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Nomor
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: Pengumuman Hasil Evaluasi Proposal Usulan
Penelitian Dosen Muda ISI Yogyakarta tahun 2018.

16 Mei 2018

Yang terhormat
Pengusul Penelitian Dosen Muda
ISI Yogyakarta tahun 2018 (terlampir)

Disampaikan dengan hormat berdasarkan hasil Evaluasi Proposal Usulan Penelitian Dosen Muda
ISI Yogyakarta tahun 2018 tahap I dan II yaitu Desk Evaluasi Proposal dan Evaluasi Pembahasan
Proposal (Seminar Proposal), bahwa usulan Saudara dinyatakan diterima. Sehubungan dengan itu
Saudara dimohon:
1. Untuk mengisi form secara online Usulan Penelitian Dosen Muda - Disetujui guna keperluan
pengajuan Surat Keputusan (SK) Rektor Penelitian Dosen Muda, pembuatan kontrak
penelitian dan pencairan dana penelitian. Pengisian form paling lambat tgl 22 Mei 2018
melalui alamat website: http://lp2m.isi.ac.id/dosen-muda-disetujui/, jika sampai batas waktu
yang ditentukan Saudara belum melakukan pengisian form maka usulan Saudara dinyatakan
gugur.
2. Melakukan perbaikan proposal sesuai catatan yang diberikan oleh reviewer dengan sistematika
proposal mengacu pada Panduan Penelitian Dosen Muda 2016 edisi IV.
3. Menyerahkan proposal yang telah diperbaiki ke LPT ISI Yogyakarta sejumlah 2 eksemplar
paling lambat tgl 23 Mei 2018 dengan ketentuan:
- Jika terdapat perubahan judul, maka judul harus disesuaikan pada proposal (lembar
pengesahan, surat pernyataan dll)
- Usulan dana pada lembar pengesahan sesuai dengan dana yang diusulkan pada proposal
sebelumnya;
- Lembar pengesahan harus disahkan oleh pejabat dan pengusul;
- Hari, tanggal, bulan dan tahun pada perbaikan proposal yang meliputi sampul, lembar
pengesahan, Curiculum Vitae, surat pernyataan, dll, disesuaikan pada proposal sebelumnya
bukan tanggal perbaikan proposal;
- Proposal wajib melampirkan surat pernyataan orisinalitias ketua peneliti, surat pernyataan
kesediaan anggota dengan tandatangan lengkap dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
- Proposal yang tidak sesuai ketentuan akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan ulang.
4. Mengunggah softcopy proposal paling lambat tgl 23 Mei 2018 melalui alamat website:
http://lp2m.isi.ac.id/dosen-muda-disetujui/ dengan ketentuan:
- Softcopy yang diunggah mengikuti ketentuan eksemplar proposal yang dikumpulkan
(nomor 3);
- Tandatangan pada lembar pengesahan, Curiculum Vitae dan Surat Penyataan adalah hasil
scan bukan hasil foto;
- Softcopy yang diunggah harus bentuk menjadi 1 file dengan urutan dan sistematika sesuai
eksemplar proposal;
- Softcopy dibentuk dalam format PDF dengan ukuran file maksimal 3 MB;
- Softcopy yang tidak sesuai ketentuan akan dihapus untuk dilakukan perbaikan.
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Perlu kami sampaikan pula, apabila sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 pengusul belum
menyerahkan perbaikan proposal dan mengunggah softcopy proposal maka usulan yang sudah
dinyatakan diterima tidak akan diajukan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Penelitian Dosen
Muda dan akan di isi peringkat dibawahnya.
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,
ttd
Dr. Nur Sahid, M.Hum.
NIP. 19620208 198903 1 001
Tembusan:
1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Dekan FSP, FSR, FSMR
4. Ketua Jurusan Tari, Karawitan, Musik, Teater, Pedalangan, Sendratasik FSP
5. Ketua Jurusan Seni Murni, Kriya, Disain FSR
6. Ketua Jurusan Fotografi, Televisi FSMR
ISI Yogyakarta
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HASIL EVALUASI PROPOSAL (DESK EVALUASI & PEMBAHASAN PROPOSAL)
USULAN PENELITIAN DOSEN MUDA ISI YOGYAKARTA TAHUN 2018
No.

Nama

Skema

Rata-rata

Usulan Dana

Dana Disetujui

Keterangan

1

Indiria Maharsi, S.Sn., M.Sn.

Mandiri

662,5

14.000.000

10.000.000

Diterima

2

Nurhadi Siswanto, M.Phil.

Mandiri

655

11.500.000

9.500.000

Diterima

3

Dra. Djandjang Purwo Sedjati, M.Hum.

Mandiri

640

10.000.000

10.000.000

Diterima

4

Terra Bajraghosa S.Sn., M.Sn.

Kelompok

640

10.000.000

10.000.000

Diterima

5

Pandan Pareanom Purwacandra, M.Kom.

Mandiri

640

10.000.000

10.000.000

Diterima

6

Lutse Lambert Daniel Morin S.Sn., M.Sn

Mandiri

636,25

10.000.000

10.000.000

Diterima

7

Sumino, S.Sn., MA.

Mandiri

628,75

12.000.000

12.000.000

Diterima

8

Artbanu Wishnu Aji, S.Sn.,MT.

Mandiri

621,25

10.000.000

10.000.000

Diterima

9

Mohamad Alfiah Akbar, S.Sn., M.Sn.

Mandiri

620

10.000.000

10.000.000

Diterima

10

Esther Mayliana,S.Pd.T., M.Pd.

