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I. PENDAHULUAN 
 

Untuk memperoleh gelar Doktor mahasiswa Program Doktor Ilmu 

Manajemen (DIM) harus menulis disertasi diakhir masa studinya. Disertasi 

harus ditulis sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau 

kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditetapkan oleh Program Doktor Ilmu 

Manajemen (DIM). Berdasarkan hasil penelitian disertasi tersebut 

mahasiswa berkewajiban untuk menyusun buku dan membuplikasikan 

artikel penelitian pada jurnal internasional bereputasi untuk 

mengkomunikasikan konsep baru yang telah dikembangkan dalam 

disertasi. 

Penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu 

Manajemen (DIM) bertujuan untuk membangun teori baru berbeda dengan 

skripsi yang hanya bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa 

dalam penulisan ilmiah secara baik dan benar, dan berbeda dengan 

penulisan tesis yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau 

pemecahan masalah secara mendalam.   

Pedoman penulisan Disertasi ini dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen (DIM) dan 

juga pembimbing  dalam mengarahkan penulisan Disertasi agar diperoleh 

Disertasi yang berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Buku 

pedoman ini berisi bagian-bagian proposal Disertasi, bagian-bagian 

Disertasi, penjelasan bagian-bagian proposal Disertasi, dan penjelasan 

bagian-bagian Disertasi.  
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II. BAGIAN-BAGIAN PROPOSAL DISERTASI 
 

Tujuan penyusunan proposal Disertasi adalah untuk memberikan 

arah bagi pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Sebagai suatu 

rencana penelitian, isi proposal Disertasi terdiri dari: latar belakang 

masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, batasan masalah 

penelitian, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, perumusan model penelitian,  metode penelitian dan teknik 

analisis data, daftar pustaka serta lampiran.   

Proposal Disertasi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. Proposal Disertasi terdiri dari tiga bab 

yaitu Bab I, Bab II dan Bab III. Berikut ini disajikan bagian-bagian isi 

proposal Disertasi. 

 

1. Bagian awal proposal Disertasi. 

Sampul 

Halaman judul 

Halaman persetujuan  

Halaman daftar isi 

Halaman daftar tabel (jika ada) 

Halaman daftar gambar (jika ada) 

Halaman daftar singkatan (jika ada) 

Halaman daftar simbol (jika ada) 

Halaman daftar lampiran (jika ada) 

2. Bagian utama proposal Disertasi 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang  

B. Research Gap/Theory Gap 

C. Fenomena Bisnis 

D. Rumusan Masalah 

E. Rumusan Masalah Penelitian 

F. Pertanyaan Penelitian 

G. Orisinalitas Penelitian 

H. Tujuan Penelitian  

I. Manfaat Penelitian  
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II. Telaah Pustaka dan Perumusan Model Penelitian 

A. Telaah Pustaka 

B. Pengembangan Model Penelitian dan Hipotesis (Jika 

diperlukan hipotesis) 

III. Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data 

A. Metode Penelitian 

B. Teknik Analisis Data 

 

3. Bagian akhir proposal Disertasi 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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III. BAGIAN-BAGIAN DISERTASI 
 

Bagian-bagian Disertasi pada prinsipnya sama dengan bagian 

proposal Disertasi tetapi terdapat tambahan dua bab yaitu Bab IV dan Bab 

V. Disertasi juga dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, 

bagian inti, dan bagian akhir. Berikut ini disajikan bagian-bagian isi 

Disertasi. 

 

1. Bagian awal Disertasi. 

Sampul 

Halaman judul 

Halaman persetujuan dan pengesahan 

Pernyataan keaslian 

Kata pengantar 

Ringkasan 

Summary 

Halaman daftar isi 

Halaman daftar tabel (jika ada) 

Halaman daftar gambar (jika ada) 

Halaman daftar singkatan (jika ada) 

Halaman daftar simbol (jika ada) 

Halaman daftar lampiran (jika ada) 

 

2. Bagian Utama Disertasi 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang  

B. Research Gap/Theory gap 

C. Fenomena Bisnis 

D. Rumusan Masalah 

E. Rumusan Masalah Penelitian 

F. Pertanyaan Penelitian 

G. Orisinalitas Penelitian 

H. Tujuan Penelitian  

I. Manfaat Penelitian  



Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Manajemen (DIM) Unsoed 5 

 

