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PRAKATA 

 

Panduan penulisan tesis dan disertasi ini disusun dalam rangka memberikan 

panduan yang baku kepada program studi di lingkungan Program Pascasarjana 

Universitas Lambung Mangkurat (PPs ULM) dalam menyiapkan panduan 

penulisan tesis atau disertasi di tingkat program studi. Seperti diketahui, program 

studi di bawah pengelolaan PPs ULM merupakan program studi dalam kelompok 

multidisiplin, baik dalam bidang ilmu alam (natural sciences) maupun sosial 

(social sciences). Tentu saja dalam aspek penyajian karya tulis ilmiah hasil 

penelitian baik dalam bentuk tesis ataupun disertasi, memiliki pendekatan yang 

tidak dapat disamakan. Untuk itu panduan ini dirancang untuk memberikan 

panduan yang dapat dikembangkan lebih spesifik sesuai karakteristik dan 

kebutuhan dari masing-masing program studi. Untuk beberapa hal yang sifatnya 

universal dalam penyajian karya tulis ilmiah dan menunjukkan identitas institusi, 

maka panduan ini juga bersifat mengikat.  

Tujuan akhir dari panduan ini tentu saja adalah untuk mewujudkan karya 

ilmiah mahasiswa dalam bentuk tesis atau disertasi di lingkungan PPs ULM yang 

memiliki mutu yang terstandar. Untuk itu, besar harapan kami kepada masing-

masing prodi untuk dapat segera menyusun panduan penulisan tesis atau disertasi 

di tingkat program studi yang sesuai dengan panduan ini. Di mana panduan tersebut 

akan menjadi acuan yang baku dan jelas untuk mahasiswa di program studi dalam 

penyusunan tesis atau disertasi.  

Panduan ini tentu saja telah disusun dengan upaya yang keras dan hati-hati, 

namun barangkali masih terdapat beberapa kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran 

yang konstruktif kami terima dengan terbuka. Semoga pedoman penulisan tesis dan 

disertasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Banjarmasin, 1 Juni 2020 

Direktur 

 

      
     ttd. 
 

Ahmad Suriansyah 

NIP 195912251986031001 
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UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

TAHUN 2020 

 
Menimbang  : a Bahwa dalam rangka penyusunan panduan tesis / 

disertasi di lingkungan PPs ULM, maka perlu 

dibentuk Tim Penyusun; 

  b Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas 

dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan 

Direktur. 

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

  2 

 

3 

 

 

4 
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MEMUTUSKAN 
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I. PENDAHULUAN 

 

Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (PPs ULM) 

menaungi program studi multidisiplin dengan kajian ilmu yang beragam baik sosial 

maupun eksakta. Dengan demikian, jenis penelitian mahasiswa pun sangat 

beragam, baik dari sisi pendekatan ilmiah, metodologi penelitian, maupun teknik 

penyajiannya. Untuk itu dalam rangka menjamin mutu terutama karya ilmiah 

mahasiswa dalam bentuk tesis atau disertasi, maka diperlukan adanya standar 

penulisan tesis dan disertasi. 

Panduan penulisan tesis dan disertasi Program Pascasarjana Universitas 

Lambung Mangkurat tahun 2020 ini disusun dalam rangka memberikan standar 

dalam penulisan tesis dan disertasi mahasiswa di lingkungan PPs ULM. Dengan 

adanya panduan ini, diharapkan mutu sajian tesis dan disertasi di PPs ULM akan 

memiliki identitas yang jelas dan memenuhi standar ilmiah yang berlaku secara 

universal. Sebagai panduan dalam penyajian karya ilmiah, panduan ini memberikan 

aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang berprinsip pada nilai-nilai objektivitas, 

konsistensi, ketegasan, dan juga efisiensi berdasarkan pada referensi yang berlaku 

secara universal. 

Beragamnya program studi di lingkungan PPs ULM, menuntut adanya 

pedoman penulisan tesis dan disertasi yang lebih spesifik untuk dapat 

mengakomodasi kekhasan dan kebutuhan khusus dari masing-masing program 

studi. Panduan ini diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi utama dalam 

penyiapan pedoman penulisan tesis dan disertasi di tingkat program studi dengan 

ciri khususnya masing-masing, namun tetap mengikuti pendekatan ilmiah yang 
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berlaku secara universal. Selain itu, tentu saja mahasiswa juga dapat memanfaatkan 

buku ini sebagai panduan dasar dalam penulisan ilmiah yang baku. 

Panduan ini juga mengemban misi dalam mengurangi penggunaan kertas 

dalam pencetakan tesis dan disertasi sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa 

pascasarjana. Dengan semakin majunya teknologi digital dan teknologi informasi, 

serta sebagai wujud peran aktif lembaga keilmuan maka pencetakan tesis dan 

disertasi dalam media kertas sudah seharusnya dikurangi. Untuk itu dalam panduan 

ini ada satu bab khusus yang berisi panduan dalam penyiapan dokumen/file 

elektronik untuk tesis dan disertasi. Pencetakan tesis dan disertasi tetap mutlak 

dilakukan dengan jumlah yang minimal, sebagai bukti keabsahan yang otentik serta 

berfungsi sebagai pengendali dari adanya kemungkinan tindakan-tindakan 

penipuan secara digital. Mahasiswa sebagai penulis, bersama komisi pembimbing 

bertanggung jawab penuh secara ilmiah atas isi, susunan, dan format penulisan 

dalam tesis dan disertasi yang dihasilkan. Untuk itu sebagai bentuk tanggung jawab 

akademik dari komisi pembimbing, maka diperlukan tanda tangan asli dari komisi 

pembimbing yang dibubuhkan pada lembar pengesahan tesis dan disertasi yang 

dicetak. 

Panduan ini disusun secara kolektif oleh tim penyusun yang terdiri dari unsur 

pengelola PPs ULM dan juga pengelola program studi dengan memperhatikan 

keterwakilan dari berbagai disiplin ilmu. Penyusun telah bekerja keras untuk 

menghasilkan panduan yang berkualitas, namun tentu saja masih ada aspek-aspek 

yang perlu terus diperbaiki dan dikembangkan. Semoga panduan ini dapat 

memberikan manfaat yang maksimal untuk civitas akademik di lingkungan PPs 

ULM sesuai dengan tujuan awal penyusunan.  
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II. PROPOSAL TESIS DAN DISERTASI 

 

Proposal tesis dan disertasi terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal meliputi sampul, halaman judul, halaman 

pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta tambahan 

lainnya jika diperlukan seperti daftar simbol, singkatan, dan glosarium. Bagian isi 

terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka dan penunjang lainnya jika diperlukan, 

serta metode penelitian. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-

lampiran pendukung proposal. 

 

2. 1 Bagian Awal Proposal 

2. 1. 1 Sampul 

Sampul harus memuat judul proposal, nama mahasiswa dan nomor 

induknya, logo universitas, nama program studi, nama universitas 

(Universitas Lambung Mangkurat), serta tempat dan tahun penulisan 

(Lampiran 2). 

2. 1. 2 Halaman Judul 

Halaman judul memuat judul proposal, nama mahasiswa dan nomor 

induknya, tujuan penyusunan dengan menuliskan “Proposal 

Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister/Doktor 

(nama gelar sesuai program studi dan peraturan yang berlaku)”, nama 

program studi, nama universitas (Universitas Lambung Mangkurat), 

serta tempat dan tahun penulisan (Lampiran 3). 
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2. 1. 3 Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan memuat judul proposal, nama mahasiswa dan 

nomor induknya, persetujuan komisi pembimbing yang ditunjukkan 

dengan tanda tangan tim komisi pembimbing di atas nama lengkap 

dan gelar akademiknya, selanjutnya diakhiri dengan pengesahan yang 

ditunjukkan dari tanda tangan berstempel dari koordinator program 

studi (Lampiran 4). 

2. 1. 4 Daftar Isi 

Daftar isi disajikan secara terstruktur, urut, dan mengikuti nomor 

halaman dari awal hingga akhir proposal, serta memuat judul dari bab 

dan anak babnya. Daftar isi juga memuat daftar pustaka dan lampiran.  

2. 1. 5 Daftar Tabel, Daftar Gambar, Lampiran, Daftar Simbol, 

Singkatan, Glosarium 

  

Daftar tabel, daftar gambar, lampiran, daftar simbol, singkatan, 

definisi bersifat opsional, terkecuali bila terdapat tabel, gambar, 

lampiran, simbol, singkatan, atau definisi khusus yang disajikan 

dalam proposal. 

 

2. 2 Bagian Isi Proposal 

2. 2. 1 Pendahuluan 

Pendahuluan minimal meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, dan bagian-bagian yang sifatnya pilihan seperti 

hipotesis, asumsi dan lingkup masalah, atau kerangka konsep 

penelitian. Latar belakang berisi mengenai urgensi penelitian yang 

direncanakan, yaitu hasil tinjauan pustaka/referensi mengenai 
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kesenjangan (gap) baik kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) 

ataupun kesenjangan antara harapan dengan kenyataan di lapangan 

(practice gap). Kenyataan di lapangan harus diperkuat hasil observasi 

awal. Peneliti sebaiknya mampu menawarkan solusi berdasarkan 

landasan teoritik atau empirik penelitian. Rumusan masalah berisikan 

ungkapan permasalahan penelitian (knowledge gap). Rumusan 

masalah dapat berupa kalimat pertanyaan ataupun kalimat berita yang 

sifatnya menyatakan masalah. Tujuan penelitian tesis paling tidak 

harus mampu memenuhi Standar 8 KKNI yang pada dasarnya 

berisikan strategi/konsep/kerangka pemecahan masalah dari 

permasalahan yang diungkapkan dalam rencana penelitian; sementara 

itu untuk penelitian disertasi paling tidak harus mampu memenuhi 

standar 9 KKNI yang pada dasarnya adalah penggunaan pendekatan 

interdisipliner, multidisipliner, serta transdisipliner dalam rangka 

menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji untuk mengatasi 

berbagai masalah dalam kehidupan nyata. 

2. 2. 2 Tinjauan Pustaka 

Tinjuan pustaka berisi landasan teori yang digunakan untuk 

menunjang pembahasan tema penelitian. Landasan teori bisa berupa 

hasil telaah, kajian teori, ataupun unsur-unsur teori, seperti konsep dan 

proposisi, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. 

Tinjauan pustaka merupakan suatu kesimpulan kutipan yang diulas 

dalam rangka menjelaskan perhatian terhadap suatu masalah. Untuk 
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itu perlu disampaikan hal-hal yang sejalan atau bertentangan dengan 

pendapat peneliti lainnya, serta membenarkan pendekatan yang 

digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. 

