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KATA PENGANTAR 
 
 

Alhamdullillah, atas ridho Allah SWT revisi Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah UM Metro dapat terselesaikan. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) 

UM Metro diperlukan sebagai acuan untuk mendukung dan mendinamisasi 

kehidupan ilmiah civitas akademika UM Metro. 

Karena mengemban fungsi yang vital tersebut, Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah UM Metro perlu terus disempurnakan. Atas masukan khususnya dari 

dosen dan mahasiswa, telah ditemukan beberapa ketidakcermatan dalam tata 

tulis, tata bahasa, dan tampilan. Selain itu, keberadaannya perlu di-update agar 

sejalan dengan dinamika kehidupan ilmiah yang terus berkembang yang salah 

satunya semakin memasyarakatnya teknologi internet dalam kehidupan kampus 

UM Metro. Revisi terhadap Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UM Metro juga 

dimaksudkan untuk memudahkan setiap orang memahami isinya, sehingga ada 

kesamaan persepsi dan titik temu antar pengguna, khususnya dosen dan 

mahasiswa UM Metro. 

Pada kesempatan ini, tidak lupa disampaikan penghargaan dan ucapan 

terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu 

terbitnya buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UM Metro edisi revisi 3 ini. 

Semoga Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UM Metro ini bermanfaat bagi 

mahasiswa UM Metro dan para pembaca umumnya. 

 
 
 

Metro, 23 Mei 2015 
Rektor, 

 
ttd 

 
Prof. Dr. H. Karwono, M.Pd.  
NIP. 19530325 198603 1 004 
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BAB I 

TATACARA PENULISAN 

 

Bagian ini berisi pedoman yang berkaitan dengan sistematika 

penulisan, cara merujuk/mengutip, dan menulis daftar pustaka. 

 

A. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dibahas dalam bagian ini adalah tata cara 

penulisan subjudul serta tatacara menandai peringkat masing-masing subjudul 

(penomoran/numbering). Sistematika penulisan yang sama berlaku untuk skripsi 

dan makalah.  

Penulisan subjudul untuk skripsi dan makalah mengikuti sistematika dan 

jenis huruf yang berbeda sebagai berikut: 

1. Peringkat 1, ditulis dengan huruf kapital semua, dan diletakkan di tengah. 

2. Peringkat 2, ditunjukkan dengan urutan huruf kapital (A, B. C, dan seterusnya) 

memakai titik dan ditulis dengan huruf kapital pada huruf    pertama setiap 

kata serta ditebalkan (bold). 

3. Peringkat 3, ditunjukkan dengan urutan angka (1, 2, 3, dan seterusnya) 

memakai titik dan ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata 

serta ditebalkan (bold), dimulai lurus dengan kata pertama subjudul pada 

peringkat 2. 

4. Peringkat 4, ditunjukkan dengan urutan huruf kecil (a, b, c, dan seterusnya) 

memakai titik dan ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata 

serta ditebalkan (bold), dimulai lurus dengan kata pertama subjudul pada 

peringkat 3. 

5. Peringkat 5, ditunjukkan dengan urutan angka (1, 2, 3, dan seterusnya) 

memakai kurung (kurung tutup) tanpa titik dan ditulis dengan huruf kapital 

pada huruf pertama setiap kata serta ditebalkan (bold), dimulai lurus dengan 

sub  judul pada peringkat 4. 

6. Peringkat 6, ditunjukkan dengan urutan angka (a, b, c, dan seterusnya) 

memakai 2 kurung (kurung buka tutup) tanpa titik dan ditulis dengan huruf 

kapital pada huruf pertama setiap kata serta ditebalkan (bold), dimulai lurus 

dengan sub  judul pada peringkat 5. 
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Contoh: 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Subjudul ini berperingkat 1 dan ditulis sama dengan yang berlaku pada 

Alternatif Pertama. Paragrafnya dimulai setelah ketukan ke-7 dan kemudian baris 

selanjutnya diketik mulai dari garis tepi. Jika pengetikan menggunakan Microsoft 

Word gunakan menu format pilih paragraph, kemudian pilih menu Indents and 

Spacing dan submenu Special: First Line; By: 1.27 cm atau menggunakan 

tombol Tab. 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

Subjudul ini berperingkat 2 yang ditandai dengan urutan huruf kapital 

memakai titik. Subjudul ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap 

kata, ditulis mulai dari garis tepi dan ditebalkan (bold). Paragrafnya dimulai 

setelah ketukan ke-7 dan baris berikutnya diketik lurus dengan subjudul 

peringkat 2 ini. 

 

1. Struktur Organisasi Perusahaan 

Subjudul ini berperingkat 3 yang ditandai dengan urutan angka 

memakai titik. Subjudul ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap 

kata ditulis mulai dari garis tepi dan ditebalkan. Paragrafnya dimulai setelah 

ketukan ke-7 dan baris berikutnya diketik lurus dengan subjudul peringkat 3 

ini. 

 

a. Personalia 

Subjudul ini berperingkat 4 yang ditandai dengan urutan huruf kecil 

memakai titik. Subjudul ini ditulis dengan huruf, kapital pada huruf pertama 

setiap kata, dimulai lurus dengan kata pertama subjudul peringkat 3. 

Paragrafnya dimulai setelah ketukan ke-7 dan baris selanjutnya diketik 

lurus dengan subjudul peringkat 4 ini. 

 
1) Bagian Pemasaran 

Subjudul ini berperingkat 5 yang ditandai dengan urutan angka 

memakai kurung (kurung tutup) tanpa titik. Subjudul ini ditulis dengan 

huruf kapital pada huruf pertama setiap kata, dimulai lurus dengan 

subjudul peringkat 4. Paragrafnya dimulai setelah ketukan ke-7 dan 

baris selanjutnya diketik lurus dengan subjudul peringkat 5 ini. 

 

(a) Bagian Pemasaran Umum 

Subjudul ini berperingkat 6 yang ditandai dengan urutan 

angka memakai 2 kurung (kurung buka tutup) tanpa titik. Subjudul ini 

ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata, dimulai 

lurus dengan subjudul peringkat 4. Paragrafnya dimulai setelah 

ketukan ke-7 dan baris selanjutnya diketik lurus dengan subjudul 

peringkat 6 ini. 
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Ringkasan penulisan subjudul: 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
A. Sejarah Singkat Perusahaan 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
1. Struktur Organisasi Perusahaan 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
a. Personalia 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

1) Bagian Pemasaran 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(a)  Bagian Pemasaran Umum 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cara Merujuk (Mengutip) dan Menulis Daftar Pustaka 
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1. Cara Merujuk (Mengutip) 

a. Cara Merujuk (Mengutip) Kutipan Langsung 

1) Kutipan Kurang dari 4 Baris 

Kutipan yang berisi kurang deri 4 (empat) baris ditulis di antara 

tanda kutip ("...") sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, diketik 

dengan spasi ganda, dan nomor halaman sumber yang dikutip harus 

disebutkan. Nama pengarang dapat ditulis secara terpadu dalam teks 

atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. 

Contoh: 

Nama pengarang disebut dalam teks secara terpadu. 

Soebroto (1990:123) menyimpulkan “ada hubungan yang erat antara 

faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar”. 

Nama pengarang disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor 

halaman. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah "ada hubungan yang erat 

antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar" (Soebroto, 

1990:123). 

Jika di dalam kutipan terdapat tanda kutip, maka digunakan tanda kutip 

tunggal („...‟). 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah "terdapat kecenderungan 

semakin banyak `campur tangan` pimpinan perusahaan semakin rendah 

tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan" (Suwignyo. 1990:101). 

 

2) Kutipan 4 Baris atau Lebih 

Kutipan yang berisi 4 (empat) baris atau lebih ditulis tanpa tanda 

kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, dimulai setelah ketukan 

ke-7 dari garis tepi sebelah kiri, dan diketik dengan spasi tunggal. 

 

Contoh: 

Smith (1990:276) menarik kesimpulan sebagai berikut: 

The "placebo effect" which had been verivied in previous studies, 
dis appeared when behaviors were studied in this manner. 
Futhermore, the behaviors were never exhibited again, even 
when real drugs were administered. Earlier studies were clearly 
premature in atributing the results to a placebo effect. 

 

Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, baris barunya dimulai 
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dengan tujuh ketukan lagi dari tepi garis teks kutipan. 

 

b. Cara Merujuk Kutipan Tak Langsung 

Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan 

dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip, ditulis dengan 

spasi ganda, dan terpadu dalam teks. Nama pengarang bahan kutipan 

dapat disebut penerbitannya. Nomor halaman tidak harus disebutkan. 

Contoh: 

Nama pengarang disebut terpadu dalam teks: 

Salimin (1990) tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik 

daripada mahasiswa tahun keempat. 