Mandiri

615

10.000.000

10.000.000

Diterima

11

Purwanto, M.Sn., M.Sc.

Mandiri

612,5

10.000.000

10.000.000

Diterima

12

Philipus Nugroho Hari Wibowo, M.Sn.

Mandiri

610

15.000.000

12.000.000

Diterima

13

Ivada Ariyani, ST., M. Des.

Mandiri

607,5

11.000.000

10.000.000

Diterima

14

Surya Farid Sathotho, S.Sn., M.A.

Mandiri

603,75

12.120.000

9.500.000

Diterima

15

Rano Sumarno, M.Sn.

Mandiri

602,5

16.500.000

12.000.000

Diterima

16

Anon Suneko, S.Sn., M.Sn.

Mandiri

601,25

10.000.000

9.500.000

Diterima

17

Dr. Aji Eka Qamara Yulianti D. H., S. Sn., M.Si

Mandiri

598,75

10.000.000

10.000.000

Diterima

18

Dra. RA. MM., Pandansari Kusumo, M.Sn.

Mandiri

596,25

10.000.000

10.000.000

Diterima

19

Wahid Nurcahyono, M. Sn.

Mandiri

595

15.000.000

12.000.000

Diterima

20

Lilik Kustanto, S.Sn., M.A

Kelompok

588,75

10.000.000

10.000.000

Diterima

21

Dini Caraka Pakarti S.Sn., M.A

Mandiri

588,75

17.000.000

10.000.000

Diterima

22

Adya Arsita,S.S.,M.A.

Mandiri

585

10.000.000

10.000.000

Diterima

23

I Gede Arya Sucitra, S.Sn, M.A.

Mandiri

585

10.000.000

10.000.000

Diterima

24

Drs. Teguh, M.Sn.

Mandiri

583,75

14.000.000

9.000.000

Diterima

25

Goesthy Ayu Mariana Devi Lestari, M.Sn

Mandiri

583,75

10.000.000

10.000.000

Diterima

26

Kustap, S.Sn., M.Sn.

Mandiri

582,5

10.000.000

10.000.000

Diterima

27

Silvia Anggreni Purba, M.Sn.

Mandiri

580

10.000.000

9.500.000

Diterima

28

Oriana Tio Parahita Nainggolan, M. Sn.

Mandiri

580

10.000.000

9.000.000

Diterima

29

Drs. Hadi Susanto, M. Sn.

Mandiri

576,25

12.753.000

9.000.000

Diterima

30

Endah Budiarti, S.S., M.A.

Mandiri

573,75

10.000.000

9.000.000

Diterima

31

Maria Octavia Rosiana Dewi, S.Sn., MA.

Mandiri

567,5

10.000.000

9.500.000

Diterima

32

Linda Sitinjak, S.Sn, M.Sn

Mandiri

566,25

10.000.000

9.500.000

Diterima

33

Amir Hamzah, S.Sn., M.A.

Mandiri

555

10.000.000

10.000.000

Diterima

34

Ayu Tresna Yunita, S.Sn., M.A

Mandiri

552,5

10.000.000

10.000.000

Diterima

35

Arti Wulandari, M.Sn

Kelompok

550

11.500.000

10.000.000

Diterima

36

Drs. Surojo, M.Sn

Mandiri

545

10.700.000

10.000.000

Diterima

37

Tri Septiana Kurniati,S.Pd., M.Hum.

Mandiri

541,25

10.000.000

9.000.000

Diterima

38

Drs. Sumpeno, M.Sn.

Mandiri

523,75

10.050.000

10.000.000

Diterima

39

Deni Junaedi, S.Sn., M.A.

Mandiri

502,5

15.000.000
Ketua,

10.000.000

Diterima
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Dr. Nur Sahid, M.Hum.
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CATATAN / KOMENTAR REVIEWER SEBAGAI ACUAN PERBAIKAN PROPOSAL
USULAN PENELITIAN DOSEN MUDA 2018
No

Nama Pengusul

1

Surya Farid Sathotho, S.Sn., M.A.

2

Silvia Anggreni Purba, M.Sn.

3

Rano Sumarno, M.Sn.

4

Philipus Nugroho Hari Wibowo, M.Sn.

5

Purwanto, M.Sn., M.Sc.

6

Drs. Sumpeno, M.Sn.

7

Wahid Nurcahyono, M. Sn.

8

Drs. Surojo, M.Sn

9

Endah Budiarti, S.S., M.A.