Pustaka yang dirujuk diharapkan bukan merupakan pustaka/terbitan 

lama (tidak lebih dari 10 tahun), kecuali pustaka tersebut merupakan 

panduan atau pedoman umum dalam suatu masalah tertentu. Pustaka 

diutamakan berupa referensi-referensi primer serta menghindari 

referensi berupa skripsi. Selain itu disarankan untuk mengutamakan 

referensi berupa artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi dan 

jurnal internasional bereputasi baik, paling tidak pada tingkatan 60%. 

2. 2. 3 Penunjang 

Penunjang merupakan bagian yang sifatnya pilihan (opsional), untuk 

mengakomodasi bab khusus yang dipandang penting untuk 

disampaikan dalam proposal. Penunjang ini dapat berupa bab 

mengenai keadaan umum lokasi penelitian, atau kerangka konsep 

penelitian (kerangka pemikiran, kerangka operasional). 

2. 2. 4 Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi mengenai waktu, tempat, objek penelitian, 

alat dan bahan, jenis dan rancangan penelitian, alur pikir penelitian, 

kerangka pelaksanaan penelitian atau tahapan penelitian, serta analisis 

yang diperlukan dalam rangka untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan penelitian. Batasan penelitian dan desain operasional 

bersifat opsional. Metode penelitian harus mampu menjelaskan 

tahapan penelitian secara detail dan jelas. 
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2. 3 Bagian Akhir Proposal 

Bagian akhir proposal berisi daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan. 

Daftar pustaka untuk tesis dan disertasi diutamakan untuk menggunakan referensi-

referensi primer serta menghindari referensi berupa skripsi. Selain itu disarankan 

untuk mengutamakan referensi berupa artikel-artikel dari jurnal nasional 

terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi baik, paling tidak pada tingkatan 

60%.  
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III. LAPORAN TESIS DAN DISERTASI 

 

Tesis dan disertasi terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, batang tubuh, 

dan bagian akhir. Bagian awal meliputi sampul, halaman judul, halaman 

pengesahan, sertifikat uji plagiasi, pernyataan keaslian, ringkasan, riwayat hidup, 

prakata,  daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta tambahan 

lainnya jika diperlukan seperti daftar simbol, singkatan, dan glosarium. Bagian isi 

terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, penunjang, metode penelitian, hasil dan 

pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Bagian akhir terdiri atas 

lampiran-lampiran pendukung tesis dan disertasi. 

 

3. 1 Bagian Awal 

3. 1. 1 Sampul 

Sampul paling tidak memuat informasi tentang judul tesis dan 

disertasi, nama lengkap tanpa gelar penulis, Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM), Lambang ULM dengan ukuran 4,5 x 4,5 cm, 

nama prodi, nama program, nama universitas, tempat/lokasi prodi, 

serta tahun kelulusan. Nama prodi, program, dan universitas yang 

dimaksud berturut-turut adalah nama Program Studi 

Magister/Doktor, Program Pascasarjana, dan Universitas Lambung 

Mangkurat. Semua diketik dengan format huruf kapital, rata tengah. 

Sampul terdiri dari dua bagian, yaitu sampul luar dari karton (hard 

cover) yang berwarna merah untuk tesis (tulisan warna hitam), dan 

warna hitam untuk disertasi (tulisan warna emas); sampul dalam dari 

kertas HVS putih ukuran A4 (210 x 297 mm) 80 gsm. Pada sampul 
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luar di bagian punggung sampul dicantumkan nama penulis tanpa 

gelar, NIM, judul tesis/disertasi, dan tahun kelulusan. Semua diketik 

dalam huruf kapital (Lampiran 8 dan 9). 

3. 1. 2 Halaman Judul 

Halaman judul memuat judul tesis/disertasi, nama penulis lengkap 

tanpa gelar dan tidak boleh disingkat, Nomor Induk Mahasiswa, 

keterangan penulisan tesis/disertasi, nama program studi, program, 

universitas, tempat prodi, serta tahun kelulusan. Seluruhnya diketik 

dalam format rata tengah. Keterangan penulisan tesis/disertasi yang 

dimaksud adalah “Tesis/Disertasi sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar Magister/Doktor (nama gelar)”. Halaman ini 

merupakan halaman pertama tesis/disertasi (i) dan tidak 

dicantumkan pada halaman tersebut (Lampiran 10), tetapi tertulis 

pada daftar pustaka. 

3. 1. 3 Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat judul tesis/disertasi, nama mahasiswa, Nomor 

Induk Mahasiswa, nama lengkap dengan gelar, tim komisi 

pembimbing, serta tanda tangan tim komisi pembimbing, dan 

disahkan oleh koordinator program studi (sebelah kiri) dan direktur 

pascasarjana (sebelah kanan). Halaman pengesahan menyusul 

setelah halaman judul. Halaman ini diberi nomor halaman “ii” 

(Lampiran 11).  
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3. 1. 4 Sertifikat Uji Plagiasi 

Halaman ini memuat salinan berwarna dari sertifikat uji plagiasi 

tesis/disertasi yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana ULM 

(Lampiran 12).  

3. 1. 5 Pernyataan Keaslian Tulisan 

Pernyataan keaslian tulisan merupakan pernyataan dari mahasiswa 

yang berisi bahwa tulisan dalam tesis/disertasi merupakan hasil 

karya asli dari mahasiswa yang bersangkutan, tidak berupa 

pengambilalihan tulisan orang lain, kecuali telah dicantumkan 

sebagai bagian dari tinjauan pustaka dan daftar pustaka. Juga berisi 

pernyataan bahwa data yang diperoleh bukan hasil manipulasi. 

Pernyataan ini ditandatangani oleh mahasiswa dengan dibubuhi 

materai Rp 6000,00 (Lampiran 13). 

3. 1. 6 Ringkasan 

Ringkasan merupakan ulasan singkat mulai latar belakang, tujuan, 

metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan yang disusun atas 

beberapa paragraf. Ringkasan ditulis dalam satu spasi dan tidak 

melebihi dua halaman (Lampiran 14). 

3. 1. 7 Ringkasan dalam Bahasa Inggris 

Halaman ini memuat ringkasan dalam versi bahasa Inggris yang 

berisi sama dengan ringkasan dalam Bahasa Indonesia.  

Catatan: 

Untuk keperluan proses validasi, ringkasan bahasa Inggris 

tesis/disertasi perlu diperiksa terlebih dahulu untuk struktur bahasa 
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dan terjemahannya oleh Laboratorium Bahasa ULM atau oleh 

program studi sendiri. Setelah diperiksa dan dikoreksi, perlu 

diterbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ringkasan 

dalam bahasa Inggris telah diperiksa dan divalidasi oleh 

Laboratorium Bahasa ULM atau oleh program studi (Lampiran 15). 

3. 1. 8 Riwayat Hidup Penulis 

Riwayat hidup penulis dalam tesis/disertasi ditulis dalam satu 

halaman (Lampiran 17). Riwayat hidup penulis berisi tempat dan 

waktu dilahirkan, orang tua, riwayat pendidikan, dan pengalaman 

kerja, bila ada.  

3. 1. 9 Prakata 

Prakata merupakan ungkapan dari penulis untuk mengekspresikan 

maksud dari penulisan tesis/disertasi yang telah dilakukan. Selain itu 

penulis dapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu selama penelitian maupun penulisan, 

serta dapat menyampaikan keterbukaan atas saran dan kritik yang 

konstruktif. 

3. 1. 10 Daftar Isi 

Daftar isi disajikan secara terstruktur, urut, dan mengikuti nomor 

halaman dari awal hingga akhir tesis/disertasi, serta memuat judul 

dari bab dan anak babnya. Daftar isi juga memuat daftar pustaka dan 

lampiran. 
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3. 1. 11 Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran 

Daftar tabel, daftar gambar, lampiran, daftar simbol, singkatan, dan 

glosarium bersifat opsional, terkecuali bila terdapat tabel, gambar, 

lampiran, simbol, singkatan, atau definisi khusus yang disajikan 

dalam tesis/disertasi. 

3. 1. 12 Daftar Simbol, Singkatan, Glosarium 

Daftar simbol, singkatan, dan glosarium tidak selalu diperlukan, 

terkecuali bila disajikan dalam tesis/disertasi. Daftar disajikan 

dengan urutan secara abjad. 

 

3. 2 Batang Tubuh 

3. 2. 1 Pendahuluan 

Pendahuluan minimal meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, dan bagian-bagian yang sifatnya pilihan seperti 

hipotesis, asumsi dan lingkup masalah, atau kerangka konsep 

penelitian. Latar belakang berisi mengenai urgensi penelitian yang 

dilakukan, yaitu hasil tinjauan pustaka/referensi mengenai 

kesenjangan (gap) baik kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) 

ataupun kesenjangan antara harapan dengan kenyataan di lapangan 

(practice gap). Kenyataan di lapangan harus diperkuat hasil 

observasi awal. Peneliti sebaiknya mampu menawarkan solusi 

berdasarkan landasan teoritik atau empirik penelitian. Rumusan 

masalah berisikan ungkapan permasalahan penelitian (knowledge 

gap). Rumusan masalah dapat berupa kalimat pertanyaan ataupun 

kalimat berita yang sifatnya menyatakan masalah. Tujuan penelitian 
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tesis paling tidak harus mampu memenuhi Standar 8 KKNI yang 

pada dasarnya berisikan strategi/konsep/kerangka pemecahan 

masalah dari permasalahan yang diungkapkan dalam rencana 

penelitian; sementara itu untuk penelitian disertasi paling tidak harus 

mampu memenuhi standar 9 KKNI yang pada dasarnya adalah 

penggunaan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, serta 

transdisipliner dalam rangka menghasilkan karya kreatif, orisinal, 

dan teruji untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan nyata. 

3. 2. 2 Tinjauan Pustaka 

Tinjuan pustaka berisi landasan teori yang digunakan untuk 

menunjang pembahasan tema penelitian. Landasan teori bisa berupa 

hasil telaah, kajian teori, ataupun unsur-unsur teori, seperti konsep 

dan proposisi, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. 

Tinjauan pustaka merupakan suatu kesimpulan kutipan yang diulas 

dalam rangka menjelaskan perhatian terhadap suatu masalah. Untuk 

itu perlu disampaikan hal-hal yang sejalan atau bertentangan dengan 

pendapat peneliti lainnya, serta membenarkan pendekatan yang 

digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. 

Pustaka yang dirujuk diharapkan bukan merupakan pustaka/terbitan 

lama (tidak lebih dari 10 tahun), kecuali pustaka tersebut merupakan 

panduan atau pedoman umum dalam suatu masalah tertentu. Pustaka 

diutamakan berupa referensi-referensi primer serta menghindari 

referensi berupa skripsi. Selain itu disarankan untuk mengutamakan 
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referensi berupa artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi dan 

jurnal internasional bereputasi baik, paling tidak pada tingkatan 

60%. 