Nama pengarang disebut terpadu dalam teks: 

Mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun  

keempat (Salimin, 1990). 

 
c. Cara Merujuk Kutipan yang telah Dikutip pada suatu Sumber 

Kutipan yang diambil dari naskah yang merupakan kutipan dari 

suatu sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dirujuk 

dengan cara menyebutkan nama penulis asli dan nama pengutip pertama 

serta tahun dikutipnya. Cara merujuk semacam ini hanya dibolehkan jika 

sumber asli benar-benar tidak didapatkan, dan harus dianggap sebagai 

keadaan darurat. 

Contoh: 

Kerlinger (dalam Ary, 1982:382) memberikan batasan penelitian 

ex post facto sebagai: 

Penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuan tidak 
mengendalikan variabel bebas secara langsung karena variabel 
perwujudan tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut 
pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. 

 

atau: 

Menurut Kerlinger yang dikutip Ary (1982:382) penelitian ex post 

facto adalah: 

Penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuan tidak 
mengendalikan variabel bebas secara langsung Karena variabel 
perwujudan tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut 
pada dasamya memang tidak dapat dimanipulasi. 

 

2.  Menulis Daftar Pustaka 
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Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi sumber pustaka baik 

berupa buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip secara 

langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan yang dibaca tetapi tidak 

dikutip seyogyanya tidak dicantumkan dalam daftar pustaka, sedangkan 

semua bahan yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung dalam 

teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka. 

Beberapa ketentuan cara merujuk dari berbagai jenis sumber pustaka 

dapat dilihat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. 

a. Sumber dari Buku 

Tahun penerbitan ditulis setelah nama pengarang, diakhiri dengan 

titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring (digarisbawahi jika 

menggunakan mesin ketik), dengan huruf kapital pada awal setiap kata, 

kecuali kata hubung. Tempat penerbitan dan nama penerbit dipisahkan 

dengan titik dua (:) 

Contoh: 

Dekker, N. 1992. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa: dari Pilihan Satu-
satunya ke Satu-Satunya Azas. Malang: FPIPS IKIP Malang 

 
Strunk, W., Jr. dan White, E.B. 1979. The Elements Style  (3 rd ed.). New 

York: Mcmillan. 

Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang 

yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama pula, data tahun 

penerbitan diikuti oleh lembaga a, b, c, den seterusnya yang urutannya 

ditentukan secara kronologis atau berdasarkan abjad judul buku-bukunya. 

Contoh: 

Cornet, L dan Weeks, K. 1985a. Career Ladder Plans: Trends and 
Emerging Issues-1985. Atlanta, GA: Career Ladder Clearinghous 

 
Cornet, L. dan Weeks, K. 1985b. Planing Career Ladder: lessons from the 

States. Atlanta. GA: Career Ladder Clearinghous. 

 
b. Sumber  dari Buku yang Berisi Kumpulan Artikel (Ada Editornya) 
 

Seperti menulis dari buku ditambah dengan tulisan (Ed) jika ada 

satu editor dan (Eds) jika editornya lebih dari satu, diletakkan di antara 

nama pengarang dan tahun penerbitannya. 

Contoh: 

Aminuddin (Ed.). 1990. Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang 
Bahasa dan Sastra. Malang: HISKI Komisariat Malang dan YA3. 
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Letheridge. S. dan Cannon. C.R. (Eds.). 1980. Billingual Education 

Teaching English as a Second Language. New York: Preager. 

 

c. Sumber dari Artikel dalam Kumpulan Artikel (Ada Editornya) 

Nama pengarang artikel ditulis di depan diikuti dengan tahun 

penerbitan. Judul artikel ditulis tidak dengan huruf miring, Nama editor 

ditulis seperti menulis nama biasa, diberi keterangan (Ed.) bila hanya satu 

editor, dan (Eds.) bila lebih dari satu editor. Judul buku kumpulannya 

ditulis dengan huruf miring dan nomor halamannya disebutkan dalam 

tanda kurung. Judul artikel  ditulis dengan huruf kapital pada huruf 

pertama setiap kata. 

Contoh: 

Hartley, J.T. Harker. J.O. dan Walsh, D.A. 1980. Contemporary Issues 
and New Directions in Adult Development of Learning ang 
Memory. Dalam Poon. L.W. (Ed.). Aging in The1980s. 
Psychological Issues (hlm 239-252). Washington D.C.: American 

Psycological Association. 
 
Hasan. M.Z., 1990. Karakteristik Penelitian Kualitatif. Dalam Aminuddin 

(Ed.), Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa 
dan Sastra (hlm 12-25). Malang: HISKI Konlisatiat Malang dan 
YA3. 

 

d. Sumber  dari Artikel dalam Jurnal 

Nama pengarang artikel ditulis di depan diikuti dengan tahun 

penerbitan. Judul artikel ditulis tidak dengan huruf miring. Nama jurnal 

ditulis miring, dan edisi serta nomor halamannya disebutkan. 

Contoh: 

Anderson. R.C. (et. al. ). 1977. Framcwork for Comprehending Discourse, 
American Educational Research journal. 14. 367- 181. 

 

e. Sumber  dari Artikel dalam Majalah atau Koran 

Nama pengarang artikel ditulis di depan diikuti dengan tahun 

tanggal, dan bulan (jika ada). Judul artikel ditulis tidak dengan huruf 

miring dan ditulis huruf kecil semua kecuali pada awal kata pertama. 

Nama majalah ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap 

kata, dan ditulis dengan huruf miring. Nomor halaman disebut pada 

bagian akhir. 

Contoh: 

Gardner. H. 1981. Do Babies Sing a Universal Song. Psychology Today, 

hlm. 70-76. 
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Huda. M. 1991. 13 November. Menyiasati Krisis Listrik Musim Kering. 

Jawa Pos. hlm 6. 
 
Suryadarma, SVC. 1990. Prosesor dan Interface: Komunikasi Data. Info 

Komputer. IV(4):. 46-48. 

 

f. Sumber  dari Koran Tanpa Pengarang 

Judul ditulis di bagian awal Tahun, tanggal, dan bulan ditulis 

setelah judul, kemudian nama Koran ditulis dengan huruf miring dan 

nomor halaman. 

Contoh: 

Mandor Pasar Ditikam Anak Buahnya. 1991. 21 Juni. Kompas. hlm. 7. 

 

g. Sumber  dari Dokumen Resmi Pemerintah yang Ditebitkan oleh 

Suatu Penerbit Tanpa Pengarang dan Tanpa Lembaga 

Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan huruf 

miring diikuti tahun penerbitan dokumen, kota penerbit dan nama 

penerbit. 

Contoh: 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun. 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: PT Armas Duta Jaya. 

 

h. Sumber dari Lembaga yang Ditulis Atas Nama Lembaga tersebut 

Nama lembaga penanggungjawab langsung ditulis paling depan, 

diikuti dengan tahun, judul karangan, nama tempat penerbit, dan nama 

lembaga tertinggi yang bertanggungjawab atas penerbitan karangan 

tersebut 

Contoh: 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman 
Penulisan Laporan Penelitian. Jakarta: Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan. 
 

i.  Sumber Berupa Karya Terjemahan 

Nama pengarang asli ditulis paling depan, diikuti tahun penerbitan 

karya asli, judul terjemahan, nama penerjemah, nama tempat penerbitan 

dan nama penerbit terjemahan. Apabila tahun penerbitan buku asli tidak 

dicantumkan, ditulis dengan kata "Tanpa tahun". 

Contoh; 
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Ary. D., L.C. Jakobs. dan A. Razavich. Tanpa tahun. Pengantar Penelitian 

Penedidikan. Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: 

Usaha Nasional. 
 

j.  Sumber Berupa Skripsi, Tesis, atau Disertasi 

Nama penyusun ditulis paling depan, diikuti tahun yang tercantum 

pada sampul, judul skripsi, tesis, atsu disertasi, ditulis dengan huruf 

miring diikuti dengan pernyataan Skripsi, Tesis, atau Disertasi tidak 

diterbitkan. nama kota tempat, perguruan tinggi, dan nama fakultas serta 

nama perguruan tinggi. 

Contoh: 

Pangaribuan, Tagor. 1992. Perkembangan Kompetensi Kewacanaan 
Pembelajar Bahasa Inggris di LPTK. Disertasi tidak diterbitkan. 
Malang: Program Pascasarjana IKIP Malang. 

 
k. Sumber Berupa Makalah yang Disajikan dalam Seminar, 

Penataran, atau Lokakarya 
 

Nama penyusun ditulis paling depan, dilanjutkan dengan tahun 

penyajian, judul makalah ditulis dengan huruf kapital  pada huruf pertama 

setiap kata, kemudian diikuti pernyataan Makalah disajikan dalam ...., 

nama pertemuan yang ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama 

setiap kata penyelenggaraan. 

Contoh: 

Huda, N. 1991. Penulisan laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 
disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 
PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP 
Malang. Malang: 15 Januari 1991. 

 

Karim. Z. 1987. Tata Kota di Negara-negara Berkembang. Makalah 
disajikan dalam Seminar Tata Kota, BAPPEDA Jawa Timur. 