Catatan / Komentar Reviewer
1. Permusan masalah cukup jelas; 2. Landasan teori cukup jelas, tetapi perlu difokuskan teori mana yang dipakai, jadi tidak sekedar memaparkan
berbagai teori tanpa melihat relevansinya dengan objek penelitian; 3. Tinjauan pustaka tidak tepat, yakni hanya mengkaji riset2 terdahulu tentang
“Mother Dance” untuk menunjukkan topik penelitian anda berbeda dengan para peneliti terdahulu.; 4. Metode penelitian jangan spt itu penulisannya itu
spt pengulangan.
1. Alasan pemilihan tema lakon perlu dipertegas. Apa bedanya dengan gender versi Ayu Utami dkk dengan gender dlm lakon yang akan anda ciptakan?;
2. Landasaran teori terlalu simpel, mestinya memamaparkan hakekat lakon bertema gender scr lbh mendalam apa bedanya dengan lakon non gender?;
3. Metode Penelitian tidak relevan mestinya metode penciptaan seni. Lihat buku Psikologi Seni Ima Damayanti.
1. Alasan penciptaan perlu dipertegas di bagian akhir paparan LB; 2. Teori surealisme terlalu dangkal, tolong diperdalam coba baca buku Bakdi
Soemanto “Gogot dalm Perbandingan”; 3. Metode Penciptaan anda mungkin bisa dengan mudah anda laksanakan, tetapi bila yang menggunakan kreator
bisa mudah apa engga? Coba bandingkan dengan dengan metode penciptaan Ima Damayati yang cukup sistematis dan pentahapannya jelas shg mudah
diikuti.; 4. Penulisan judul-judul lakon harus diberi “......” atau cetak miring kalau sudag diterbitkan
1. Judulnya coba disederhanakan agar mudah dimengerti; 2. Di tinjauan pustaka perlu dipertegas perbedaan karya anda (kelak) dg karya2 terdahulu.; 3.
Teori cukup jelas, tapi perlu diperkuat dengan teorinya Sapardi Djoko Damono tentang “Alih Wahana”. Apa betul anda pernah Culler (1977: 139) lewat
Julia Kristeva. Itu buka susah, saya yg orang sastra belum pernah melihat.; 4. Metode Penciptaan cukup bagus.; 5. Anggaran tidak realistis kan pagu nya
Cuma sekitar Rp 10 juta.
1. Apa peos kreatif keunikan Tijab dan Maryono shg perlu diteliti? Kalau lantaran produktif terus dihargai untuk diteliti itu bukan alasan penelitian yang
baik.; 2. Teori proses kreatif tolong diperkaya dengan teori2 lain (lihat disertasiku); 3. Di Metode Penelitian seharusnya secara rinci dipaparkan: 1 cara
pengumpulan data; 2 Sampel Penelitian; 3 Analisis Data (Yg disajikan dalam peoposal adalah analisis data). Jadisub 1 dan 2 blm ada.; 4. Pada metode
penelitian perlu dipaparkan metode perbandingan yg klak dipakai untuk bandingkan kedua penulis (lihat disertasiku)
1. Latar belakang harus dipertegas mengapa atau apa alasannya peneliti akan menciptakan pertunjukan itu? Apa menariknya, apa uniknya?; 2. Rumusan
penciptaan tidak jelas. Perlu difoukuskan secara lebih kongkrit.; 3. Landasan penciptaan tdk perlu menyebut begitu banyak buku. Oleh krena ini
penciptaan maka yang pelu dipaparkan adalah karya-karya yang secara tematik mungkin ada relevansinya dengan karya anda? Kemudian apa bedanya
karya-karya itu dengan karya yang akan anda ciptakan kelak.; 4. Landasan teori tentang penyutradaraan begitu banyak dipaparkan, padahal hanya
konsep Putu Wijaya yang dipakai. Seharunya konsep-konsep Putu “bertolak dari yang ada” itu saja yang diagali secara intensif. Baca proses kreatif Putu,
Bukunya Beny Johanes tentang Putu Wijaya, Pidato Putu dsb.; 5. Metode Penciptaan perlu ditata tahapannya dari perancangan awal hingga
perwujudannya
1. Ide menarik; 2. Kutipan panjang penyebab pelakor dari psikolog mana smbernya? 3. Tinjauan pustaka itu hanya mengkaji karya-karya yang akan kau
ciptakan. Sapa saja yang pernah menciptkan lakon sejenis agar dapat diketahui orisinalitas karyamu.; 4. Teori interteks itu implementasinya dalam
penciptaan gimana tolong diberi penjelasan.; 5. Teori feminisme cukup banyak dlm bhs Indonesia dan lebih jelas.; 6. Boal dikutik dua kali untuk
landasan teori dan metode. Mana sumbernya?
1. Permasalahan terlalu luas, perlu lebih fokus kesenian Rakyat Jawa yang mana?; 2. Tujuan penelitian melebar, sehingga kabur, maku perlu lebih
spesifik.; 3. Tidak berpijak pada penulisan Daftar pustaka, yang seharusnya ditulis 1 spasi; 4. Tata teknik tulis dan teknik pengutipan perlu dibenahi; 5.
Rumusan permasalahan belum fokus, sebaiknya diberikan kata tanya apa, bagaimana, dan mengapa. (Potensi seni pertunjukan apa? Bagaimana bentuk
seni pertunjukannya? Mengapa seni pertunjukan bisa mendukung pariwisata?); 6. Tinjauan pustaka diperlukan refersni yang berakait dengan
pariwisata dan cerita rakyat.; 7. Korelasi jadwal dengan biaya belum nyambung
1. Tidak konsisten cara/teknik penulisan kata: topic, factor, social, krama inggil; 2. Tidak konsisten dengan sistem penulisan usulan penelitian; 3. Cara
penulisan Ki dengan K huruf besar/kecil dst; 4. Judul kurang kental dalam khasanah pedalangan; 5. Rumusan masalah 1 dan 2 bisa digabung menjadi
satu. Pertanyaan yang berkaitan dengan pemilihan kata, kalimat, dan teknik penyampaian dalam wayang penting untuk dipahami sebagai kekuatan
tersendiri bagi Ki Hadi Sugito. Mengapa Ki Hadi Sugito memunculkan ragam bahasa demikian? (kaitannya dengan lakon dan lingkungan).; 6. Luaran
belum tampak secara esensi, sehingga tidak dimunculkan dalam pembiayaan.

10

Mohamad Alfiah Akbar, S.Sn., M.Sn.

11

Maria Octavia Rosiana Dewi, S.Sn., MA.