3. 2. 3 Penunjang 

Penunjang merupakan bagian yang sifatnya pilihan (opsional), untuk 

mengakomodasi bab khusus yang dipandang penting untuk 

disampaikan dalam tesis/disertasi. Penunjang ini dapat berupa bab 

mengenai keadaan umum lokasi penelitian, atau kerangka konsep 

penelitian (kerangka pemikiran, kerangka operasional) 

3. 2. 4 Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi mengenai waktu, tempat, objek penelitian, 

alat dan bahan, jenis dan rancangan penelitian, alur pikir penelitian, 

kerangka pelaksanaan penelitian atau tahapan penelitian, serta 

analisis yang diperlukan dalam rangka untuk menemukan jawaban 

dari pertanyaan penelitian. Batasan penelitian dan desain 

operasional bersifat opsional. Metode penelitian harus mampu 

menjelaskan tahapan penelitian secara detail dan jelas. 

3. 2. 5 Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian disatukan dalam satu bab yaitu bab Hasil dan 

Pembahasan, tetapi ini bukan suatu keharusan (opsional). Jika dirasa 

sangat perlu, antara bagian hasil dan pembahasan dapat dipisahkan 

pada bab yang berbeda. Pada akhir pembahasan perlu dituliskan 

kelemahan-kelemahan selama penelitian untuk dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam penyusunan saran. Hasil dan pembahasan 
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penelitian tidak harus dimuat dalam satu bab saja, tetapi dapat 

disajikan pada beberapa bab atau sub-bab sesuai kebutuhan, dengan 

demikian ada dua bentuk penyajian, yaitu: 

a. Hasil dan pembahasan yang diuraikan dalam satu bab yang 

diuraikan dalam beberapa sub-bab. Di akhir bab biasanya ditutup 

dengan sub-bab khusus yaitu pembahasan umum. 

b. Hasil dan pembahasan diurai dalam beberapa bab dan disesuaikan 

dengan ruang lingkup penelitian serta kebutuhan. 

3. 2. 6 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan adalah inti sari dari hasil penelitian. Penulis harus 

mampu membedakan antara dugaan, penemuan, dan kesimpulan. 

Penulis diharapkan dapat memberikan saran berupa sesuatu untuk 

diteliti atau diperdalam lebih lanjut. Rekomendasi penelitian 

lanjutan dapat disampaikan pada bagian saran ini. 

Kesimpulan menyajikan tiga hal penting yaitu pernyataan singkat 

dan akurat yang didasarkan dari hasil penelitian; jawaban atas 

pertanyaan penelitian dan harus berkorespondensi dengan tujuan 

penelitian; serta pemecahan masalah dari subtansi permasalahan 

yang telah diidentifikasi. 

Saran merupakan pengalaman dan pertimbangan penulis yang 

diperuntukkan bagi peneliti dalam bidang sejenis yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan; kebijakan praktis; atau perbaikan 

metode untuk mengatasi adanya kelemahan dari penelitian yang 

telah dilakukan. 
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3. 2. 7 Daftar Pustaka 

Daftar pustaka harus memuat seluruh pustaka/referensi yang 

dirujuk/dikutip, kecuali bahan-bahan yang tidak diterbitkan, seperti 

keterangan pribadi dan lainnya. Hal ini harus dijelaskan pada catatan 

kaki dalam teks serta tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. 

Format penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (American 

Psychological Association). Lihat Lampiran 22. 

 

3. 3 Bagian Akhir 

Bagian akhir tesis/disertasi berupa lampiran-lampiran apabila diperlukan. 

Lampiran pada dasarnya adalah tambahan penjelasan yang bermanfaat, tetapi tidak 

dibahas langsung dalam teks utama. Lampiran berupa sajian keterangan-keterangan 

atau data-data tambahan. Bagian ini dapat memuat beberapa hal, seperti contoh 

perhitungan statistik, peta, kuesioner, dan lain sebagainya di mana jika dimasukkan 

dalam batang tubuh tesis/disertasi akan mengganggu efisiensi dan efektifitas dari 

jalan cerita. Seluruh lampiran dibuat dalam daftar lampiran. 
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IV. PENULISAN 
 

4. 1 Pemakaian Kaidah Bahasa Indonesia yang Benar 

Struktur kalimat, kosakata, dan tata bahasa Indonesia dalam penulisan 

proposal maupun laporan tesis/disertasi harus mengacu pada kaidah yang benar. 

Untuk itu penulis diharapkan mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta panduan-

panduan baku lainnya dalam melakukan penulisan. 

 

4. 2 Kertas 

Tesis/disertasi ditulis dan dicetak di atas kertas HVS A4 80 gsm. Perbanyakan 

dapat menggunakan fotokopi (salinan) yang bersih dengan menggunakan kertas A4 

80 gsm. 

 

4. 3 Jenis Huruf 

Pengetikan menggunakan Word Processor. Huruf yang diperkenankan, yaitu 

Times New Roman dengan ukuran 12 poin. 

 

4. 4 Jumlah Kata 

Jumlah kata pada bagian utama tesis/disertasi dianjurkan untuk ditulis 

seefisien mungkin dengan mengurangi hal-hal yang bersifat redundansi atau 

pengulangan yang tidak perlu. 

 

4. 5 Margin 

Batas pengetikan pada satu muka halaman adalah: 4 cm dari sisi kiri kertas, 

3 cm dari sisi kanan, 3 cm dari sisi atas, dan 3 cm dari sisi bawah kertas.  
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4. 6 Format Penulisan 

Naskah proposal penelitian dan laporan tesis/disertasi ditulis dalam satu 

sisi/muka halaman kertas, tidak boleh bolak balik dengan mengikuti ketentuan batas 

halaman/margin sisi kiri 4 cm dan 3 cm sisi kanan, sisi atas serta sisi bawah masing-

masing 3 cm. 

Format penulisan setiap paragraf adalah rata kiri-kanan (justify), yaitu teks 

setiap paragraf didistribusikan merata/sejajar antara margin kiri dan margin kanan. 

Awal suatu paragraf (indent) pada suatu bab dan sub-bab dimulai 1 cm ke dalam, 

sedangkan awal paragraf (indent) pada suatu sub-sub-bab adalah 0 cm dan sejajar 

dengan judul sub-sub-bab. Kalimat setelah titik (.), setelah koma (,), titik dua (:) 

dan titik-koma (;) diberi jarak satu ketukan. 

Setiap bab dimulai pada halaman baru, diketik dengan huruf kapital yang 

diletakkan di tengah-tengah margin (center) di bagian atas halaman. Sub-bab 

diketik di pinggir sisi kiri halaman, dengan huruf awal pada setiap kata diketik 

dengan huruf kapital. Setiap judul sub-bab yang lebih dari satu baris diketik satu 

spasi dengan format rata kiri-kanan (justify).  

Setiap judul tabel, gambar, dan daftar pustaka, atau daftar isi, tabel, gambar, 

dan lampiran yang lebih dari satu baris diketik satu spasi. Kutipan sesuai aslinya 

yang melebihi tiga baris diketik 1 cm ke dalam dari batas kiri dan diketik satu spasi.  

 

4. 7 Spasi 

Jarak antar baris dalam teks adalah 2 (dua) spasi. Jarak antar baris dalam 

kalimat judul, sub-judul, sub-bab, sub-sub-bab, judul tabel, judul gambar, 

keterangan tabel, keterangan gambar, keterangan rumus serta ringkasan diketik satu 

spasi. Jarak antara judul, sub-judul, judul tabel, judul gambar dengan awal paragraf 
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adalah dua spasi. Jarak antara akhir paragraf, setelah tabel, dan setelah gambar 

dengan sub-bab, judul, sub-judul adalah tiga spasi (Lampiran 20). 

 

4. 8 Ilustrasi 

Gambar dan tabel harus dibuat pada kertas naskah. Tanda-tanda dalam bentuk 

huruf atau angka yang dipakai dalam gambar harus jelas dan sedapat mungkin 

berukuran sama dengan huruf atau angka pada naskah. Foto hitam-putih atau 

berwarna harus dipindai dan ditempatkan di halaman naskah dan dicetak dengan 

printer warna. Pemberian nama gambar disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan 

yang dikemukakan di atas. Lihat Lampiran 21 dan 22. 

 

4. 9 Nomor Halaman 

Nomor halaman-halaman awal (halaman judul, lembar pengesahan sampai 

dengan daftar lampiran) menggunakan angka kecil Romawi (i, ii, iii, dan 

seterusnya), tetapi khusus nomor “i” tidak dicantumkan pada halaman tersebut. 

Angka Arab digunakan pada halaman-halaman naskah dimulai pada bab 

pendahuluan (1, 2, 3, dan seterusnya). Setiap awal bab diberikan nomor posisi 

center pada bagian footer dengan margin 1,5 cm dari sisi bawah kertas; kemudian 

pada halaman berikutnya diberikan pada posisi sebelah kanan atas pada bagian 

header dengan margin 1,5 dari sisi atas kertas. Tiap bab dimulai pada halaman baru. 

Di belakang nomor halaman tidak diberi titik. 

 

4. 10 Penulisan Kutipan, Pustaka yang Disajikan dalam Naskah 

a) Format penulisan kutipan dalam teks menggunakan metode author-date, 

yaitu nama terakhir pengarang dan tahun terbit sumber yang dikutip 

muncul dalam teks. Formatnya adalah (nama belakang, tahun publikasi), 
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jika disertai halaman (nama belakang, tahun publikasi, halaman), jika lebih 

dari satu penulis (nama belakang penulis 1, nama belakang penulis 2, dan 

nama belakang penulis 3, tahun publikasi) atau (nama belakang penulis 1, 

nama belakang penulis 2, dan nama belakang penulis 3, tahun publikasi, 

halaman). 

Contoh: anda mengutip artikel atau pustaka karya Agung Nugroho yang 

terbit pada tahun 2019, maka ditulis: (Nugroho, 2019, h. 33)., atau 

Nugroho (2019, h 33) menjelaskan bahwa… 

Penulisan kutipan dalam beberapa kasus secara rinci dapat dilihat pada 

beberapa contoh berikut: 

1) Satu sumber kutipan dengan satu penulis:  

Fulan (2019) menyatakan bahwa ...…… 

..................... (Fulan, 2019). 

jika disertai dengan halaman:  

Fulan (2019, h. 57) menyatakan bahwa ........ 

Menurut Fulan (2019, h. 57) ……….. 

........................ (Fulan, 2019, h. 57). 

2) Satu sumber kutipan dengan dua penulis:  

Fulan & Fulanah (2019) …………  

............................ (Fulan & Fulanah, 2019). 

