
i 
 

BUKU PANDUAN PENYUSUNAN NASKAH 

 

PROPOSAL DAN 

DISERTASI S3 MIPA 
BERLAKU UNTUK SEMUA NASKAH YANG DITULIS 

SETELAH TANGGAL 28 FEBRUARI 2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2014 



ii 
 

DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI ........................................................................................ ii 
DAFTAR GAMBAR ........................................................................... vii 
DAFTAR TABEL ................................................................................ viii 
PRAKATA ........................................................................................... ix 

    

 
BAB I  PENGANTAR ......................................................................... 1 

 

1.1. PROGRAM DOKTOR ................................................... 1 

  

1.1.1. Visi …............................................................. 2 
  1.1.2. Misi ................................................................ 2 

  

1.1.3. Tujuan ............................................................ 2 

  

1.1.4. Kompetensi Lulusan ...................................... 3 

 

1.2.      PROPOSAL DAN DISERTASI ................................ 3 

  

1.2.1. Proposal ......................................................... 4 

  

1.2.2. Disertasi ......................................................... 5 

    

 
BAB II  HIPOTESIS, JENIS PENELITIAN DAN PLAGIARISME 6 

 

2.1. PENGANTAR ................................................................ 6 
 2.2. POLA PENDEKATAN DAN METODE ILMIAH….... 6 

 

2.3. HIPOTESIS .................................................................... 8 

  

2.3.1. Batasan Hipotesis ........................................... 8 

  

2.3.2. Syarat dan Kualitas  Hipotesis ....................... 9 

  

2.3.3. Kegiatan Ilmiah dan Hipotesis ....................... 9 

 

2.4. JENIS PENELITIAN ...................................................... 9 

  

2.4.1. Berdasar Jenis Penjelasan (Deskriptif, 

Fungsional, dan Evolutif) .............................. 10 

  

2.4.2. Berdasar Cara Mendapatkan Data 

(Eksperimental dan Eksploratif) …................ 10 

  

2.4.3. Berdasar Jenis Data (Kuantitatif dan 

Kualitatif) ................................................................. 11 

 

2.5. PLAGIARISME .............................................................. 11 

  

2.5.1. Jenis Plagiarisme ............................................ 12 
    



iii 
 

  

2.5.2. Informasi yang Tidak Termasuk Plagiarisme 

dan yang Termasuk Plagiarisme .................... 

 
12 

   

2.5.2.1. Informasi yang tidak termasuk 

plagiarism ............................................... 12 

   

2.5.2.2. Informasi yang bila tidak 

disebut sumbernya dianggap 

plagiarisme ............................................. 14 

  

2.5.3. Menghindari Plagiarisme  .............................. 14 

  

2.5.4. Catatan dan Parafrase ..................................... 15 

  

2.5.5. Contoh Parafrase dan Plagiarisme ................. 16 
    
BAB III  SISTEMATIKA NASKAH PROPOSAL DAN 

DISERTASI ......................................................................................... 20 

 

3.1. PENGANTAR ................................................................ 20 

 

3.2. ORGANISASI BAGIAN NASKAH PROPOSAL ......... 21 

  

3.2.1. Bagian Pendahuluan ...................................... 21 

  

3.2.1. Bagian Utama ................................................ 21 

  

3.2.1. Bagian Lampiran ............................................ 21 

 

3.3. ORGANISASI BAGIAN NASKAH DISERTASI ......... 22 

  

3.2.1. Bagian Pendahuluan ...................................... 22 

  

3.2.1. Bagian Utama ................................................ 23 

  

3.2.1. Bagian Lampiran ............................................ 23 

    

 
BAB IV PENJELASAN UNTUK BAGIAN-BAGIAN NASKAH..... 25 

 

4.1. PENGANTAR ................................................................ 25 

 

4.2. HALAMAN JUDUL ...................................................... 25 

 

4.3. HALAMAN PENGESAHAN ........................................ 26 

 

4.4. HALAMAN DAFTAR ISI ............................................. 26 

 

4.5. HALAMAN DAFTAR GAMBAR (bila ada) ................ 26 

 

4.6. HALAMAN DAFTAR TABEL (bila ada) ..................... 26 

 

4.7. HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN (bila ada) ............. 26 

 

4.8. HALAMAN DAFTAR SINGKATAN (bila ada) .......... 26 

 

4.9. HALAMAN DAFTAR SIMBOL (bila ada) ................... 26 
 4.10. HALAMAN PRAKATA .............................................. 27 

 

4.11. HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH (hanya 

untuk naskah disertasi) ........................................................... 27 



iv 
 

 

4.12. HALAMAN ABSTRACT (Hanya ada dalam naskah 

disertasi) ................................................................................. 

 
28 

 

4.13. HALAMAN KATA KENANGAN, KATA 

MUTIARA ATAU MOTTO ......................................... 28 

 

4.14. BAB I PENGANTAR ................................................... 28 

  

4.14.1. Latar Belakang ............................................. 28 

  

4.14.2. Rumusan Masalah ........................................ 29 

  

4.14.3. Tujuan Penelitian ......................................... 29 

  

4.14.4. Manfaat Penelitian ....................................... 30 

 

4.15. BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................. 30 

 

4.16. BAB III HIPOTESIS DAN KONSEP ILMIAH ........... 30 

 

4.17. BAB IV METODE PENELITIAN ............................... 31 

 

4.18. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31 

 

4.19. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ...................... 31 

 

4.20. DAFTAR PUSTAKA ................................................... 32 

 

4.21. LAMPIRAN .................................................................. 32 

    

 
BAB V PETUNJUK TEKNIS CARA PENULISAN NASKAH 

PROPOSAL DAN DISERTASI .......................................................... 34 

 

5.1. PENGANTAR ................................................................ 34 

 

5.2. KETENTUAN UMUM .................................................. 34 

 

5.3. HURUF PADA HALAMAN SAMPUL DAN 

HALAMAN JUDUL ............................................................. 36 

 

5.4. HURUF PADA HALAMAN  BAGIAN 

PENDAHULUAN LAIN ....................................................... 37 

 

5.5. PRAKATA ...................................................................... 38 

 

5.6. PENULISAN BAB, SUBBAB  DAN BAGIAN-

BAGIANNYA ....................................................................... 38 

  

5.6.1. Penulisan Nomor dan Judul Bab .................... 38 

  

5.6.2. Penulisan Nomor dan Judul Subbab .............. 38 

  

5.6.3. Penulisan Nomor dan Judul Anak Subbab..... 39 

  

5.6.4. Bagian setelah anak subbab ........................... 39 

 

5.7. RINCIAN KE BAWAH ................................................. 39 

 

5.8. PENULISAN BILANGAN DAN SATUAN ................. 40 

 

5.9. PENYAJIAN TABEL ..................................................... 40 

  

5.9.1. Bentuk Tabel .................................................. 40 



v 
 

  

5.9.2. Judul Tabel ..................................................... 41 

  

5.9.3. Keterangan atau Catatan Tabel ...................... 41 

  

5.9.4. Penomoran Tabel ........................................... 41 

  

5.9.5. Ukuran dan Penempatan Tabel ...................... 41 

  

5.9.6. Sitasi Tabel .................................................... 41 

 

5.10. PENYAJIAN GAMBAR, GRAFIK DAN 

ILUSTRASI LAINNYA ........................................................ 42 

  

5.10.1. Format Gambar ............................................ 43 

  

5.10.2. Judul Gambar ............................................... 43 

  

5.10.3. Keterangan Gambar (Legenda) .................... 43 

  

5.10.4. Penomoran gambar ...................................... 43 

  

5.10.5. Ukuran Gambar ............................................ 43 

  

5.10.6. Sitasi gambar ................................................ 44 

 

5.11. PENYAJIAN RUMUS KIMIA DAN FORMULA 

KHUSUS LAINNYA ............................................................ 45 

  

5.11.1. Teknik Penyajian ......................................... 45 

  

5.11.2. Pemberian Nomor ........................................ 45 

 

5.12. PENYAJIAN DIFINISI, TEOREMA, AKIBAT, 

LEMMA, DAN CONTOH .................................................... 46 

  

5.12.1. Teknik Penyajian ......................................... 46 

  

5.12.2. Penomoran Teorema, Bukti, dan Lemma..... 46 

  

5.12.3. Penomoran Persamaan ................................. 46 

 

5.13. SITASI PUSTAKA ....................................................... 46 

  

5.13.1. Anonim ........................................................ 47 

  

5.13.2. Komunikasi Pribadi ..................................... 47 

  

5.13.3. Penulisan Nama dan Tahun ......................... 47 

  

5.13.4. Penulis terdiri atas lebih dari dua orang........ 47 

  

5.13.5. Singkatan ..................................................... 48 

  

5.13.6. Pustaka Lebih dari Satu ............................... 48 

  

5.13.7. Sitasi dari Sitasi ........................................... 48 

 

5.14. PENULISAN DAFTAR PUSTAKA ............................ 49 

  

5.14.1. Susunan Pustaka Acuan ............................... 49 

  

5.14.2. Penulisan Nama Autor dan Editor ............... 49 

  

5.14.3. Cara Penulisan Nama Buku, Jurnal dan 

Pustaka Lainnya ....................................................... 50 

  

5.14.4. Contoh Penulisan Pustaka ............................ 51 



vi 
 

  

5.14.5. Contoh daftar pustaka .................................. 55 

    

 
BAB VI PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA BACA ................... 56 

 

6.1. PENGANTAR ................................................................ 56 

 

6.2. HURUF MIRING ........................................................... 56 

 

6.3. PARTIKEL ..................................................................... 56 

 

6.4. KATA DEPAN (PREPOSISI) ........................................ 57 

 

6.5. GABUNGAN KATA ..................................................... 57 

 

6.6. TANDA BACA .............................................................. 58 

  

6.6.1. Tanda titik (.) ................................................. 58 

  

6.6.2. Tanda Koma (,) .............................................. 58 

  

6.6.3. Tanda Titik Koma (;) ..................................... 59 

  

6.6.4. Tanda Titik Dua (:) ........................................ 59 

  

6.6.5. Tanda Hubung (-) ........................................... 59 

  

6.6.6. Tanda Pisah (–) .............................................. 60 

    

 
BAB VII NASKAH RINGKASAN DISERTASI ............................... 61 

 

7.1. PENGANTAR ................................................................ 61 

 

7.2. FORMAT NASKAH ...................................................... 61 

 

7.3. STRUKTUR NASKAH .................................................. 61 

  

7.3.1. Bagian Pendahuluan ...................................... 62 

  

7.3.2. Bagian Utama ................................................ 62 

  

7.3.3. Lampiran ........................................................ 64 

    

 
BAB VIII PENUTUP .......................................................................... 65 
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 67 

 

  



vii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 5.1. Lebar judul gambar panjangnya kurang lebih sama 

sama dengan lebar gambar ........................................................... 44 
  
Gambar 5.2. Bila gambar dibuat berdasarkan data atau gambar 

dari penulis lain maka disebutkan sumbernya (berdasarkan 

Sunata, 2004) ................................................................................ 44 
 

Gambar 5.3. Gambar yang disusun berjajar diberi kode alphabet 

dan diberi judul umum, selanjutnya A: judul gambar;  B: judul 

gambar B; C: judul gambar C ....................................................... 45 

 

  



viii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Judul tabel dibuat rata dengan panjang kolom tabel....... 42 
  

  



ix 
 

 

PRAKATA 

 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga telah dapat menyelesaikan perbaikan 

buku panduan penyusunan naskah proposal, disertasi dan ringkasan 

disertasi bagi mahasiswa Program Studi S3 MIPA Fakultas Sains dan 

Tekonoli Universitas Airlangga. Pedoman yang diperbaiki tersebut 

adalah pedoman yang diterbitkan pada tahun 2013. Pada dasarnya 

perbaikan yang telah dilakukan ini tidak mengubah substansi cara 

penulisan, perbaikan terutama dilakukan terhadap kesalahan tipologi 

dan struktur pedoman sehingga menjadi lebih mudah digunakan. 

Tujuan buku panduan juga tetap sama yaitu disusun untuk panduan 

penulisan proposal dan naskah disertasi maka judulnya pun tetap 

menggunakan kata Proposal dan Disertasi.  

Tugas akhir pada program Studi S3 MIPA adalah menyusun 

disertasi berdasar hasil penelitian yang dilakukan dan sebelum 

melakukan penelitian, Calon Doktor harus menuliskan proposal 

penelitian lebih dahulu untuk diuji kelayakannya. Karena kegiatan 

penelitian tersebut merupakan sebuah kegiatan ilmiah, maka cara 

penyajian dan pemaparan hasil penelitian juga perlu mengikuti kaidah 

baku yang berlaku bagi sebuah karya tulis ilmiah. Agar kebakuan 

tersebut dapat terjaga maka setiap mahasiswa Program Studi S3 

MIPA FST UNAIR perlu memahami Buku Panduan Penyusunan 

Proposal dan Disertasi ini sebagai pedoman untuk menulis naskah 

Proposal, Disertasi dan Ringkasan Disertasi secara sistematis dan 

sesuai dengan kaidah ilmiah.  

Buku Pedoman ini berlaku untuk semua naskah proposal, naskah 

disertasi untuk ujian kelayakan, tertutup dan terbuka, serta untuk 

naskah Ringkasan Disertasi. Semoga dengan adanya Buku Panduan 

Penulisan Proposal dan Disertasi ini maka penyelesaian pendidikan 



x 
 

Program S3 MIPA di Universitas Airlangga diharapkan dapat lebih 

lancar dan cepat. 

 

 

 

Surabaya,    10 November 2014 

 

Dekan, 

 
Prof. Win Darmanto, MS., Ph.D. 

NIP.:19620616 198701 1 001 
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BAB I 

PENGANTAR 

 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga (selanjutnya 

disebut FST-UNAIR) menyelenggarakan pendidikan sarjana (S1), 

magister (S2), dan doktor (S3). Ketiga jenjang tersebut menghasilkan 

lulusan yang memiliki kualifikasi yang berbeda. Buku ini merupakan 

buku pedoman bagi mahasiswa S3 yang sedang mengikuti pendidikan 

di Program Studi S3 MIPA UA, terutama yang sudah lulus ujian 

kualifikasi dan akan menyusun naskah proposal ataupun disertasi. 

Pedoman untuk S1 dan S2 disajikan pada buku lain. 