II. Telaah Pustaka dan Pengembangan Model Penelitian 

A. Telaah Pustaka 

B. Pengembangan Model Penelitian dan Hipotesis (Jika 

diperlukan hipotesis) 

III. Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data 

A. Metode Penelitian 

B. Teknik Analisis Data 

IV. Hasil dan Pembahasan 

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian 

B. Analisis Data dan Pembahasan 

V. Kesimpulan dan Implikasi 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

 

3. Bagian Akhir Disertasi 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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IV. PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN  

PROPOSAL DISERTASI 
 

Bab ini memberikan uraian tentang bagian-bagian yang ada dalam 

proposal Disertasi. Proposal Disertasi hanya terdiri dari Bab I, Bab II dan 

Bab III disamping itu proposal Disertasi tidak memerlukan lembar 

pengesahan tetapi hanya memerlukan lembar persetujuan dari kedua dosen 

pembimbing.  Secara lebih rinci bagian-bagian proposal Disertasi diuraikan 

sebagai berikut: 

 

A. Bagian awal proposal Disertasi. 

Bagian awal proposal Disertasi terdiri atas: 

i. Sampul 

Halaman sampul terdiri atas dua bagian, yaitu  halaman sampul 

luar (depan) dari kertas buffalo dan sampul dalam dari kertas HVS 

putih.  

Sampul luar proposal Disertasi berwarna biru tua. Pada halaman 

sampul luar proposal Disertasi berisi: tulisan kata: “PROPOSAL 

DISERTASI” (huruf kapital), judul proposal Disertasi,  lambang 

Unsoed, nama lengkap penulis  (tanpa gelar), nomor induk 

mahasiswa, tulisan: “Program Pascasarjana Universitas Jenderal 

Soedirman, Purwokerto, dan tahun  diajukan (huruf kapital).  

Contoh sampul proposal Disertasi lihat pada lampiran 1).  

 

ii. Halaman Judul 

Judul penelitian sebaiknya ditulis secara singkat, jelas dan menarik 

minat pembaca sehingga menggambarkan penelitian yang akan 

diusulkan. Jumlah kata dalam setiap judul 5 - 20 kata. 

Halaman judul proposal Disertasi berisi hampir sama dengan 

sampul namun tidak ada lambang  Unsoed, dan ditambahkan 

dengan  tulisan kalimat: “Diajukan untuk memenuhi persyaratan 

menyusun Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas 

Jenderal Soedirman.  

Contoh halaman judul proposal skrispsi  lihat pada lampiran 2. 
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iii. Halaman persetujuan  

Halaman persetujuan proposal Disertasi memuat judul proposal 

Disertasi, nama penulis dan kata persetujuan, tanda tangan 

pembimbing dengan urutan  Promotor, Co-Promotor.  Contoh 

halaman persetujuan proposal Disertasi lihat  pada  lampiran 3. 

 

iv. Halaman daftar isi 

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru dan diberi judul daftar 

isi yang ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan 

diletakaan di tengah atas kertas. Dalam daftar isi dimuat daftar 

tabel, daftar gambar, judul bab dan sub bab, daftar pustaka dan 

lampiran. Keterangan yang mendahului daftar isi tidak perlu 

dimuat dalam daftar isi. Judul bab ditulis dengan huruf kapital, 

sedangkan judul sub bab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf 

pertama tiap kata dalam sub bab ditulis dengan huruf besar. Baik 

judul bab maupun sub bab tidak diakhiri dengan titik. Nomor bab 

ditulis menggunakan angka romawi. Jarak pengetikan antar baris 

dan judul bab yang satu dengan bab yang lain adalah dua spasi, 

sedangkan jarak spasi antara sub bab adalah satu spasi.  

Contoh halaman daftar isi proposal Disertasi lihat pada lampiran 

4.  

 

ii. Halaman daftar tabel (jika ada) 

Halaman daftar tabel ditulis pada halaman baru. Judul daftar tabel 

ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakan di 

tengah atas kertas. Daftar tabel memuat semua tabel yang disajikan 

dalam tubuh proposal Disertasi. Nomor tabel ditulis dengan angka 

diurut dari bab awal hingga akhir. Jarak pengetikan judul (teks) 

tabel yang lebih dari satu baris ditulis satu spasi dan jarak antara 

judul tabel dua spasi. Judul tabel dalam halaman daftar tabel harus 

sama dengan judul tabel dalam teks.  