3) Satu sumber kutipan lebih dari tiga penulis:  

pada pengutipan pertama, nama semua penulis harus dicantumkan: 

Fulan, Fulanah, & Anonim (2019) ......... 

.............. (Fulan, Fulanah, & Anonim, 2019) 
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yang kemudian pada kutipan berikutnya menjadi: 

Fulan et al. (2019) ………. 

Fulan dkk. (2019) .............. 

........................ (Fulan dkk., 2019). 

4) Satu sumber kutipan dari beberapa penulis dan tahun yang berbeda: 

Fulan (2017), Fulanah (2018) dan Anonim (2019) ............. 

............. (Fulan, 2017; Fulanah, 2018; Anonim, 2019). 

5) Satu sumber kutipan tidak ada penulis: 

(Judul Buku/jurnal/artikel, tahun terbit/tahun akses) 

APA Style (2017) .......... 

................... (“APA Style”, 2019) 

6) Satu penulis dari sumber kutipan yang berbeda: 

Fulan (2018; 2019) .............. 

.................... (Fulan, 2018; 2019). 

7) Satu penulis dari sumber kutipan yang berbeda dan tahun yang sama: 

Fulan (2019a; 2019b) .............. 

.................... (Fulan, 2019a; 2019b). 

8) Sumber kutipan dari sumber kedua: 

Anonim (2016 dalam Fulan, 2019) ............ 

.............. (Anonim, 2016 dalam Fulan, 2019). 

9) Satu sumber kutipan tidak ada penulis dan tahun terbit: 

(judul buku/jurnal/artikel, tahun terbit/tahun akses) 

APA Style (n.d.) .......... 

................... (“APA Style”, n.d.). 
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b) Untuk penulisan dari sumber kutipan langsung dari sumber aslinya: 

 Ada dua jenis kutipan langsung, yakni kutipan langsung pendek dan 

kutipan langsung panjang.  

Kutipan langsung pendek dapat ditulis dalam paragraf dengan 

menyertakan tanda petik (“...”) pada kutipan sebagai pemisah antara 

kalimat kutipan dengan kalimat sendiri.  

Contoh:  

 

Kutipan langsung panjang berdasarkan APA style dikenal juga dengan 

istilah block qoute, merupakan kutipan yang panjangnya lebih dari 40 

kata. Sesuai dengan istilahnya, block qoute, teks kutipan panjang 

dikutip disertai tanda petik (“...”) dan ditulis menjorok masuk (indent) 

1 cm dari batas kiri margin kertas dan spasi 1. 

Contoh:  

Kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat 

sendiri “teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan” (Fulan, 2019, h.143). Kalimat sendiri kalimat sendiri. 



 

Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi 
Program Pascasarjana ULM 23 
  

 

Untuk penulisan sumber kutipan tidak langsung merupakan 

prafrase/kalimat hasil kalimat sendiri, atau hasil simpulan atau sintesa 

ide/gagasan karya penulis lain. Penulis merangkai dan merangkum 

kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain, dan tidak sama persis 

dengan kalimat asli yang dikutip. Format penulisan mengikuti format 

pada poin a). 

 

4. 11 Penulisan Daftar Pustaka 

Data referensi harus benar dan lengkap agar daftar yang ditulis akurat, sesuai 

dengan buku atau sumber aslinya. Daftar pustaka ditulis dengan format rata kiri-

kanan (justify) dengan indentation pada baris kedua (hanging) di atur pada jarak 1,5 

cm dari sisi kiri margin halaman. Jarak antar paragraf/daftar pustaka diatur pada 

setting: after = 0 poin dan before = 12 poin. 

Pengetikan daftar pustaka atau daftar referensi dapat memanfaatkan fasilitas 

pengelola referensi word processor atau program pengelola referensi seperti 

Mendeley, Zotero, atau EndNote. Dan untuk format penulisan daftar pustaka 

Program Pascasarjana ULM mengacu pada format APA style. 

Kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat 

sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri  

“Teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan 

teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan 

teks kutipan teks kutipan” (Fulan, 2019, h.143).  

Kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri. 
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Berikut ini adalah panduan dasar dan cara menuliskan sumber pustaka pada 

beberapa jenis sumber dengan APA Style: 

a) Panduan Dasar Penulisan Daftar Pustaka 

1) Nama pengarang pertama dan seterusnya: nama belakang/keluarga diikuti 

dengan inisial nama depan dan nama tengah (jika ada) 

Contoh: 

Nama Penulisan 

Agung Nugroho Nugroho, A 

Andi Hakim Nasution Nasution, A. H. 

Sir Philip Sidney Sidney, P. 

Joyce Elliot-Spencer Elliot-Spencer, J. 

 

2) (Hanya) huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis 

menggunakan huruf kapital 

3) Pada sumber online, tuliskan secara lengkap URLnya dengan cara 

menuliskan “retrieved from” atau “diakses dari” sebelum URL dan tidak 

dituliskan tanggal akses (unduh atau lihat lamannya) 

4) Untuk prosiding yang diakses online maka gantikan kota terbit dan penerbit 

dengan nomor DOI (Digital Object Identifier) atau URL, seperti dalam artikel 

jurnal online 

5) Nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan 

dengan tanda koma (,). 

6) Tidak ada kata yang digarisbawahi (underline), termasuk URL kutipan. 

b) Penulisan Daftar Pustaka dari Buku/Tesis/Disertasi/Prosiding Seminar 

Nama Penulis/Pengarang. (tahun terbit/publikasi). Judul utama buku: Anak judul 

buku. (edisi ke berapa, jika ada). Kota terbit, Negara atau Singkatan 

Negara Bagian di Amerika: Penerbit. 
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Buku, 1-5 pengarang 

Sumber Kutipan 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

 

Kaufman, Perlman, & Speciner (1995) found [Kutipan 

pertama] 

 

(Kaufman et al, 1995). [Kutipan berikutnya] 

 

Kaufman, C., Perlman, R., & Speciner, M. (1995). Network 

security: Private communication in a public world. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Buku, lebih 6 pengarang 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

(Russel et al, 2010) 

 

Russell, T., Brizee, A., Angeli, E., Keck, R., M. Paiz, J., 

Campbell, M., & Rodríguez-Fuentes, R. (2010) MLA 

Formatting and Style Guide. Indiana, USA: The 

Purdue OWL. 

Buku tanpa pengarang 

 

 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

Jika tidak ada nama pengarang maka dituliskan judul 

bukunya, dengan dicetak miring. 

 

(Longman Dictionary, 2003) 

 

Longman dictionary of contemporary English (4th ed.). 

(2003). Harlow, England: Longman. 

Buku dengan editor(s) 

Sumber kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

(Persley & Hill, 1992) 

 

Persley, D. M. & Hill, M. (Ed.). (1992). Diseases of fruit 

crops (2nd ed.). Brisbane, Queensland, Australia: 

Department of Primary Industries. 

Encyclopedia/kamus 

Sumber kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

(Bergmann, 1993) 

 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new 

encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). 

Chicago, USA: Encyclopedia Britannica. 

Online encyclopedia 

 

 

Sumber kutipan 

 

 

Daftar Pustaka 

Gunakan alamat URL dari artikel bukan halaman depan 

web 

 

(“Christchurch”, 2007, Para 5) 

Christchurch. (2007). In Encyclopedia Britannica. 

Retrieved from http://search.eb.com/eb/article-

9082394 

http://search.eb.com/eb/article-9082394
http://search.eb.com/eb/article-9082394
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Penulis adalah sebuah 

organisasi 

Sumber kutipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

 

 

Tuliskan nama organisasi/lembaga secara lengkap 

(Statistics New Zealand, 1998) 

 

Asosiasi dan instansi pemerintah dapat disingkat pada 

penyebutan kedua kalinya. 

(New Zealand Qualifications Authority [NZQA], 2008) 

[Kutipan Pertama] 

(NZQA, 2008) [Kutipan berikutnya] 

 

Statistics New Zealand. (1998). Samoan people in New 

Zealand. Wellington, New Zealand: Author. 

Tesis/disertasi 

Sumber kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

Sumber kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

(Brown, 1995) 

 

Brown, T. N. (1995). Simulation of the development of the 

root system and associated microbial community of 

Pinus radiata. (Unpublished doctoral thesis). 

Lincoln University, Lincoln, New Zealand. 

 

(Xie, 2007, pp. 59-61) 

 

Xie, Z. (2007). Modelling genetic regulatory networks: A 

new model for circadian rhythms in Drosophila and 

investigation of genetic noise in a viral infection 

process (Doctoral thesis, Lincoln University, 2007). 

Retrieved from http://hdl.handle.net/10182/31 

Prosiding (Salah satu 

karya, bukan semuanya) 

Sumber kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

 

(Brackley, 1995, p. 51) 

 

Brackley, P. (1995). Through other eyes. In D. H. Owen & 

B. F. Frey (Eds.), Ergonomics tomorrow: Adapting 

the future: Proceedings of the Sixth Conference of the 

New Zealand Ergonomics Society, Lincoln, 16-17 

February 1995 (pp. 50-52). Palmerston North, New 

Zealand: New Zealand Ergonomics Society 

Prosiding secara utuh 

Sumber kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

(Owen & Frey, 1995) 

 

Owen, D. H., & Frey, B. F. (Eds.). (1995). Ergonomics 

tomorrow: Adapting the future: Proceedings of the 

Sixth Conference of the New Zealand Ergonomics 

Society, Lincoln, 16-17 February 1995. Palmerston 

North, New Zealand: New Zealand Ergonomics 

Society. 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/10182/31
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c) Penulisan Daftar Pustaka dari publikasi berkala: Artikel dari Koran, Majalah, 

Jurnal 

 

Nama Penulis atau Pengarang. (tahun publikasi). Judul utama artikel: Anak judul 

artikel. Judul/Nama Serial, Volume (nomor issue), halaman. doi: 

###/### 

 

Artikel dalam jurnal 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

(Quarrie, Cantu, & Chalmers, 2002) 

 

Quarrie, K. L., Cantu, R. C., & Chalmers, D. J. (2002). 

Rugby union injuries to the cervical spine and spinal 

cord. Sports Medicine, 32(10), 633-653. 

Artikel online dengan DOI 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

(Ancrenaz, Dabek, & O’Neil, 2007, pp. 2445-2447) 

 

Ancrenaz, M., Dabek, L., & O'Neil, S. (2007). The costs of 

exclusion: Recognizing a role for local communities 

in biodiversity conservation. PloS Biology, 5(11), 

2443-2448. doi:10.1371/journal.pbio.0050289 

Artikel online tanpa DOI 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

(Nielsen, 2009, p. 1195) 

 

Nielsen, L. (2009). Green farm subsidies sponsoring eco 

labeling: is the separation of market access and 

subsidies regulation in WTO law sustainable. Journal 

of World Trade, 43(6), 1193-1222. Retrieved from 

http://www.kluwerlawonline.com/productinfo.php?p

ubcode=TRAD  

Artikel tanpa nama 

pengarang 

 

 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

Gunakan beberapa kata pertama dari judul utama (yang 

dituliskan dalam tanda petik (“...”) dan tahun pada sumber 

kutipan. 