 

 

1.1. PROGRAM DOKTOR 

Secara umum Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan 

lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: (1) mempunyai 

kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau 

kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian; (2) 

mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan 

program penelitian: (3) mempunyai kemampuan pendekatan 

interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya. Secara khusus 

tujuan pendidikan doktor di FST-UNAIR adalah menghasilkan 

lulusan yang mampu menyajikan suatu konsep baru di bidang minat 

keahliannya, tanpa mengabaikan moralitas. Bidang minat keahlian 

yang dikembangkan di FST-UNAIR ada empat yaitu Biologi, Fisika, 

Kimia, dan Matematika. Keempat bidang minat keahlian ini 

selanjutnya disebut sebagai Minat Studi. Setiap perserta didik dapat 

memilih keahlian yang lebih khusus yaitu Konsentrasi Studi. Proses 

pendidikan doktor di Program Studi S3 MIPA ini dirancang sebagai 

kombinasi perkuliahan, penelitian mandiri dan terstruktur, serta 

dirancang untuk dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun. 
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Berikut ini disajikan visi, misi dan tujuan program studi, serta 

kompetensi lulusannya. 

  

1.1.1.Visi 

Menjadi program S3 MIPA yang bersifat mandiri, inovatif, 

terkemuka di tingkat nasional dan internasional, serta menjadi pelopor 

pembangunan MIPA berdasarkan moral agama. 

 

1.1.2.Misi 

Program Studi S3 MIPA memiliki misi sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan program pendidikan akademik bidang 

MIPA dan mendidik seseorang menjadi ilmuwan. 

2) Menghasilkan ilmuwan yang menguasai bidang MIPA secara 

profesional melalui temuan-temuan ilmiah 

3) Mendorong keberhasilan peserta didik memberikan kontribusi 

pengembangan MIPA melalui pemikiran inovatif, serta 

tanggap dan adaptif terhadap perubahan fenomena. 

 

1.1.3.Tujuan 

Program studi bertujuan untuk menghasilkan lulusan S3 yang: 

1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2) bersikap terbuka dan tanggap terhadap pengembangan MIPA 

serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; 

3) memiliki wawasan, kemampuan keilmuan, dan keterampilan 

teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau 

menciptakan metode baru yang akan digunakan dalam 

melaksanakan telaah dan taat kaidah; 

4) menguasai pendekatan teoritik, konsep, dan paradigma yang 

sesuai dengan bidang keahliannya melalui penelitian; 

5) akrab dengan permasalahan dan karya ilmiah, serta pemikiran 

mutakhir para pakar dalam bidang keahliannnya; 

6) mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam 

bidang keahliannya untuk menemukan jawaban dan/atau 
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memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk 

pendekatan lintas disiplin ilmu; 

7) mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya, 

baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 

 

1.1.4.Kompetensi Lulusan 

Secara garis besar kompetensi lulusan pendidikan Prodi S3 MIPA 

UNAIR adalah: mampu mengembangkan dan memanfaatkan ilmu 

berbasis kajian ilmiah yang dapat diakses oleh masyarakat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, di tingkat nasional, regional 

maupun internasional. Rincian kompetensi utama disusun sebagai 

berikut. 

1) Mampu memprediksi fenomena alam secara ilmiah dalam 

rangka memberikan solusi masalah kehidupan dan kesehatan, 

serta peningkatan kinerja industri dan kualitas lingkungan, 

yang berkaitan dengan bidang keilmuan. 

2) Mampu melakukan penelitian secara mandiri, selanjutnya 

mempublikasikan di jurnal ilmiah baik pada tingkat nasional 

maupun internasional, kemudian mengkomunikasikannya 

kepada peer group, masyarakat ilmiah maupun masyarakat 

terkait. 

3) Mampu mengembangkan keilmuan di bidang MIPA (salah 

satu dari bidang biologi, fisika, kimia, matematika) dalam riset 

dan aplikasi yang berorientasi pada life and health sciences, 

industri dan lingkungan.  

4) Mampu membantu  menyelesaikan problematika dalam 

masyarakat  

 

 

1.2. PROPOSAL DAN DISERTASI 

Sebelum menyelesaikan studinya, setiap mahasiswa diwajibkan 

untuk menyusun disertasi. Disertasi adalah tugas akhir hasil studi 

dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan 
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berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau 

menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang belum 

diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap 

berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh mahasiswa 

Calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Kopromotor. Sesuai 

Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor: 21 tahun 2014, beban 

studi Program Doktor  Pendidikan Program Doktor sekurang-

kurangnya 40 sks bagi peserta dengan latar belakang pendidikan S2 

yang sebidang dan, sekurang-kurangnya 52 sks bagi peserta dengan 

latar belakang pendidikan S2 yang tidak sebidang (Pasal 3). Dalam 

Pasal 4 disebutkan bahwa beban studi untuk disertasi adalah sebesar 

30 sks.  Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dinyatakan bahwa 

komponen disertasi yang tercantum dalam transkrip adalah Proposal 

Disertasi dengan beban studi 6 sks dan, Disertasi dengan beban studi 

sebesar 24 sks. Dengan demikian ada dua naskah yang berkaitan 

dengan disetasi yaitu nasakah Proposal Disertasi (6 sks) dan naskah 

Disertasi itu (24 sks). Sedangkan komponen penilaiannya di ProGram 

Studi S3 MIPA, FST UNAIR adalah sebagai berikut: 

1) Proposal Disertasi  beban studi: 6 sks 

2) Seminar I   beban studi: 2 sks 

3) Seminar II   beban studi: 2 sks 

4) Seminar III  beban studi: 4 sks 

5) Ujian kelayakan  beban studi: 4 sks 

6) Ujian Tertutup  beban studi: 8 sks 

7) Ujian Terbuka  beban studi: 4 sks 

 

1.2.1.Proposal 

Setiap Calon Doktor diwajibkan mengajukan Proposal yaitu 

suatu usulan penelitian untuk disertasinya. Proposal disusun dalam 

bentuk makalah atas bimbingan Promotor dan Kopromotor. 

Penjelasan tentang struktur makalah Proposal disajikan di Bab III dan 

IV Buku Panduan ini.  Proposal akan diuji oleh Tim Penguji Proposal 
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yang terdiri atas lima orang penguji. Untuk kelancaran studi dan 

persamaan persepsi semua pihak yang terlibat maka disusunlah 

pedoman penulisan proposal yang merupakan petunjuk bagi 

mahasiswa maupun dosen pembimbing (Promotor dan Kopromotor) 

dalam menyusun Proposal penelitian Disertasi S3 MIPA FST 

UNAIR. 

 

1.2.2.Disertasi 

Disertasi adalah makalah ilmiah akademik (academic paper) yang 

ditulis oleh seorang calon doktor berdasarkan penelitiannya selama 

mengikuti program pendidikan doktor. Pada disertasi ini seorang 

calon doktor memaparkan konsep atau hipotesis baru yang 

diajukannya beserta bukti ilmiahnya. Penelitian disertasi dilaksanakan 

di bawah bimbingan seorang Promotor dan Kopromotor. Untuk 

kelancaran studi dan persamaan persepsi semua pihak yang terlibat 

maka disusunlah pedoman penulisan disertasi yang merupakan 

petunjuk bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing (Promotor dan 

Kopromotor) dalam menyusun naskah Disertasi S3 MIPA FST 

UNAIR. 
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BAB II 

HIPOTESIS, JENIS PENELITIAN DAN 

PLAGIARISME 

 

2.1. PENGANTAR 

Bab ini bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang metode 

ilmiah sehingga memudahkan mahasiswa calon doktor dalam 

menyusun naskah akademik yang memenuhi kriteria ilmiah. Salah 

satu sifat penelitian ilmiah adalah keberadaan hipotesis, oleh karena 

itu pemahaman tentang hipotesis dan fungsinya dalam penelitian 

menjadi sangat penting. Selain itu dalam menuliskan naskah apapun 

perlu dihindari adanya plagiarisme, terutama dalam penulisan suatu 

makalah makalah akademik plagiarisme harus dihindari. Plagiarisme 

dapat terjadi karena beberapa hal, tetapi yang paling umum ditemui 

adalah ketidak tahuan akan batasan plagiarisme itu sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam buku ini plagiarisme juga 

dibahas, sehingga para mahasiswa calon doctor dapat memahami 

batasan plagiarism dan selanjutnya tentu saja mengindari terjadinya 

plagiarisme. 

 

 

2.2. POLA PENDEKATAN DAN METODE ILMIAH 

Dalam menjelaskan suatu fenomena kita dapat menggunakan 

pendektan ilmiah dapat pula dengan cara lain termasuk pengetahuan 

umum. Pola pendekatan ilmiah (science) dan pengetahuan umum 

(common sense) dapat dibedakan berdasarkan lima kriteria yang juga 

merupakan ciri pendekatan ilmiah. Berikut ini adalah kelima kriteria 

yang merupakan ciri pola pendekatan ilmiah. 

1) menggunakan kerangka konseptual; 

2) menguji teori atau hipotesis yang diajukan (atau digunakan 

untuk menjelaskan suatu fenomena) secara sistematik dan 

empiris; 
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3) menggunakan kontrol dan dugaan (notion) 

4) menyimpulkan relasi antara dua fenomena atau variable secara 

sistematik dan terkontrol 

5) cara menjelaskan fenomena yang diamati tidak menggunakan 

penjelasan metafisik, sebab metafisik tidak dapat diuji. 

 

Secara metodologi, metode ilmiah meliputi beberapa langkah 

sebagai berikut: 

(1) Menentukan pertanyaan/permasalahan ilmiah sesuai minat 

atau fenomena yang akan diteliti. 

(2) Mencari informasi sumber pustaka yang mungkin dapat 

membantu menjawab permasalahan ilmiah yang 

dikemukakan. 

(3) Mengembangkan penjelasan/jawaban yang dapat diterima 

akal dan realistik atas permasalahan yang diajukan, 

penjelasan atau jawaban ini disebut hipotesis. 

(4) Merancang penelitian untuk menguji hipotesis 

(5) Memprediksi hasil penelitian yang diperoleh bilamana 

hipotesisnya benar (terbukti benar), aktivitas ini akan 

menghasilkan penjelasan baru. 

(6) Mengoleksi data untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan. 

(7) Mengorganisasi data agar mudah dalam menafsirkan hasil. 

(8) Mengembangkan penjelasan yang realistik (mungkin) 

terhadap hasil penelitian (komponen ini merupakan bagian 

dari pembahasan) 

(9) Merevisi hipotesis asli (awal) dan mengemukan penemuan 

baru (penjelasan baru/hipotesis baru/konsep baru) yang 

merupakan bagian dari kesimpulan. 

(10) Merancang penelitian baru untuk mendukung hipotesis 

(konsep) yang telah diajukan. 

(11) Membagi informasi dengan ilmuwan lain dalam bentuk 

publikasi ilmiah. 
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2.3. HIPOTESIS 

Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa dalam penelitian 

atau makalah ilmiah, hipotesis tidak harus ada. Ini berarti dalam 

melakukan penelitian boleh mengajukan hipotesis boleh pula tidak. 

Pernyataan atau pendapat demikian tentu tidak sesuai dengan metode 

ilmiah. Pernyataan yang lebih baik adalah: hipotesis boleh dinyatakan 

secara eksplisit maupun implisit, ini berarti tidak perlu ada pernyataan 

khusus atau judul khusus yang berisi hipotesis. Pernyataan yang 

terakhir ini lebih baik daripada pernyataan sebelumnya, tetapi hal ini 

tidak membantu pembaca untuk memahami tujuan penelitian. Apakah 

sebetulnya hipotesis itu dan apa fungsinya dalam penelitian, akan 

dijelaskan pada sub bagian berikut. 

 

2.3.1.Batasan Hipotesis 

Hipotesis adalah penjelasan atau jawaban yang realistik terhadap 

fenomena atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. 

Hipotesis ini harus diuji dalam penelitian, karena itu hipotesis juga 

dapat diberi batasan sebagai: jawaban atau penjelasan sementara atas 

fenomena atau permasalahan yang diajukan dalam penelitian. 

Penjelasan atau jawaban tersebut harus realistik atau sangat mungkin 

benar, dengan demikian sebelum menyusun hipotesis harus mencari 

informasi lebih dahulu tentang permasalahan yang akan diteliti. Tanpa 

informasi ilmiah yang benar maka jawaban atau penjelasan tersebut 

hanya bersifat pernyataan biasa. Para ilmuwan misalnya Knisley 

(2009) menyebut penjelasan yang tidak bersifat ilmiah itu sebagai: 

noneducated guess. Harap diperhatikan bahwa noneducated guess 

tidak berarti salah, melainkan hanya tidak bersifat ilmiah.  Informasi 

untuk menyusun hipotesis ini didapat dari studi pustaka. Jadi hipotesis 

atau jawaban sementara atas permasalahan dalam penelitian barulah 

dapat disusun setelah melakukan studi pustaka atau wawancara 

dengan ahlinya.  
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2.3.2.Syarat dan Kualitas  Hipotesis 

Supaya suatu pernyataan dapat dianggap sebagai hipotesis ilmiah 

harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 

1) hipotesis harus merupakan suatu kalimat pernyataan yang 

menghubungkan dua variabel 

2) variable-variabel dalam hipotesis tersebut harus dapat diukur.   

 

Suatu hipotesis, sekalipun dengan jelas menghubungkan dua 

variabel, dapat dianggap tidak baik kualitasnya bila ternyata salah 

satu atau kedua variabel tersebut tidak dapat diukur. Kualitas 

hipotesis tersebut dianggap tidak baik sebab dengan tidak dapat 

diukurnya variabel dalam hipotesis tersebut, menyebabkan hipotesis 

tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak dapat diuji). 

 

2.3.3.Kegiatan Ilmiah dan Hipotesis 

Kegiatan atau aktivitas ilmiah dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis yaitu penelitian, perencanaan, dan pembuatan model. Penelitian 

pada dasarnya adalah membuktikan suatu hipotesis dan memunculkan 

hipotesis baru. Penyusunan model pada dasarnya adalah membuat 

suatu alat bantu untuk memprediksi munculnya suatu fenomena 

dalam kondisi tertentu yaitu kondisi yang dipersyaratkan dalam model 

tersebut. Perencanaan pada dasarnya adalah menggunakan hipotesis 

atau teori atau model yang sudah ada untuk memunculkan suatu 

fenomena atau kondisi yang dikehendaki. Perencanaan juga 

digunakan untuk mengatasi masalah yang ada atau yang diperkirakan 

akan muncul.  

 

 

2.4. JENIS PENELITIAN 

Suatu penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau 

kelompok, diantaranya adalah jenis penjelasan terhadap fenomena 

atau masalah yang diamati, jenis datanya, dan cara mendapatkan data. 
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2.4.1.Berdasar Jenis Penjelasan (Deskriptif, Fungsional, dan 

Evolutif) 

Ketika seorang peneliti menjelaskan fenomena yang menjadi objek 

penelitiannya maka dia dapat menjelaskan apa adanya, tanpa 

menjelaskan bagaimana fenomena tersebut ada atau mengapa sifat 

tersebut ada. Penjelasan dengan cara seperti ini disebut pendekatan 

deskriptif. Secara sederhana pendekatan ini digunakan untuk 

menjawab pertanyaan fenomena apa yang ada atau yang terjadi. 