Contoh halaman daftar tabel lihat pada lampiran 5. 

 

 



Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Manajemen (DIM) Unsoed 8 

 

iii. Halaman daftar gambar (jika ada) 

Halaman daftar gambar ditulis pada halaman baru. Halaman daftar 

gambar memuat daftar gambar, nomor gambar, judul gambar dan 

nomor halaman, yang ada dalam tubuh proposal Disertasi. Cara 

pengetikan pada halaman daftar gambar seperti pada halaman 

daftar tabel.  

Contoh halaman daftar gambar pada lampiran 6. 

 

iv. Halaman daftar singkatan (jika ada) 

Halaman daftar singkatan memuat singkatan istilah/satuan. Bagian 

daftar singkatan  tidak perlu selalu ada. Cara pengetikannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Pada lajur/kolom pertama memuat singkatan; 

b. Pada lajur/kolom kedua memuat keterangan singkatan yang 

disajikan pada lajur pertama; 

c. Penulisan singkatan diurut berdasarkan abjad latin dengan 

huruf besar diikuti dengan huruf kecil. 

Contoh halaman daftar singkatan  lihat pada  lampiran 7. 

 

v. Halaman daftar simbol (jika ada) 

Halaman daftar simbol memuat simbol-simbol yang dipakai dalam 

proposal Disertasi. Halaman daftar simbol juga tidak harus selalu 

ada. Cara pengetikannya adalah sebagai berikut: 

a. Pada lajur/kolom pertama simbol; 

b. Pada lajur/kolom kedua memuat keterangan simbol yang 

disajikan pada lajur pertama; 

c. Bila simbol ditulis dengan huruf yunani, penulisannya juga 

berdasarkan abjad yunani; 

d. Keterangan pada lajur kedua ditulis dengan huruf kecil, huruf 

pertama ditulis dengan huruf besar. 

Contoh halaman daftar simbol lihat pada  lampiran 8. 
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vi. Halaman daftar lampiran (jika ada) 

Halaman daftar lampiran ditulis pada halaman baru. Judul daftar 

lampiran diditulis di tengah atas halaman dengan huruf kapital. 

Halaman daftar lampiran memuat nomor, teks judul lampiran, dan 

halaman. Judul daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran. 

Lampiran memuat contoh perhitungan, proses analisis data, peta, 

dan data pendukung lainnya.  

Contoh halaman daftar lampiran proposal Disertasi lihat pada 

lampiran 9. 

 

 

B. Bagian Utama Proposal Disertasi 

Bagian ini terdiri atas: 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Latar belakang berisi tentang pengantar awal mula masalah 

muncul. Latar belakang mengantarkan pembaca untuk 

memahami awal permasalahan terjadi. Latar belakang juga berisi 

identifikasi gejala-gejala adanya permasalahan. 

B. Research Gap/Theory Gap 

Research gap atau celah penelitian adalah celah untuk 

melakukan penelitian lanjutan berdasarkan keterbatasan penelitian 

sebelumnya, hubungan yang belum jelas, perbedaan penelitian 

sebelumnya, sedangkan theory gap berisi tentang perbedaan-

perbedaan antara teori dengan kenyataan, atau perbedaan 

antara teori yang satu dengan teori yang lainnya. 

C. Fenomena Bisnis 

Berisi tentang fenomena bisnis pada bisnis yang akan diteliti, 

sehingga memberikan alasan mengapa konsep tersebut cocok 

untuk diujikan pada bisnis tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Berisi tentang pernyataan masalah atas gejala-gejala yang telah 

diuraikan dalam latar belakang. 

E. Rumusan Masalah Penelitian 
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Berisi tentang masalah yang akan diselesaikan atau dijawab 

melalui penelitian. 
F. Pertanyaan Penelitian 

Berisi pertanyaan-pernyataan yang lebih spesifik dalam rangka 

menjawab masalah penelitian yang lebih bersifat umum. 

