
PETUNJUK PENULISAN PROPOSAL DISERTASI DOKTOR BIOLOGI 
 
 
Maksud dan tujuan  
Maksud dan tujuan Proposal Disertasi adalah memberi penjelasan kepada mahasiswa, tim 
promotor dan pihak-pihak terkait tentang rencana penelitian Disertasi secara komprehensif dan 
jelas. Proposal disertasi ditulis mengikuti sistematika yang telah ditetapkan dengan mengikuti 
kaidah penulisan ilmiah yang benar. 
 
Kerangka Proposal Disertasi 
Proposal disertasi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian muka proposal Disertasi dan Bagian inti 
dari proposal Disertasi. 
 

I. Bagian muka proposal, adalah bagian dari proposal yang meliputi halaman-halaman 
sebagai berikut: 

 
Halaman judul • Harus ditulis secara tegas dan jelas, tidak lebih dari 20 

kata, ditulis tidak dalam huruf capital, times New Roman 
font 14 , penulisan nama ilmiah dan bahan kimia 
disesuakan kaidah penulisan yang berlaku 

• Mencantumkan Nama Mahasiswa dan NIM(ditulis dalam 
huruf capital, times New Roman font 12) 

• Mencantumkan kata-kata: PROPOSAL DISERTASI 
(ditulis dalam huruf capital, times New Roman font 14) 

• Mencantumkan logo Universitas Brawijaya 
• Mencantumkan institusi program Doktor Biologi UB dan 

tahun usulan penelitian Disertasi (ditulis dalam huruf 
capital, times New Roman font 14) 

Contoh format dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

Halaman pengesahan Ditulis dalam Times New Roman dengan font mengikuti 
petunjuk pada Gambar 2. 
 

Kata pengantar Ditulis secara singkat, tidak lebih dari 1 halaman 
Daftar isi Semua Bab dan sub-bab harus ditulis dan dicantumkan dalam 

daftar isi dan halaman ditulis arabik (1,2,3….n) .  Sub sub-
bab tidak perlu dicantumkan dalam daftar isi 
 

Daftar tabel Semua table harus dicantumkan dalam daftar table. Daftar 
table ditulis dalam  romawi (i, ii, iii…….n) 
 

Daftar gambar Semua gambar harus dicantumkan dalam daftar gambar. 
Daftar gambar ditulis dalam bentuk romawi dan penomeran 
halaman mengikuti kelanjutan daftar tabel (n+i, …….n+x) 
 

Glossary  



Ringkasan proposal Menguraikan secara singkat latar belakang, alasan studi  
dilakukan, tujuan penelitian disertasi, desain penelitian 
disertasi dan pentahapannya. Selanjutnya diuraikan pula 
pendekatan metode dan analisis data yang akan dipakai secara 
singkat. 
Ringkasan proposal tidak boleh lebih dari 2 halaman 
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Gambar 2. Contoh format halaman pengesahan 



 
II.  Bagian inti proposal disertasi, adalah inti dari usulan disertasi tang terdiri dari bagian-

bagian sebagai berikut 
 

BAB Nama Bab Nama Sub-bab 
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 

1.2. Permasalahan 
1.3. Tujuan 
1.4. Manfaat 
1.5. Kerangka disertasi (EA, 

optional) 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pokok bahasan pertama 

2.2. Pokok bahasan kedua 
2.3. Pokok bahasan x 

BAB III KERANGKA DISERTASI 3.2. Kerangka konsep penelitian 
3.3. Kerangka  operasional kegiatan 

penelitian 
3.4. Definisi-definisi operasional 

dalam penelitian Disertasi 
BAB IV METODOLOGI 3.1. Waktu dan tempat pelaksanaan 

penelitian (jika penelitian Disertasi 
adalah penelitian lapangan) 
3.2. Alat dan Bahan (jika penelitian 
laboratorium dengan menggunakan 
material hayati dan bahan kimia) 
3.3. Tahapan penelitian dan deskripsi 
kegiatan penelitian 
3.4. Pendekatan analisis data 

 Daftar Pustaka Ditulis mengikuti petunjuk 
 Lampiran-lampiran Lampirkan hanya lampiran-lampiran 

terkait proposal Disertasi 
 
Penjelasan antar BAB dalam bagian inti Proposal disertasi 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, fenomena-fenomena tertentu yang diamati, 
kerangka pemikiran dan perumusan masalah yang diajukan, maksud dan tujuan penelitian serta 
hipotesis (jika ada) 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Pustaka  berisi tentang hasil kajian dan analisis pustaka (review) kepustakaan yang 
bersumber dari jurnal, kumpulan artikel penelitian, laporan penelitian lembaga, text book dan 
sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian disertasi 
 
BAB III KERANGKA DISERTASI,  



Kerangka Disertasi berisi antara lain kerangka disertasi, kerangka penelitian, kerangka 
operasional penelitian dan definisi operasional dalam Disertasi. 
Kerangka Disertasi adalah penjelasan singkat  disertai dengan bagan-bagan atau diagram tentang 
hubungan antar bab yang direncanakan dalam menyusun Disertasi Doktor sehingga 
menunjukkan hubungan keterkaitan dan komprehenifitas antar antar bab. Diharapkan dengan 
kerangka disertasi ini mahasiswa dan tim promotor sejak awal sudah dapat merencanakan 
publikasi ilmiah dalam bentuk makalah yang diterbitkan dalam jurnal atau makalah kegiatan 
seminar sejak awal perencanaan Disertasi. 
 