Seorang peneliti dapat pula menjelaskan bagaimana suatu fenomena 

muncul, atau bagaimana suatu fenomena berubah. Dalam hal 

demikian berarti dia harus menjawab suatu proses atau mekanisme 

yang terjadi. Pendekatan seperti ini disebut pendekatan fungsional. 

Bila peneliti tersebut menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi 

atau muncul, berarti dia harus menjelaskan sebab-sebab dari adanya 

suatu fenomena. Pendekatan seperti ini disebut pendekatan evolutif.  

Berdasar cara pendekatan untuk menjelaskan keberadaan suatu 

fenomena maka suatu penelitian dapat bersifat deskriptif, fungsional, 

atau evolutioner/evolutif. Penelitian dapat pula bersifat gabungan dari 

dua diantara tiga cara pendekatan tersebut.  

 

2.4.2.Berdasar Cara Mendapatkan Data (Eksperimental dan 

Eksploratif) 

Hasil dari suatu penelitian pastilah suatu pernyataan yang 

berdasarkan data, berarti dalam suatu penelitian pasti terjadi proses 

koleksi data. Data yang digunakan dalam suatu penelitian ada kalanya 

harus dimunculkan, sebab tidak tersedia secara alami atau di alam. 

Supaya data yang diperlukan muncul maka peneliti harus memberi 

perlakuan terhadap objek penelitian. Penelitian dengan cara 

memunculkan data yang diperlukan ini disebut penelitian 

eksperimental. Boleh jadi data yang diperlukan oleh seorang peneliti 

telah tersedia secara alami atau setidaknya tidak dimunculkan oleh 

peneliti, sehingga peneliti hanya mengamati untuk mengambil data 
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yang telah tersedia. Penelitian yang demikian disebut penelitian 

eksploratif. 

 

2.3.3.Berdasar Jenis Data (Kuantitatif dan Kualitatif) 

Untuk menggambarkan sifat data ada berbagai macam cara. Bila 

suatu data dapat diukur maka dikatakan bahwa data tersebut bersifat 

kuantitatif. Bila seorang peneliti melaporkan datanya dalam bentuk 

kuantitatif, berarti penelitiannya bersifat kuantitatif. Data juga dapat 

dinyatakan dalam bentuk kata sifat dan data tersebut tidak dapat 

diukur, data yang demikian ini disebut data kualitatif. Bila seorang 

peneliti melaporkan datanya dalam bentuk kualitatif maka laporannya 

bersifat kualitatif. 

 

 

2.4. PLAGIARISME 

Plagiarisme adalah suatu tindakan yang menganggap karya 

ataupun hasil pemikiran (ide) orang sebagai karya atau hasil 

pemikiran sendiri. Jadi plagiarisme pada dasarnya adalah suatu 

tindakan yang salah secara etika dan tidak menghormati kawan 

sejawat (sesama akademisi baik sesama staf maupun antara staf dan 

mahasiswa) dan komunitas ilmiah secara umum. Apa saja yang dapat 

dianggap sebagai tindakan plagiarisme, berikut ini adalah beberapa 

kriteria umum yang diringkas oleh Pecheni (2010): 

1) semua bentuk tulisan yang bukan merupakan hasil karya sendiri 

adalah plagiat (plagiarisme), sekalipun beberapa kata telah 

diubah dengan kosa kata sendiri; 

2) menyampaikan ide orang lain sebagai ideanya sendiri adalah 

plagiarism; 

3) parafrase (menyampaikan dengan kata yang berbeda) adalah 

plagiarism. 
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2.4.1.Jenis Plagiarisme 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme diberi 

penjelasan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta; sedangkan 

plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan 

menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Plagiarisme ada yang 

mudah dideteksi ada pula yang tidak. Berdasarkan cara 

mengungkapkannya kembali, plagiarisme dapat dibagi menjadi dua 

yaitu intentional plagiarism (sengaja) dan unintentional plagiarism 

(tidak sengaja). Plagiarisme dengan sengaja misalnya adalah 

menyalin langsung karya orang lain atau menuliskan nama sendiri 

pada karya orang lain. Plagiarisme dengan sengaja ini mudah 

dideteksi dan mudah pula dihindari, asal kita tidak melakukan hal 

tersebut berarti sudah menghindari. Sedangkan plagiarisme tanpa 

sengaja memerlukan ketelitian untuk mendeteksinya. Menurut 

Kinsley (2009) plagiarisme tanpa disengaja dapat disebabkan oleh 

beberapa hal berikut ini: 

1) Kegagalan untuk memahami informasi apa yang harus dihargai 

(disebut sumbernya). 

2) Kegagalan untuk mensitir bahan asli dan layak serta cocok 

3) Kegagalan untuk memahami subjek secara jelas. 

 

2.4.2.Informasi  yang Tidak Termasuk Plagiarisme dan yang 

Termasuk Plagiarisme 

Ada beberapa informasi yang sekalipun bukan buah pikiran kita 

tetapi bila kita menuliskannya tanpa menyebut sumbernya tidak 

dianggap plagiarisme. Berikut ini disajikan penjelasan ringkas dan 

contoh dari kedua macam informasi tersebut. 

 

2.4.2.1. Informasi yang tidak termasuk plagiarism 

Berikut ini adalah beberapa jenis informasi yang tidak perlu 

disebut sumbernya dan tidak dianggap sebagai plagiarism. 
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1) Informasi yang sudah diketahui oleh masyarakat umum, 

misalnya yang sudah menjadi pengetahuan umum, dapat dicari 

di surat kabar atau berita, atau di ensiklopedia dan sumber-

sumber umum lainnya. Misalnya:  

i. Tata surya kita memiliki 9 planet. 

ii. Bumi berputar pada porosnya dengan waktu 24 jam. 

iii. Air memiliki rumus kimia H2O. 

iv. Cangkang Crustacea mengandung kitin dan mineral. 

 

2) Informasi yang sudah diketahui secara luas oleh masyarakat dari 

suatu bidang ilmu tertentu. Misalnya: 

i. Pada organisme eukariota, ATP pada umumnya di hasilkan 

di mitokondria (atau pernyataan: ATP dihasilkan di 

mitokondria). 

ii. Berat suatu benda dipengaruhi oleh gravitasi. 

iii. Protein tersusun dari asam amino yang terangkai oleh ikatan 

peptida. 

iv. Pada segitiga bidang datar, panjang salah satu sisinya (a) 

adalah: 

a
2
 = b

2 
+ c

2
 – 2bc.cosα 

a, b, dan c adalah panjang masing-masing sisi 

segitiga. 

 

3) Informasi yang sudah merupakan pengetahuan yang umum di 

bidang spesialisasi peneliti, sekalipun tidak diketahui oleh 

komunitas lainnya. Untuk kelompok ini dianjurkan bila seorang 

peneliti/penulis mengutip pernyataan bukan dari bidangnya 

diharapkan menyebut sumbernya. 

i. ATP disintesis ketika terjadi aliran proton mengikuti 

gradien elektrokimia melalui saluran pada ATP sintetase 

ii. Dengan mencampur sedikit isotop radioaktif yang disebut 

tracer maka jalan isotop menjadi stabil sehingga jalannya 
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unsur dapat dilacak dengan cara mendeteksi jalannya 

radioisotop yang mengiringinya. 

iii. Asam indoksil karboksilat (indofor) dapat diubah menjadi 

indigo dengan jalan oksidasi dalam suasana asam atau basa. 

iv. Bentuk linier terhadap n variabel dalam sebuah bidang F 

adalah polinom yang berbentuk: f(x1, x2 …..xn)=b1x1 + ….. 

+ bnxn + c, dengan koefisien koefisien b dan c.  

 

2.4.2.2. Informasi yang bila tidak disebut sumbernya dianggap 

plagiarisme 

Berikut ini adalah beberapa jenis informasi yang harus disebut 

sumbernya, apabila tidak disebut sumbernya maka dianggap 

melakukan plagiarisme. 

1) Informasi yang tidak tersebar atau tidak dipakai secara umum 

2) Opini atau pendapat orang lain 

3) Pernyataan yang kontroversial 

4) Gambar dan bentuk ilustrasi lainnya yang Saudara gunakan 

tetapi bukan hasil karya Saudara sendiri 

5) Formula atau metode statistik yang khusus digunakan oleh 

seseorang dalam karyanya. 

6) Pengutipan langsung. 

 

2.4.3.Menghindari Plagiarisme 

Plagiarisme harus dihindari sebab plagiarisme dianggap sebagai 

kejahatan dan dapat menyebabkan seseorang yang melakukannya 

dikucilkan dari komunitasnya. Plagiarisme adalah tindakan yang 

menyakitkan hati. Plagiarisme dapat dihindari antara lain dengan 

cara-cara berikut ini: 

1) Jujur kepada diri sendiri 

2) Banyak membaca tentang topik yang sedang ditulis. 

3) Pada saat menulis draft pertama, tulislah hanya berdasarkan 

data yang Saudara miliki, jangan melihat catatan–catatan (take-
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note) yang telah Saudara buat berdasarkan informasi yang 

pernah Saudara baca atau dengar. 

 

Dengan jujur kepada diri sendiri, kita tidak akan mudah mengakui 

karya orang lain sebagai buah pikiran kita. Dengan banyak membaca, 

kita akan tahu sumber informasi dan tahu bahwa informasi yang ada 

pada kita sangat terbatas dibanding yang sudah dipublikasikan 

walaupun mungkin sangat istimewa. Dengan menulis tanpa melihat 

catatan, berarti apa yang kita tulis hanya informasi yang ada di data 

kita. Draft yang dibuat tanpa melihat catatan pada umumnya sangat 

pendek dan mungkin juga tidak jelas. Untuk menjelaskan hal-hal yang 

telah kita tulis sebelumnya diperlukan sumber informasi lain yang 

dengan sendirinya harus kita tuliskan sumbernya. Pada tahap ini 

Saudara akan dengan lebih mudah memilah atau membedakan mana 

informasi dari sumber lain dan mana yang berdasarkan data atau 

pendapat sendiri. Pemilahan ini akan lebih sukar bila kita menulis 

draft pertama dengan cara melihat data kita dan pada saat bersamaan 

melihat sumber informasi lain. 

 

2.4.4.Catatan dan Parafrase 

Catatan yang dimaksudkan di sini adalah catatan yang kita buat 

setelah membaca karya orang lain. Catatan tersebut bukanlah penulis 

ulang atau meringkas informasi yang kita dapat melainkan berupa   

pokok pikiran yang terkandung dalam sumber informasi (makalah) 

tersebut. Catatan yang kita buat sedapat mungkin per alinea, sebab 

setiap alinea pada dasarnya adalah merupakan satu pokok pikiran. 

Menyalin makalah baik dengan mesin ataupun menulis bukan berarti 

telah membuat catatan, demikian juga menggarisbahwahi atau 

memberi tanda dengan warna (stabilo) dan juga membuat sinonim. 

Membuat catatan (note taking) pada dasarnya mengevaluasi informasi 

yang Saudara baca, harus ditulis dengan gaya bahasa Saudara sendiri 

untuk menghindari plagairisme. Dengan demikian untuk membuat 
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catatan terhadap sumber informasi Saudara harus melakukan beberapa 

seperti berikut ini. 

1) Membaca sumber informasi tersebut sampai benar-benar 

memahami apa sesungguhnya yang dipikirkan penulisannya. 

2) Menuliskan pokok-pokok pikiran penulisnya tersebut di atas 

dengan kata-kata Saudara sendiri. Usahakan jangan menulis 

dengan kalimat selengkap sebagaimana disajikan oleh 

penulisnya, hal ini untuk menghindari plagiarisme. 

3) Mengevaluasi pokok pikiran yang telah Saudara buat tersebut. 

4) Membuat pertanyaan atas pokok pikiran tersebut dan 

mengevaluasi kembali. Hal ini dilakukan untuk menguji 

apakah pokok pikiran tersebut mengandung informasi sesuai 

dengan yang Saudara kehendaki atau tidak. 

 

Supaya catatan dan parafrase berfungsi sesuai dengan tujuan 

dalam menulis makalah ilmiah maka Saudara harus paham benar apa 

yang dimaksud oleh penulisnya. Catatan dan parafrase pada umumnya 

tidak dapat dibuat hanya setelah sekali membaca. Sangat dianjurkan 

ketika membaca pertama kalinya janganlah Saudara membuat catatan, 

coretan, komentar dan sebagainya terhadap naskah yang Saudara 

dibaca. Pada saat membaca pertama kali tersebut, Saudara hanya 

membaca untuk memahami saja. Bila belum paham, bacalah sekali 

lagi sampai paham. Apabila Saudara hanya menyampaikan 

kembali pokok pikiran seseorang dengan gaya bahasa Saudara 

sendiri dan tidak memberikan evaluasi maka Saudara telah 

membuat paraphrase dan paraphrase termasuk plagiarism. Pada 

bagian berikut ini disajikan beberapa contoh parafase dan plagiarisme. 

 

2.4.5.Contoh Parafrase dan Plagiarisme 

Untuk lebih mudahkan dalam memahami plagiarisme dan 

parafrase berikut ini disajikan beberapa contoh yang diambil dari 

Pechenik (2010) dan Knisely (2009). 
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Contoh 2.1. (dari Pechenik (2010), halaman 43). 

Kedua contoh berikut ini merupakan alinea yang diambil dari sumber 

yang sama tetapi cara menyatakannya kembali berbeda, dengan 

memberikan tambahan penjelasan. 

2.1.A. Smith (1991)suggests that this discrepancy in feeding rates 

may reflect differences in light intensities used in the two different 

experiments. Jones (1994), however, found that light intensity did not 

influence feeding rate of these animals and suggested that the rate 

differences reflect differences in the density at which the animals were 

held during the two experiments. 

2.1.B. This discrepancy in feeding rates migh reflect differences in 

light intensities. Jones (1994), however, found that light level did not 

influence feeding rates. Perhaps the difference in rates reflects 

difference in the density at which the animals were held during the 

two experiments. 

Komentar 

Contoh 2.1.A tidak ada masalah, merupakan contoh sitasi yang baik. 

Semua ide (pernyataan hasil pemikiran) terhubungkan langsung 

dengan sumbernya.  