G. Orisinalitas Penelitian  

Berisi tentang kebaruan konsep yang dikembangkan, serta 

menguraikan perbedaan dengan konsep yang sudah ada selama 

ini. 
H. Tujuan Penelitian  

Rumuskan secara singkat tujuan penelitiannya, yang berupa 

pengembangan konsep baru dalam bidang ilmu manajemen.  

I. Manfaat Penelitian  

Rumuskan kegunaan penelitian baik secara teori maupun terapan.  

Kegunaan secara teoritis adalah untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan sedangkan kegunaan terapan adalah untuk 

penyelesaian masalah yang ada di lapangan (UMKM). 

 

 

II. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN  MODEL 

PENELITIAN 

A. Telaah Pustaka 

Dalam bagian ini diuraikan teori yang menjadi dasar untuk 

melakukan penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber 

kepustakaan (buku teks, jurnal ilmiah,  dokumen, internet, dan 

sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah). 

B. Pengembangan Model Penelitian  dan Hipotesis. 

Perumusan model penelitian berisi teori, hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang relevan sebagai dasar untuk merumuskan 

hipotesis.  

Jika penelitian merupakan penelitian komparatif maka 

perumusan model penelitian berisi tentang perbandingan antar 

variabel berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya, 

sedangkan jika penelitian bersifat  korelasional maupun kausal 
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maka perumusan model penelitian berisi hubungan 

korelasional maupun hubungan kausal antar variabel.  Jika 

penelitian tidak menggunakan hipotesis maka bagian ini hanya 

berisi telaah teori yang relavan untuk menjelaskan 

permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian. 

 

III. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA 

A. Metode Penelitian 

Berisi penjelasan pendekatan sampai dengan instrument yang 

akan digunakan. Pokok-pokok bahasan yang terkadung dalam 

metode penelitian mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, 

rencana waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, 

populasi dan sampel (jika penelitian menggunakan metode 

sampel), sumber data, teknik pengumpulan data, definisi 

konsepsual, definisi operasional, dan  instrument penelitian 

yang akan digunakan. 

B. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data berisi teknik-teknik yang akan digunakan 

dalam melakukan analisis data baik, analisis kualitatif maupun 

analisis kuantitatif.  

 

 

C.  Bagian Akhir Proposal Disertasi 

Hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam bagian ini adalah hal yang 

mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian 

inti. Bagian akhir proposal Disertasi biasanya terdiri dari: Daftar 

Pustaka/Rujukan, Daftar Lampiran. 

 

1.   Daftar Pustaka 

Bahan Pustaka yang dimasukan dalam bagian ini adalah daftar 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh proposal Disertasi, 

sedangkan pustaka yang tidak dirujuk dalam penulisan proposal 

Disertasi tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Tata 

cara penulisa daftar pustaka dibahas dalam Bab V tentang 

penulisan pustaka/rujukan 
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2.   Lampiran 

Lampiran dapat terdiri atas data atau keterangan lain yang 

berfungsi untuk melengkapi uraian yang disajikan dalam bagian 

utama Disertasi. Lampiran bisa berupa contoh perhitungan, 

kuesioner, uraian metode analisis, gambar, foto, data penunjang, 

dan lain-lain. Pada prinsipnya, lampiran adalah tambahan 

penjelasan yang bermanfaat, tetapi tidak dibahas secara langsung 

dalam teks yang apabila disajikan dalam teks akan mengganggu 

konteks bahasan. 
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V. PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN  DISERTASI 
 

Bab ini memberikan uraian tentang bagian-bagian yang ada dalam 

Disertasi. Seperti yang telah diurakan dalam Bab II dan Bab III buku 

pedoman ini, bahwa hal yang membedakan antara Disertasi dengan 

proposal Disertasi adalah Disertasi terdapat bab IV dan bab V, selain itu 

Disertasi memerlukan lembar pengesahan dari dua dosen pembimbing dan 

ketua jurusan.  Secara lebih rinci bagian-bagian Disertasi diuraikan sebagai 

berikut: 

 

A. Bagian awal Disertasi. 

Bagian awal Disertasi terdiri atas: 

i. Sampul 

Halaman sampul terdiri atas dua bagian, yaitu  halaman sampul 

luar (depan) dari karton (hard cover) dan sampul dalam dari kertas 

HVS putih.  