Surabaya: 1-2 September 1987. 

 

l.  Sumber dari Internet 

Sumber dari internet harus berupa artikel ilmiah, buku (e-book) 

yang diterbitkan pada jurnal/berkala ilmiah yang sudah memiliki ISSN 

atau ISBN, baik hasil cetak offline yang di-upload di internet, maupun 

Open Journal System (OJS). Nama penulis/pengarang ditulis paling 

depan, dilanjutkan dengan tahun penulisan, judul tulisan ditulis dengan 

huruf kapital pada huruf pertama setiap kata. Kemudian diikuti nama 

kelembagaan atau penerbit, kemudian tulis Online dalam kurung jika 
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status tulisan tersebut online, diikuti tanggal terbit dan atau volume dan 

jilid, diikuti website dan tanggal diakses dan ditulis dalam kurung. 

Selengkapnya perhatikan beberapa contoh model penulisan rujukan dari 

Internet seperti di bawah ini, 

Kumaidi, 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan 
Tesnya. Jurnal Ilmu Pendidikan (Online.). Jilid 5. No. 4. 

(http://www.Malang.ac.id. Diakses 2 Januari 2000). 
 
Supriadi. Dedi. March 1. 1999. Restructuring the school book pravison 

system in Indonesia Some recent intratives. Jurnal EPAA. Online). 

Vol.7. No. 7, March I . 1999. (http://www.Epaa.asu.edu/education-
policy-analysys-archives). 

 
Scientific American Educational Tech will be Hot in 2000. 

http://www.civic.com 
System Thinking and Curriculum Innovation Network Project. 

http://www.etsis1.ets.org/research/stacin.html. e-mail: 57research 
@ets.org. 

 

C. Cara Menulis Daftar Pustaka 

Terdapat beberapa ketentuan dalam penulisan sumber pustaka yaitu 

sebagai berikut: 

2. Setiap sumber pustaka diketik dalam spasi tunggal; 

3. Spasi ganda digunakan untuk memisahkan dua sumber pustaka; 

4. Tanda baca utama adalah titik; 

5. Informasi tentang sumber informasi harus lengkap meliputi: 

a) Nama penulis, dimulai dengan nama belakang/keluarga penulis 

diikuti tanda baca koma, nama depan/pertama, (dan tengah). 

Penulis/pemberi informasi, gelar penulis tidak dicantumkan; 

b) Tahun penulisan/penerbitan; 

c) Judul tulisan/informasi; 

d) Nama sumber informasi (buku, majalah, surat kabar, ensiklopedi, 

makalah, dan lain-lain), 

e) Tempat penerbitan; 

f) Nama penerbit; 

6. Cara menyusun informasi setelah nama penulis tergantung dari disiplin 

ilmu masing-masing; 

7. Cara menulis urutan sumber pustaka, yaitu dimulai dari urutan abjad 

dari nama pengarang/penulis; 

8. Jika pengarang/penulis mempunyai lebih dari 2 buku/tulisan, 
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diurutkan dari urutan tahun terbitnya; 

9. Jika pengarang/penulis buku/tulisan lebih dari 3 orang, maka cukup 

ditulis nama pengarang pertama dan diikuti dan kawan-kawan 

disingkat dalam tanda kurung (dkk); 

10.  Bila terdapat seorang pengarang/penulis dalam tahun yang sama 

mempunyai 2 tulisan atau lebih diurutkan berdasarkan tahun terbitnya 

diikuti oleh abjad (a, b, c, dan seterusnya) di belakangnya. 
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BAB II 

SKRIPSI HASIL PENELITIAN KUANTITATIF 

 

Hal-hal yang disajikan dalam laporan penelitian kuantitatif pada umumnya 

bersifat kompleks, mulai dari isi kajian terhadap berbagai teori yang bersifat 

substantif dan mendasar sampai kepada hal-hal yang bersifat operasional teknis. 

Karena kompleksitas materi yang disajikan, maka laporan penelitian kuantitatif 

perlu diatur sedemikian rupa sehingga pembaca laporan dapat dengan mudah 

menemukan setiap bagian yang dicarinya dan dapat memahaminya secara tepat. 

Laporan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi terutama 

ditujukan untuk dokumentasi oleh masyarakat akademik. Laporan untuk 

masyarakat  akademik cenderung bersifat teknis, berisi lengkap tentang apa 

yang diteliti, mengapa hal itu teliti, cara melakukan penelitian, hasil-hasil yang 

diperoleh, dan kesimpulan penelitian. Isinya disajikan secara lugas dan objektif. 

Format laporan cenderung baku, mengikuti ketentuan dari perguruan tinggi atau 

kelompok suatu masyarakat akademik. 

Berdasarkan pemikiran di atas, isi dan sistematika skripsi sebagai laporan 

isi penelitian kuantitatif terbagi alas tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian 

inti, dan bagian akhir. 

Bagian Awal; hal yang termasuk dalam bagian awal ini adalah: 

Halaman sampul 

Lembar Logo 

Halaman Judul 

Abstrak 

Halaman Persetujuan 

Halaman Pengesahan 

Halaman Motto 

Halaman Persembahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Daftar .... (tanda-tanda lain jika perlu) 
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Bagian Inti, untuk skripsi meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. (Berisi Kajian teori yang mendukung variabel bebas) 

B. (Berisi Kajian teori yang mendukung variabel terikat) 

C. Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

B. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

C. Populasi dan Sampel 

D. Instrumen Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM 

B. HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Data 

2. Pengujian Hipotesis 

C. PEMBAHASAN  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 
Bagian Akhir: (1) daftar pustaka, (2) Surat Pernyataan Tidak Plagiat, (3) 

lampiran-lampiran, dan (4) riwayat hidup. 
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A. Isi bagian awal 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang unsur-unsur dari 

bagian awal skripsi yang telah disebutkan di atas, maka berikut ini disajikan isi 

yang terkandung dalam masing-masing unsur tersebut. 

 
1.  Halaman Sampul 

Halaman ini berisi: judul skripsi secara lengkap. lambang UM Metro, 

nama dan nomor pokok mahasiswa (NPM), universitas, fakultas, dan tahun 

pembuatan skripsi. Semua huruf dicetak dengan huruf kapital. Komposisi 

huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur simetris, rapi dan serasi. 

(Contoh dapat dilihat pada Lampiran 1). 

 
2. Lembar Logo 

Lembar ini hanya berisi lambang UM Metro dengan ukuran tertentu, 

(Contoh pada lampiran 19). 

 
3.  Halaman Judul 

Halaman judul terdiri dari 2 halaman. Halaman pertama, isi dan 

formatnya sama dengan halaman sampul. Halaman judul lembar kedua 

memuat: (1) judul skripsi secara lengkap yang diketik dengan huruf kapital, 

(2) teks "SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan dalam 

Menyelesaikan Program Sarjana ...", (3) nama dan nomor pokok mahasiswa, 

diketik dengan huruf kapital Pada huruf pertama dari nama, dan NPM, (4) 

nama lengkap universitas, fakultas, jurusan, dan program studi diketik 

dengan huruf kapital, (5) bulan (diketik dengan huruf kecil kecuali huruf 

pertama) dan tahun pembuatan skripsi. (Contoh dapat dilihat pada lampiran 

2). 

 
4. Abstrak 

Dalam abstrak dicantumkan kata kunci yang ditempatkan di bawah 

nama dosen pembimbing. Jumlah kata kunci ini sekitar 5 buah. Kata kunci 

diperlukan untuk komputerisasi dan online sistem informasi ilmiah. Dengan 

kata kunci ini mudah ditemukan judul skripsi dan abstraknya dengan mudah. 

Di dalam teks abstrak disajikan secara padat inti sari skripsi yang 

mencakup latar belakang masalah yang diteliti, tujuan penelitian, metode 

yang digunakan, hasil- hasil yang diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik, 

dan (kalau ada) saran yang diajukan. 
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Teks di dalam abstrak diketik dengan spasi tunggal (1 spasi) dan 

panjangnya tidak lebih dari 1 halaman kertas ukuran A4 (contoh format 

abstrak dapat dilihat pada lampiran 5).  

 
5. Halaman Persetujuan 

Hal-hal yang dicantumkan dalam halaman persetujuan pembimbing 

adalah: (1) teks "Skripsi oleh .... ini telah disetujui untuk diuji, (2) Nama 

lengkap dan nomor induk pegawai (NIP/NBM/NIDN) Pembimbing I serta 

Pembimbing II, serta ketua jurusan. (Contoh format pada lampiran 3).  

 

6.  Halaman Pengesahan 

Hal-hal yang dicantumkan dalam halaman pengesahan adalah: (1) 

teks "Skripsi oleh .... ini telah dipertahankan di depan tim penguji (2) Nama 

Tim Penguji (ketua, Sekretaris, Penguji Utama)  

Halaman pengesahan skripsi ditandatangani oleh para penguji dan 

dekan. Pengesahan ini baru diberikan setelah diadakan penyempurnaan isi 

skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan saran-saran yang 

diberikan oleh para penguji pada saat berlangsungnya ujian skripsi. Dalam 

lembar pengesahan dosen penguji ini terdapat tanggal-bulan-tahun 

dilaksanakannya ujian, tanda tangan, nama lengkap, dan NIP dari masing-

masing dewan penguji serta dekan. (Contoh dapat dilihat pada Lampiran 4). 