 

Contoh  2.1.B mengaku ide Smith dan Jones sebagai idenya sendiri 

(bandingkan dengan contoh 2.1.A): This discrepancy in feeding rates 

migh reflect differences in light intensities merupakan hasil 

pemikirannya Smith, tetapi beberapa katanya diganti. Perhaps the 

difference in rates reflects difference in the density at which the 

animals were held during the two experiments adalah hasil pemikiran 

Jones. Penulis telah melakukan plagiasi 

 

Contoh 2.2. (dari Knisely (2009), halaman 45) 

Pada contoh ini disajikan dua contoh paragraf plagiat dan satu 

parafrase yang juga dianggap merupakan tindakan plagiarisme beserta 

penjelasannya. Supaya lebih mudah dipahami juga disajikan alinea 
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yang menjadi sumber informasinya. Alinea ini disalin dari Filligame, 

R.H. 1997. Coupling H
+
 transport and ATP Synthesis in F1Fo-ATP 

Synthases Glimpses of Interacting Part in a Dynamic Molecular 

Machine. The Jurnal of Experimental Biology [Internet] [sitasi 22 Dec 

2008]; 200:217-224. Didapat dari: 

 http://jeb.biologist.org/cgi/reprint/200/2/217 

(Cara penulisan pustaka disesuaikan dengan pedoman dalam buku 

ini). 

 

F1 extends from the membrane, with the α and β subunit alternating 

around a central subunit γ. ATP synthesis occurs alternately in 

different β subunit, the cooperative tight binding of ADP+Pi at one 

catalytic site being coupled to ATP release at a second. The 

differences in binding affinities appear to be caused by rotation of the 

γ subunit in the center of the α3 β3 hexamer. 

 

Berikut ini adalah contoh-contoh plagiarisme dari sumber informasi 

di atas. 

 

Teks plagiat 1 

According to Fillingame (1997), F1 extends from the membrane, with 

the α and β subunit altering around a central subunit γ. ATP synthesis 

occurs alternately in different β subunit, the cooperative tight binding 

of ADP+Pi at one catalytic site being coupled to ATP release at a 

second. The differences in binding affinities appear to be caused by 

rotation of the γ subunit in the center of the α3 β3 hexamer. 

 

Alasan 

Perhatikan bahwa kalimat ke dua dan ke tiga sama persis dengan kata-

kata (atau kalimat) pada sumber informasi (makalah) karya 

Fillingame (1997). Kalimat ini digunakan lagi tanpa memberi tanda 

atau menunjukkan bahwa kata-kata (atau kalimat) tersebut adalah 

merupakan sitasi. Karena kutipan langsung dalam makalah ilmiah 

http://jeb.biologist.org/cgi/reprint/200/2/217
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tidak digunakan (Knisely, 2009), maka supaya tidak dianggap sebagai 

suatu plagiarisme Saudara harus melakukan evaluasi dan menyusun 

ulang informasi tersebut dengan kata-kata Saudara sendiri. 

Menggunakan kalimat asli dari naskah orang lain termasuk 

plagiarisme, sekalipun sumbernya disebutkan (Knisely, 2009). Akan 

tetapi bila kalimatnya tidak lengkap dan diberi tanda sebelum dan 

sesudahnya, sebagaimana halnya ketika mengutip kata-kata mutiara, 

bukan merupakan plagiarisme. 

 

Teks plagiat 2 

F1 consists α and β subunit alternating around a central subunit γ. In 

the subunit β, tight binding of ADP + Pi occurs at one catalytic site and 

ATP is released at a second. The different binding affinities may 

caused by rotation of the subunit γ in the center (Fillingame, 1997). 

 

Alasan 

Struktur dasar kalimat dari naskah asli tetap dipertahankan. Beberapa 

kata dihilangkan atau diganti, walaupun demikian naskah tersebut 

masih sangat serupa dengan naskah aslinya. Perhatikan bahwa 

(Fillingame, 1997) hanya berlaku untuk kalimat yang diakhirinya. 

Dengan demikian kalimat sebelumnya seolah-olah bukan dari 

(Fillingame, 1997) dan dengan demikian berarti plagiarisme. 

 

Teks plagiat 3 

ATP synthase consists of a transmembrane protein (Fo), a central 

shaft (γ), and an F1 head made up of α and β subunit. As protons enter 

Fo, the shaft rotates, changing the conformation of the β subunit, 

allowing ADP and Pi to bind and be released as ATP. 

Alasan 

Naskah telah disusun ulang (parafrase) tetapi sumber informasi tidak 

disebutkan. 
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BAB III 

SISTEMATIKA NASKAH PROPOSAL  

DAN DISERTASI 

 

3.1. PENGANTAR 

Proposal penelitian merupakan hal yang sangat penting disusun 

sebelum melakukan penelitian sebab pada proposal semua tujuan dan 

rencana penelitian diungkapkan. Dengan membaca naskah proposal 

penelitian, pembimbing dan penguji akan dapat menilai apakah 

rencana penelitian yang diajukan layak dilaksanakan sebagai 

penelitian di tingkat doktor dan memiliki kemungkinan berhasil atau 

tidak. Naskah proposal penelitian disertasi ini selanjutnya disebut 

dengan istilah naskah proposal saja.  

Dalam Buku Panduan Pendidikan Doktor Program Studi S3 

MIPA FST UA disertasi dinyatakan sebagai tugas akhir hasil studi 

dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan 

berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau 

menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang belum 

diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap 

berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh mahasiswa 

Calon doktor di bawah bimbingan Promotor dan Kopromotor. Jadi 

pada dasarnya disertasi berisi tentang temuan baru oleh mahasiswa 

calon doktor. Temuan baru dalam hal ini adalah teori atau hipotesis 

atau konsep ilmah baru. Supaya temuan baru tersebut mudah 

dipahami maka harus disajikan secara sistematis. Berikut ini adalah 

penjelasan tentang bagian-bagian dan sistematika susunan naskah 

proposal dan naskah disertasi.   
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3.2. ORGANISASI BAGIAN NASKAH PROPOSAL 

Naskah proposal tersusun dari tiga bagian yaitu, bagian 

pendahuluan bagian utama; dan bagian lampiran. Ketiga bagian ini 

merupakan suatu kesatuan yang dijilid dan diberi sampul. Rincian 

bagian pendahuluan untuk naskah proposal tidak berbeda dengan 

naskah disertasi, tetapi rincian bagian utama naskah proposal dan 

disertasi ada perbedaan sebab pada naskah disertasi sudah ada hasil 

penelitian. Berikut ini adalah komponen masing-masing bagian 

tersebut. Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing bagian disajikan 

pada Bab IV. 

 

3.2.1.Bagian pendahuluan 

Bagian pendahuluan adalah bagian yang mendahului bagian 

utama naskah. Bagian ini meliputi empat komponen atau lebih, 

bergantung keperluan. Berikut adalah rincian masing-masing 

komponen. 

1) Halaman JUDUL  

2) Halaman PENGESAHAN 

3) Halaman DAFTAR ISI 

4) Halaman PRAKATA 

5) Halaman DAFTAR GAMBAR (bila ada)  

6) Halaman DAFTAR TABEL (bila ada) 

7) Halaman DAFTAR LAMPIRAN (bila ada) 

8) Halaman DAFTAR SINGKATAN (bila ada) 

9) Halaman DAFTAR SIMBOL (bila ada) 

 

3.2.2.Bagian utama 

Bagian utama adalah bagian yang berisi perencanaan penelitian, 

bagian ini meliputi enam komponen yang akan dijelaskan berikut. 

1) BAB I PENGANTAR 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

3) BAB III HIPOTESIS DAN KONSEP ILMIAH  

4) BAB IV METODE PENELITIAN 
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5) BAB V JADWAL PENELITIAN 

6) DAFTAR PUSTAKA 

 

3.2.3.Bagian lampiran 

Bagian ini memuat informasi pendukung disertasi dan data 

pribadi mahasiswa calon doktor. 

1) DAFTAR PENELITIAN (3 tahun terakhir) 

2) DAFTAR PUBLIKASI (3 tahun terakhir) 

 

 

3.3.  ORGANISASI BAGIAN NASKAH DISERTASI 

Sebagaimana naskah proposal, naskah disertasi juga tersusun dari 

menjadi tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian utama, dan 

bagian lampiran. Ketiga bagian ini merupakan suatu kesatuan yang 

dijilid dan diberi sampul. Namun demikian ada perbedaan antara 

naskah proposal dan naskah disertasi yaitu pada rincian dari masing-

masing bagian, sebab pada naskah disertasi sudah ada hasil penelitian. 

Berikut ini adalah komponen masing-masing bagian tersebut. 

Penjelasan lebih rinci disajikan pada Bab IV. 

 

3.3.1.Bagian pendahuluan 

Bagian pendahuluan adalah bagian yang mendahului bagian 

utama naskah. Bagian ini meliputi antara lima komponen atau lebih, 

bergantung keperluan. Berikut adalah rincian masing-masing 

komponen. 

1) Halaman JUDUL  

2) Halaman PENGESAHAN 

3) Halaman DAFTAR ISI 

4) Halaman PRAKATA 

5) Halaman UCAPAN TERIMA KASIH 

6) Halaman DAFTAR GAMBAR (bila ada)  

7) Halaman DAFTAR TABEL (bila ada) 

8) Halaman DAFTAR LAMPIRAN (bila ada) 
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9) Halaman DAFTAR SINGKATAN (bila ada) 

10) Halaman DAFTAR SIMBOL (bila ada) 

11) Halaman ABSTRACT 

12) Halaman KATA KENANGAN, KATA MUTIARA ATAU 

MOTTO (bila ada) 

 

Pada naskah disertasi tidak ada Ringkasan Disertasi sebab 

Ringkasan disertasi sudah dicetak dan dijilid tersendiri. Pedoman 

penulisan Ringkasan Disertasi disajikan pada bab VII. 

 

3.3.2.Bagian utama 

Bagian utama adalah bagian yang berisi latar belakang perlunya 

dilakukan penelitian tersebut, tinjauan pustaka, hipotesis, perencanaan 

penelitian, hasil dan kesimpulan serta saran dan, terakhir adalah daftar 

pustaka. Judul-judul bab pada bagian utama ini adalah sebagai 

berikut. 

1) BAB I PENGANTAR 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

3) BAB III HIPOTESIS DAN KONSEP ILMIAH  

4) BAB IV HASIL PENELITIAN 

5) BAB V JADWAL PENELITIAN 

6) BAB VI KESIMPULAN DAN SARA 

7) DAFTAR PUSTAKA 

 

3.3.3.Bagian lampiran 

Bagian ini memuat informasi pendukung disertasi dan data 

pribadi mahasiswa calon doktor. 

1) DATA ATAU INFORMASI PENDUKUNG 

Ini adalah lampiran atau lampiran-lampiran yang berisi 

informasi lebih rinci dari informasi nyang tertulis di dalam 

bagian utama. Termasuk di sini adalah (bila diperlukan dan 

memang ada) cara menghitung atau mendapat data turunan 
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dari data mentah; rumus atau rincian metode statistik dan 

sebagainya. 

 

2) DATA PRIBADI 

Lampiran ini berisi identitas pribadi promovendus. 

 

3) RIWAYAT PENDIDIKAN 

Lampiran ini berisi riwayat pendidikan dimulai dari jenjang 

yang terbaru yaitu S2 dan paling akhir adalah sekolah dasar. 

Pada setiap jenjang dituliskan nama sekolah/perguruan tinggi 

dan kota/lokasinya; nama fakultas dan jurusan; tahun masuk 

dan tahun kelulusan; topik skripsi, thesis atau bentuk tugas 

akhir lainnya. 

 

4) RIWAYAT KERJA 

Riwayat pekerjaan dimulai dari pekerjaan atau jabatan terakhir. 

 

5) DAFTAR PENELITIAN dan PUBLIKASI (3 – 5 tahun 

terakhir). 

Dituliskan mulai dari penelitian atau publikasi terakhir, 

termasuk publikasi selama mengikuti program pendidikan 

doktor ini. 

  



25 
 

BAB IV 

PENJELASAN UNTUK BAGIAN-BAGIAN 

NASKAH 

 

4.1. PENGANTAR 

Pada Bab III telah disampaikan bagian-bagian dari naskah 

proposal dan disertasi tetapi tidak ada penelasan tentang isi dan 

maksudnya. Di Bab IV ini disajikan penjelasan untuk masing-masing 

bagian naskah. Sebagaimana dapat dilihat pada Bab III, ada 

kompoenen bagian yang sama antara naskah proposal dan disertasi. 

Dalam hal keduanya sama, maka penjelasannya disajikan menjadi 

satu, bilamana ada perbedaan akan dijelaskan perbedaannya.   

 

 

4.2. HALAMAN JUDUL 

Halaman judul memuat tulisan tentang judul disertasi, nama 

mahasiswa berserta nomor induk mahasiswa yang mengajukan, 

lambang Universitas Airlangga, nama program studi, fakultas, 

universitas dan tahun dilaksanakannya ujian. Di atas tulisan judul 

terdapat kata PROPOSAL atau DISERTASI, bergantung naskahnya 

untuk proposal ataukah disertasi. Judul disertasi dituliskan dalam 

bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggrisnya yang dituliskan 

dalam tanda kurung tepat di bawah judul berbahasa Indonesia. 

Halaman judul biasanya juga disebut sampul dalam, dan 

merupakan bagian dari naskah oleh karena itu juga diberi halaman. 

Sampul luar (atau biasanya disebut sampul saja), secara struktural 

bukan bagian dari naskah oleh karena itu tidak diberi nomor halaman. 

Fungsi sampul luar hanya sebagai pelindung naskah. Sampul luar 

depan memuat semua komponen yang tercantum di halaman sampul. 
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4.3. HALAMAN PENGESAHAN 

Halaman pengesahan berisi pernyataan dari Promotor dan 

Kopromotor.  

 

 

4.4. HALAMAN DAFTAR ISI 

Halaman daftar isi bertujuan untuk menunjukkan kepada pembaca 

tentang letak halaman dari bagian-bagian naskah. Halaman daftar isi 

berisi seluruh bagian naskah kecuali halaman judul. Untuk setiap bab, 

bagian yang dicantumkan dalam daftar isi hanya sampai anak subbab 

(tiga angka) saja. 

 

 

4.5. HALAMAN DAFTAR GAMBAR (bila ada) 

Halaman daftar gambar berisi posisi halaman dari setiap gambar. 

Judul gambar juga dicantumkan dalam daftar gambar ini. 

 

 

4.6. HALAMAN DAFTAR TABEL (bila ada). 

Halaman daftar tabel berisi posisi halaman dari setiap tabel. Judul 

tabel juga dicantumkan dalam daftar tabel ini. 

 

 

4.7. HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN (bila ada) 

Halaman daftar lampiran berisi posisi halaman dari setiap 

lampiran. Judul lampiran juga dicantumkan dalam daftar lampiran ini. 