Sampul luar Disertasi berwarna abu-abu. Pada halaman sampul 

luar Disertasi berisi: “DISERTASI”, judul Disertasi, lambang 

Unsoed,  nama lengkap penulis  (tanpa gelar), nomor induk 

mahasiswa, tulisan: “Program Pascasarjana Universitas Jenderal 

Soedirman, Purwokerto, dan tahun  disyahkan (semua ditulis 

dengan huruf kapital).  

Contoh sampul luar Disertasi lihat pada lampiran 10.  

 

ii. Halaman Judul 

Halaman judul Disertasi sama dengan sampul namun tidak ada 

lambang  Unsoed, dan ditambahkan keterangan perlunya 

penyusunan Disertasi, dibawah judul Disertasi: “Disusun untuk 

memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada 

Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman”.  

Contoh sampul depan lihat pada lampiran 11. 
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iii. Halaman pengesahan 

Halaman pengesahan Disertasi memuat judul Disertasi, nama 

penulis dan kata pengesahan, tanda tangan   Pembimbing I, 

Pembimbing II, dan  pengesahan ketua jurusan.  

Contoh halaman pengesahan lihat pada lampiran 12. 

 

iv. Halaman pernyataan keaslian Disertasi  

Halaman pernyataan keaslian Disertasi berisi tentang pernyataan, 

bahwa karya ilmiah Disertasi merupakan hasil karya sendiri, bukan 

hasil plagiat, sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh 

Program Pascasarjana Unsoed. Halaman ini disertai dengan materai 

sesuai dengan peruntukannya. 

Contoh halaman pernyataan keaslian Disertasi lihat pada 

lampiran 13. 

 

v.    Ringkasan  

Ringkasan mencakup judul penelitian, masalah penelitian, tujuan 

penelitian, metode penelitian, hasil-hasil penelitian dan 

implikasinya. Di  dalam ringkasan tidak  boleh ada kutipan (acuan) 

dari pustaka.  Jadi ringkasan merupakan hasil tulisan atau uraian 

murni penulis. Ringkasan disusun dengan jumlah 600-800 kata (1 – 

2 halaman) dan ditulis satu spasi. Kata ringkasan ditempatkan di 

tengah halaman bagian atas dengan huruf kapital. 

 

vi. Summary  

Summary merupakan terjemahan dari ringkasan ke dalam bahasa 

Inggris dan  ditulis dengan satu spasi.  Kata summary ditempatkan 

di tengah halaman bagian atas dengan huruf kapital.   
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vii. Halaman kata pengantar  

Kata Pengantar memuat uraian singkat proses penulisan Disertasi, 

ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, dan harapan 

penulis terhadap pembaca. Kata  pengantar tidak boleh berisi  

uraian yang bersifat ilmiah. 

Contoh halaman kata pengantar lihat pada lampiran 16. 

 

viii. Halaman daftar isi 

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru dan diberi judul daftar 

isi yang ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan 

diletakkan di tengah atas kertas. Daftar isi memuat kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, judul bab dan subbab, daftar 

pustaka dan lampiran. Judul bab ditulis dengan huruf kapital, 

sedangkan judul subbab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf 

pertama tiap kata dalam subbab ditulis dengan huruf besar. Baik 

judul bab maupun subbab tidak diakhiri dengan titik. Nomor bab 

menggunakan angka romawi, jarak pengetikan antarbaris dan judul 

bab yang satu dengan bab yang lain adalah dua spasi, sedangkan 

jarak spasi antara anak bab adalah satu spasi.  

 

vii. Halaman daftar tabel (jika ada) 

Halaman daftar tabel ditulis pada halaman baru. Judul daftar tabel 

ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakan di 

tengah atas kertas. Daftar tabel memuat semua tabel yang disajikan 

dalam tubuh Disertasi. Nomor tabel ditulis dengan angka arab 

diurut dari bab awal hingga akhir. Jarak penulisan judul (teks) tabel 

yang lebih dari satu baris ditulis satu spasi dan jarak antarjudul 

tabel dua spasi. Judul tabel dalam halaman daftar tabel harus sama 

dengan judul tabel dalam teks, disertai dengan nomor halaman 

letak tabel.  