 

(“Painting life”, 2000, pp. 24-25) 

 

Painting life in the southern beech forest. (2000). Forest and 

Bird, 297(12), 24-25. 

Artikel Koran 

**Tanpa Pengarang 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

**Dengan Pengarang 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

 

(“Scientist discounts”, January 16, 1995) 

 

Scientist discounts lamp radioactivity. (1995, January 16). 

The Press, p. 2. 

 

(English, December 28, 1996) 

 

English, P. (1996, December 28). Anguish as moths escape 

spraying. New Zealand Herald, p. A1. 

 

 

 

http://www.kluwerlawonline.com/productinfo.php?pubcode=TRAD
http://www.kluwerlawonline.com/productinfo.php?pubcode=TRAD
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d) Web pages / laman online 

Nama Penulis atau Pengarang. (tahun, bulan tanggal artikel). Judul/Nama dari 

web page: Anak judul dari page. Retrieved from URL 

Atau 

Nama Penulis atau Pengarang. (n.d.). Judul/Nama dari web page: Anak judul 

dari page. Retrieved bulan tanggal, tahun, from URL 

 

Web pages 

**dengan Pengarang 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

 

**Tanpa Pengarang 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

**Tanpa Tanggal 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

 

(Kedgley, June 7, 2004) 

 

Kedgley, S. (2004, June 7). Greens launch Food Revolution. 

Retrieved from 

http://www.greens.org.nz/searchdocs/PR7545.html 

 

(Kiwi, April 13, 2010) 

 

Kiwi. (2010, April 13). Retrieved April 14, 2010, from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kiwi  

 

(“New Zealand”, n.d) 

 

New Zealand Dragon Boat Association. (n.d.). NZDBA 

Membership. Retrieved from 

http://www.nzdba.co.nz/Home/Membership.php 

Video 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

 

(Norton, November 4, 2006) 

 

Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate 

a light switch [Video file]. Retrieved from 

http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs  

Website secara 

keseluruhan 

Tidak boleh dimasukkan dalam daftar pustaka. Setiap 

halaman yang digunakan dalam kutipan wajib dijabarkan 

satu per satu. 

 

e) Materi Perkuliahan 

Dosen memberikan 

catatan dan berbicara 

dalam kelas 

Jika Anda hendak mengutip dari apa yang disampaikan oleh 

dosen Anda ketika mereka presentasi, kutiplah itu sebagai 

“personal communication” (tidak dimasukkan dalam daftar 

pustaka tetapi ada bukti misalkan hasil rekaman suara) 

 

(J. Bowring, personal communication, October 3, 2009) 

Handouts 

 

 

 

Handout yang diberikan selama perkuliahan, tutorial, atau 

kunjungan lapangan, tuliskan sebagai “unpublished paper 

presented at a meeting” dalam daftar pustaka 

 

http://www.greens.org.nz/searchdocs/PR7545.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Kiwi
http://www.nzdba.co.nz/Home/Membership.php
http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
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Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

(Bowring, 2009) [penulisan sumber kutipan] 

Bowring, J. (2009). Otahuna images in pictures. Paper 

presented at lecture for LASC 316, Innovative 

Design, Lincoln University. 

Buku kuliah 

 

 

 

 

 

 

Sumber Kutipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

Material yang ditulis oleh dosen dalam buku perkuliahan 

yang tidak diterbitkan di penerbit (tidak ada nomor ISBN), 

tuliskan sebagai “publication of limited circulation” dalam 

daftar pustaka. Nomor halaman yang dikutip wajib dituliskan 

dalam kutipan. Jika tidak ada nomor halaman, tuliskan judul 

bab nya. 

 

penulisan sumber kutipan >> Nama Penulis/Pengarang, 

tahun, halaman 

 

(Ross, 2009, pp. 23-45) 

 

penulisan sumber kutipan jika tidak ada nomor halaman >> 

Nama Penulis/Pengarang, Judul Bab, paragraf ke berapa 

 

(Ross, 2009, Topic – Outdoor Recreation section, ¶ 4) 

 

Ross, J. (2009). RECN 110 Concepts in Sport and Recreation 

reading resource book. [Available from Lincoln 

University to enrolled students.] 

Materi online 

 

 

Sumber Kutipan 

 

Daftar Pustaka 

Materi yang diunggah di web site dosen, tuliskan sebagai 

“publication of limited circulation” dalam daftar pustaka. 

 

(Bowring, 2009) [penulisan sumber kutipan] 

 

Bowring, J. (2009). Lecture 4: Otahuna images in pictures 

[Power Point slides]. [Available from Lincoln 

University Lincoln LASC 316 Web site.] 

 

4. 12 Tabel 

Tabel wajib diberi nomor urut. Nomor urut tabel menyesuaikan nomor bab, 

misalnya tabel berada pada Bab IV, maka untuk tabel pertama pada Bab IV ditulis 

Tabel 4.1; Tabel 4.1; Tabel 4.3; dan seterusnya. Tabel diusahakan dimuat dalam 

satu halaman, dan jikapun tidak memungkinkan dapat dipisah dengan mengulang 

kembali “header” dari tabel tersebut. Tabel disajikan bersama dengan teks, dan 

diusahakan untuk menyajikannya dengan tidak terlalu kompleks. Dalam keadaan 

tertentu, huruf dapat diperkecil, paling kecil ukuran huruf yang digunakan adalah 8 

poin. Lebar tabel disesuaikan dengan lebar margin halaman, dalam keadaan tertentu 



 

Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi 
Program Pascasarjana ULM 30 
  

“header” tabel dan isi/uraian tabel dapat diatur sedemikian rupa untuk 

menyesuaikan lebar tabel dengan lebar margin halaman. 

Tabel ditempatkan dalam teks paragraf tiga spasi di bawah dan di atas teks 

paragraf. Judul Tabel yang diperlukan dalam teks judul disingkat dengan Tabel 4.1, 

Tabel 4.2, Tabel 4.3, dan seterusnya. Tabel yang disajikan harus tabel yang dibahas, 

bilamana tidak dibahas dalam teks tetapi diperlukan, tabel tersebut sebaiknya 

disajikan dalam lampiran. 

Tabel diketik dua spasi di bawah judulnya (Lampiran 21). Angka tabel dapat 

disusun satu atau dua spasi tergantung dari tempat, dengan catatan bahwa tabel 

tidak kelihatan padat dan mudah terbaca. Tabel dapat disusun dengan kolom-

kolomnya sejajar panjang halaman atau sejajar lebar halaman. Cara yang terakhir 

pada umumnya menggunakan satu halaman penuh. Format tabel hanya 

mengizinkan penggunaan batas tabel garis horizontal, sedangkan penggunaan garis 

vertikal tidak diperbolehkan. 

Judul tabel ditulis di atas/sebelum tabel. Judul tabel ditulis dengan huruf kecil, 

kecuali pada huruf pertama pada kata pertama yang ditulis huruf kapital. Perlu 

diperhatikan bahwa huruf pertama dari kata yang menyatakan nama tetap tetap 

ditulis dengan huruf kapital seperti: nama tempat, nama orang, nama bangsa, nama 

suku, nama bahasa, nama resmi suatu badan/lembaga, nama khas geografi, dan 

semisalnya. Judul tabel ditulis dengan format rata kiri-kanan (justify). Jika judul 

terdiri dari dua baris atau lebih, judul ditulis dengan format justify berjarak satu 

spasi. Jarak judul tabel dengan tabel adalah dua spasi.  

Keterangan tabel ditulis di bawah tabel dengan jarak satu spasi dan dengan 

format satu spasi. Ukuran huruf untuk keterangan tabel adalah 10 poin. Jarak tabel 
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(tabel disertai keterangan) dengan teks atau paragraf setelahnya adalah tiga spasi. 

Jarak antar tabel jika ditulis secara berurutan dan berdekatan adalah dua spasi antara 

batas tabel (lengkap dengan keterangan dan sumber penulisan) dengan judul tabel 

berikutnya. 

Tabel yang dikutip dari daftar pustaka, juga dicantumkan nama penulis dan 

tahun publikasi/terbit dalam tanda kurung di kiri bawah tabel, dengan jarak satu 

spasi, dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika sumber tidak dicantumkan pada 

bagian akhir dari tabel dan dalam daftar pustaka, maka masuk dalam kategori 

plagiarisme. 

 

4. 13 Gambar 

Seperti halnya format tabel, semua gambar harus diberi nomor urut. Nomor 

urut gambar menyesuaikan nomor bab, misalnya gambar berada pada Bab III, maka 

untuk tabel pertama pada Bab III ditulis Gambar 3.1; Gambar 3.1; Gambar 3.3; dan 

seterusnya. Gambar ditempatkan dalam teks paragraf tiga spasi di bawah dan di atas 

teks paragraf. Judul Gambar yang diperlukan dalam teks judul disingkat dengan 

Gambar 3.1, Gambar 3.2, Gambar 3.3, dan seterusnya.  

Penulisan judul Gambar adalah setelah atau di bawah gambar dengan jarak 

dua spasi. Judul gambar ditulis dengan huruf kecil, kecuali pada huruf pertama pada 

kata pertama yang ditulis huruf kapital. Perlu diperhatikan bahwa huruf pertama 

dari kata yang menyatakan nama tetap tetap ditulis dengan huruf kapital seperti: 

nama tempat, nama orang, nama bangsa, nama suku, nama bahasa, nama resmi 

suatu badan/lembaga, nama khas geografi, dan semisalnya. Judul gambar ditulis 

dengan format rata kiri-kanan (justify). Jika judul terdiri dari dua baris atau lebih, 

judul ditulis dengan format justify berjarak satu spasi.  
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Keterangan gambar ditulis dibawah gambar dengan jarak satu spasi dan 

dengan format satu spasi. Ukuran huruf untuk keterangan gambar adalah 10 poin. 

Jarak gambar (gambar disertai keterangan) dengan teks atau paragraf setelahnya 

adalah tiga spasi. Jarak antar gambar jika ditulis secara berurutan dan berdekatan 

adalah dua spasi antara batas gambar (lengkap dengan judul, keterangan dan 

sumber penulisan) dengan gambar berikutnya. 