 

 

4.8. HALAMAN DAFTAR SINGKATAN (bila ada) 

Pada halaman ini dicantumkan semua singkatan yang terdapat 

pada naskah, beserta kepanjangannya dan penjelasan lain yang 

dianggap perlu. Daftar singkatan atan disusun berdasar abjad. 
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4.9. HALAMAN DAFTAR SIMBOL (bila ada) 

Pada halaman ini dicantumkan semua simbol yang terdapat pada 

naskah, beserta arti dan penjelasan lain yang dianggap perlu. Daftar 

simbol disusun berdasar abjad. 

 

 

4.10. HALAMAN PRAKATA 

Halaman ini berisi tentang tujuan menyusun disertasi, alasan 

memilih judul atau topik disertasi, harapan terhadap konsep yang 

dikembangkan atau dikemukakan dalam disertasi, ucapan terima 

kasih kepada Promotor, Kopromotor dan Pimpinan instansi yang 

memberi kesempatan atau membantu menyediakan dana untuk 

menyelesaikan disertasi. Ucapan terima kasih lainnya disampaikan di 

halaman Ucapan Terima Kasih. Halaman Prakata sedapat mungkin 

hanya satu halaman saja. 

 

 

4.11. HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH (hanya untuk 

naskah disertasi) 

Halaman ini berisi ucapan terima kasih kepada siapapun yang 

menurut mahasiswa telah membantu dalam arti seluas-luasnya untuk 

menyelesaikan studi di Program Studi S3 MIPA FST-UA, selain yang 

telah disebutkan di bagian Prakata. Ucapan terima kasih harus 

disampaikan dengan bahasa yang halus dan sopan serta harus 

memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku. Nama orang dan instansi 

harus disebut lengkap, termasuk gelar yang menjadi haknya dan 

sering dipakainya. Urutannya adalah sebagai berikut. 

1) Perorangan yang telah membantu dalam memeriksa naskah 

disertasi, dan memberi masukan untuk perbaikannya. 

2) Perorangan yang telah membantu melakukan publikasi yaitu 

perorangan yang membantu dalam memeriksa naskah makalah 

untuk publikasi, dan pihak-pihak yang membatu mendanai 

publikasi tersebut (bila ada). 
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3) Instansi/Pejabat instansi yang memberi kesempatan atau bantuan 

untuk menyelesaikan disertasi, misalnya memberi izin untuk 

menggunakan peralatannya, menggunakan data yang telah ada, dan 

sebagainya. 

4) Perorangan yang membatu dalam mengumpulkan data, 

menganalisisa, dan menyusun naskah (membantu mengetik, 

membuat gambar, dan sebagainya). 

5) Perorangan yang secara emosional dianggap telah membantu 

menyelesaikan pendidikan S3 secara keseluruhan atau hanya pada 

penelitian dan penulisan disertasinya saja. 

 

 

4.12. HALAMAN ABSTRACT (Hanya ada dalam naskah 

disertasi) 

Halaman ini berisi tentang intisari disertasi, ditulis dalam dua 

Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di halaman yang 

berbeda. 

 

 

4.13. HALAMAN KATA KENANGAN, KATA MUTIARA 

ATAU MOTTO 

Halaman ini tidak harus ada. 

 

 

4.14. BAB I PENGANTAR 

Bab Pengantar tersusun dari beberapa subbab yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

4.14.1. Latar Belakang 

Bagian ini berisi tentang alasan mengapa perlu dilakukan 

penelitian tersebut. Alasan ini harus berdasarkan kajian ilmiah berupa 

tinjauan pustaka, menyatakan keterbatasan atau kelemahan hipotesis 

atau teori yang telah ada sehingga tidak dapat menjawab atau 
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menjelaskan fenomena tertentu, atau belum ada penjelasan ilmiah atas 

fenomena tertentu tersebut. Dalam latar belakang dapat dimasukkan 

beberapa uraian singkat penelitian terdahulu yang dapat memperkuat 

alasan mengapa penelitian ini dilakukan. 

Penulisan latar belakang disajikan dalam bentuk uraian yang 

secara kronologis diarahkan untuk langsung menuju rumusan 

masalah. Apabila diperlukan, pada bagian ini dimungkinkan memuat 

hipotesis/dugaan awal secara umum. Penjelasan tentang hipotesis dan 

penyusunannya disajikan secara eksplisit di Bab III.  

 

4.14.2. Rumusan Masalah 

Bagian ini berisi rumusan masalah yang didasarkan pada uraian 

dan tinjauan pustaka di bagian latar belakang. Ketika menyusun 

rumusan masalah hendaknya diperhatikan benar jenis penelitiannya 

bersifat eksperimental/eksploratif dan penjelasan yang direncanakan 

bersifat deskriprtif, fungsional ataukah evolusiner, dengan demikian 

rumusan masalahnya akan menjadi lebih mengena dan fokus. 

 

4.14.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dapat dibagi dua yaitu tujuan fungsional dan 

tujuan operasional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi secara teoritik atau analitik. 

Tujuan operasional adalah tujuan nyata yang akan dikerjakan dalam 

penelitian, jadi sifatnya operasional. Tujuan operasional tidak sama 

dengan tujuan secara teknis. Tujuan teknis adalah langkah-langkah 

atau tahapan secara teknis. Berikut adalah contoh hipotetisnya. 

 

Rumusan masalah 

Apakah pemberian zat A dapat menyebabkan menurunnya sistem 

pertahanan tubuh. Salah satu indikator menurunnya sistem pertahanan 

tubuh misalnya berkurangnya sel-sel darah putih.  
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Tujuan fungsional 

Untuk mengetahui apakah pemberian zat A dapat menyebabkan 

menurunnya pertahanan tubuh. 

atau 

Untuk membuktikan bahwa pemberian zat A dapat menyebabkan 

menurunnya pertahanan tubuh. 

 

Tujuan operasional 

Apakah pemberian zat A dapat menurunkan jumlah sel darah putih 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu harus mengoleksi hewan 

coba, menghitung sel darah putih pada hewan yang diberi zat A dan 

yang tidak, dan sebagainya. Aktivitas ini bukan tujuan operasional 

tetapi langkah teknis untuk mendapat data. 

 

4.14.4. Manfaat Penelitian 

Pada bagian ini disampaikan keuntungan yang ada bila penelitian 

tersebut berhasil dilaksanakan dan berhasil menjawab permasalahan. 

 

 

4.15. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang subyek dan obyek 

penelitian, metode kerja, cara analisis dan pengujian yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil tinjauan 

pustaka tentang subyek dan obyek penelitian digunakan untuk 

menyusun hipotesis. Hasil tinjauan pustaka tentang metode kerja, 

analisis dan cara pengujian digunakan untuk menentukan metode 

kerja, cara analisis dan pengujian yang akan digunakan.  

 

 

4.16. BAB III HIPOTESIS DAN KONSEP ILMIAH  

Bab ini berisi hipotesis dan konsep ilmiah yang diajukan dalam 

disertasi. Hipotesis digunakan untuk menjawab permasalahan ilmiah 
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yang diajukan pada Bab I dari naskah disertasi, karena itu jumlah 

hipotesis yang diajukan akan sama dengan jumlah rumusan masalah 

atau tujuan penelitian. Hipotesis yang disajikan dapat merupakan 

hipotesis penelitian maupun hipotesis statistik. 

 

 

4.17. BAB IV METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang disampaikan pada Bab IV adalah metode 

kerja, cara analisis dan cara uji untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis dan kelayakan konsep ilmiah yang diajukan. Pada bagian ini 

akan sangat membantu bila disajikan juga bagan alir penelitian yang 

disusun berdasarkan konsep ilmiah. Dari bagan alir penelitian akan 

tampak jelas variabel yang harus diamati dan diukur, dianalisis serta 

diuji pada setiap tahapan penelitian. 

Pada bab tentang tinjauan pustaka telah dikaji berbagai metode, 

cara analisis dan pengujian yang berhubungan dengan penelitian. 

Dengan demikian di Bab IV ini mahasiswa telah dapat menentukan 

metode kerja, analisis dan pengujian berdasarkan alasan ilmiah dan 

kajian pustaka. 

Untuk bidang minat tertentu (misalnya Matematika), metodologi 

penelitian dapat disesuaikan dengan karakter penelitian pada bidang 

minat tersebut. 

 

 

4.18. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab V ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

disusun sesuai dengan tahapan penelitian. Hasil penelitian disajikan 

sesuai tahapan penelitian. Setiap hasil penelitian diberi komentar yang 

logis, dapat juga menyebut hasil penelitian lain tetapi tidak 

membahas. Penyajian hasil dapat dalam bentuk tabel, grafik maupun 

ilustrasi lainnya termasuk foto untuk penguatan informasi. 

Pembahasan bukan penulisan ulang dari hasil. Pada dasarnya 

pembahasan merupakan tafsiran hasil penelitian sehingga mengarah 
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pada pembuktian hipotesis. Bilamana hasil penelitian berbeda dengan 

penelitian lain harus dijelaskan kemungkinan penyebab perbedaan 

tersebut. Pembahasan dibuat untuk setiap tahap penelitian dan setelah 

semua tahapan penelitian dibahas selanjutnya disusun pembahasan 

secara terpadu sehingga terbentuk suatu konsep ilmiah baru 

berdasarkan hipotesis yang telah dibuktikan kebenarannya. Dalam 

pembahasan ini juga dapat disajikan keterbatasan konsep yang 

ditemukan. 

Dalam teknik penulisannya apakah hasil dan pembahasan dipisah 

dalam sub bab yang berbeda atau setiap hasil langsung dibahas, 

diserahkan pada promotor sesuai bidang keilmuannya. 

 

 

4.19. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil yang isinya 

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Kesimpulan disusun 

berdasarkan pembahasan. 

Saran berisi pernyataan promovendus tentang dampak hasil 

penelitiannya, selain itu juga kemungkinan penelitian selanjutnya 

untuk mengatasi kelemahan konsep yang diajukan. 

 

 

4.20. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi tentang seluruh pustaka yang diacu dari Bab 

I sampai Bab V dalam naskah proposal dan disertasi. Adapun cara 

penulisan daftar pustaka disajikan pada Bab V Buku Panduan 

Penulisan Proposal dan Disertasi ini.  

 

 

4.21. LAMPIRAN 

Bagian lampiran tersusun dari dua kelompok yaitu: 
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1) Lampiran tentang data atau informasi pendukung yang sangat 

diperlukan dalam mendukung data penelitian yang dilakukan. 

Dalam disertasi dapat menampilkan lebih dari satu lampiran. 

2) Biodata mahasiswa. Dalam biodata ini tercantum identitas 

pribadi, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan bila sudah 

bekerja. 

3) Publikasi ilmiah yang telah dihasilkan. Di bagian ini publikasi 

ilmiah yang telah dihasilkan disusun seperti menyusun daftar 

pustaka. 
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BAB V 

PETUNJUK TEKNIS CARA PENULISAN 

NASKAH PROPOSAL DAN DISERTASI 

 
5.1. PENGANTAR 

Bab ini memuat pedoman yang berkaitan dengan tatacara 

penulisan proposal dan disertasi di Program Studi S3 MIPA, FST, 

UNAIR. Hal-hal yang disampaikan pada bab ini meliputi: ketentuan 

umum tentang bahan dan bahasa yang digunakan, teknis pengetikan, 

cara penomoran, sitasi pustaka, penyajian tabel dan gambar, penulisan 

daftar pustaka, catatan bawah dan kutipan. 

 

 

5.2. KETENTUAN UMUM 

1) Disertasi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia baku, 

ejaan disesuaikan dengan ejaan resmi sebagaimana tercantum 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

2) Kalimat yang digunakan adalah kalimat formal / ilmiah. 

3) Singkatan kata seperti yg (yang), dsb (dan sebagainya) tidak 

boleh digunakan, kecuali dalam pengutipan, misalnya dkk 

untuk dan kawan-kawan, th untuk tahun. 

4) Ukuran kertas baik untuk naskah proposal maupun disertasi 

adalah A4, 80 gram. 

5) Batas tepi 3 cm dari keempat sisi. 

6) Huruf pertama dari alinea baru masuk 4 spasi dari batas tepi. 

7) Huruf yang digunakan pada dasarnya adalah Times New 

Roman 14 pt untuk judul bab, dan 12 pt untuk bagian lainnya, 

kecuali di tentukan lain untuk hal-hal tertentu misalnya 

petunjuk dalam gambar atau ilustrasi dan lain-lainnya. 

8) Jarak baris: 1,5 spasi 



35 
 

9) Semua judul tanpa diakhiri dengan tanda titik, tetapi tanda 

koma masih dapat digunakan bila diperlukan. 

10) Penggunaan catatan kaki (footnote(s)) harus dihindari. 

11) Nomor halaman. 

Posisi: tengah bawah 

Pada halaman sampul dan halaman judul bab, nomor halaman 

tidak ditampakkan. 

Bagian Pendahuluan menggunakan angka romawi kecil (i. ii, 

iii dan seterusnya). 

Bagian Utama menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 4 dan 

seterusnya). 

Bagian Lampiran menggunakan angka Romawi besar (I, II, III 

dan seterusnya) 

12) Naskah dijilid dan diberi sampul dengan warna :  

i. Untuk proposal : putih (huruf hitam) 

ii. Untuk ujian kelayakan dan tertutup : biru (huruf hitam) 

iii. Untuk naskah disertasi yang resmi : hitam (huruf emas) 

iv. Untuk ringkasan disertasi : kuning tua (huruf hitam) 

13) Penggandaan naskah dengan ketentuan sebagai berikut. 

Untuk Proposal: 

a. Pada saat ujian, sebanyak jumlah penguji (termasuk 

promotor dan kopromotor) dan mahasiswa 

b. Setelah ujian dan telah disyahkan oleh promotor dan 

kopromotor, sebanyak jumlah penguji (termasuk promotor 

dan kopromotor) dan mahasiswa, ditambah satu untuk 

arsip Program Studi. 

 

Untuk Ujian Kelayakan dan Tertutup: 

Naskah digandakan sebanyak jumlah penguji (termasuk 

promotor dan kopromotor) dan mahasiswa. 
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Untuk Ujian Terbuka: 

a. Disiapkan naskah Ringkasan Disertasi (bukan naskah 

Disertasi) sebanyak jumlah penguji (termasuk promotor 

dan kopromotor), undangan akademik dan mahasiswa, dan 

arsip. 

b. Naskah Disertasi yang telah disyahkan oleh promotor dan 

kopromotor disiapkan sebanyak 5-6 buah, antara lain 

untuk:  

 pembimbing (promotor dan kopromotor) : 2-3 jilid 

 arsip Perpustakaan pusat Universitas Airlangga : 1 jilid 

(+ soft copy dalam CD) 

 arsip Sekretariat S3 MIPA FST : 1 buah 

 mahasiswa. 