12

Kustap, S.Sn., M.Sn.

13

Drs. Hadi Susanto, M. Sn.

14

Oriana Tio Parahita Nainggolan, M. Sn

15

Ayu Tresna Yunita, S.Sn., M.A

Rumusan masalah dan tujuan penelitian sangat jelas. Memiliki ketiga peluang luaran penelitian. Metode penelitian sangat jelas. Pustaka cukup, namun
sebaiknya dikembangkan agar secara akademik lebih meyakinkan. Penelitian ini sangat layak untuk dilaksanakan dengan dana Rp. 5.000.000, ;
Perbaikan tata tulis ilmiahnya. ; Rincian biaya penelitian perlu lebih rinci.; Perumusan masalah perlu dipertajam.
Judul penelitian sangat menarik, memiliki nilai kreatif, mengundang tanda ranya pembaca. Peluang luaran penelitian berpotensi publikasi ilmiah,
pengembangan pengetahuan musikologi, dan bahan ajar. Semua pustaka relevan dan daftar pustaka tersusun sesuai dengan gaya pengutipan yang
dipilih, namun tinjauan pustaka masih dalam bentuk kepurtakaan beranotasi, sebaiknya diformat ulang menjadi essay sehingga sumber-sumber yang
dirujuk akan memiliki kesatuan makna dan dapat disimpulkan relevansinya dengan penelitian yang sedang dijalankan. Tidak ada pernyataan
metodologis tentang metode penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Proposal ini memeiliki kelayakan untuk dilaksanakan dengan
catatan tinjauan pustaka dan metode penelitian diperbaiki; Judul kurang tegas mau fokus kemana, dan sampel notasi tidak muncul sedikitpun, hal ini
perlu dipertajam; Beberapa metode disebutkan namun cara kerjanya kurang dipertajam.; Perlu perbaikan tata tulis.; Seharusnya ditambahkan dalam
rumusan masalah, mengapa Slamet berkarya seperti itu.
Judul penelitian jelas. Pertanyaan dan tujuan penelitian yang pertama terlalu umum, tidak menunjukkan subjek maupun batasan lokasi penelitian. Tidak
menunjukkan pembelajaran gitar (pert 2). Apa maksudnya kontribusi pelajaran akor pada gitar terhadap kemampuan belajar dan musikalitas
mahasiswa secara umum? Tujuan kedua adalah statemen yang palking jelas di antara seluruh pertanyaan penelitian dan tujuan. Peluang luaran
penelitian sangat baik karena relevan dengan bidang penulis sehingga manfaat terhadap pengembangan pengetahuan seni, publikasi ilmiah dan
pengayaan bahan ajar. Walaupun telah dijelaskan bahwa pengumpulan data dilakukan melalui observasi berpartisipasi, metode kurang jelas. Tinjauan
pustaka hanya mencakup teori-teori tentang akor. Tidak ada hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait bidang yang diteliti). Beberapa pustaka
memiliki kriteria mutakhir namun relevansinya kurang; Perbaikan pada tatatulis seperti penggunaan kata depan di yang dihubungkan dengan tempat.;
Perlu ditambahkannya pelajaran akor yang didapat dari matakuliah lain seperti; harmoni, sofegio, dll. Perlu diungkap.
Tanggal dan tahun usulan harus disesuaikan yaitu 2018, Judul menunjukkan bahwa peneliti akan menganalisis transformasi sebuah komposisi berjudul
“dambus variation” yang tidak ada kejelasan komposisi siapa dan untuk instrumen apa? Pada latar belakang penulis mengungkapkan keinginannya
untuk merancang komposisi baru. Sehubungan dengan itu pada judul selaiknya ditambahkan kata “pengolahan proses …” dan “…dalam Perancangan
Komposisi Musik Baru ‘Dambus Variations’ untuk ….“; Dari aspek bahasa, kata tanya “bagaimana” tidak sesuai dengan kalimat yang melengkapinya. Kata
tanya yang lebih tepat ialah “apakah”. Jika yang diinginkan ialah “bagaimana” maka selaiknya diteruskan dengan pernyataan: “… cara
mentransformasikan elemen-elemen….” Di samping itu formasi ensambel dari komposisi yang diinginkan mestinya disebutkan. Demikian juga dengan
pertanyaan kedua, walaupun instrumentasinya masih dicari namun rencana format ensambelnya harus dirumuskan terlebih dahulu. Walaupun tujuan
ketiga, melestarikan, dan menegambangkan Dambus bukan bagian dari rumusan masalah, pada dasarnya memiliki tujuan yang jelas.; Metode kualitatif
terlalu luas; data kualitatif apa yang diperlukan dalam perancangan komposisi musik? Apakah data primer penelitian ini musiknya atau komentarkomentar responden? Jika musiknya maka metode yang lebih tepat ialah etnografi; peneliti turun kje lapangan merekam permainan musik kemudian
mentranskrip dan menganalisisnya. Metode eksperimental tidak jelas mengacu ke metode apa? Harus ada penjelasan apa yang dinmaksud eksperimen
dan merujuk pada literatur metodologi yang relevan, Kecuali laporan penelitian penulis sendiri dan tulisan Bakan (2012), sumbjer-sumber lain tidak
mutahir (dari 1977 hingga 2006). Perlu literatur yang lebih banyak dan relevan. Saran dana penelitian jika proposal ini lolos: Rp. 6.0000,Judul kurang menantang/ kurang menarik/ terlalu mendasar, namun topik ini cukup penting untuk pengayaan bahan ajar dan pengembangan ilmu seni.
Pustaka yang ditinjau sangat minim namun cukup berharga karena mengacu pada hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan juga
buku-buku yasng relevan dan mutakhir. Penelitian ini layak dilakukan dengan pendanaan sebesar Rp. 5.000.000,-; Perlu diperhatikan penggunaan bold.;
Dalam pendahuluannya perlu disampaikan landasan berfikirnya mengacu dari mana sumbernya.; Perlu pengayaan sumber pustaka.
Judul memberikan pemahaman yang tidak umum bahwa ensambel musik adalah media pembelajaran seni budaya dan prakarya yang cakupannya
sangat luas. Jika bukan itu yang dimaksud maka Seni Musik, sebagai bagian dari pembelajaran kedua bidang itu, wajib disebutkan dalam judul. Dalam
hal ini kata “sebagai” tidak jelas sebagai apa?; Dari dua rumusan masalah yang diajukan, pertanyan pertama tidak relevan dengan judul penelitian yang
diusulkan kecuali judul penelitian diperjelas. Tujuan pertama tidak spesifik karena sementara pertanyaan pertama mempermasalahkan bisa tidaknya
pembelajaran ensambel diterapkan, tujuannya adalah untuk mengetahui pembelajaran yang tepat pada sekolah yang diteliti. Untuk mengetahui
pembelajaran mana yang tepat maka diperlukan lebih dari satu model pembelajaran, bukan hanya ensambel. Pertanyaan kedua mempermasalahkan
aransemen mana yang paling tepat, mestinya ada beberapa aransemen yang diuji-cobakan. Tujuan dari pemecahan masalah ini mestinya untuk
menetapkan aransemen yang lebih tepat dari pilihan yang ada. Dalam kenyataanya pengusul bertujuan untuk mengetahui bentuk aransemen, bukan
hanya ensambel musik tapi juga “musik kreatif”, yang pada pertanyaan tidak disebutkan.; Deskripsi metodologi tidak hanya mengacu pada satu sumber,
ini adalah pertanda baik. Namun terdapat kutipan butir-butir kompetensi pembelajaran musik dari Irving & Herbert Cheyette (1969:9) yang tidak ada
relevansinya dengan metode penelitian. Pengertian penelitian kualitatif dikutip dari Bodgan dan Taylor namun tidak disertai data tahun dn halaman
yang lengkap. Informasinya tercampur dengan Moloeng (2010:6). Tidak jelas mana yang pendapat Bodgan dan Taylor, dan mana yang poendapatnya
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Esther Mayliana,S.Pd.T., M.Pd.