Gambar yang dikutip dari daftar pustaka, juga dicantumkan nama penulis dan 

tahun publikasi/terbit dalam tanda kurung di akhir judul gambar, dan dicantumkan 

dalam daftar pustaka. Jika sumber tidak dicantumkan pada bagian akhir dari gambar 

dan dalam daftar pustaka, maka masuk dalam kategori plagiarisme. 

 

4. 14 Konsistensi 

Ciri penting suatu gaya menulis ialah konsistensi. Pemakaian lambang dalam 

tabel dan gambar, persamaan matematika dan teks haruslah secara konsisten dan 

diberi keterangan yang jelas. 

 

4. 15 Lambang, Satuan, dan Singkatan 

Lambang untuk variabel penelitian dipakai untuk memudahkan penulisan 

variabel tersebut dalam rumus dan pernyataan aljabar lainnya. Penulisan lambang 

atau simbol sebaiknya menggunakan simbol dalam fasilitas program perangkat 

lunak komputer seperti program Microsoft Word atau word processor lainnya. Pilih 

lambang yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu penulis dan tema penelitian. 

Cara menulis rumus matematika diusahakan dalam satu baris. Bila ini tidak 

memungkinkan, atur cara pengetikan sedemikan rupa, agar rumus mudah 

dimengerti. Lambang diketik dengan huruf abjad Latin dan abjad Yunani. Satuan 
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dan singkatan yang digunakan adalah yang lazim dipakai dalam disiplin ilmu 

masing-masing. 

Awal kalimat tidak dibenarkan dimulai dengan lambang, satuan, dan angka. 

Kalimat harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak perlu diawali dengan sebuah 

lambang, satuan, dan angka.  

Tulisan ilmiah sebaiknya jumlah dan satuan ukuran dinyatakan dalam angka 

dan singkatan satuan tersebut, terkecuali bila satuan tersebut tidak didahului suatu 

jumlah, misalnya: 20 mm, tetapi tabung diukur dalam milimeter. Suatu titik di 

belakang singkatan satuan tidak perlu, misalnya: 220 AC, 18 cm, 2 ha, 15 kg, dan 

seterusnya. Untuk angka lebih kecil dari sepuluh gunakanlah kata-kata, dan untuk 

angka sepuluh atau lebih pakailah angka, misalnya: tujuh bagian; 11 ekor kerbau; 

tetapi dalam suatu seri atau rangkaian yang terdiri dari angka-angka di bawah 

sepuluh dan selainnya di atas sepuluh, gunakan angka arab untuk semuanya. Bila 

angka-angka yang sangat besar diperlukan, gantilah sebagian dari angka tersebut, 

misalnya: 1.800.000 menjadi 1,8 juta atau tambahkan kata-kata lainnya seperti 

mega, kilo, mikro, dan mili pada satuan ukuran.  

Seandainya sesuatu kalimat perlu dimulai dengan suatu lambang atau angka 

maka lambang atau angka tersebut tidak boleh disingkat atau ditulis dengan angka. 

Lambang tersebut harus diketik lengkap, misalnya: Sentimeter dipakai untuk 

menyatakan tinggi sampel. 

Suatu desimal dinyatakan dengan menggunakan tanda koma. Ribuan atau 

kelipatan ribuan ditulis sebagai berikut: 2.000,00; 200.000,00 dan seterusnya. 
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4. 16 Italik (cetak miring) 

Kata-kata atau peribahasa asing harus dicetak miring, misalnya: et al; i.e.; 

e.g.; viz.; apriori; tet a tet; dan sebagainya. Demikian pula dengan nama latin atau 

daerah/letak geografis suatu tanaman atau binatang, misalnya: Zea mays L. 

 

4. 17 Penulisan Persamaan 

Persamaan matematika, rumus, dan tabel sederhana harus ditempatkan di 

tengah-tengah margin halaman (center). Jarak antar persamaan matematik, rumus, 

dan tabel adalah tiga spasi. Jarak antara persamaan matematik, rumus, dan tabel 

dengan keterangan (jika ada) adalah dua spasi. Keterangan tersebut ditulis dalam 

satu spasi, dengan ukuran huruf 12 poin. 

 

4. 18 Paragraf 

Suatu baris dari suatu paragraf tidak boleh diketik pada halaman berikutnya 

atau ditinggalkan pada dasar halaman (menggantung). Sebaiknya tidak memulai 

suatu paragraf baru pada dasar halaman, kecuali bila ada cukup tempat paling tidak 

untuk dua baris. Sebuah paragraf paling tidak terdiri dari dua kalimat.  
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V. PENCETAKAN DAN PEMBUATAN FILE ELEKTRONIK 
 

5. 1 Pencetakan dan Penjilidan 

Tesis/disertasi perlu dicetak sebagai dokumen otentik pada saat pengajuan 

pengesahan. Halaman pengesahan harus dibubuhkan tanda tangan asli dari komisi 

pembimbing, ketua program studi, dan direktur program pascasarjana. Naskah 

tesis/disertasi dicetak pada kertas HVS berukuran A4 (210 mm x 297 mm) dengan 

berat 80 g/m2 (HVS A4 80 gsm). Naskah tesis/disertasi yang sudah final dan sudah 

disetujui dan ditandatangani oleh komisi pembimbing, dijilid dengan sampul keras 

(hard cover) dengan teknik jilid cetak, cover warna merah untuk tesis (tulisan tinta 

hitam) dan cover warna hitam (tulisan  tinta warna emas) untuk disertasi. 

Tesis/disertasi cetak nantinya disimpan pada Program Studi sebagai dokumen fisik, 

jika sewaktu-waktu diperlukan di kemudian hari. Sementara itu untuk syarat 

kelulusan mahasiswa cukup menyerahkan file tesis/disertasi elektronik dengan 

format yang diatur pada panduan ini. File tesis/disertasi elektronik juga diberikan 

kepada komisi pembimbing, program studi, Program Pascasarjana, dan 

perpustakaan ULM. 

 

5. 2 Pembuatan File Elektronik 

File tesis/disertasi yang telah selesai dan lengkap dibuat atau disimpan dalam 

file elektronik dengan jenis/format PDF. Seluruh file tesis/disertasi dimulai dari 

halaman pertama (termasuk cover) sampai dengan halaman terakhir (termasuk 

lampiran) disimpan menjadi satu file PDF.  
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5. 3 Kapasitas File 

File tesis/disertasi dibuat/disimpan ke dalam file elektronik PDF dengan 

kapasitas maksimal 5 MB. 

 

5. 4 Bagian Tesis/Disertasi pada File Elektronik 

File elektronik wajib memuat seluruh bagian yang ada pada tesis/disertasi 

seperti telah dijelaskan pada bab laporan tesis/disertasi. 

 

5. 5 Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan adalah hasil pindai (scan) dari halaman pengesahan 

yang telah dibubuhi tanda tangan asli dari komisi pembimbing, ketua program studi, 

dan direktur program pascasarjana, serta stempel basah dari Pascasarjana. Halaman 

pengesahan diletakkan pada bagian awal tesis/disertasi sesuai dengan panduan 

penulisan tesis/disertasi. 

 

5. 6 Halaman Hasil Uji Plagiasi 

Halaman hasil uji plagiasi adalah hasil pindai (scan) berwarna halaman dari 

sertifikat hasil uji plagiasi yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana dengan 

dibubuhi tanda tangan Direktur serta stempel basah dari Program Pascasarjana. 

Halaman hasil uji plagiasi diletakkan pada bagian awal tesis/disertasi setelah 

halaman pengesahan sesuai dengan panduan penulisan tesis/disertasi.   
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Page Setup dan setting pada halaman Word Processor 

 

 

 
 

Kertas yang digunakan ukuran A4. 

 

Untuk proposal penelitan menggunakan kertas A4 70 GSM,  

sedang untuk laporan tesis/disertasi menggunakan kertas A4 80 GSM. 

 

Pada pengaturan Word atur  

batas atas 3 cm,  

batas bawah 3,  

batas kiri 4 cm dan  

batas kanan 3 cm 

 

ukuran kertas atur pada A4 
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Lampiran 1. Lanjutan 
  
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi 
Program Pascasarjana ULM 40 
  

 

Lampiran 1. Lanjutan 
 
 
Awal paragraf diatur masuk 1 cm  ke dalam paragraf. 
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Lampiran 1. Lanjutan 
 

 

Pengaturan tab untuk Daftar Isi 
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Lampiran 1. Lanjutan 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double klik tab 
Akan muncul jendela Tabs 

Kemudian atur pada tab ketiga untuk 
penyeragaman akhir dari titik-titik panjang 
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Lampiran 1. Lanjutan 
Pengaturan untuk Daftar Tabel,  Daftar Gambar, Daftar Lampiran 
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Lampiran 1. Lanjutan 
 

Pengaturan tab untuk Daftar Pustaka 
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Lampiran 2. Bagian Awal Proposal Tesis/Disertasi - Sampul 

 

PROPOSAL TESIS/DISERTASI 

 

JUDUL PROPOSAL TESIS/DISERTASI DITULIS RATA 

TENGAH (Center) MENGGUNAKAN FONT TIMES NEW ROMAN 

UKURAN 12 PT CETAK TEBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA MHS LENGKAP TANPA GELAR 

NIM. XX205253 X 00XX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER 

………(NAMA PROGRAM STUDI)…....... 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

BANJARBARU 

2020 
 

 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 

 

12 – 14 spasi 

 

7 – 8 spasi 

 

9 - 11 spasi 

 

 

4,5 cm 

4,5 cm 
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Lampiran 3. Bagian Awal Proposal Tesis/Disertasi – Halaman Judul 

 

PROPOSAL TESIS/DISERTASI 

 

JUDUL PROPOSAL TESIS/DISERTASI DITULIS RATA 

TENGAH (Center) MENGGUNAKAN FONT TIMES NEW ROMAN 

UKURAN 12 PT CETAK TEBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA MHS LENGKAP TANPA GELAR 

NIM. XX205253 X 00XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposal Tesis/Disertasi 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

(Nama gelar lengkap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER 

………(NAMA PROGRAM STUDI)…....... 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

BANJARBARU 

2020 
 

 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 

 

12 – 15 spasi 

 

9 – 11 spasi 
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Lampiran 4. Bagian Awal Proposal Tesis/Disertasi – Halaman Pengesahan 

 

Judul Proposal  : Judul Proposal Tesis/Disertasi Ditulis Rata 

Tengah (Center) Menggunakan Font Times 

New Roman Ukuran 12 Pt Cetak Tebal 

Nama : Nama mahasiswa lengkap tanpa gelar 

NIM : XX205253 X 00XX 

 

 

 

 

 

disetujui, 

 

Komisi Pembimbing 

 

 

 

 

Nama Ketua Kombing lengkap dengan gelar 

Ketua 

 

 

 

 

 

 

 Nama Anggota Kombing I Nama Anggota Kombing II 

 Anggota I Anggota II 

 

 

 

diketahui, 

 

Koordinator Prodi (Nama Progra Studi) PPs ULM 

 

 

 

 

Nama Koordinator Program Studi 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 

 

6 spasi 

 

5 spasi 

 

7 spasi 

 

4 spasi 

 

5 spasi 
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Lampiran 5. Bagian Awal Proposal Tesis/Disertasi – Kata Pengantar 

 

PRAKATA 

 

Prakata merupakan ungkapan dari penulis untuk menyatakan isi 

dari proposal penelitian yang telah dilakukan.  Penulis dapat 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu 

dalam penyusunan proposal penelitian, saran dan kritik dalam penyusunan 

naskah serta dukungan material dan spiritual. 