 

 

5.3. HURUF PADA HALAMAN SAMPUL DAN HALAMAN 

JUDUL 

Ketentuan pada Halaman Sampul (sampul luar) sama dengan 

ketentuan pada Halaman Judul (sampul dalam). Susunannya mulai 

dari atas sampai bawah adalah sebagai berikut: 

 

1) Pernyataan jenis naskah (proposal atau disertasi) 

Jenis dan ukuran huruf : Times New Roman Bold, 

menggunakan huruf kapital semua berukuran 14 pt. 

 

2) Judul naskah 

 Jumlah huruf tidak boleh lebih dari 30 kata (termasuk kata 

sambung dan kata sandang) disusun di tengah halaman. 

 Jenis dan ukuran huruf : Times New Roman Bold, 

menggunakan huruf kapital semua berukuran 18 pt kecuali 

untuk istilah teknis atau nama ilmiah yang sudah ada 
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ketentuannya maka disesuaikan dengan ketentuan di 

bidang ilmu tersebut. 

 

3) Lambang Universitas Airlangga  

Posisi lambang Universitas Airlangga di tengah halaman di 

bawah sebelum nama mahasiswa. Lambang ini berukuran 5-6 

cm. 

 

4) Nama dan nomor mahasiswa 

Jenis dan ukuran huruf: Times New Roman Bold, 

menggunakan huruf kapital semua berukuran 14 pt. Nomor 

mahasiswa dituliskan di bawah nama mahasiswa. 

 

5) Identitas Institusi dan tahun 

Ditulis secara hirarki mulai dari Nama Program Studi, 

Fakultas, Universitas dan tahun naskah ditulis. Ukuran huruf 

14 pt. Seperti contoh berikut ini : 

 

PROGRAM STUDI S3 MIPA 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2014 

 

 

5.4. HURUF PADA HALAMAN BAGIAN PENDAHULUAN 

LAIN 

Semua judul halaman menggunakan jenis huruf Times New 

Roman Bold, menggunakan huruf kapital, berukuran 14 pct. Bagian 

berikutnya dari masing masing halaman pada dasarnya menggunakan 

Times New Roman berukuran 12 pct dengan penggunaan huruf 

disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Khusus untuk daftar isi, 
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ukuran dan jenis huruf sama persis dengan yang digunakan dalam 

naskah, kecuali ukurannya yaitu semua dijadikan 12 pct. 

 

 

5.5. PRAKATA 

Prakata diusahakan tidak lebih dari satu halaman, ditulis dengan 

huruf Times New Roman 12 pt, jarak antar baris 1,5 spasi. Penyebutan 

nama orang pada Prakata harus secara lengkap, termasuk gelar yang 

dimilikinya harus dituliskan. 

 

 

5.6. PENULISAN BAB, SUBBAB  DAN BAGIAN-BAGIANNYA 

Pembagian bab menjadi bagian yang lebih kecil hanya sampai 

pada tiga angka. Bila terpaksa ada pembagian lagi maka bagian ini 

tidak diberi nomor, tetapi tetap dicetak tebal.  

 

5.6.1.Penulisan Nomor dan Judul Bab 

1) Nomor Bab dan judulnya ditulis dengan huruf Times New 

Roman Bold, menggunakan huruf kapital, tebal, berukuran 14 

pct.  

2) Nomor Bab menggunakan angka romawi besar.  

3) Judul Bab ditulis pada baris di bawah nomor bab dengan jarak 

1 spasi. 

 

5.6.2.Penulisan Nomor dan Judul Subbab  

1) Nomor subbab ditulis dengan angka arab tersusun dari dua 

bilangan yang dipisah dengan tanda titik. Bilangan pertama 

adalah nomor bab, sedang bilangan kedua adalah nomor 

subbab . 

2) Judul subbab ditulis dengan Times New Roman Bold, 

menggunakan huruf kapital semua, berukuran 12 pct.   
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5.6.3.Penulisan Nomor dan Judul Anak Subbab  

Bila subbab masih dibagi lagi menjadi anak subbab maka 

ketentuan penulisannya adalah sebagai berikut. 

1) Nomor anak subbab tersusun dari tiga bilangan yang 

dipisahkan dengan tanda titik. 

2) Bilangan pertama adalah nomor bab, bilangan kedua adalah 

nomor subbab, dan bilangan ketiga adalah nomor urut anak 

subbab dalam subbab tersebut. 

3) Huruf kapital digunakan pada huruf pertama dari setiap kata 

dalam judul anak subbab. 

 

5.6.4.Bagian setelah anak subbab  

Bila anak subbab masih dibagi lagi, maka judul bagian ini tidak 

diberi nomor tetapi ditulis tebal dan huruf besar hanya digunakan 

pada huruf pertama judul, kecuali memang diperlukan untuk kaidah 

penulisan tertentu (lambang, nama takson dan sebagainya).  

 

 

5.7. RINCIAN KE BAWAH 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke 

bawah, dapat digunakan urutan dengan angka atau huruf sesuai 

dengan derajat rincian. Karena angka Arab tanpa tanda sudah 

digunakan untuk penomoran bab maka untuk menghindari 

kerancuannya bila menggunakan angka arab sangat dianjurkan untuk 

menulis angka tersebut dengan tanda kurung tutup, misalnya: 

1) Sawah … 

2) Kota …. 

3) Hutan … 

Bila menggunakan huruf dianjurkan menggunakan huruf kecil: a), b), 

c) dan seterusnya atau menggunakan angka Romawi kecil: i), ii), iii), 

dan seterusnya. 
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5.8. PENULISAN BILANGAN DAN SATUAN 

Ketentuan penulisan bilangan dan satuan adalah sebagai berikut:  

1) Bilangan dalam naskah 

Bilangan dalam naskah dinyatakan dengan angka, kecuali pada 

permulaan kalimat yaitu dinyatakan dengan huruf. 

 

2) Bilangan desimal 

Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, 

misalnya untuk menyebut lima setengah kilogram dituliskan: 

5,5 Kg. Untuk menghindari kerancuan dengan tanda bagi garis 

miring (/), sedapat mungkin dihindari menulis bilangan 

pecahan dengan garis miring dengan ukuran yang sama (untuk 

menyatakan setengah meter sebaiknya dituliskan  0,5 m atau 

setidaknya ½ m, bukan 1/2 m). 

 

3) Satuan 

Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di 

belakangnya, misal: 

10 Kg, 70 cm, 100 m
2
. 

 

 

5.9. PENYAJIAN TABEL 

Setiap Tabel harus disitir dalam naskah, dan memiliki penjelasan 

yang cukup sehingga dapat berdiri sendiri. Nomor dan judul tabel 

terletak dibagian atas tabel, sedang keterangan lainnya terletak di 

bawah tabel tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan tabel. 

 

5.9.1.Bentuk Tabel 

1) Tabel hanya menggunakan garis horizontal, tanpa garis vertikal. 

2) Garis teratas dan terbawah dibuat lebih tebal dari garis 

horizontal lainnya. 

3) Tabel disusun dengan jarak baris 1,15 spasi.  
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5.9.2.Judul Tabel 

1) Judul tabel dituliskan di atas tabel 

2) Cara penulisan judul tabel seperti menulis kalimat biasa yaitu 

huruf kapital hanya di awal kalimat saja. 

3) Susunannya adalah. Tabel nomor. Judul (Kata Tabel dan 

nomor, ditulis dengan huruf tercetak tebal atau bold dan diakhiri 

dengan tanda titik) 

  

5.9.3.Keterangan atau Catatan Tabel 

Bila dalam tabel ada lambang, kata, atau angka yang perlu diberi 

keterangan khusus maka keterangan tersebut dituliskan di bawah tabel 

dan merupakan satu bagian dari tabel. 

 

5.9.4.Penomoran Tabel 

Nomor tabel ditulis dengan angka arab dan tersusun dari dua 

bilangan atau lebih, bilangan pertama menunjukkan nomor Bab 

tempat tabel tersebut berada, bilangan kedua menunjukkan nomor 

urut tabel dalam bab tersebut. 

 

5.9.5.Ukuran dan Penempatan Tabel 

Suatu tabel yang secara keseluruhan (termasuk judul dan 

keterangan) besarnya lebih dari satu halaman harus diletakkan di 

bagian lampiran dari naskah disertasi. Pilihan lain adalah bila 

memungkinkan tabel tersebut dipecah menjadi lebih dari satu tabel. 

Pada dasarnya tabel tidak boleh terpotong pada halaman yang 

berbeda. 

 

5.9.6.Sitasi Tabel 

1) Bila tabel secara keseluruhan dikutip dari satu sumber, maka 

sumber tersebut dituliskan di bagian bawah tabel atau setelah 

keterangan tabel. Sumber ini termasuk dalam daftar pustaka dan 

cara penulisannya menurut ketentuan yang berlaku di Buku 

Panduan ini. 
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2) Bila sebagian data dalam tabel dikutip dari pustaka lain, maka 

sumber pustaka ini dituliskan di kolom paling kanan.  Sumber 

ini termasuk dalam daftar pustaka dan cara penulisannya 

menurut ketentuan yang berlaku di Buku Panduan ini. 

 

Contoh Tabel : 

 

 Tabel 1. Judul tabel dibuat rata dengan  

  panjang kolom tabel 

Parameter 
Nomor Poin 

I II III IV V 

A X M P S A 

 X M P S A 

 X M P S A 

B Y N Q T B 

 Y N Q T B 

 Y N Q T B 

C Z O R U C 

 Z O R U C 

 Z O R U C 

Jumlah  100 75 240 100 100 

 

 

 

5.10. PENYAJIAN GAMBAR, GRAFIK DAN ILUSTRASI 

LAINNYA 

Setiap Gambar harus disitir dalam naskah, dan memiliki 

penjelasan yang cukup sehingga dapat berdiri sendiri. Nomor, judul, 

dan keterangan gambar diletakkan di bagian bawah gambar di luar 

bingkai, tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan gambar. 
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5.10.1. Format Gambar 

Bila beberapa gambar, grafik atau ilustrasi lainnya disajikan 

bersama maka masing-masing gambar tersebut diberi tanda dengan 

huruf besar (kapital), dengan jenis huruf Arial berukuran 12, 14, atau 

16 disesuaikan dengan ukuran gambar atau ilustrasinya. 

 

5.10.2. Judul Gambar 

1) Judul gambar dituliskan di bawah gambar 

2) Cara penulisan judul gambar seperti menulis kalimat biasa, yaitu 

pemakaian huruf kapital hanya di awal kalimat saja dan diakhiri 

dengan tanda titik. 

3) Susunan judul gambar adalah. Gambar nomor. Judul (Kata 

Gambar dan nomor, ditulis dengan huruf tercetak tebal / bold 

dan diakhiri dengan tanda titik) 

 

5.10.3. Keterangan Gambar (Legenda) 

Bila dalam gambar ada lambang maka keterangan tersebut 

dituliskan setelah judul gambar. Legenda dapat diletakkan dalam 

keterangan gambar dapat juga sebagai kesatuan dari gambar. 

 

 

5.10.4. Penomoran gambar 

Nomor gambar ditulis dengan angka arab dan tersusun dari dua 

bilangan atau lebih, bilangan pertama menunjukkan nomor Bab 

tempat gambar tersebut berada, bilangan selanjutnya menunjukkan 

nomor urut gambar dalam bab tersebut. 

 

5.10.5. Ukuran Gambar  

Suatu gambar yang secara keseluruhan (termasuk judul dan 

keterangan) besarnya lebih dari satu halaman (misal gambar peta yang 

besar) harus diletakkan di bagian lampiran dari naskah disertasi. 

Pilihan lain adalah bila memungkinkan gambar tersebut dipecah 
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menjadi lebih dari satu gambar. Pada dasarnya gambar dalam satu 

nomor tidak boleh terpotong pada halaman yang berbeda. 

 

5.10.6. Sitasi gambar 

Bila suatu gambar baik secara keseluruhan atau sebagian dikutip 

dari satu sumber, maka sumber tersebut dituliskan setelah keterangan 

gambar dalam tanda kurung. Sumber ini termasuk dalam daftar 

pustaka dan cara penulisannya menurut ketentuan yang berlaku di 

Buku Panduan ini. 

 

Contoh gambar : 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Lebar judul gambar 

panjangnya kurang lebih sama 

sama dengan lebar gambar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Bila gambar dibuat berda-

sarkan data atau gambar dari penulis lain 

maka disebutkan sumbernya (berdasarkan 

Sunata, 2004). 
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Gambar 5.3. Gambar yang disusun berjajar diberi 

kode alphabet dan diberi judul umum, selanjutnya A: 

judul gambar;  B: judul gambar B; C: judul gambar C. 

 

 

5.11. PENYAJIAN RUMUS KIMIA DAN FORMULA KHUSUS 

LAINNYA 

Rumus atau formula kimia dapat ditulis sebagai bagian dan 

terletak dalam suatu kalimat atau alinea, dapat pula disajikan pada 

baris tersendiri. Berikut ini adalah ketentuan penyajian rumus kimia 

bila dituliskan dalam baris tersendiri. Rumus kimia harus disitir dalam 

naskah. 

 

5.11.1. Teknik Penyajian 

Penyajian rumus kimia, persamaan reaksi dan formula kimia 

lainnya ditulis dengan cara dan kaidah yang berlaku di bidang atau 

subbidang kelimuannya. 

 

5.11.2. Pemberian Nomor   

Rumus kimia, persamaan reaksi dan formula kimia lainnya yang 

disajikan harus diberi nomor. Nomor persamaan matematika 

dituliskan satu baris dengan persamaan tersebut dengan posisi di tepi 

kanan halaman dan ditulis dengan huruf tercetak tebal, dengan 

demikian tidak akan dianggap sebagai bagian dari persamaan. Nomor 

persamaan tersebut tersusun dari dua bilangan atau lebih, bilangan 

pertama menunjukkan nomor Bab tempat persamaan tersebut berada, 

bilangan selanjutnya menunjukkan nomor urut persamaan dalam bab 

tersebut. 
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5.12. PENYAJIAN DEFINISI, TEOREMA, AKIBAT, LEMMA, 

DAN CONTOH 

Dalam bidang ilmu tertentu seperti matematika terdapat istilah 

dan cara penyajian khusus untuk definisi, teorema, akibat, lemma. 

Teknik penulisan sajian tersebut disesuaikan dengan kaidah yang 

berlaku di masing-masing bidang ilmu dan harus diberi nomor.  