 

 

viii. Halaman daftar gambar (jika ada) 

Halaman daftar gambar ditulis pada halaman baru. Halaman daftar 

gambar memuat daftar gambar, nomor gambar, judul gambar dan 
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nomor halaman yang ada dalam tubuh Disertasi. Penulisan pada 

halaman daftar gambar seperti pada halaman daftar tabel.  

 

ix. Halaman daftar singkatan (jika ada) 

Halaman daftar singkatan memuat singkatan istilah/satuan. 

Penulisannya adalah sebagai berikut. 

a. Lajur/kolom pertama memuat singkatan. 

b. Lajur/kolom kedua memuat keterangan singkatan yang 

disajikan pada lajur pertama. 

c. Penulisan singkatan diurut berdasarkan abjad latin dengan 

huruf besar diikuti dengan huruf kecil. 

d. Jarak antarjudul singkatan  dua spasi. 

Contoh halaman daftar singkatan  lihat pada lampiran 7. 

 

x. Halaman daftar simbol (jika ada) 

Halaman daftar simbol memuat simbol-simbol yang dipakai dalam 

Disertasi. Penulisannya adalah sebagai berikut. 

a. Lajur/kolom pertama memuat simbol. 

b. Lajur/kolom kedua memuat keterangan simbol yang disajikan 

pada lajur pertama; 

c. Bila simbol ditulis dengan huruf yunani, penulisannya juga 

berdasarkan abjad yunani; 

d. Keterangan pada lajur kedua ditulis dengan huruf kecil, huruf 

pertama ditulis dengan huruf besar. 

Contoh halaman daftar simbol  pada lampiran 8. 

 

xi. Halaman daftar lampiran (jika ada) 

Halaman daftar lampiran ditulis pada halaman baru. Judul daftar 

lampiran ditulis di tengah atas halaman dengan huruf kapital. 

Halaman daftar lampiran memuat nomor, teks judul lampiran, dan 

halaman. Judul daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran. 

Lampiran memuat contoh perhitungan, peta, dan data pendukung 

lainnya.  
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B. Bagian Utama Disertasi 

Bagian ini terdiri atas pendahuluan, telaah pustaka dan perumusan 

model penelitian, metode penelitian dan teknik analisis data, hasil dan 

pembahasan, kesimpulan dan implikasi. 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlunya 

dilakukan penelitian.  Latar belakang penelitian dapat bersumber 

pada fenomena lapangan (penelitian aplikatif) maupun 

bersumber pada research gap (penelitian fundamental). Untuk 

memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian harus 

didukung dengan data yang memadai. Dalam bagian akhir ditulis 

dengan penegasan topik yang akan diteliti bukan judul penelitian. 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan 

diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan.   

Masalah penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan dan atau 

kalimat tanya. 

C. Tujuan Penelitian  

Rumuskan secara singkat tujuan penelitiannya, apakah untuk 

membandingkan metode, mengevaluasi suatu 

program/system/metode ataupun yang lainnya dan 

memembuktikan suatu teori.  

D. Orisinalitas Penelitian  

Berisi tentang kebaruan konsep yang dikembangkan, serta 

menguraikan perbedaan dengan konsep yang sudah ada selama 

ini. 

E. Manfaat Penelitian  

Rumuskan kegunaan penelitian baik secara teori maupun terapan.  

Kegunaan secara teoritis adalah untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan sedangkan kegunaan terapan adalah untuk 

penyelesaian masalah yang ada dilapangan. 

 

II. TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL 

PENELITIAN 

A. Telaah Pustaka 
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Dalam bagian ini diuraikan teori yang menjadi dasar untuk 

melakukan penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber 

kepustakaan (buku teks, jurnal ilmiah,  dokumen, internet, dan 

sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah). 

B. Perumusan Model Penelitian  dan Hipotesis (Jika diperlukan) 

Perumusan model penelitian berisi teori, hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang relevan sebagai dasar untuk merumuskan 

hipotesis.  

Jika penelitian merupakan penelitian komparatif maka 

perumusan model penelitian berisi tentang perbandingan antar 

variabel berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya, 

sedangkan jika penelitian bersifat  korelasional maupun kausal 

maka perumusan model penelitian berisi hubungan 

korelasional maupun hubungan kausal antar variabel.  Jika 

penelitian tidak menggunakan hipotesis maka bagian ini hanya 

berisi telaah teori yang relavan untuk menjelaskan 

permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian. 