 
7.  Halaman Motto 

Motto (jika ada) hendaknya mencerminkan isi skripsi, dan 

ditempatkan pada halaman Motto. Motto dapat merupakan kutipan dari 

berbagai sumber atau dapat merupakan ekspresi penulis. (Contoh pada 

Lampiran 17). 

 

8.  Halaman Persembahan 

Halaman persembahan berisi ungkapan khusus penulis untuk 

menyatakan kepada siapa tulisan tersebut dipersembahkan. (Contoh pada 

Lampiran 18). 

 

9.  Kata Pengantar 

Di dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis 

skripsi yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi dan/ atau 
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pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam mempersiapkan 

melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi. 

Tulisan KATA PENGANTAR ditulis dengan huruf kapital, simetris di 

batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Teks kata pengantar 

diketik dengan spasi gands (2 spasi). Panjang teks tidak lebih dari 2 halaman 

kertas ukuran A4. Kemudian pada akhir teks dicantumkan kata “Penulis” 

tanpa menyebut nama terang, dan ditempatkan di pojok kanan bawah. 

 
10. Daftar Isi 

Di dalam halaman daftar isi dimuat judul bab, judul subbab, dan judul 

anak sub-sub yang disertai dengan nomor halaman tempat pemuatannya di 

halaman teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul 

sub-sub dan anak sub-sub hanya huruf awalnya saja yang diketik dengan 

huruf kapital. Daftar isi hendaknya menggambarkan garis besar organisasi 

keseluruhan isi skripsi (contoh pada lampiran 6). 

 
11. Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel memuat: nomor tabel, judul tabel dan nomor 

halaman untuk setiap tabel. Judul tabel harus sama dengan yang terdapat di 

dalam teks. Judul tabel yang memerlukan lebih dari 1 baris diketik dengan 

spasi tunggal. Antara judul tabel yang satu dengan yang lainnya diberi jarak 2 

spasi. (Contoh format pada lampiran 7). 

 
12. Daftar Gambar 

Pada halaman daftar gambar dicantumkan nomor gambar, dan nomor 

halaman tempat pemuatannya dalam teks. Judul gambar yang memerlukan 

lebih dari 1 baris diketik dengan spasi tunggal. Antara judul gambar yang satu 

dengan yang lainnya diberi jarak 2 spasi. (Contoh format pada lampiran 8). 

 

13. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor 

halaman tempat lampiran itu berada. Judul lampiran yang memerlukan lebih 

dari 1 baris diketik dengan spasi tunggal. Antara judul lampiran yang satu 

dengan yang lainnya diberi jarak 2 spasi. (Contoh format pada lampiran 9). 
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14. Daftar ... (tanda-tanda lain jika perlu) 

Jika dalam suatu skripsi banyak digunakan tanda-tanda lain yang 

mempunyai makna esensial, seperti singkatan atau lambang-lambang 

matematika, ilmu eksakta, dan teknik maka perlu ada daftar mengenai 

lambang-lambang atau tanda-tanda lain yang digunakan dalam skripsi 

tersebut. 

 
B. Isi Bagian Inti 

Bagian inti dari skripsi terdiri dari beberapa bagian meliputi: Pendahuluan, 

Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, 

Kesimpulan dan Saran. Rincian isi dari masing-masing bagian diuraikan pada 

bahasan berikut ini. 

 
1.  Pendahuluan 

Pendahuluan adalah bab pertama dari skripsi yang mengantarkan 

pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan 

mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada 

dasarnya memuat (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) 

tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) asumsi dan keterbatasan 

penelitian,   (f) ruang lingkup penelitian. Dan hal-hal lain yang diperlukan 

sesuai dengan disiplin ilmu. 

 
a. Latar Belakang Masalah 

Dalam bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara 

harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein), baik kesenjangan 

teoretik maupun kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah 

yang diteliti. Dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas 

tentang teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar, dan diskusi 

ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat 

dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang 

dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh. 

b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara 

tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Dapat juga 

dikatakan bahwa perumusan merupakan pernyataan yang lengkap 

dengan terinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti 
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berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. 

Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas. 

dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan. 

Rumusan masalah yang baik akan memaparkan variabel-variabel yang 

diteliti, jenis, atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan 

subyek penelitian. Selain itu, rumusan masalah hendaknya dapat diuji 

secara empirik, dalam arti memungkinkan dikumpulkanya data untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan itu. 

Contoh: "Apakah terdapat hubungan antara tingkat kecerdasan dengan 

prestasi belajar mereka dalam mata pelajaran matematika". 

 
c. Tujuan Penelitian 

Tujuan ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai 

dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang telah 

dikemukakan pada bagian sebelumnya. Isi dan rumusan tujuan penelitian 

mengacu kepada isi dan rumusan masalah penelitian. Manya saja ada 

perbedaan dalam cara merumuskannya. Jika masalah penelitian 

dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, maka rumusan tujuan 

dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Contoh: "Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besarnya 

hubungan antara tingkat kecerdasan siswa SMP dengan prestasi belajar 

mereka dalam mata pelajaran Matematika" 

 
d. Kegunaan Penelitian 

Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian 

terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan 

dalam arti luas. Dengan kata lain, uraian dalam subbab kegunaan 

penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian 

dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian 

terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan. 

 
e. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Asumsi dan keterbatasan penelitian diperlukan agar para pembaca 

dapat menyikapi temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. 

Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal 

yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan 
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penelitian. Misalnya, peneliti mengajukan asumsi bahwa sikap seseorang 

dapat diukur dengan menggunakan skala sikap. Dalam hal ini ia tidak 

perlu membuktikan kebenaran hal.yang diasumsikannya itu, tetapi dapat 

langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. 

Asumsi dapat besifat substantif atau metodologis. Asumsi substantif 

berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan asumsi 

metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian 

Keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak 

bisa dihindari dalam penelitian. Keterbatasan yang sering dihadapi 

menyangkut 2 hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup kajian yang 

terpaksa dilakukan karena alasan-alasan prosedural dan teknik penelitian 

ataupun karena faktor logistik Kedua, keterbatasan penelitian berupa 

kendala yang bersumber dari alat, tradisi, etika, dan kepercayaan yang 

tidak memungkinkan peneliti untuk mencari data yang diinginkan. 

 
f. Ruang Lingkup Penelitian 

Bagian ini memuat tentang variabel-variabel yang diteliti, populasi 

atsu obyek penelitian, dan lokasi penelitian. Uraian mengenai ketiga hal 

ini dilakukan secara amat singkat karena maksud utamanya adalah untuk 

memberikan gambaran utuh dalam bentuknya yang ringkas mengenai 

fokus penelitian. 

 
g. Definisi Istilah dan Definisi Operasional Variabel 

Definisi istilah diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan 

pengertian atau kekurangjelasan makna seandainya batasan itu tidak 

diberikan. Istilah yang diperlukan diberi batasan ialah istilah-istilah yang 

berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam 

skripsi. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok ialah jika 

istilah itu terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. 

Definisi istilah disampaikan secara langsung, dalam arti tidak diuraikan 

asal-usulnya; tetapi lebih menitikberatkan pada pengertian yang diberikan 

oleh peneliti.  

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

yang didefinisikan yang akan diamati. Definisi operasional diberikan 

kepada variabel yang akan diteliti. Secara tidak langsung definisi 

operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok 
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digunakan. Contoh definisi operasional dari variabel "prestasi aritmetika" 

ialah kompetensi dalam bidang aritmetika yang meliputi menambah, 

mengurangi, mengalikan, membagi, dan menggunakan desimal. Dapat 

pula ditambahkan hal-hal lain sesuai dengan disiplin ilmu. 

Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan, karena dengan 

teramatinya konsep atau konstruk yang diselidiki, maka akan 

memudahkan untuk mengukurnya. Di samping itu, membuka 

kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakuan hal yang 

serupa sehingga apa yang  dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji 

kembali oleh orang lain. Dalam definisi operasional dimuat objek 

penelitian, skala, instrumen dan cara mengukurnya. 

 
h. Hal-hal Lain yang Diperlukan sesuai Disiplin Ilmu 

Bila perlu dapat ditembahkan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

konsep penelitian sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. 

 
2.  Kajian Pustaka 

Pada bab Kajian Pustaka sekurang-kurangnya membahas empat sub-bab 

yaitu teori yang mendukung veriabel bebas (X), teori yang mendukung 

veriabel terikat (Y), kerangka berpikir, dan rumusan hipotesis. 