Moloeng?Tinjauan pustaka komprehensif dan memberikan berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian beberapa pustaka yang diacu
mutakhir.; Transportasi direncanakan 15 kali padahal latihan hanya 10 kali. Pembuatan jurnal, penulisan/ publikasi artikel jurnal, Rp. 1.000.000,terlalu tinggi untuk jurnal lokal (tidak ada target jurnal). Sehubungan dengan itu jika proposal diterima maka dana penelitian yang lebih tepat untuk
disubsidikan adala Rp. 7.500.000,-; Tidak pernah disebutkan manfaat yang didapat bagi sekolah yang dijadikan tempat penelitian, baik dalam tujuan
penelitian ataupun dalam artikel penelitian lain.; Karena tempat penelitian dekat dengan peneliti biaya dapat dikurangi untuk peneliti lain.; Kurikulum
menyatakan bahwa mata pelajaran ”Seni budaya dan prakarya” sayang tidak ada pembatasan bahwa hanya budaya musik yang dituliskan dan kaitannya
dengan prakarya tidak pernah diulas. Contoh kutipan/cuplikan kurikulum perlu dituliskan, agar jelas maksud dan tujuan serta kompetensi penelitian.;
Selain itu masih banyak kesalahan tata tulis spt. kata depan di yang dihubungkan dengan kata yang menunjukkan tempat harus dipisah.
Judul penelitian jelas. Ketiga pertanyaan penelitian dan tujuan relevan dan jelas. Memiliki potensi ketiga luaran penelitian. Sumber-sumber pustaka
minim perlu diperluas dengan hasil-hasil penelitian yang relevan dan sumber-sumber yang mutakhir. Susunan data pada daftar pustaka tidak konsisten.
Pengertian metodologi perlu diperbaiki bahwa kualitatif adalah jenis penelitiannya, sedangkan metodenya ialah metode Penelitian Tindakan Kelas
(PTK). Mengingat penelitiannya dilakukan di/ terhadap kelas/ peserta didik, maka penggunaan metode PTK sangat tepat untuk penelitian ini. Dapat
dilanjutkan setelah melakukan revisi. Dana yang sesuai dengan penelitian ini ialah Rp. 8.500.000,-; Landasan teori untuk melismatik perlu ditambah,
dan perlu dibedakan dengan silabis.; Out put penelitian perlu diungkap secara detil, sehingga tidak selesai pada penelitian saja.; Peran anggota peneliti
mungkin perlu diuntgkap.
Judul Penelitian tidak menggambarkan permasalahan yang utama (garap, apa fungsi); Usulan anggaran melebihi pagu; Tidak konsisten dalam penulisan
kata: inggah, merong, dst; Rumusan masalah tidak fokus berpijak pada judul; Kadang-kadang tidak konsisten cara penulisan judul buku tercetak; Nama
Manuhoro atau Manuhara/Manohara? Dapat disimak melalui tulisan Jawa atau Kamus atau memiliki pengertian lain.; Pertanyaan terasa terbalik antara
no 2 dengan no 3; Penulisan tentang kutipan mohon dicermati tata dan caranya
Tidak konsistensi dalam penulisan kata: gending, pengrawit dst; Tidak konsisten dalam sistem/pedoman penulisan proposal penelitian.; Tidak tampak
pada pengkalimatan penggunaan ‘alinia baru’; Tata tulis perlu dibenahi karena ditemukan beberapa hal yang belum konsisten
; Rumusan masalah perlu ditajamkan, yakni pertanyaan 1 dan 2 itu bisa menjadi satu dan ditambahkan pertanyaan mengapa .....wayang wong
digarapkan dalam tari? (Misalnya). ;Tinjauan pustaka perlu ditambahkan yang berkaitan dengan wayang secara umum dan wayang tari. ;Penerapan
tentang teori dan metode tumpang tindih, Apa yang dimaksud kalimat metode dalam butir landasan teori?
Penulisan subjudul diawali dengan huruf kapital dan tidak bold; Publikasi ilmiah sedapat mungkin telah mendapatkan nama jurnal yang dimaksudkan.;
Kajian Pustaka belum ada.; Perlu menambahkan road map penelitian dalam bentuk fish bone.Dari judul penelitian ini; PENCIPTAAN ILUSTRASI BUKU
“WAYANG BEBER WONOSARI”, apakah akan meneliti Ilustrasi buku, atau membuat buku ilustrasi “ wayang beber “?; Dalam Road Map penciptaan no
1. Tahap persiapan materi yang di dalamnya terdapat tahap pencarian data tekstual maupun visual. Kalau dilihat materi ini sudah didapatkan dalam
penelitian DM terdahulu, tuliskan saja hasil penelitian terdahulu secara garis besarnya apa saja.