 

 

III. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA 

A. Metode Penelitian 

Berisi penjelasan pendekatan sampai dengan instrument yang 

digunakan. Pokok-pokok bahasan yang terkadung dalam 

metode penelitian mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, 

waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, populasi dan 

sampel (jika penelitian menggunakan metode sampel), sumber 

data, teknik pengumpulan data, definisi konsepsual, definisi 

operasional, dan  instrument penelitian yang digunakan. 

B. Teknik Analisis Data 

Berisi langkah-langkah dalam melakukan analisis data baik, 

kualitatif maupun kuantitatif, untuk menguji hipotesis (jika 

penelitian menggunakan hipotesis). 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Penelitian 

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dilakukan, 

karaktersitik responden (jika penelitiannya menggunakan 

survai), yang berkaitan dengan topik penelitian. 

B. Analisis Data dan Pembahasan 

Analisis data berisi hasil analisis untuk menjawab masalah 

penelitian yang diajukan.   

Pembahasan berisi perbandingan hasil penelitian dengan teori 

maupun hasil penelitian sebelumnya untuk mengarahkan pada 

kesimpulan. Selain itu dalam pembahasan diuraikan alasan 

terjadi perbedaan atau persamaan dengan teori maupun 

penelitian sebelumnya. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan haruslah merupakan pernyataan singkat dan akurat 

yang disajikan dari hasil pembahasan. Kesimpulan bukan 

sekedar hasil penelitian yang ditulis ulang, tetapi makna yang 

dapat ditarik dari hasil penelitian. Kesimpulan yang baik 

menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

disusun.   

 

 

B. Implikasi 

Implikasi ditulis berdasarkan pada kesimpulan yang telah 

disusun. Implikasi terdiri dari implikasi praktis yang berisi 

tentang tindakan praktis untuk melakukan perbaikan, dan 

implikasi teoritis yang berisi  tentang keterbatasan yang 

dijumpai dalam pelaksanaan penelitian, pengalaman dan 

pertimbangan penulis yang diperuntukan bagi peneliti atau 

pihak lain dalam bidang sejenis yang ingin melakukan 

penelitian lanjutan. 
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C. Bagian Akhir Disertasi 

Hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam bagian ini adalah yang 

mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian 

inti. Bagian akhir ini biasanya terdiri dari: Daftar Pustaka/Rujukan, 

Daftar Lampiran, dan Riwayat Hidup Penulis 

 1.   Daftar Pustaka 

Bahan pustaka yang dimasukan dalam bagian ini adalah daftar 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh Disertasi, sedangkan 

pustaka yang tidak dirujuk dalam penulisan Disertasi tidak boleh 

dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Tata cara penulisan daftar 

pustaka dibahas dalam Bab IV tentang Penulisan Pustaka/Rujukan. 

2.   Lampiran 

Lampiran dapat terdiri atas data atau keterangan lain yang 

berfungsi untuk melengkapi uraian yang disajikan dalam tubuh 

Disertasi. Lampiran bisa berupa contoh perhitungan, kuesioner, 

uraian metode analisis, gambar, foto, data penunjang, dan lain-lain. 

Pada prinsipnya, lampiran adalah tambahan penjelasan yang 

bermanfaat, tetapi tidak dibahas secara langsung dalam teks yang 

apabila disajikan dalam teks akan mengganggu konteks bahasan. 

3.   Riwayat Hidup Penulis 

Riwayat hidup penulis sebaiknya disajikan dalam bentuk narasi dan 

menggunakan sudut pandang orang ketiga (tidak menggunakan 

kata saya atau kami). Hal-hal yang perlu dimuat dalam  riwayat 

hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, 

alamat rumah, nomer telpon yang dapat dihubungi, alamat email,  

riwayat pendidikan, pengalaman berorganisasi yang relevan, dan 

informasi tentang prestasi yang pernah diraih selama belajar di 

perguruan tinggi atau pun selama mengikuti pendidikan di sekolah 

dasar dan menengah.  Riwayat hidup juga penting bagi pembaca 

jika ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan Disertasi 

yang ditulis. 
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