Setelah masalah berhasil dirumuskan dengan baik, maka langkah 

berikutnya dalam metode ilmiah adalah mengajukan hipotesis, yaitu dugaan 

atau jawaban sementera terhadap permasalahan yang diajukan. Namun 

harus dicatat bahwa tidak setiap penelitian kuantitatif memuat hipotesis. 

Dalam kegiatan ilmiah, dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu 

masalah haruslah menggunakan pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar 

argumentasi dalam mengkaji persoalan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh 

jawaban yang dapat diandalkan. Sebelum mengajukan hipotesis penelitian 

wajib mengkaji teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan 

masalah yang teliti. Dengan demikian tidak sepenuhnya benar kalau ada 

orang yang menganggap bahwa dalam penelitian ilmiah boleh diajukan 

hipotesis tanpa dukungan teori dan/atau kerangka berpikir yang jelas dan 

mantap. 

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kajian pustaka memuat 2 

hal pokok, yaitu deskripsi teoretis tentang objek (variabel) yang diteliti, dan 

argumentasi atas hipotesis yang diajukan. Untuk dapat memberikan deskripsi 
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teoretis terhadap variabel yang diteliti, maka diperlukan adanya kajian teori 

yang mendalam. Selanjutnya, argumentasi atas hipotesis yang diajukan 

menuntut peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan 

penelitian dengan hasil kajian mengenai temuan-temuan penelitian yang 

relevan. Tegasnya, pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian itu tidak 

dilakukan secara terpisah dalam 1 sub-bab tersendiri. 

Berdasarkan deskripsi teoretis dan argumentasi tersebut, barulah 

dirumuskan hipotesis penelitian. Bahan-bahan kajian pustaka dapat diangkat 

dari barbagai sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan 

penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar den diskusi ilmiah, terbitan-

terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Akan lebih baik jika 

kajian teoretik dan telaah terhadap temuan-temuan penelitian didasarkan 

pada sumber kepustakaan primer, yaitu bahan pustaka yang isinya 

bersumber pada temuan penelitian. Sumber kepustakaan sekunder dapat 

dipergunakan sebagai penunjang. 

Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji biasanya didasarkan 

kepada 2 kriteria, yaitu: (1) prinsip kemutakhiran (recency) kecuali untuk 

penelitian historis, dan (2) prinsip relevansi (relevance). Prinsip kemutakhiran 

ini penting karena ilmu berkembang dengan cepat. Sebuah teori yang efektif 

pada suatu periode mungkin sudah ketinggalan pada periode yang lain. 

Dengan prinsip kemutakhiran ini, peneliti dapat berargumentasi berdasar 

teori-teori yang pada waktu itu dipandang paling representatif. Hal serupa 

berlaku juga terhadap penelaahan laporan-laporan penelitian. Kemudian, 

prinsip relevansi diperlukan karena sangat kecil manfaatnya menguraikan 

teori atau hasil penelitian yang paling mutakhir dalam suatu cabang ilmu yang 

tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti. 

 
3.  Metode Penelitian 

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab Metode Penelitian 

paling tidak mencakup (a) Rancangan Penelitian, (b) Populasi dan Sampel, 

(c) Instrumen Penelitian, (d) Teknik Pengumpulan Data, dan (e) Teknik 

Analisis Data. Hal ini diperlukan apabila pada bagian pendahuluan belum 

dicantumkan. 

a. Rancangan Penelitian 

Pembahasan mengenai rancangan atau disain (design) penelitian 

yang dipilih menjadi sangat penting apabila penelitian yang dilaksanakan 
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termasuk dalam jenis penelitian eksperimental. Meskipun demikian dalam 

penelitian non-eksperimentalpun uraian mengenai rancangan penelitian 

masih diperlukan. 

Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai strategi mengatur 

latar (setting) penelitian agar peneliti memperoleh data yang tepat (valid) 

sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian eksperimen, rancangan penelitian yang dipilih adalah yang 

paling memungkinkan peneliti untuk mengendalikan (mengontrol) 

variabel-variabel yang diduga ikut berpengaruh terhadap variabel-variabel 

terikat (dependent variable). Pemilihan rancangan penelitian dalam 

penelitian eksperimen selalu mengacu pada hipotesis yang akan diuji. 

Pada penelitian non-eksperimental, bahasan dalam sub-bab 

rancangan penelitian berisi penjelasan tantang jenis penelitian yang 

dilakukan ditinjau dan sifatnya; apakah penelitian eksploretoris, deskriptif, 

historis, eksplenstoris, survai atau yang lain. D samping itu dijelasken 

pula mengenai variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian serta 

sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut.  

b. Populasi dan Sampel 

Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian yang 

dilakukan memakai sampel sebagai subyek penelitian. Akan tetapi jika 

sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok 

menggunakan SUBJEK penelitian. 

Penjelasan yang akurat tentang karakteristik populasi penelitian 

sangat penting agar jumlah sampel dan cara pengambilannya dapat  

dilakukan secara  tepat. Tujuannya ialah supaya sampel yang dipilih 

benar-dengar representatif, dalam arti mencerminkan keadaan 

populasinya secara cermat. Kerepresentatifan sampel merupakan kriteria 

terpenting dalam pemilihan sampel dalam kaitannya dengan maksud 

menggenerelisasikan hasil-hasil penelitian terhadap sampel kepada 

populasinya. Jika keadaan sampel semakin berbeda dengan karakteristik 

populasinya, mska semakin besarlah kemungkinan kekeliruan dalam  

generalisasinya. 

Dari uraian di atas dapat diringkaskan bahwa hal-hal yang dibahas 

dalam bagian Populasi dan Sampel adalah: (1) identifikasi tentang 

batasan-batasan tentang populasi atau subjek penelitian, (2) prosedur 
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dan teknik pengambilan sampel, dan (3) besarnya sampel. 

c. Instrumen Penelitian 

Dalam bidang ilmu eksakta, istilah instrumen penelitian 

kadangkala dipandang kurang tepat karena belum mencakup 

keseluruhan hal-hal yang digunakan dalam penelitian. Oleh Karena itu, 

sub-bab instrumen penelitian bisa diganti dengan „Alat dan Bahan'. 

Pada bagian ini terlebih dahulu dikemukakan jabaran (variabel-

variabel) yang diteliti sampai terwujud dalam bentuk indikator-indikator. 

Sesudah itu barulah diuraikan tentang prosedur pengembangan 

instrumen pengumpul data atau pemilihan alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian. Dengan langkah ini lebih menjamin bahwa 

instrumen yang dibuat cocok (valid) dengan variabel yang diukur ditinjau 

dari segi isinya (content validity). Ketepatan (validitas) merupakan syarat 

pokok pertama yang harus dipenuhi oleh sebuah instrumen yang baik. 

Syarat berikutnya adalah dimilikinya tingkat keterandalan (reliabilitas) 

yang memadai. 

Apabila instrumen yang digunakan tidak dibuat sendiri oleh 

peneliti tetap ada kewajiban baginya untuk melaporkan karakteristik 

(validitas dan  reliabilitas) dari instrumen yang dipakai. Hal lain yang perlu 

diungkapkan dalam pembahasan instrumen penelitian ialah Cara 

pemberian skor atau kode terhadap masing-masing butir pertanyaan/ 

pernyataan. Untuk alat dan bahan, harus disebutkan secara cermat 

spesifikasi teknis dari alat yang digunakan dan karakteristik bahan yang 

dipakai. 

 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Isi bahasan dalam bagian ini menguraikan tentang: (1) langkah-

langkah yang ditempuh dan teknik yang dipakai untuk mengumpulkan 

data, (2) kualifikasi dan jumlah personil yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data, dan (3) jadwal waktu pengumpulan data. 

Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai pembantu 

pelaksana pengumpul data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya 

mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas. Proses mendapatkan 

ijin penelitian, menemui pejabat yang berwenang dan hal lain yang 

sejenis tidak perlu dilaporkan, walaupun tidak dapat  dilewatkan dalam 
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proses penelitian. 

e. Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini diuraikan tentang jenis analisis statistik yang 

digunakan. Dilihat dari metodenya, ada 2 statistik yang dapat dipilih, yaitu: 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam statistik inferensial 

terdapat statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Perlu 

dituangkan pula alat analisis lain sesuai dengan disiplin ilmu. 

Pemilihan jenis analisis data sangat ditentukan oleh jenis data 

yang dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak 

dicapai atau hipotesis yang hendak diuji. Oleh karena itu, yang pokok 

untuk diperlihatkan dalam analisis data ialah ketepatan teknik analisisnya 

bukan kecanggihannya. 

Beberapa teknik analisis statistik parametrik memang lebih 

canggih dan karenanya mampu memberikan informasi yang lebih akurat 

jika dibandingkan dengan teknik analisis `sejenis dalam statistik non-

parametrik. Namun untuk dapat menerapkannya secara tepat, banyak 

persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak demikian halnya dengan statistik 

non-parametrik. 