Latar belakang masalah tidak perlu ada data gambar/tabel.; Penulisan istilah selain bahasa Indonesia wajib dituliskan italic.; Publikasi ilmiah sedapat
mungkin telah mendapatkan nama jurnal yang dimaksudkan.; Sistem penulisan hierarki diperbaiki lagi; Road map penelitian wajib dituangkan dalam
wujud fish bone.; Dari judul penelitian = Menelusuri Karakter Desainer di dalam Proses Desain Kolaboratif: Studi Kasus pada Design Thinking
Workshop Kerjasama HsH Dan ISI Yogyakarta Tahun 2014-2018.; Secara garis besar permasalahan yang akan dilihat adalah Karakter desainer yang
terlibat dalam proses desain kolaboratif di Workshop DT tahun 2014 – 2018 (5 kali Workshop Dt dalam kurun waktu 5 tahun. Namun jika dikaitkan
dengan Rumusan Masalah yang dibuat, tidak sesuai dengan judul penelitian ini yaitu: 1.Dilihat dari sudut pandang interaksi antar anggota kelompok,
faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dan pendorong bagi mahasiswa dalam melakukan proses desain secara kolaboratif?
2.Faktor internal apa sajakah yang menjadi hambatan dan pendorong bagi mahasiswa dalam melakukan proses desain secara kolaboratif? - dalam 2
pertanyaan rumusan masalah diatas, yang ditanyakan adalah mahasiswa, jadi rancu dengan judul yang menelusuri karakter desainer. - tidak
menunjukkan waktu pelaksanaan Workshop DT dari th 2014 – 2018. - kalimat pertanyaan dalam RM sebaiknya di lengkapi Studi Kasus pada Design
Thinking Workshop Kerjasama HsH Dan ISI Yogyakarta Tahun 2014-2018.
Refe dibuat buku ajar,rensi diambil 10 thn terakhir terutama pada teori-teori, tuliskan keunikan tehnik pada obyek dalam perwujudan bisa
dikemukakan, perlu banyak tambahan daftar pustaka terutama jurnal dan jurnal2 fashion.; Tata tulis dan teknik penulisan perlu disempurnakan da
nada beberapa kalimat yang belum selesai.; Latar belakang perlu penajaman dan apa pentingnya tulisan ini diangkat perlu uraian yang memadai.; Ada
paragraf yang yang tidak memenuhi persyaratan karena hanya memuat satu kalimat saja.
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Cari pustaka yang berumur 10 thn terakhir, sertakan uraian hasil penelitian terdahulu “keben”; Untuk menjadi arahan pencarian warna alam,
penulisan daftar pustaka bisa dilihat lagi atau Disesuaikan yang baku (cara menulis).; Latar belakang masalah terasa klise atau umum, pentingnya
teknik seperti dalam proposal ini belum kelihatan jelas.; Penelitian ini tidak dijelasan mengenai daun-daun yang mengandung potensi warna alam
sehingga membuka penelitian ini luas.
Nurhadi Siswanto, M.Phil.
Latar belakang bisa dipersingkat.; Latar belakang masalah terasa amat panjang dan beberapa paragraf relevansinya kurang yang justru mengaburkan
uraian ini
Sumino, S.Sn., MA.
Bagaimana apabila dalam Landasan Perancangan dimunculkan style minimalis dan juaga tehnik-tehnik pilihan dalam perwujudan.; Relevansi bentuk
pacul dengan falsafah lagu gundul-gundul pacul serta produk kriya ekspor kelengkapan interior perlu penajaman konkrit seperti apa
Dra. RA. MM., Pandansari Kusumo, M.Sn. Standar penulisan sesuai dengan buku Panduan penelitian adalah 2 spasi.; Penulisan istilah selain bahasa Indonesia wajib dituliskan italic.; Publikasi
ilmiah sedapat mungkin telah mendapatkan nama jurnal yang dimaksudkan.; Landasan teori belum dipaparkan lebih luas dan dalam.; Sedapat
mungkin daftar pustaka menggunakan rujukan buku 5 tahun terakhir.; Metode penciptaan dilengkapi dengan road map penelitian dalam bentuk fish
bone.; Perumusan Masalah = - Bagaimana proses pencarian desain-desain baru melalui sketsa desain dengan berdasarkan data-data yang ada di
lapangan; Masukan: Bagaimana merancang mainan statis yang dapat meningkatkan kecerdasan anak?.- Bagaimana memilih konstruksi mainan yang
baik, kuat dan ergonomis .- Bagaimana bentuk mainan statis untuk anak yang dapat meningkatkan kecerdasan. Masukan; pertanyaan no 2 dan 3 tidak