Nomor sajian tersebut ditulis dua spasi setelah kata definisi, teorema, 

akibat, lemma, atau contoh.  

 

5.12.1. Teknik Penyajian 

Persamaan matematika ditulis dengan cara dan kaidah yang berlaku di 

bidang atau subbidang keilmuannya 

 

5.12.2. Penomoran Teorema, Bukti, dan Lemma 

Nomor ditulis dengan jenis huruf Times New Roman  tercetak 

tebal berukuran 12 pct. Nomor tersebut tersusun dari dua bilangan, 

bilangan pertama menunjukkan nomor Bab tempat sajian tersebut 

berada, bilangan selanjutnya menunjukkan nomor urut sajian dalam 

bab tersebut. Setiap jenis sajian memiliki nomor urut sendiri.  

 

5.12.3. Penomoran Persamaan 

Persamaan matematika yang disajikan harus diberi nomor. Nomor 

persamaan matematika dituliskan satu baris dengan persamaan 

matematika dengan posisi di tepi kanan halaman dan ditulis tebal, 

dengan demikian tidak akan dianggap sebagai bagian dari persamaan. 

Nomor persamaan tersusun dari dua bilangan atau lebih, bilangan 

pertama menunjukkan nomor Bab tempat persamaan tersebut berada, 

bilangan selanjutnya menunjukkan nomor urut persamaan dalam bab 

tersebut 

 

5.13. SITASI PUSTAKA 

Cara penulisan sitasi pustaka dalam naskah (dalam kalimat atau 

alinea) pada dasarnya menganut sistem Harvard. Sitasi dengan sistem 
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catatan kaki tidak diperkenankan, anonim dan komunikasi pribadi 

sangat dibatasi dengan syarat tertentu (izin promotor). 

 

5.13.1. Anonim 

Pustaka anonim adalah pustaka yang tidak jelas identitasnya. 

Pustaka semacam ini sedapat mungkin dihindari supaya tidak 

menimbulkan kesulitan dalam melacak. Pustaka yang diterbitkan oleh 

suatu institusi bukanlah anonim. Nama institusi atau editornya 

diperlakukan sebagai nama autor. Sedapat mungkin menggunakan 

sumber primer. 

 

5.13.2. Komunikasi Pribadi 

Sitasi yang berupa “Komunikasi pribadi” tidak perlu dicantumkan 

dalam daftar pustaka dan hanya digunakan untuk hal-hal berikut ini. 

1) Mengkonfirmasi pendapat atau metode dari pustaka yang telah 

diterbitkan 

2) Membantu menentukan atau memilih teori, hipotesis, pendapat 

atau pernyataan lainnya untuk dipakai sebagai penjelasan 

dalam naskah. 

3) Membantu menentukan atau memilih metode yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

5.13.3. Penulisan Nama dan Tahun 

1) Hanya nama keluarga yang dicantumkan diikuti dengan tahun 

terbit dalam tanda kurung. 

2) Bila nama keluarga tidak jelas atau tidak ada, maka kata 

terakhir dari nama penulis dianggap sebagi nama keluarga, 

kecuali penulis telah menyatakan lain. 

 

5.13.4. Penulis terdiri atas lebih dari dua orang 

1) Bila sumber pustaka ditulis oleh dua orang maka nama 

keluarga keduanya dicantumkan 
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2) Bila sumber pustaka ditulis oleh lebih dari dua orang maka 

hanya nama keluarga penulis pertama yang disajikan, diberi 

tanda koma, dan diikuti dengan dkk., atau et al., (tahun). 

 

5.13.5. Singkatan 

Untuk singkatan dkk atau et al., harus dipilih salah satu saja dan 

digunakan secara konsisten dalam naskah disertasi yang sama.  

 

5.13.6. Pustaka Lebih dari Satu 

Bila mengacu lebih dari satu sumber pustaka maka antara sumber 

pustaka satu dengan sumber pustaka berikutnya dipisahkan oleh tanda 

titik koma (;). 

 

5.13.7. Sitasi dari Sitasi 

Sitasi yang bukan dari pustaka aslinya sedapat mungkin dihindari. 

Jika sitasi terpaksa dilakukan bukan dari sumber asli maka ada 

beberapa pilihan cara penulisan, bergantung kesesuaian dalam 

kalimat. Berikut adalah contoh cara sitasinya. 

Contoh kasusnya. 

Dalam karyanya Paul Schmid-Hempel (2011) mengutip hasil 

penelitian Martin et al. 2001. Pendapat Martin et al., akan dikutip. 

Pilihan cara sitasinya adalah sebagai berikut. 

1) Sebagaimana dikutip oleh Schmid-Hempel (2011) Martin et al 

(2001) menyatakan bahwa kematian pada 25 jenis burung 

karena parasit ……….. 

2) Dalam Schmid-Hempel (2011) Martin et al (2001) menyatakan 

bahwa kematian pada 25 jenis burung karena parasit ……….. 

3) Kematian 25 jenis burung karena parasit …….(Martin et al., 

2001 dalam  Schmid-Hempel, 2011). 
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5.14. PENULISAN DAFTAR PUSTAKA 

Pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah pustaka 

yang benar-benar diacu di dalam disertasi. Komunikasi pribadi tidak 

perlu dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  

 

5.14.1. Susunan Pustaka Acuan 

Pada dasarnya pustaka yang digunakan sebagai acuan disusun 

berdasarkan urutan abjad. Huruf yang digunakan sebagai acuan 

adalah huruf pertama dari nama keluarga penulis pertama. 

1) Tulisan mandiri didahulukan dari tulisan bersama 

2) Bila tahunnya sama, publikasi yang lebih awal didahulukan 

3) Bila ada penulis kedua maka huruf pertama nama keluarga 

penulis kedua juga digunakan sebagai acuan pengurutan 

 

5.14.2. Penulisan Nama Autor dan Editor 

1) Nama selain nama keluarga cara penulisannya disingkat. 

2) Apabila nama keluarga tidak jelas, tidak ada atau tidak 

diketahui maka kata terakhir dari nama seseorang diperlakukan 

sebagai nama keluarga, kecuali penulis sudah menyatakan lain. 

3) Dalam daftar pustaka cara penulisannya adalah nama keluarga 

didahulukan, diakhiri dengan tanda koma dan dilanjutkan 

dengan singkatan nama pertama kemudian nama kedua bila 

ada. 

4) Nama keluarga dapat lebih dari satu kata yang dihubungkan 

dengan tanda sambung „-„, dalam hal ini kedua kata tersebut 

diperlakukan sebagai satu kata. 

5) Dalam hal nama keluarga memiliki kata sandang, seperti de 

Voght, van House, McNamara, maka kata sandang tersebut 

dianggap sebagai satu kesatuan dengan nama dasarnya.  

6) Kata sambung “dan” (dituliskan dengan lambang “&”) hanya 

digunakan dalam hal: 

 Hanya ada dua penulis 
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 Bila lebih dari dua penulis maka kata sambung „dan‟ 

hanya digunakan di antara nama penulis terakhir dan 

nama penulis sebelumnya. 

 

5.14.3. Cara Penulisan Nama Buku, Jurnal dan Pustaka Lainnya 

Dalam daftar pustaka sumber pustaka seperti buku, jurnal dan 

terbitan lainnya dituliskan sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

penerbit. Beberapa jurnal menyatakan cara sitasi terhadap jurnal 

tersebut harus disingkat, sedang jurnal lainnya tidak. Penulisan 

mengikuti petunjuk cara sitasi dari penerbitnya. Penulisan dengan 

cara lain (cara sendiri) dapat menimbulkan kerancuan.  

Untuk membedakan antara judul buku, judul artikel, dan 

kumpulan artikel baik yang berupa jurnal maupun buku maka cara 

penulisannya ditentukan sebagai berikut: 

1) Buku biasa: Judul buku ditulis dengan huruf tegak dan tebal. 

2) Buku yang tersusun dari beberapa makalah atau artikel: Harus 

ditulis judul makalah yang disitasi. Judul makalah ditulis 

tegak, judul buku ditulis miring, dengan keterangan volum, 

nomor (bila tersusun dari beberapa volum dan nomor), dan 

halaman tempat artikel yang disitasi. Nama editor buku 

dituliskan sebelum judul buku dengan keterangan “(Ed.)”. 

3) Makalah dalam jurnal: Judul makalah ditulis tegak, nama 

jurnal atau berkala ditulis miring dengan keterangan volume, 

nomor, dan halaman tempat artikel yang disitasi. 

 

Sumber pustaka ada beberapa jenis lima diantaranya yang sering 

dipakai adalah buku biasa, buku berditor (tersusun dari beberapa dan 

pada setiap bab tercantum nama penulisnya), jurnal atau berkala, 

proceeding, laporan penelitian (tidak dipublikasikan tetapi disimpan 

dalam suatu perpustakaan), terbitan suatu lembaga atau instansi. 

Tujuan penulisan daftar pustaka antara lain adalah supaya sumber 

pustakanya dapat dilacak, dengan demikian cara penulisannya harus 



51 
 

jelas mencantumkan nama penulis, penerbit, atau tempat koleksinya 

bila sumber tersebut tidak dipublikasikan. 

 

5.14.4. Contoh Penulisan Pustaka 

1) Buku 

Contoh buku: A concrete approach to mathematical modeling, 

karya Michael Mesterton-Gibbons, diterbitkan oleh: Addison-

Wesley Publishing Company, Inc., Redwood City, tahun: 

1989. xx, 597 halaman. 

Penulisan dalam daftar pustaka: 

Mesterton-Gibbons, M. 1989. A Concrete Approach to 

Mathematical Modeling. Addison-Wesley Publishing 

Company, Inc., Redwood City. Hal.: 127-162. 

Penjelasan.  127-162 adalah halaman tempat bab yang disitir.  

Irawan, B. 2010. Genetika; penjelasan mekanisme pewarisan 

sifat. Airlangga Univesity Press. Hal.318. 

2) Makalah dalam buku 

Contoh buku: Advances in statistikal methods for genetic 

improvement of livestock, merupakan buku serial: Advanced 

Series in agricultural sciences, no.: 18, diterbitkan oleh 

Springer-Verlag, Berlin, tahun: 1990. Editornya: D. Gianola 

dan K. Hammond. Dari buku ini disitir salah satu babnya yang 

ditulis oleh R. Thompson, dengan  judul: Generalized Linear 

models and applications to animal breeding, di halaman: 312-

328. 

Penulisan dalam daftar pustaka: 

Thompson, R. 1990. Generalized Linear Models and 

Applications to Animal Breeding, dalam Gianola, D., dan 

Hammond, K (eds): Advances in statistikal methods fo 

genetic improvement of livestock seri dari Advanced Series 

in agricultural sciences, 18: 312-328. Springer-Verlag, 

Berlin 
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3) Buku Terjemahan  

Urutan penulisannya: Penulis asli, tahun buku terjemahan, 

judul buku terjemahan (harus ditulis miring), volume (jika 

ada), edisi (jika ada), (diterjemahkan oleh : nama penerjemah), 

nama penerbit terjemahan dan kota penerbit terjemahan 

Contoh: 

Sokal, R.R., & Rohlf, F.J. 1991. Pengantar Biostatistik, edisi 

ke 2, (diterjemahkan oleh: Nasrullah), Gadjah Mada University 

Press, Yogyakarta. 

 

4) Monograf  berseri 

Dall, W. 2001.  Australian Species of Aristeidae and 

Benthesicymidae (Penaeoidea: Decapoda). Memoirs of the 

Queensland Museum 46 (2): 409-441 . Brisbane. ISSN 

0079-8835. 

Davie, P.J.F. 2002. Crustacea: Malacostraca: Eucarida (Part.2). 

Decapoda-Anomura, Brachyura. Zoological Catalogue of 

Australia 19.3B. CSIRO Publishing, Collingwood, 

Australia. 

Chace, F. A., Jr. 1997. The Caridean Shrimps (Crustacea: 

Decapoda) of the Albatross Philippine Expedition, 1907-

1910, Part 7: Families Atyidae, Eugonatonotidae, 

Rhynchocinetidae, Bathypalaemonellidae, Processidae, 

and Hippolytidae. Smithsonian Contributions to Zoology, 

587: 106. 

 

5) Makalah dalam Jurnal. 

Ardiansyah, S., Irawan, B., & Soegianto, A. 2012. Effect of 

Cadmium and Zinc in Different Salinity Levels on 

Survival and Osmoregulation of White Shrimp 

(Litopenaeus vannamei Boone). Marine and Freshwater 

Behaviour and Physiology, 45(4): 291-302. 
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Penjelasan.  45(4): vol 45 no.: 4, tercantum pada halaman 

291 sampai 302. 

Soegianto, A., Moehammadi, N., Irawan, B., & Affandi, M. 

2010. Mercury Concentrations in Edible Species 

Harvested from Gresik Coast, Indonesia and its Health 

Risk Assessment. Cah. Biol. Mar, 51:1-8. 

Bruce, N.L., & Harrison-Nelson, E.B. 1988. New Records of 

Fish Parasitic Marine Isopod Crustaceans (Cymothoidae, 

Subfamily Anilocrinae) from The Indo-West Pacific. 

PROC. BIOL. SOC. WASH, 101(3):585-602. 

De Grave, S., & Moosa, M.K. 2004.  A new species of the 

enigmatic shrimp genus Pseudocheles (Decapoda: 

Bresiliidae) from Sulawesi (Indonesia), with the 

designation of a new family Pseudochelidae.Crustacean 

Research, 33: 1-9.  

Irawan, B., & Kijima, A. 1994. Difference in Salinity 

Requirement among the Three Estuarine Crabs Species, C. 

dehaani, H. tridens and H. japonica (Brachyura: 

Grapsidae). Tohoku Journal of Agricultural Research, 

44(1-4): 39-47. 

 

6) Makalah dalam proceeding 

Urutan penulisan: seminar dengan urutan penulisan: Penulis, 

tahun, judul artikel, 

Judul proseding Seminar (harus ditulis miring). 

Editor/penyunting (bila ada). Instansi penyelenggara seminar, 

kota seminar (nama Negara, bila diselenggarakan di luar 

Indonesia). Halaman. ISBN/ISSN 

Contoh. 

Winarni, D., Ismudiono, Suwandi, A., & Darmanto W. 2009. 

The Use of Java Ginseng (Talinum paniculatum Gaertn.) 

Root for Testosteron Level Recovery. Proceedings of the 

joint conference; second international conference and 
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worshops on basic and applied science. Vol.: IV 

(IBiology). Editor: Bahar, A., Maan, N., Jamil, S., 

Muhammad, S.E., dan Triwahyono, S. Universiti 

Teknologi Malaysia dan Universitas Airlangga. Johor 

Bahru (Malaysia). Hal.: 21-25. ISBN: 978-983-9805-76-5. 