Di samping mengemukakan tentang jenis atau teknik analisis data 

yang digunakan, perlu juga dijelaskan tentang alasan pemilihannya. 

Apabila teknik analisis data yang dipilih sudah cukup dikenal, maka 

pembahasannya tidak perlu dilakukan secara panjang lebar. Sebaliknya, 

jika teknik analisis data yang digunakan tidak sering digunakan (kurang 

populer), maka uraian tentang analisis ini perlu dilakukan secara lebih 

rinci. 

 
4.  Hasil Penelitian 

Pada bagian ini menggambarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam 

penelitian berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari obyek penelitian. 

Dalam penelitian yang menguji hipotesis, laporan mengenai hasil-hasil yang 

diperoleh sebaiknya dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama berisi 

uraian (deskripsi) tentang karakteristik masing-masing variabel. Bagian kedua 

memuat uraian tentang hasil pengujian hipoiesis. 

 

a. Deskripsi Data 

Dalam deskripsi data untuk masing-masing variabel dilaporkan 
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hasil penelitian yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif seperti 

distribusi frekuensi disertai dengan grafik, nilai rata (mean), simpangan 

baku, atau dengan menggunakan alat analisis lainnya sesuai dengan 

disiplin ilmu. Setiap variabel dilaporkan dalam sub-bab tersendiri dengan 

merujuk kepada rumusan masalah atau tujuan penelitian. 

Materi yang disajikan dalam bagian ini adalah temuan-temuan 

yang penting dari variabel yang diteliti dan hendaknya dituangkan secara 

singkat namun bermakna. Rumus-rumus dan perhitungan yang 

digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan tersebut diletakkan dalam 

lampiran. 

Temuan penelitian yang sudah disajikan dalam bentuk angka-

angka statistik, tabel maupun grafik tidak dengan sendirinya bersifat, 

komunikatif. Penjelasan terhadap hal tersebut masih diperlukan. Namun, 

bahasan pada tahap ini perlu dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual, 

tidak mencakup pendapat pribadi (interpretasi) peneliti. 

 

b. Pengujian Hipotesis 

Pemaparan tentang hasil pengujian hipotesis pada dasarnya tidak 

berbeda dengan penyajian temuan penelitian untuk masing-masing 

variabel. Hipotesis penelitian perlu dikemukakan sekali lagi dalam bab ini 

sekaligus dengan rumusan hipotesis nol, dan masing-masing diikuti 

dengan hasil pengujiannya serta penjelasan atau hasil pengujian itu 

secara ringkas dan padat. Sekali lagi, penjelasan terhadap hasil 

pengujian hipotesis ini terbatas pada interpretasi atas angka statistik yang 

diperoleh dari perhitungan maupun print out komputer, dapat 

menggunakan alat penguji yang lain sesuai dengan disiplin ilmu. 

 
c. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam sub-bab ini menguraikan tentang pembahasan terhadap 

hasil-hasil penelitian yang diuraikan menurut tanggapan peneliti yang 

dibahas dengan membandingkan, menghubungkan teori, dan/atau 

temuan-temuan peneliti terdahulu. 

Dalam upaya menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian, 

harus disimpulkah secara eksplisit hasil-hasil yang diperoleh. Sementara 

itu, penafsiran terhadap temuan yang diperoleh dilakukan dengan 

menggunakan logika dan teori-teori yang ada. 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah       27 

 
 

Pengintegrasian temuan penelitian ke dalam kumpulan 

pengetahuan yang sudah ada dilakukan dengan jalan menjelaskan 

temuan-temuan penelitian dalam konteks khasanah ilmu yang. lebih luas. 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan penelitian 

yang diperoleh dengan teori dan temuan empirik lain yang relevan. Hal ini 

tidak berarti mengulang uraian yang telah ada dalam bagian kajian 

pustaka. 

Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan temuan 

penelitian lain yang relevan akan mampu memberikan taraf kredibilitas 

yang lebih tinggi terhadap hasil penelitian. Tentu saja suatu temuan akan 

menjadi lebih terpercaya bila didukung oleh hasil penelitian orang lain. 

Hal ini tidak berarti bahwa hasil penelitian yang mendukung hasil 

penelitian saja yang dibahas dalam perbandingan ini. Pembahasan justru 

akan menjadi lebih menarik jika di dalamnya dicantumkan juga temuan 

orang lain yang berbeda. Dan pada saat yang sama peneliti mampu 

memberikan penjelasan teoritis maupun metodologis  bahwa temuannya 

memang lebih akurat. 

Pembahasan hasil penelitian menjadi lebih penting manakala 

hipotesis penelitian yang diajukan ditolak. Banyak faktor yang 

mempengaruhi sebuah hipotesis ditolak. Pertama, faktor non-

metodologis, seperti, adanya intervensi variabel lain sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan hipotesis yang diajukan. 

Kedua, karena kesalahan metodologis, misalnya instrumen yang dipakai 

tidak sahih (valid) atau kurang dapat diandalkan (reliabel). Dalam 

pembahasan, pernyataan seperti ini tidak cukup, karena belum 

menjelaskan letak ketidaksempurnaan instrumen yang dipakai. Elaborasi 

terhadap kekurangan atau bahkan kesalahan-kesalahan yang akan 

menjadi salah satu pijakan untuk menyarankan perbaikan bagi peneliti 

sejenis di masa yang akan datang. 

Akhirnya, tujuan keempat dari pembahasan hasil penelitian hasil 

penelitian adalah untuk menjelaskan tentang modifikasi teori atau 

menyusun teori baru. Hal ini penting jika penelitian yang dilakukan 

bermaksud mengkaji teori (penelitian dasar). Jika teori yang dikaji ditolak 

sebagian hendaknya dijelaskan bagaimana modifikasinya, dan penolakan 
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terhadap seluruh teori haruslah disertai dengan rumusan teori baru. 

5.  Kesimpulan dan Saran 

Pada bab Kesimpulan dan Saran atau bab terakhir dari skripsi 

dimuat 2 hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran. 

a. Kesimpulan 

Isi kesimpulan yang pertama dan utama adalah yang terkait 

langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata 

lain, kesimpulan penelitian terkait secara substantif terhadap temuan-

temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, namun yang 

benar-benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang 

diperoleh. 

Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang 

telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Hasil Penelitian. Tata 

urutannya pun hendaknya sama dengan yang ada di dalam Bagian Hasil 

Penelitian. Dengan demikian, konsistensi isi dan tata urutan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan 

penelitian tetap terpelihara. 

 

b. Saran 

Saran yang di ajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan 

penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Dengan 

demikian, saran tersebut tidak keluar dari batas-batas lingkup dan 

implikssi penelitian. Saran yang baik tampak dari rumusannya yang 

bersifat rinci dan operasional. Artinya, jika orang  lain hendak 

melaksanakan saran itu, ia tidak mengalami kesulitan dalam menafsirken 

atau mengaplikasikannya. Di samping itu, saran yang diajukan 

hendaknya  telah spesifik. 

Saran dapat ditujukan kepada perguruan tinggi, instansi, dinas, 

lembaga pemerintah maupun swasta, atau yang lain yang dianggap 

layak. 

 

C. Isi Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi bisa  memuat banyak hal. Meskipun demikian, 
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hal-hal yang perlu dimasukkan dalam bagian ini adalah yang mendukung atau 

terkait erat dengan uraian yang terdapat  pada Bagian inti skripsi. Untuk skripsi, 

isi yang perlu ada pada bagian akhir adalah: (1) daftar pustaka, (2) Surat 

Pernyataan Tidak Plagiat, (3) lampiran-lampiran, dan (4) riwayat hidup. 

 
2.  Daftar Pustaka 

Bahan yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus sudah 

disebutkan dalam teks skripsi. Artinya, bahan pustaka yang hanya dipakai 

sebagai bahan bacaan, tetapi tidak dirujuk dalam teks skripsi tidak boleh 

dimasukkan dalam-daftar pustaka. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang 

disebutkan dalam batang tubuh skripsi harus dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka. Tata cara penulisan daftar pustaka dibahas dalam Bab I buku 

pedoman ini (Tata Cara Panulisan).  

 
3. Surat Pernyataan Tidak Plagiat 

Sesuai format dalam Lampiran 12.   

4.   Lampiran-lampiran 

Lampiran-lampiran hendaknya berisi keterangan-keterangan yang 

dipandang penting untuk skripsi, seperti instrumen penelitian, data mentah 

hasil penelitian, rumus-rumus statistik yang digunakan, proses menghitung 

suatu harga statistik, surat ijin dan tanda bukti telah melaksanakan 

pengumpulan data penelitian, dan masih bisa ditambah dengan hal lain. 

Keterangan penting ini ditempatkan dalam lampiran dengan maksud agar 

tidak mengganggu kelancaran informasi yang terdapat dalam bagian inti 

skripsi. Untuk mempermudah memanfaatkannya, setiap lampiran harus diberi 

nomor urut dengan menggunakan angka biasa (1, 2, 3, 4,… dan seterusnya). 