BAB I

PENDAHULUAN

BAB  II

REVIEW  TERKAIT TEMA DISERTASI

BAB  III

TEMA I DISERTASI

BAB  III

TEMA I DISERTASI

BAB  IV

PEMBAHASAN  UMUM DISERTASI

BAB  V

KESIMPULAN DAN SARAN DISERTASI

 
Gambar 3. Contoh Kerangka Disertasi dengan lima bab 
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Gambar4. Contoh kerangka Disertasi dengan enam bab    
 
 
Kerangka Konsep Penelitian, adalah penjelasan disertai bagan-bagan atau diagram alir tentang 
konsep, pentahapan penelitian, kata-kata kunci dalam disertasi yang menunjukkan isu-isu 



penting, sebab-akibat, proses, tema dan kegiatan penelitian, teknik analisis dan alur penarikan 
kesimpulan dalam memecahan permasalahan dalam disertasi. 
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Gambar 6. Contoh kerangka konsep penelitian dan letak pengembangan tema-tema penelitian 
disertasi 
 
Kerangka operasional penelitian, adalah kerangka yang menunjukkan bagamana permasalahan 
dalam disertasi akan dipecahkan dengan pelibatana metode-metode yang relevan. 
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Gambar 6. Contoh kerangka operasional penelitian 
 
BAB IV METODOLOGI,  yang antara lain berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti 
untuk menjawab permasalahan penelitian, penetapan contoh, variabel yang digunakan dan 
batasan operasionalnya, cara mengukurnya, metode dan teknik analisis data, alat bantu analisis 
yang digunakan serta cara penyajian hasil analisis data. Pada bab ini juga disajikan informasi 
tentang tempat dan waktu penelitian, dan informasi lain yang relevan dengan penelitian. 
 
Dalam kasus dimana Disertasi disusun atas beberapa tahapan penelitian dan masing-masing 
tahapan adalah tema penelitian (dengan demikian akan menjadi bab tersendiri dalam Disertasi), 
maka metode kerja disesuaikan dengan tema dan tujuan penelitian disertasi. 
 

BAB IV METODOLOGI

4.1.  Tempat dan waktu penelitian
sebutkan dan jelaskan lokasi penelitian secara
jelas

4.2.   Tahapan penelitian
4.2.1  Persepsi masyarakat terhadap ekosistem danau

4.2.1.1.  Responden
4.2.1.2.. Kontruksi kuisioner
4.2.1.3. Distribusi dan pengisian kuisioner

4.2.2.  Kearifan lokal masyarakat
4.2.2.1.  Karakteristik key person
4.2.2.2.  Implementasi wawancara semi 
terstruktur
4.2.2.3.  Teknik dokumentasi dan manajemen
data

4.2.3.  Model Pengelolaan bentang alam
4.2.3.1.  Survei kuantitatif profil pekarangan
rumah
4.2.3.1.  Survei pemanfaatan jenis-jenis t
umbuhan

4.3.    Tahapan analisis
4.3.1.  Analisis persepsi masyarakat sekitar danau
4.3.2.  Analisis kearifna lokal
4.3.3.  Analisis indek ethnobotani

 
Gambar 8. Contoh model kerangka metodologi penelitian 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar Pustaka yang berisi tentang daftar karya tulis ilmiah yang digunakan dalam menyusun 
usulan penelitian. Penulisan pustaka dilakukan menurut abjad. 

Brown AB, Jones CD (1999). The title of a paper.  Journal of Plant Physiology 100, 23-46 



Jones CD, Smith AB, Brown EF (1999). The title of another paper. Journal of Biology 100, 
23-46 

Smith CD, Brown AB (1999). This is the book title (second edition). City, State: Marjuki 
Press 

Smith CD, Jones AB (editors) (1999). This is the title of the edited book (second edition). 
City, Country: Khusnu Press 

White AB (1999). This is the title of the book chapter. In Brown EF, Jones AB, Smith CD 
(editors): This is the book title (pages 33-44). City, State: Science Press 

White AB, Brown CD (1999). The title of a paper in a Web journal. Sports Journal 2(3), 
site.url/directory/subdirectory/filename.html 

White AB, Jones CD (1999). The title of a Web document. 
site.url/directory/subdirectory/filename.html: Host or Publisher 

 