 

7) Makalah yang diunduh dari internet. 

Filligame, R.H. 1997. Coupling H
+
 transport and ATP 

Synthesis in F1Fo-ATP Synthases Glimpses of Interacting 

Part in a dynamic Molecular Machine. The Jurnal of 

Expoerimental Biology [Intefrnet] [sitasi 22 Des 2008]; 

200:217-224. Didapat dari: 

http://jeb.biologist.org/cgi/reprint/200/2/217.  

McLaughlin, P., S. Ahyong & Lowry, J.K. 2002 (onwards). 

'Anomura: Families.' Version: 2 October 2002. 

http://crustacea.net'. 

 

8) Pustaka dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi 

Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul skripsi, 

Skripsi/Tesis/Disertasi (harus ditulis miring), nama fakultas/ 

program pasca sarjana, universitas, dan kota. 

Hardjono, S., 2012, Modifikasi Struktur 1-(Benzoiloksi)urea 

dan Hubungan Kuantitatif Struktur – Aktivitas 

Sitotoksiknya, Disertasi, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Airlangga, Surabaya. 

 

9) Pustaka dalam bentuk Laporan penelitian 

Urutan penulisannya: peneliti, tahun, judul laporan penelitian, 

nama laporan penelitian (harus ditulis miring), nama proyek 

penelitian, nama institusi, dan kota (Disimpan di: nama 

instansi penyimpan; kota). 

 

 

http://jeb.biologist.org/cgi/reprint/200/2/217
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5.14.5. Contoh daftar pustaka 

Contoh penyusunan daftar pustaka dapat dilihat langsung pada 

bagian DAFTAR PUSTAKA buku pedoman ini. Pada dasarnya daftar 

pustaka disusun berdasar abjad nama penulis pertama.   
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BAB VI 

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA BACA 

 

6.1. PENGANTAR 

Dalam bab ini disajikan beberapa pedoman penggunaan huruf 

miring, partikel, kata depan, dan tanda baca dalam bahasa Indonesia. 

Tidak semua tanda baca akan dibahas, namun hanya beberapa topik 

yang sering muncul dalam penulisan disertasi.  Sumber informasinya 

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hanya saja perlu diperhatikan 

ada bagian-bagian dalam disertasi yang tidak sepenuhnya mengikuti 

kaidah bahasa Indonesia yaitu bagian Daftar Pustaka dan istilah atau 

pedoman khusus tentang suatu hal yang diatur dalam bidang keilmuan 

tersebut, misalnya tata nama organisme. 

 

 

6.2. HURUF MIRING 

1) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama 

buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. 

2) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. 

3) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata 

ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan 

ejaannya. 

Catatan: Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang 

seharunya dicetak miring, dituliskan dengan cara diberi bawah. 

 

 

6.3. PARTIKEL 

Dalam bahasa, partikel adalah kata yang biasanya tidak dapat 

diderivasikan atau diinfeksikan, yang mengandung makna gramatikal 

dan tidak mengandung makna leksikal, termasuk di dalamnya kata 

sandang, preposisi, konjungasi dan interjeksi. 
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1) Partikel –lah, -kah, ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya. 

2) Partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. 

Catatan: Kelompok yang lazim dianggap padu, ditulis 

serangkai, misalnya adapun, biarpun, ataupun, kalaupun, 

maupun dan sebagainya. 

3) Pertikel per yang berarti „mulai‟, „demi‟, dan „tiap‟ ditulis 

terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau 

mengikutinya.  

 

 

6.4. KATA DEPAN (PREPOSISI) 

Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah 

dianggap lazim sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. 

 

 

6.5. GABUNGAN KATA 

Gabungan kata adalah suatu kata atau istilah yang tersusun lebih 

dari satu kata dasar. 

1) Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk 

istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya: duta 

besar, orang tua, kambing hitam, mata pelajaran, model linear, 

meja tulis dan sebagainya. 

2) Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin 

menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda 

hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang 

bersangkutan. Misalnya: ibu-bapak kami, anak-istri saya, 

orang-tua muda. 

3) Ada beberapa kata gabungan yang selalu ditulis serangkai. 

Misalnya: acapkali, adakalanya, barangkali, kacamata, 

matahari, padahal, segitiga dan sebagainya. 
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6.6. TANDA BACA 

Tanda baca yang akan dijelaskan di sini hanya titik, koma, titik 

koma, titik dua, tanda hubung, dan tanda pisah. 

 

6.6.1.Tanda titik (.) 

1) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan 

atau seruan. 

2) Tanda titik dipakai di belakang angkat atau huruf dalam suatu 

bagan, ikhtisar, atau daftar. 

3) Tanda titik dipakai untuk memisahkan jam, menit, atau detik 

yang menunjukkan waktu maupun jangka waktu. 

4) Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang 

tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat 

terbit dalam daftar pustaka. 

5) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya 10.243 

orang. 

6)  Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul. 

 

6.6.2.Tanda Koma (,) 

1) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu 

perincian atau pembilangan. Misalnya: Bahan yang dipakai 

adalah air, tanah, dan logam. 

2) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang 

satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata 

seperti tetapi atau melainkan. 

Misalnya: 

Walaupun di telaga tersebut banyak ikannya, tetapi jumlah 

jenisnya hanya sedikit. 

3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari 

induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk 

kalimatnya. Bila induk kalimat mendahului anak kalimat maka 

tanda koma tidak dipakai. 
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4) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. 

Termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, meskipun begitu, 

dan akan tetapi. 

Misal: Ketika hujan turun maka kadar garam di luar sel 

menurun. Oleh karena itu, sel menjadi mengkerut. 

5) Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di 

antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 

 

6.6.3.Tanda Titik Koma (;) 

1) Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-

bagian kalimat yang sejenis atau setara. 

2) Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata 

penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam 

kalimat majemuk. 

 

6.6.4.Tanda Titik Dua (:) 

1) Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu kalimat yang 

lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. 

2) Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang 

memerlukan pemberian. 

3) Tanda titik dua dipakai pada: 

i. di antara jilid atau nomor dan halaman 

ii. di antara judul dan anak judul 

 

6.6.5.Tanda Hubung (-) 

1) Tanda hubung menyambungkan suku-suku kata yang terpisah 

oleh pergantian baris. 

2) Tanda hubung menyambungkan awalan dengan bagian kata di 

belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya 

yang terpisah oleh pergantian baris. 

3) Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. 
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6.6.6.Tanda Pisah (–) 

1) Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang 

memberi penjelasan di luar bangun kalimat.  

2) Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau 

keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 

3) Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal 

dalam arti „sampai‟. 
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BAB VII 

NASKAH RINGKASAN DISERTASI 

 

7.1. PENGANTAR 

Setelah Calon Doktor dinyatakan lulus ujian tertutup maka 

statusnya berubah menjadi promovendus. Promovendus harus 

menjalani ujian terbuka. Untuk ujian terbuka promovendus harus 

membuat satu naskah lagi selain naskah disertasi yaitu Ringkasan 

Disertasi. Naskah ini akan disampaikan kepada seluruh penguji 

termasuk promotor dan kopromotor, dan kepada para undangan 

akademik pada saat ujian terbuka. Ringkasan disertasi ini merupakan 

sarana untuk mengenalkan diri promovendus dan apa yang telah 

dihasilkan selama mengikuti pendidikan di Program Studi S3 Doktor 

MIPA, FST-UA. Berhubung dengan itu maka perlu pula disajikan 

satu bab tentang pedoman penulisan naskah Ringkasan Disertasi. 

 

 

7.2. FORMAT NASKAH 

Naskah Ringkasan Disertasi ditulis pada kertas A5 80 gram. 

Disampul dengan kertas kuning tua dan warna huruf biru tua. Huruf 

yang digunakan pada seluruh naskah Ringkasan Disertasi ini 

semuanya adalah Times New Roman berukuran 10 pt., kecuali pada 

sampul dan halaman judul (sampul dalam) menggunakan Times New 

Roman  berukuran 12 pt. 

 

 

7.3. STRUKTUR NASKAH 

Struktur dasar naskah Ringkasan Disertasi sama dengan struktur 

dasar naskah disertasi, tetapi ada beberapa berbedaan pada 

pembatasan jumlah halaman di bagian utama naskah dan lampiran.  
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7.3.1.Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan naskah Ringkasan Disertasi tidak 

mengandung Intisari atau abstrak, Daftar Gambar, Daftar Tabel, 

Daftar Lampiran, Daftar Singkatan, Daftar Simbol. Kata-kata 

kenangan, kata mutiara, motto, atau ucapan terimakasih kepada 

keluarga bila ada dapat dituliskan dibagian dalam sampul depan. 

Dengan demikian bagian pendahuluan tersusun dari komponen-

komponen berikut ini. 

1) Halaman JUDUL  

2) Halaman PENGESAHAN 

3) Halaman DAFTAR ISI 

4) Halaman PRAKATA 

5) Halaman Abstract 

 

7.3.2.Bagian Utama 

Komponen bagian utama naskah Ringkasan Disertasi sama 

dengan bagian utama naskah disertasi, tetapi bagian utama naskah 

Ringkasan Disertasi dibatasi tidak boleh lebih dari 40 halaman. 

Berhubung dengan keterbatasan ini maka perlu dilakukan peringkasan 

terhadap komponen-komponen bagian utama ini tanpa mengurangi 

artinya. Berikut adalah pedoman peringkasannya. 

 

1) BAB I PENGANTAR 

Sedapat mungkin komponen bagian latar belakang diringkas 

kalimatnya sehingga langsung pada alasan diperlukannya 

penelitian tersebut dilakukan. Komponen bagian lainnya sama 

dengan yang terdapat pada naskah disertasi. 

 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tidak semua informasi dari tinjauan pustaka pada naskah 

disertasi dicantumkan. Harus diusahakan sehingga hanya 

informasi yang penting dan cukup mewakali, serta dapat 

digunakan untuk menyusun hipotesis yang dicantumkan. 
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3) BAB III HIPOTESIS DAN KONSEP ILMIAH 

Tanpa paragraf pengantar, langsung dimulai dengan kalimat:  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Tuliskan hipotesisnya 

Atau 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

Tuliskan hipotesisnya 

Atau kalimat setara lainnya (cukup satu kalimat saja) 

Untuk konsep ilmiah cukup dicantumkan peta konsep yang ada 

di naskah disertasi. 

 

4) BAB IV METODE PENELITIAN 

Tidak perlu rinci sekali, cukup garis besarnya saja. 

 

5) BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Semua gambar dan tabel yang terdapat dalam naskah disertasi 

harus dicantumkan juga pada naskah Ringkasan Disertasi. 

Kalimat yang menjelaskan hasil disusun seringkas mungkin. 

Pembahasan dibuat seringkas mungkin, yang penting semua 

pernyataan yang akan menjadi kesimpulan atau mengarahkan 

pada kesimpulan harus ada. 

 

6) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran sama dengan yang tercantum dalam 

naskah disertasi. 

 

7) DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka pada naskah Ringkasan Disertasi hanya 

memuat pustaka yang disitir dalam ringkasan saja. 
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7.3.3.Lampiran 

Lampiran data atau informasi pendukung tidak ada dalam naskah 

Ringkasan Disertasi. Lampiran hanya mengenai data pribadi, riwayat 

pendidikan dan pekerjaan, serta daftar publikasi.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Sebagai kelengkapan dalam pedoman menulis disertasi, di bagian 

ini disampaikan tindakan yang harus dilakukan bila naskah atau draft 

telah selesai ditulis. Tindakan yang harus dilakukan tersebut adalah 

menjawab beberapa pertanyaan seperti berikut ini (disadur Pechenik, 

2010): 

1. Apakah Saudara paham apa yang telah dikerjakan, dibaca, dan 

diceritakan atau ditulis. 

2. Apakah catatan-catatan Saudara (termasuk sitasi) akurat dan 

apakah berbeda antara apa yang dipikirkan dan dituliskan 

dengan apa yang dimaksud oleh autor. 

3. Apakah paragraf pengantar (pembuka bab) menyiapkan 

pembaca untuk mengikuti semua isi bab? 

4. Apakah tulisan Saudara mengalir secara halus dan logis dari 

poin satu ke poin berikutnya, dari satu alinea ke alenia 

berikutnya. 

5. Apakah setiap kalimat sudah lengkap, ringkas, dan tidak rancu 

(tidak menimbulkan keraguan) 

6. Apakah setiap pendapat didukung oleh referensi, data, contoh 

atau penjelasan? 

7. Apakah Saudara telah membaca kembali dan memperbaiki 

ejaan, tata-bahasa, dan kesalahan tipografi? Benarkah Saudara 

sudah mengerjakan hal tersebut? 

8. Apakah setiap grafik telah dilengkapi dengan label pada 

sumbunya (termasuk satuan), dan Judul gambar telah 

dilengkapi dengan penjelasan yang cukup rinci? Apakah tabel 

sudah dilengkapi dengan garis-garis yang disarankan? Apakah 

setiap kolom sudah ada judulnya? Apakah sudah dilengkapi 

dengan legenda dan apakah legenda sudah jelas serta 
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ditempatkan dengan tepat? Apakah Tabel dan Gambar sudah 

cukup? 

9. Apakah semua bilangan sudah dilengkapi dengan satuan yang 

sesuai? 

10. Apakah judul sudah sesuai dengan isinya?  
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DAFTAR PUSTAKA 

 
Berikut ini disajikan sistem penulisan dalam daftar pustaka, 

pustaka yang dipakai contoh adalah pustaka yang telah digunakan 

dalam buku ini. 

 

Ardiansyah, S., Irawan, B., & Soegianto, A. 2012. Effect of Cadmium 

and Zinc in Different Salinity Levels on Survival and 

Osmoregulation of White Shrimp  (Litopenaeus vannamei 

Boone). Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, 

45(4): 291-302. 

Bruce, N.L., & Harrison-Nelson, E.B. 1988. New Records of Fish 

Parasitic Marine Isopod Crustaceans (Cymothoidae, Subfamily 

Anilocrinae) from The Indo-West Pacific. PROC. BIOL. SOC. 

WASH. 101(3):585-602. 

Chace, F. A., Jr. 1997. The Caridean Shrimps (Crustacea: Decapoda) 

of the Albatross Philippine Expedition, 1907-1910, Part 7: 

Families Atyidae, Eugonatonotidae, Rhynchocinetidae, 

Bathypalaemonellidae, Processidae, and Hippolytidae. 

Smithsonian Contributions to Zoology, no.: 587, hal.106. 

Dall, W. 2001.  Australian Species of Aristeidae and Benthesicymidae 

(Penaeoidea: Decapoda). Memoirs of the Queensland Museum 46 
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