disease. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (AAT 

3295214)  

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher 

education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from 

http://www.ohiolink.edu/etd/ 

 

 

http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005
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Online Encyclopedias and Dictionaries 

Feminism. (n.d.). In Encyclopædia Britannica online. Retrieved from 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism 

 

Dokumen lembaga 

NAACP (1999, February 25). NAACP calls for Presidential order to halt police 

brutality crisis. June 3, 2001. http://www.naacp.org/president/releases.htm  

 

Dokumen lembaga, tanpa nomor halaman, tanpa informasi tahun 

penerbitan 

Greater Hattiesburg Civic Awareness Group, Task Force on Sheltered Programs. 

(n.d.). Fund-raising  efforts. November  10, 2001. http://www.hattiesg.org  

 

Penulis dan informasi waktu penerbitan tidak diketahui 

GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). September 13, 2001. 

http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/ 

 

Email 

Wilson, R.W. (1999, March 24). Pennsylvania reporting data. Child Maltreatment 

Research. March 30, 1999. CHILD-MALTREATMENT-R-L@cornell.edu 

 

CD-ROM 

Ziegler, H. (1992). Aldehyde. The Software Toolworks multimedia encyclopedia 

(CD- ROM version 1.5). Boston: Grolier. Januari 19, 1999. Software 

Toolworks. 

 

Nickell, Stephen J. (August 1996). Competition and corporate performance. The 

Journal of Political Economy, 104(4), 724-747. December 15, 2003. 

Proquest Database (CD-ROM). 

 

D. WAWANCARA 

White, Donna. (1992, December 25). Personal interview. 

 

E. KARYA LAIN DAN KARYA NONCETAK  

Acara Televisi 

Crystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The MacNeil/Lehrer news 

hour. [Television broadcast]. New York and Washington, DC: Public 

Broadcasting Service. 

 

Kaset Video/VCD 

National Geographic Society (Producer). (1987). In the shadow of Vesuvius. 

[Videotape]. Washington, DC: National Geographic Society. 

 

Kaset Audio 

McFerrin, Bobby (Vocalist). (1990). Medicine music [Audio Recording]. 

Hollywood, CA: EMI-USA. 

 

http://www.naacp.org/president/releases.htm
http://www.hattiesg.org/
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Lampiran 22: Contoh Penulisan Daftar Pustaka Berdasar Alvabetik 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abrahamsen, R. (2000). Sudut gelap kemajuan, relasi kuasa dalam wacana 

pembangunan. Yogyakarta: Lafadi Pustaka.  

Anderson, T.F. (1951). Techniques for the preservation of three dimensional 

structure in preparing specimens for the electron microscope. Trans. N.Y. 

Acad. Sci. 13: 130-134. 

Andrew, Jr. H.N. (1961). Studies in paleobotany. New York: John Wiley & Sons, 

Inc. 

Bajus, M., Vescly, V., Leclercq, P.A., & Rijks, J.A. (1979a). Steam cracking of 

hydrocarbons. 1. Pyrolysis of heptane. Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., 5(2), 

49-52. 

Bajus, M., Vescly, V., Leqlereq, P.A., & Rijks, J.A. (1979b). Steam cracking of 

hydrocarbons. 2. pyrolysis of methylcyclohexane. Ind. Eng. Chem. Prod. Res. 

Dev., 18, 135-142. 

Berlyn, G. P. & Miksche, J. P. (1976). Botanical microtechnique and chytochemistry. 

Ames. Iowa: The Iowa State University Press. 

Bhojwani, S. S. & Shatnagar, J. P. (1981). The embryology of angiosperms. Vikas 

New Delhi: Publishing House PVT Lds. 

Bohlin, P. (1968). Use of scanning reflection electron microscope in the study of the 

plant and microbial material. J. Roy. Microscop. Soc. 88: 407-418.  

Calvin, M. 1978. Green factories. Chem. Eng. News. 56. 30-36. 

Cronquist, A. (1973). Basic botany. New York: Harper & Row Publisher. 

Cutler, D. F. (1978). Applied plant anatomy. London: Longman.  

Dawes, C. J. (1971). Biological techniques in electron microscopy. New York: 

Barrnes & Noble, Inc. 40 

DuPraw, E. J. (1971). The bioscience: Cell and molecular biology council, 

Standford: California. 

Dunn, W. N. (2005). Memadu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 

Elliot, D. C. (1980). Bench scale research in biomass liquefaction by the co-steam 

process. Can. J. Chem., Eng., 8, 730-734. 

Erdman, G. (1952). Pollen morphology and plant taxonomy. Waltham, Mass: 

Almquist & Wiksell. Stockholm – The Chronica Botanica Co.  
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Esau, K. (1965). Plant anatomy. New York: John Wiley & Sons. Inc. 

Esau, K. (1977). Anatomy of seed plants. New York: John Wiley & Sons. Inc.  

Faegri, K. and Iversen, J. (1975). Textbook of Pollen Analysis. New York: Hafner 

Press. 

Fakih, M. (2006). Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi. Yogyakarta: Insist 

Press. 

Fakultas Teknik UGM. (1981). Pengembangan dan peragaan pemanfaatan limbah 

kota/limbah industri sebagai sumber energy. Jakarta: Direktorat Jenderal 

Ketenagaan. 

Fukui, Y. and Yuu, S. (1985). Removal of colloidal particles in electroflotation. Al 

Che Journal, 31, 201-208.  

Giannetti, J.P. and Perrotta, A.J. (1975). Selective hydrocracking with ferriete-based 

catalyst. Ind. Eng. Chem. Process,Des. Dev., 14, 86-92. 

Kedare, B.S. and Tendokar, C.S. (1953). Destructive distillation of some, hardwood 

species of bombay state. J. Sci. Industr. Res., 12B, 217-221. 

Meisel, S.L., McCullough, J.P., Leckhater, C.H. dan Weisz, P.B. (1976). Gasoline 

from methanol in one step. Chem. Techn., 6, 86-89.  

Mubyarto. (2004) Keuangan mikro kulon progo. Aditya Media, Yogyakarta.  

Outhmer, D.F. and Schung, W.F. (1941). Destructive distillation of maple wood. Ind. 

Eng, Chem., 33. 188-198. 

Outhmer, D.F. and Schung, W.F. (1941). Destructive distillation of bagasse. Ind. 

Eng. Chem., 35, 312-317. 

Riegel, R. E. (1949). Industrial chemistry. 5 ed., New York: Reinhold Publishing 

Corporation.  

Salim, A., 2006. Teori dan paradigma penelitian sosial. Edisi Kedua, Yogyakarta: 

Tiara Wacana. 

Shah, D. O., Djabarah, N. F. and Warson, D. T. (1979). A correlation of foam 

stability with surface shear viscosity and area per molecule in mixed surfactant 

systems. Colloid Polymer Sci., 256, 1002-1006. 

Suharto, E. (2006). Analisis kebijakan publik. panduan praktis mengkaji masalah 

dan kebijakan sosial. Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta.  

Tanjung, B. N. dan Ardial, H. (2007). Pembangunan, dilema dan tantangan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Widodo, J. (2007). Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis kebijakan 

publik. Malang: Bayumedia Publishing 
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Lampiran 23: Contoh Cover Ringkasan Disertasi*     

 

 

 
 

 

 
 

 

*Ringkasan Disertasi ini diberikan kepada para tamu undangan ketika pelaksanaan 

Sidang Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) 
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