perlu karena dalam proses merancang perlu diterapkan prinsip-prinsip desain.; Metode penciptaan diperbaiki dan sempurnakan, karena proses
analisis ada diakhir proses desain yang harusnya ada diawal proses.
Terra Bajraghosa S.Sn., M.Sn.
Rumusan masalah harus dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dilengkapi tanda ?; Penulisan istilah selain bahasa Indonesia wajib dituliskan italic.;
Publikasi ilmiah sedapat mungkin telah mendapatkan nama jurnal yang dimaksudkan.; Pengayakkan bahan ajar sebutkan apakah bahan ajar, referensi
atau monogram?; Sedapat mungkin daftar pustaka menggunakan rujukan buku 5 tahun terakhir.; Road map penelitian wajib dituangkan dalam wujud
fish bone. Dalam perumusan masalah penelitian ini yaitu; Seperti apakah visual storytelling dalam komik gambar umbul., dengan melihat dalam
tahapan alur penelitian yaitu: - Mengamati teknik yang paling menonjol, - Melacak teknik tersebut dalam keseluruhan cerita; Maka perlu ditambah;
teknik apa yang digunakan dalam visual storytelling dalam komik gambar umbul.
Artbanu Wishnu Aji, S.Sn.,MT.
Membaca latar belakang topik ini telah diselesaikan oleh desainer arsitek; Pokok bahasan kurang kompetensi dengan bidang desain interior; Tinjauan
pustaka tidak relevan dengan topik penelitian.; Secara khusus belum ada landasan teori yang menyatakan bagaimana seharusnya menangani Resiko
Lingkungan Terhadap Desain Bantaran Sungai; DESAIN BANTARAN SUNGAI…apakah perbaikan lingkungan sungai berbasis seni dan budaya dapat
mengatasi persoalan dalam konteks topic penelitian ini?; Dalam konteks konsep ini tidak pernah dibahas sebelumnya "basis seni dan budaya" baik
pada latar belakang, landasan teori maupun kajian pustaka, namun tiba-tiba muncul aspek ini.; Judul penelitian: harusnya yang dipengaruhi akibat
resiko lingkungan adalah desain bantarannya, jadi judul agar lebih mudah difahami: PERSEPSI DESAIN BANTARAN SUNGAI TERHADAP
RESIKO LINGKUNGAN DI BANTARAN SUNGAI CODE DAN KARANGWARU RIVER SIDE; Dalam Rumusan masalah perlu ditambah pertanyaan;
apasajakah resiko lingkungan dibantaran sungai yang dipengaruhi oleh desain bantaran sungai yang diketahui oleh mahasiswa desain interior.
Arti Wulandari, M.Sn
Tinjauan pustaka perlu lebih dipertajam; Biaya penelitian disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; Besaran dana penelitian melampaui batas alokasi
pendanaan. Perlu ditinjau ulang. Diperlukan sumber bacaan ethnologi, ethnifotografi, dan ekologi yang lebih mutakhir dan kritis, sehingga peneliti tidak
sekedar ‘memuja’ maraknya wisata jeep, namun dapat melihat dampak ekologis terhadap kehidupan budaya masyarakat dan kearifan lokal. Dikaitkan
dengan Pedoman Penelitian LP ISI Yogyakarta, aspek kemanfaatan pemecahan masalah dari penelitian ini sangat diharapkan.
Adya Arsita,S.S.,M.A.
Ada banyak buku mutakhir ttg ‘global village”, cyberculture, dan fotografi di zaman sekarang yang disebut zaman disruption. Jadi harus ada
pemutakhiran sumber bacaan, acuan, dan wacana yang membuat peneliti mempunyai distansi kritis untuk merefleksi cyberculture, khususnya dalam
membaca gejala maraknya instagram. Penelitian terdahulu yang diacu harus diperluas, harus melampaui skripsi dan artikel ilmiah pribadi yang sdh
diterbitkan. Sumber mengenai mengumpulan data, khususnya ttg Wawancara, harus diperbarui, jangan puas dg buku terbitan 1980-an karya
Koentjaraningrat. Tentang Anggaran kurang rinci; Tinjauan Pustaka perlu daitambah dan dipertajam
Lutse Lambert Daniel Morin S.Sn., M.Sn Perlu landasan teori yang lebih spesifik, dan operasional dalam konteks upaya kombinasi yang disebutkan dalam rumusan masalah
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Tri Septiana Kurniati,S.Pd., M.Hum.
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Dra. Djandjang Purwo Sedjati, M.Hum.