 
5.  Riwayat Hidup  

Riwayat hidup penulis skripsi hendaknya disajikan secara naratif. Hal-

hal yang perlu dimuat dalam riwayat hidup ini adalah nama lengkap penulis 

skripsi, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, pengalaman 

berorganisasi, dan informasi tentang prestasi yang pemah diraih selama 

belajar di perguruan tinggi maupun pada waktu duduk di bangku sekolah 

dasar dan sekolah menengah. 

Bagi yang sudah berkeluarga, dapat mencantumkan nama suami/istri 

dan putra-putrinya. Contoh pada lampiran 11. 
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Catatan: Variabel yang diteliti untuk Program Strata I (S1) cukup membahas 

2 (dua) variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 
Misalnya Hubungan antara X dan Y 
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BAB III 

SKRIPSI HASIL PENELITIAN KUALITATIF 

 

Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara holistik-

kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks), melalui 

pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen 

kunci penelitian itu sendiri. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, walaupun tidak 

menutup kemungkinan menggunakan pendekatan deduktif. Proses dan makna 

perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Ciri-ciri penelitian kualitatif 

disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta 

menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keautentikan. 

Laporan penelitian kualitatif  harus memiliki fokus yang jelas. Suatu fokus 

merupakan penentuan apa yang diutarakan kepada pembaca, tergantung jenis 

penelitiannya. Fokus berupa masalah, evaluasi, atau pilihan kebijakan. 

Selanjutnya, laporan penelitian kualitatif harus memiliki struktur yang koheren 

dan bentuk yang dapat memenuhi maksud yang tercermin dalam fokus. 

Gaya penulisan dalam laporan penelitian kualitatif tidak merupakan model 

yang tunggal (konvensional). Gaya penulisan dapat bersifat formal, atau bersifat 

informal dan dapat juga berupa kombinasi keduanya. Pada gaya formal peneliti 

menyusun laporan dengan cara mengemukakan hal-hal pokok pada bagian awal, 

kemudian menunjukkan aspek-aspek yang dianggap penting yang dipaparkan 

beserta contoh-contoh dari data. Sebaliknya pada gaya informal peneliti 

menyajikan laporannya berupa sebuah cerita kemudian menyimpulkannya pada 

bagian akhir. 

Adapun sistematika skripsi hasil penelitian kualitatif pada dasarya terdiri 

dari 3 bagian utama: bagian awal, begian inti, dan bagian akhir. 

Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah: 

Halaman Sampul 

Lembar Logo 

Halaman Judul 

Abstrak 

Halaman Persetujuan 

Halaman Motto 

Halaman Persembahan 
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Kata Pengantar 

Daftar Tabel 

Daftar  Gambar 

Daftar Lampiran 

Daftar .... (tanda-tanda lain jika perlu) 

Dalam pedoman ini, untuk bagian inti dikemukakan tiga alternatif yang 

dapat pilih oleh mahasiswa: 

 
1. Alternatif 1 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian (latar belakang) 

B. Fokus Penelitian (dapat dirinci menjadi rumusan masalah 

dan tujuan penelitian) 

C. Lokasi Penelitian 

D. Kajian Pustaka 

BAB II METODE PENELITIAN 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

b. Kehadiran Peneliti 

c. Data dan Sumber Data 

d. Prosedur Pengumpulan/Perekaman Data 

e. Analisis Data 

f. Pengeceken Keabsahan Temuan  

g. Tahap-tahap Penelitian 

BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

BAB IV PEMBAHASAN 

BAB V PENUTUP 
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2. Alternatif 2 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian (latar belakang) 

B. Fokus Penelitian (dapat dirinci menjadi rumusan masalah dan 

tujuan penelitian) 

C. Lokasi Penelitian 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

BAB V PEMBAHASAN 

BAB VI PENUTUP 

 
3. Alternatif 3 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Hipotesis 

E. Tujuan Penelitian 

F. Kegunaan Penelitian 

G. Metode Penelitian 

H. Alat Analisis Data 

1. Analisis Kuantitatif 

2. Analisis Kualitatif 

I.     Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Arti dan Pentingnya Pemasaran 

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan 

C. Sistem Pemasaran 

D. Pengertian Bauran Pemasaran 

E. Unsur-unsur Bauran Pemasaran 

1. Produk (Product) 

2. Harga (Price) 

3. Saluran Distribusi (Place) 

4. Promosi (Promotion) 
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BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A.  Sejarah Singkat Perusahaan 

B.  Lokasi Perusahaan 

C.  Sistem Manajemen Perusahaan 

D.  Struktur Organisasi Perusahaan 

E.  Proses Produksi 

 
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Kuantitatif 

1. Analisis Linier Berganda 

2. Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Volume 

3. Menentukan Prospek volume Penjualan 

B. Analisis Kuantitatif 

 
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran-saran 

 

Pada bagian akhir memuat: 

1. Daftar Pustaka 

2. Surat Pernyataan Tidak Plagiat,  

3. Lampiran-lampiran 

4. Riwayat Hidup 

A. Isi Bagian Awal 

Unsur-unsur yang harus ada pada bagian awal skripsi hasil penelitian 

kualitatif sama dengan isi bagian awal skripsi hasil penelitian kuantitatif. Susunan 

unsur-unsur tersebut dan isi uraiannya juga sama. Oleh karena itu pembahasan 

mengenai bagian awal ini tidak diulangi lagi di sini. 

B. Isi Bagian Inti 

Untuk alternatif 1, isi bagian inti adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah 

penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini pembaca dapat 

mengetahui konteks atau latar belakang penelitian, fokus penelitian, lokasi 

yang dipilih, dan kepustakaan yang terkait. 
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a. Konteks Penelitian (Latar Belakang) 

Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang penelitian, untuk 

maksud apa penelitian ini dilakukan. Siapa yang mengarahkan penelitian 

ini, dan bagaimana penelitian ini dibiayai. 

 
b. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini berisi rumusan pertanyaan-pertanyaan yang 

dijawab dalam penelitian, alasan pertanyaan ini diajukan, dan manfaat 

yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan ini 

diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkapkan di 

lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini harus didukung oleh 

alasan-alasan mengapa hal ini ditampilkan. Alasan-alasan ini harus 

dikemukakan secara jelas, sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang 

bersifat holistik, induktif, dan naturalistik yang berarti dekat sekali dengan 

gejala yang diteliti. Perlu dicatat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini perlu 

diajukan setelah dilakukan studi pendahuluan di lapangan. Adapun yang 

dimaksud manfaat penelitian di sini merupakan antisipasi dari tindakan-

tindakan apa yang akan diambil dan keputusan apa yang akan dibuat 

oleh pihak-pihak terkait setelah membaca laporan penelitian ini. 

 

c. Lokasi Penelitian 

Uraian lokasi penelitian ini diisi dengan identifikasi karakteristik 

lokasi dan alasan memilih lokasi serta bagaimana peneliti memasuki 

lokasi tersebut. Lokasi hendaknya diuraikan secara jelas, misalnya 

bangunan fisik (jika perlu sertakan peta lokasi), struktur organisasi, dan 

suasana sehari-hari. 

Pemilihan lokasi harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan 

kemenarikan, keunikan, dan kegayutan. Dengan pemilihan lokasi ini, 

peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Kurang 

tepat jika mengutarakan alasan seperti dekat rumah peneliti, peneliti 

pernah bekerja di situ, atau peneliti kenal baik dengan orang-orang kunci. 

Bila uraian lokasi penelitian sangat panjang, ditulis dalam bab tersendiri. 

 

d. Kajian Pustaka 

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memperlakukan kajian 

pustaka sebagai dasar berpijak atau kerangka teoretis bagi penelitian 
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dalam menemukan perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

pengembangan model, konstruk dan variabel dalam penelitian kualitatif 

kajian pustaka ini lebih diarahkan pada penyajian informasi terkait yang 

mendukung gambaran umum tentang latar penelitian serta petunjuk 

penting untuk studi ini. 

Terdapat variasi dalam penyajian pustaka. Ada yang meletakkan 

kajian pustaka pada bab tersendiri (khususnya untuk kajian yang panjang 

ada yang merupakan bagian dari Bab Pendahuluan (seperti contoh 

format tetap alternatif, bahkan ada yang tidak menampilkanbagian kajian 

pustaka secara eksplisit. 

 

2. Bab II Metode Penelitian 

Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah 

penelitian secara aplikatif (bukan konseptual), yang menyangkut hal-hal 

sebagai berikut: disain atau pendekatan penelitian, kehadiran peneliti di 

tempat penelitian, sumber data proses pengumpulan dan analisis data, 

pengecekan keabsahan data, tahap-tahap teknis, dan jadwal pelaksanaan 

penelitian. 