Prakata paling tidak memuat Judul yang dicetan tebal dan diberi 

tanda petik (“...”), nama dari Tim Komisi Pembimbing, Dosen Pernguji 

dan pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan tesis/disertasi, 

penghargaan terhadap mereka, harapan penulis dan sebagainya. 

 

Banjarbaru,  Februari 2020 

 

 

Penulis, 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 
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Lampiran 6. Bagian Awal Proposal Tesis/Disertasi – Daftar Isi 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 Halaman 

 

HALAMAN JUDUL  ...............................................................  i 

  

HALAMAN PENGESAHAN  .................................................  ii 

  

PRAKATA  ..............................................................................  iii 

  

DAFTAR ISI  ...........................................................................  iv 

  

DAFTAR TABEL  ...................................................................  vii 

  

DAFTAR GAMBAR ...............................................................  viii 

  

DAFTAR LAMPIRAN  ...........................................................  ix 

  

DAFTAR SIMBOL (jika ada)  .................................................   

  

I. PENDAHULUAN  .............................................................  1 

  

1.1 Latar Belakang  ..........................................................  1 

1.2 Tujuan Penelitian  .......................................................  2 

1.3 Manfaat Penelitian  .....................................................  3 

1.4 Rumusan Masalah  .....................................................  4 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA  ....................................................  5 

  

2. 1 Sub Judul Tinjauan Pustaka 1  ...................................  6 

2. 2 Sub Judul 2  ................................................................   8 

2. 1. 1 Sub-sub judul 1  ...........................................  8 

2. 1. 2 Sub-sub judul 2  ...........................................  9 

  

2. 3 Sub Judul 3  ................................................................  10 

  

Dst...  

  

DAFTAR PUSTAKA  ..............................................................  20 

  

LAMPIRAN  ............................................................................  22 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 

 

3 cm 

 

Catatan: 

Format Daftar Isi antara Proposal 

Tesis/Disertasi dengan Hasil 

Tesis/Disertasi menggunakan 

format yang sama 
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Lampiran 7. Bagian Awal Proposal Tesis/Disertasi – Daftar Tabel, Daftar 

Gambar, Daftar Lampiran 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel  Halaman 

   

1.1. Judul tabel ke 1 pada Bab I  ....................................  1 

   

2.1 Judul tabel ke 1 pada Bab II  ..................................  2 

   

2.2 Judul tabel ke 2 pada Bab II  ..................................  3 

   

 

Dst... 

 

 

 

 

 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 

 

Catatan 1: 

Untuk Daftar Gambar, Daftar 

Lampiran menggunakan format yang 

sama dengan format Daftar Tabel. 

Catatan 2: 

Format Daftar Tabel, Daftar Gambar, 

Daftar Lampiran antara Proposal 

Tesis/Disertasi dengan Hasil 

Tesis/Disertasi menggunakan format 

yang sama 
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Lampiran 8. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Sampul Luar (Hard Cover)  

 

JUDUL TESIS/DISERTASI DITULIS RATA TENGAH (Center) 

MENGGUNAKAN FONT TIMES NEW ROMAN UKURAN 12 PT, 

DITULIS DALAM HURUF KAPITAL DAN TEBAL (Bold) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA MHS LENGKAP TANPA GELAR 

NIM. XX205253 X 00XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER 

………(NAMA PROGRAM STUDI)…....... 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

BANJARBARU 

2020 
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Lampiran 9. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Sampul Dalam 

 

JUDUL TESIS/DISERTASI DITULIS RATA TENGAH (Center) 

MENGGUNAKAN FONT TIMES NEW ROMAN UKURAN 12 PT, 

DITULIS DALAM HURUF KAPITAL DAN TEBAL (Bold) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA MHS LENGKAP TANPA GELAR 

NIM. XX205253 X 00XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER 

………(NAMA PROGRAM STUDI)…....... 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

BANJARBARU 

2020 
 

 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 

 

12 – 14 spasi 

 

7 – 8 spasi 

9 - 11 spasi 

 

4,5 cm 

4,5 cm 
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Lampiran 10. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Halaman Judul 

 

JUDUL TESIS/DISERTASI DITULIS RATA TENGAH (Center) 

MENGGUNAKAN FONT TIMES NEW ROMAN UKURAN 12 PT, 

DITULIS DALAM HURUF KAPITAL DAN TEBAL (Bold) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA MHS LENGKAP TANPA GELAR 

NIM. XX205253 X 00XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS/DISERTASI 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

MAGISTER ............................(diisi nama gelar) 

Prodi S2………….. (diisi nama prodi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER 

………(NAMA PROGRAM STUDI)…....... 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

BANJARBARU 

2020 
 

 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 

 

12 – 15 spasi 

 

9 – 11 spasi 
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Lampiran 11. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Halaman Pengesahan 

 

Judul Tesis/Disertasi  : Judul Tesis/Disertasi Ditulis Rata Tengah  

      (Center) Menggunakan Font Times New Roman  

      Ukuran 12 Pt Cetak Tebal 

Nama    : Nama mahasiswa lengkap tanpa gelar 

NIM    : XX205253 X 00XX 

 

 

 

 

 

disetujui, 

 

Komisi Pembimbing 

 

 

 

 

Nama Ketua Kombing lengkap dengan gelar 

Ketua 

 

 

 

 

 

 

 Nama Anggota Kombing I Nama Anggota Kombing II 

 Anggota I Anggota II 

 

 

 

diketahui, 

 

Koordinator Prodi S2 XXXX Direktur Pascasarjana ULM 

 

 

 

 

Nama lengkap dan gelar KPS Prof. Drs. H. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D. 

 

Tanggal Lulus: Tanggal Wisuda:  

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 

 

6 spasi 

 

5 spasi 

 

7 spasi 

 

4 spasi 

 

5 spasi 
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Lampiran 12. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Salinan Sertifikat Uji Plagiasi 

 

 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 
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Lampiran 13. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Pernyataan Keaslian Tulisan 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   :  Nama Mahasiswa lengkap tanpa gelar 

NIM   :  XX205253 X 00XX 

Program Studi   :  Nama program Studi Magister/Doktor 

Fakultas  : Program Pascasarjana 

Perguruan Tinggi  : Universitas Lambung Mangkurat 

Judul Tesis/Disertasi : “Tulis Judul Tesis/Disertasi dengan disertai 

    tanda petik (“...”) dan cetak tebal (Bold)” 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis/Disertasi yang saya tulis ini 

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil 

alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran 

saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan 

disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis/disertasi ini 

hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi 

atas perbuatan tersebut. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan 

dari siapapun. 

 

Banjarbaru,   Februari 2020 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 ttd 

 

Nama Mahasiswa tanpa gelar 

NIM XX205253 X 00XX 

3 cm 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

 

Materai 
6000 
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Lampiran 14. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Ringkasan Tesis/Disertasi Bahasa 

Indonesia 
 
 

RINGKASAN 

 

 

Nama lengkap penulis tanpa gelar. Tahun Penulisan. Judul Tesis/Disertasi (ditulis 

dalam Bahasa Indonesia). Pembimbing: Nama Pembimbing 1 (lengkap 

dengan gelar); Nama Pembimbing 2 (lengkap dengan gelar); Nama 

Pembimbing 3 (lengkap dengan gelar). 

 

Tempat penulisan Ringkasan. Ringkasan berisi informasi tentang tujuan, 

metode dan tempat, hasil dan kesimpulan dari penelitian. Diketik dalam format 

3 (tiga) paragraf, Paragraf diketik 1 spasi, menggunakan huruf Times New 

Roman ukuran 12 pt dengan jumlah halaman maksimal 2 (dua) halaman. 

Paragraf pertama berisi Tujuan Penelitian, paragraf kedua berisi Metode dan 

Tempat Penelitian, dan paragraf ketiga berisi Hasil dan Kesimpulan Penelitian.  

Ringkasan dimuat dalam dua bagian, yakni Ringkasan dalam Bahasa 

Indonesia dan Ringkasan dalam Bahasa Inggris. Ringkasan dalam Bahasa Inggris 

disertai dengan Surat Keterangan tanda validasi atau hasil pemeriksaan tata bahasa 

yang dilakukan oleh Laboratorium Bahasa ULM atau oleh Program Studi.  

Format penulisan paragraf diatur dengan spacing 0 pt baik before maupun 

after. Pada pengaturan Indentation,  pada bagian special diatur First line 1 cm. 

Batas indent kiri diatur masur 0 cm dan indent kanan diatur 0 cm. 

Alignment/paragraf diatur justify (rata kanan-kiri). ditulis dalam bahasa 

Indonesia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 spasi 

2 spasi 
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Lampiran 15. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Ringkasan Tesis/Disertasi Bahasa 

Inggris 

 

 

SUMMARY 

 

 

Nama lengkap penulis tanpa gelar. Tahun Penulisan. Judul Tesis/Disertasi (ditulis 

dalam Bahasa Inggris). Advisors: Nama Pembimbing 1 (lengkap dengan 

gelar), Nama Pembimbing 2 (lengkap dengan gelar), Nama Pembimbing 3 

(lengkap dengan gelar) 

 

Tempat penulisan Ringkasan. Ringkasan berisi informasi tentang tujuan, 

metode dan tempat, hasil dan kesimpulan dari penelitian. Diketik dalam format 

3 (tiga) paragraf, Paragraf diketik 1 spasi, menggunakan huruf Times New 

Roman ukuran 12 pt dengan jumlah halaman maksimal 2 (dua) halaman. 

Paragraf pertama berisi Tujuan Penelitian, paragraf kedua berisi Metode dan 

Tempat Penelitian, dan paragraf ketiga berisi Hasil dan Kesimpulan Penelitian.  

Ringkasan dimuat dalam dua bagian, yakni Ringkasan dalam Bahasa 

Indonesia dan Ringkasan dalam Bahasa Inggris. Ringkasan dalam Bahasa Inggris 

disertai dengan Surat Keterangan tanda validasi atau hasil pemeriksaan tata bahasa 

yang dilakukan oleh Laboratorium Bahasa ULM atau oleh Program Studi.  