Rumusan Masalah no 2) perlu penajaman, sebab masih ambiguous apakah yang ingin dicari ‘what’nya atau ‘how’nya. (Tertulis disitu Bagaimana metode
yang tepat untuk diterapkan ....); selain itu agar pula sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Tujuan Penelitian yang lebih kepada metode-nya
(material approach); Tinjauan Pustaka kurang kualitas dan kuantitasnya. Referensi yang diacu kurang jelas.; Metode penelitian / pengumpulan data
perlu dipertimbangkan kembali. Perlu ditambah dengan metode wawancara.; Perlu penjelasan lebih lanjut tentang material approach; Rekomendasi
dana : 7.500.000
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Amir Hamzah, S.Sn., M.A.

Apa yang sesungguhnya ingin diketahui melalui penelitian ini, instrumen riset yang dipakai untuk meneliti dan bagaimana penerapannya belum
terjelaskan secara jelas. Pengaitan antara karya-karya Raden Saleh dan Basuki Abdullah dengan karya-karya seniman Eropa yang diduga diadopsi oleh
kedua subjek yang diteliti perlu penjelasan secara lebih deskriptif dan analitis. Untuk itu perlu buku-buku referensi dan teori yang secara tehnis
mengarahkan peneliti dalam pembahasannya, atau diperlukan teori pembacaan yang lebih mutakhir dan meyakinkan. Dikaitkan dengan Panduan
Penelitian proposal ini belum menjawab dimensi keinovasian, pemecahan masalah akademik, dan pengembangan sumber-daya untuk kebutuhan
zaman sekarang
I Gede Arya Sucitra, S.Sn, M.A.
Sumber bacaan atau referensi perlu dicari yang lebih mutakhir dan berbobot, tidak cukup denagn skripsi S1. Tata tulis perlu dibenahi. Perlu dielaborasi
lagi riset dengan menjelaskan problem apa yang dihadapi di seputar jajanan sarad, dan apa pemecahannya melalui riset untuk penciptaan karya ini;
Judul harap disesuaikan dengan Rumusan Masalah; Tinjauan pustaka perlu diperkaya, disesuaikan dengan rumusan masalah
Deni Junaedi, S.Sn., M.A.
Penelitian ini lebih bernuansa estetik dan teknis keartistikan, sehingga nilai keinnovatifan dan relevansinya dengan dunia kesenirupaan zaman
sekarang, terbaca kurang relevan. Masalah yang diajukan tidak menjawab visi Pedoman Penelitian: Inovasi dan Pengembangan Ipteks dalam
permasalahan zaman masa kini.; Referensi yang dipakai tidak mutakhir, sehingga isyu yang dikemukakan dalam rencana Penciptaan Karya Seni ini tidak
lagi aktual; Biaya yang diajukan perlu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
Lilik Kustanto, S.Sn., M.A
Rumusan masalah bisa ditambah, keunikan-keunikan yang berbeda dalam proses perwujudan Pembuatan film di Yogyakarta; Format penelitian harus
disesuaikan dengan format yang berlaku di ISI Yogyakarta; Disarankan ada konseptualisasi judul penelitian
Pandan Pareanom P., M.Kom.
Tulisan mohon diseragamkan, dipersingkat , mencari jurnal-jurnal yg baru untuk acuan; Tulisan ini akan lebih valid hasilnya bila di kros dengan
mahasiswa yang tidak seangkatan (lihat sample) atau bahkan di luar lembaga ISI Yogya dalam mata kuliah yang sama
Dr. Aji Eka Qamara Yulianti Dewi Hakim, Alur landasan teori tidak jelas, yang diungkap adalah penjelasan tentang diskrepsi pendekatan permasalahan obyek penelitian; Perlu bagan atau
S. Sn., M.Si.
gambar alur teori yang akan digunakan untuk memecahkan masalah; Tata tulis diharapkan mengacu buku panduan LPPM; Rumusan masalah kurang
sesuai dengan judulnya, lebih tajam apabila diberi pertanyaan mengapa dilakukan manipulasi.; Luaran apa yang akan dihasilkan melalui peneitian ini?;
Komponen biaya dan jadwal tidak sejalan.
Goesthy Ayu Mariana Devi Lestari, M.Sn. Tidak konsisten berpijak pada sistem penulisan proposal; Beberapa kesalahan dalam teknik penulisan: buku, daftar pustaka; Tidak tergambar jelas
landasan teori yang digunakan dalam pemecahan masalah; Proposal belum mengacu pedoman secara lengkap; Rumusan masalah seyogyanya
ditambahkan kata mengapa; Tinjauan pustaka minim bahkan yang berkaitan dengan rekonstruksi dan pemaknaan; Komposisi anggaran kurang relevan
karena tertumpu pada konsusmsi
Dini Caraka Pakarti S.Sn., M.A
Tengok Bab III baris ke 7 dari bawah, Tambah daftar pustaka terutama jurnal, bagus seandainya bisa dilakukan Grounded method untuk pendekatan
dalam mengambil data-data.; Tata tulis perlu disempurnakan terdapat penulisan kata yang tidak lengkap kata sambung yang tidak tepat
penggunaannya; Judul, latar belakang, dan tujuan penelitian kurang ada relevansinya; Metode penelitian pada sub judul a alinea 2 baris terakhir
terdapat tulisan “…..sesuai permasalahan yang diteliti yaitu keunggulan keramik Bayat dengan teknologi putaran miringnya” artinya lokasi penelitian
tidak sejalan, mana yang benar di Kalimantan Timur atau di Klaten Jawa Tengah perlu ditinjau.; Penulisan angka tahun pada daftar pustaka dapat dicek
kembali karena ada yang salah.