Format penulisan paragraf diatur dengan spacing 0 pt baik before maupun 

after. Pada pengaturan Indentation,  pada bagian special diatur First line 1 cm. 

Batas indent kiri diatur masur 0 cm dan indent kanan diatur 0 cm. 

Alignment/paragraf diatur justify (rata kanan-kiri). ditulis dalam bahasa 

Indonesia). 
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Lampiran 16. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Surat Keterangan Ringkasan 

Tesis/Disertasi Bahasa Inggris (contoh) 
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Lampiran 17. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Riwayat Hidup Penulis 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Halaman Riwayat Hidup Penulis ditulis secara singkat dan jelas. 

Memuat riwayat hidup penulis berpa tempat, tanggal lahir, orang tua, 

riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan. 

 

NAMA PENULIS (lengkap 

tanpa gelar) 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 
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Lampiran 18. Bagian Awal Tesis/Disertasi – Kata Pengantar 

 

PRAKATA 

 

Prakata merupakan ungkapan dari penulis untuk menyatakan isi 

dari hasil penelitian Tesis/Disertasi yang telah dilakukan.  Penulis dapat 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu 

dalam penyusunan Tesis/Disertasi, saran dan kritik dalam penyusunan 

naskah serta dukungan material dan spiritual. 

Prakata paling tidak memuat Judul yang dicetak tebal dan diberi 

tanda petik (“...”), nama dari Tim Komisi Pembimbing, Dosen Pernguji 

dan pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan tesis/disertasi, 

penghargaan terhadap mereka, harapan penulis dan sebagainya. 

 

Banjarbaru,  Februari 2020 

 

 

Penulis, 

3 cm 

 

3 cm 

 

4 cm 

 

3 cm 
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Lampiran 19. Teladan Tesis/Disertasi bagian isi 

 

 

I. JUDUL BAB 

 

 

1. 1 Judul Sub-bab 

 

Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks 

naskah teks naskah teks. Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah 

teks naskah teks naskah teks. Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks 

naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah 

teks (Anonim, 2017). 

Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks. Fulan (2017) 

menyebutkan “teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan”. Naskah teks Naskah teks Naskah 

teks.  

Dst …………….. 

 

1. 2 Judul Sub Bab 

 

Fulanah (2016) menyatakan bahwa “teks kutipan teks kutipan teks kutipan 

teks kutipan”. Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks. Naskah teks naskah 

teks naskah teks naskah teks: 

“teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan 

teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan 

teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan 

teks kutipan teks kutipan” (Fulan, 2018). 

Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks. Naskah teks naskah teks naskah 

teks naskah teks. 

2 spasi 

3 spasi 

2 spasi 

3 spasi 

2 spasi 

2 spasi 
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1. 3 Judul Sub-bab 

1. 3. 1 Judul sub-sub-bab 

Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks. Fulan 

(2017) menyebutkan “teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan”. Naskah teks Naskah teks Naskah teks.  

1. 3. 2 Judul-sub-sub-bab 

Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks. Fulan 

(2017) menyebutkan “teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan”. Naskah teks Naskah teks Naskah teks. 

Dst.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 spasi 

2 spasi 

2 spasi 
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Lampiran 20. Teladan pencantuman Gambar 

 

 

Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks. Fulan (2017) 

menyebutkan “teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan”. Naskah teks Naskah teks Naskah 

teks.  

 

 
Keterangan: 

Keterangan atau deskripsi gambar diketik setelah gambar dan sebelum judul gambar 

Huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 10 pt 

 

Gambar 1.1. Judul gambar diketik satu spasi dengan pengaturan rata kiri-kanan 

(justify) dan nomor gambar disesuaikan dengan nomor bab dan 

disusun secara urut. (Anonim, 2020). 

 

 

Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks. Fulan (2017) 

menyebutkan “teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan”. Naskah teks Naskah teks Naskah 

teks.  

 

 

 

 

2 spasi 

3 spasi 

3 spasi 

2 spasi 

2 spasi 
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Lampiran 21. Teladan pencantuman Tabel 

 

 

Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks. Fulan (2017) 

menyebutkan “teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan”. Naskah teks Naskah teks Naskah 

teks.  

 

Tabel 1.1. Judul tabel ditulis sebelum tabel dengan jarak dua spasi, judul tabel 

diketik rata kiri-kanan satu spasi. 

 

No. Uraian Data Keterangan 

    

    

    

    

    
Keterangan :  X :  definisi X 

  Y :  definisi Y 

Sumber: (Fulan, 20xx) 

 

 

Naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks naskah teks. Fulan (2017) 

menyebutkan “teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks 

kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan”. Naskah teks Naskah teks Naskah 

teks.  

 

 

 

 

 

Lampiran 22. Panduan pengutipan/sitasi dan Daftar Pustaka pada Word Processor 

MS Office 

 

Menambah data sitasi baru 

2 spasi 

3 spasi 

3 spasi 

2 spasi 

2 spasi 

2 spasi 
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1. Melalui Insert Citation 
 

Arahkan kursor dan klik pada tab Reference 

 

 
 

Pilih Style untuk menentukan style/format sitasi yang akan digunakan, dalam 

hal ini PS S2 PSDAL PPS ULM menggunakan APA style 

 

 
 

Kemudian klik pada Insert Citation, pilih Add New Source... untuk 

menambahkah data sitasi yang baru 

 

 
Pada jendela yang muncul silakan isi data sitasi sesuai dengan Sumber Kutipan 

yang kita ambil 
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Pada menu Type of Sources, silakan pilih jenis sumber kutipan 

Pada menu Language, sila pilih Bahasa Indonesia 

 

Selanjutnya isi form sesuai dengan informasi Sumber Kutipan yang kita ambil 

 

 
 

Akan muncul hasilnya seperti berikut 

 

(Create a bibliography, citations, and references, 2019) 

 

Data sitasi akan tersimpan di database References kita. 

Untuk melihat database References (Daftar Pustaka) dapat dilihat pada menu 

Manage Resources 
 

2. Melalui Manage Sources 

 

Klik Manage Sources untuk menampilkan jendela menu tersebut 
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Keterangan: : 

Kotak sebelah kiri (Master List)  Kumpulan Sumber Referensi yang 

disimpan oleh Microsof Word 

Kotak sebelah kanan (Current List)  Kumpulan Sumber Referensi yang 

digunakan pada dokumen yang dibuka. Daftar ini juga yang akan di cetak 

pada Daftar Pustaka 

Copy  Untuk memberikan/copy sumber referensi sehingga dapat digunakan 

pada dokumen yang dibuka tanpa membuat ulang. 

Delete  Menghapus Sumber Referensi 

Edit  Untuk memperbaiki atau menyunting sumber referensi yang tersedia 

New  Untuk membuat sumber referensi yang baru. 

 

Pada jendela ini kita dapat menambah data sitasi yang baru, menghapus sitasi 

atau daftar pustaka yang ada dan juga mengedit data yang ada. 
 

3. Membuat Daftar Pustaka 

 

Melalui menu Manage Sources data sitasi atau pustaka kita yang ada pada 

kotak sebelah kiri (Master List) kita pilih untuk ditampilkan pada laman 

Daftar Pustaka (Refeferensi) naskah 
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Klik tombol Copy untuk memindahkan ke kotak sebelah kanan (Current 

List) 
 

  
 

Untuk menampilkan Daftar Pustaka, silakan klik References  Bibliography 

 Insert Bibliography 

 

 
 

Hasilnya seperti berikut: 
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Sesuaikan huruf dan pengaturan lainnya dengan format panduan penulisan. 

  

Azaria, S. (t.thn.). APA dan MLA edisi baru. Diambil kembali dari 

http://www.academia.edu/35913097/APA_dan_MLA_edisi_baru 

Buku Panduan Penulisan Tesis. (2016). Yogyakarta: Program Studi 

Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Gadjah Mada. 

Buku Pedoman Tesis dan Disertasi. (2008). Malang: Fakultas Ekonomi 

Pascasarjana Universitas Brawijaya. 

Create a bibliography, citations, and references. (2020, Februari 22). 

Diambil kembali dari support.office.com: 

https://support.office.com/en-us/article/create-a-bibliography-

citations-and-references-17686589-4824-4940-9c69-

342c289fa2a5?ui=en-US&rs=en-US&ad=US 

Pedoman Penulisan Tesis Magister. (2016). Bandung: Sekolah Pascasarjana, 

Institut Teknologi Bandung. 

Setyawan, A. (2016, Oktober). Sitasi dan Bibliografi Menggunakan Harvard 

Style. Dipetik Maret 26, 2018, dari 

https://adityasetyawan.wordpress.com: 

https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2016/10/catatan-sitasi-

daftar-pustaka-2016.pdf 

Tim Dosen ILKOM FISIP UB. (2013, April). APA Referencing System. 

Dipetik Maret 26, 2018, dari http://komunikasi.ub.ac.id: 

http://komunikasi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/APA-

Referencing-System-ILKOM.pdf. 
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Lampiran 23. Lay out bagian isi Tesis/Disertasi 

 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.5. Hipotesis (opsional) 

1.6. Asumsi dan Lingkup Masalah (opsional) 

1.7. Kerangka Konsep/Teori Penelitian (opsional) 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan 1 

2.2. Tinjauan 2 

2.3. Dst 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu, Tempat dan Objek Penelitian 

3.2. Peralatan dan Bahan Penelitian 

3.3. Batasan Penelitian dan Desain Operasional (opsional) 

3.4. Prosedur Pengumpulan Data 

 Jenis dan sumber data 

 Teknik Pengumpulan data 

Berisikan cara pengumpulan data 

- Metode sensus atau sampling 

- Rancangan pengumpulan data (observasi atau rancangan 

percobaan 

- Langkah pengumpulan data 

3.5. Analisis Data 

Analisis untuk mencapai tiap tujuan penelitian yang telah dibuat 

3.6. Kerangka Pikir Penelitian 

 

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN (Penunjang) 

- Bila wilayah maka berisikan data biofisik dan sosial ekonomi lokasi 

penelitian 

- Bila laboratorium lapangan maka berisikan tentang kondisi lapangan 

- Bila laboratorium maka berisikan karakteristik dan level laboratorium 

yang digunakan 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Model I 

Bisa terdiri dari beberapa sub-bab, dan ditutup dengan sub-bab khusus 

yaitu Pembahasan Umum 

5.1. Hasil Penelitian 1 

5.2. Hasil Penelitian 2 

5.3. Pembahasan 
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 Model II 

Hasil dan pembahasan diurai dalam beberapa bab atau sub-bab yang 

disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian dan kebutuhan penulis 
 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 