 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Di sini peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan menyertakan alasan-alasan 

mengapa pendekatan ini digunakan. Pada bagian ini sebaiknya juga 

dikemukakan orientasi teoretik, yaitu landasan berfikir untuk memahami 

makna suatu gejala, misalnya fenomenologis, interaksi simbolik, 

kebudayaan, etnometodologis, atau kritik seni. Di samping itu peneliti 

perlu mengemukakan jenis penelitian yang digunakan apakah etnografi, 

studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologikal, atau partisipatori. 

 
b. Kehadiran Peneliti 

Dalam bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak 

sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manuals 

dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai sebagai 

instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk 

penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti ini harus 

dilakukan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan 
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apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, sebagai pengamat 

partisipan, atau sebagai pengamat penuh. Di samping itu perlu 

disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti 

oleh subjek atau informan. 

 
c. Data dan Sumber Data 

Pada bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, dan teknik 

penjaringan data yang memadai. Uraian tersebut meliputi data apa saja 

yang dikumpulkan, bagaimana karskteristiknya, siaps yang dijadikan 

informan atau subyek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan atau subyek 

tersebut, dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya 

dapat dijamin. Misalnya data dijaring dengan teknik sampling bola salju 

(snowbal sampling). 

Istilah sampling dalam penelitian kualitatif harus dipakai dengan 

penuh kehati-hatian, makna sampel dalam kajian ini adalah informan 

(orang terpercaya) yang dapat  memberikan informasi yang diperlukan 

oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif tujuan sampling adalah untuk 

mendapatkan informasi sebanyak mungkin, dan bukan untuk melakukan 

rampatan (generalisasi). Sampling dikenakan pada situasi, subjek 

(informan), dan waktu. 

d. Prosedur Pengumpulan/Perekaman Data 

Dalam bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang 

digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Terdapat 2 dimensi rekaman data: fidelitas dan struktur. 

Fidelitas mengandung arti sejauh mana penyajian bukti nyata dari 

Lapangan disajikan (validitas tinggi misalnya rekaman audio atau video, 

dan fidelitas kurang misalnya catatan lapangan). Sedangkan struktur 

menjelaskan sejauh mana wawancara dan observasi dilakukan secara  

sistematis dan terstruktur. Hal-hal yang menyangkut jenis, ringkasan, 

format ringkasan rekaman data, dan prosedur perekaman diuraikan pada 

Bagian ini. Selain itu dikemukakan pula waktu yang diperlukan dalam 

pengumpulan data. 

 

e. Analisis Data 

Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan 

pengaturan secara  sistematik transkrip-transkrip wawancara, catatan 
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lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan 

tamuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, 

pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal 

yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam penelitian 

kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, 

dengan teknik-teknik misalnya analisis kawasan, analisis taksonomik, 

analisis komponensial, dan analisis tema. Dalam hal ini peneliti dapat 

menggunakan statistik non-parametrik, logika, etika dan estetika. 

 

f.  Pengecekan Keabsahan Data 

Pada bagian ini diungkapkan tentang usaha-usaha peneliti untuk 

memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan 

interpretssi yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan 

menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, 

observesi diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, 

metode, peneliti, teori) pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, 

kecukupan referensial, dan pengecekan anggota. Kemudian dapat 

diteruskan dengan pengecekan bisa tidaknya ditransfer ke latar lain 

(transferability), ketergantungan pada konteksnya (dependability), dan 

dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya (confirmability). 

 

g. Tahap-tahap Penelitian 

Diuraikan tentang proses pelaksanaan penelitian, mulai dari 

penelitian pendahuluan, pengembangan disain, penelitian sebenarnya, 

sampai pada penulisen konsep (draft) laporan. 

3. Bab III Paparan Data dan Temuan Penelitian 

Memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan 

menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada Bab II. Uraian ini 

terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan 

pertanyaan pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Deskripsi data 

tersebut diperoleh dari pengamatan (apa yang terjadi) dan/atau hasil  

wawancara (apa yang dikatakan) serta deskripsi informasi lainnya (misalnya 

yang berasal dari dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran). 

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam 

bentuk pola, tema, tendensi, kecenderungen, dan motif yang muncul dari 

data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem 
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klasifikasi, dan tipologi. Paparan data yang memuat informasi yang berasal 

dari pengamatan dan wawancara yang dianggap menonjol dapat dilihat pada 

contoh 1 dan 2 berikut: 

Contoh 1:  

Deskripsi Informasi dari Pengamatan 

Pengaturan tempat duduk yang terpisah juga terjadi ketika 

dilaksanakan pengajian di tempat Pak Ikhsan. Berikut ini petikan catatan  

lapangan yang menggambarkan suasana tersebut: 

Semua jamaah sedang duduk di ruang tamu dan ruang keluarga, di 

alas permadani. Ibu-ibu yang sebagian adalah istri-istri dosen menempati 

ruangan tengah, dekat kamar tidur. Ada sembilan orang ibu yang duduk di 

tempat itu. 

Dengan demikian terdapat norma yang ketat di daerah ini, khususnya 

yang menyangkut pergaulan antar pria dan wanita. 

 

Contoh 2: 

Deskripsi Informasi dari Wawancara 

Masyarakat di Buyut Udik memiliki tradisi kegotong-royongan yang 

kuat, antara lain dilaksanakannya "mingguan" atau " gugur-gunung" yang 

dipimpin oleh pamong desa. Hal ini diceritakan oleh Pak Marso, seorang 

tokoh masyarakat setempat yang juga salah satu keturunan ketujuh dari 

"Bedah Krawang" di desa ini, sebagai berikut: 

"Mingguan" yang bekerja tanpa upah untuk kepentingan desa 
diwajibkan bagi pemilik tanah Gogol tiap minggu untuk memperbaiki 
tempat-tempat seperti jalan, sungai, atau kuburan. Sedangkan 
"gugur-gunung" berlaku untuk semua penduduk di desa ini. 
"Mingguan" dan "gugur-gunung" dilaksanakan secara turun-temurun 
sejak merdeka. 
 

Dari keterangan Pak Marso ini dapat disimpulkan bahwa ikatan sosial 

warga Desa Buyut Udik kuat sekali dan sudah mengakar cukup lama. 

 

4. Bab IV Pembahasan 

Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antar kategori-kategori 

dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori dan temuan-

temuan sebelumnya, serta interpretasi dan eksplanesi dari temuan/teori yang 

diungkap dari lapangan (grounded teory). 
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5. Bab V Penutup 

Penutup memuat temuan pokok/kesimpulan, implikasi dan tindak 

lanjut penelitian serta saran/rekomendasi yang diajukan. 

 
C. Isi Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

Bahan pustaka yang dimasukkan dalam Daftar pustaka harus sudah 

disebutkan dalam teks skripsi. Artinya, bahan pustaka yang hanya dipakai 

sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks skripsi tidak boleh 

dimasukkan dalam daftar pustaka. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang 

disebutkan dalam batang tubuh skripsi harus dicantumkan dalam Daftar 

pustaka. 

Tatacara penulisan Daftar Pustaka dibahas pada Bab I (Tata Cara 

Penulisan) dalam Buku Pedoman ini. 

 
2. Surat Pernyataan Tidak Plagiat 

Sesuai format dalam Lampiran 12.   

3. Lampiran 

Dalam laporan penelitian kualitatif hal-hal yang dilampirkan mencakup 

ringkasan transkrip rekaman pengumpulan data (observasi, wawancara, dan 

dokumentasi), foto-foto lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang 

releven. 

 
4. Riwayat Hidup 

Riwayat hidup penulis skripsi hendaknya disajikan secara naratif. Hal-

hal yang perlu dimuat dalam riwayat hidup ini adalah nama lengkap penulis 

skripsi, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, pangalaman 

berorganisasi, dan informasi tentang prestasi yang pernah diraih selama 

belajar di perguruan tinggi maupun pada waktu duduk di bangku sekolah 

dasar dan sekolah menengah. 

Bagi yang sudah berkeluarga, dapat mencantumkan nama suami/istri 

dan putra putrinya. Contoh pada lampiran 11. 
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BAB IV 

SKRIPSI HASIL KAJIAN PUSTAKA 

 

Skripsi hasil kajian pustaka merupakan penampilan argumentasi 

penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir 

peneliti mengenai suatu masalah/topik pengkajian. Skripsi ini berisi satu topik 

yang di dalamnya memuat beberapa gagasan, dan/atau proporsi yang berkaitan 

yang harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka. 

Sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, 

disertasi, tests, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar 

dan diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga 

lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan mendalam, dalam 

rangka mendukung gagasan dan/atau proporsi, untuk menghasilkan kesimpulan 

dan saran. 

Sistematika skripsi hasil kajian pustaka terbagi atas 3 bagian utama, yaitu 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Bagian awal mencakup hal-hal yang sama dengan penelitian kuantitatif. 

Sedangkan bagian inti dari skripsi ini memuat: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Kajian 

D. Kegunaan Kajian 

E. Metode Kajian 

F. Batasan Konsep dan Istilah 

BAB II sampai dengan BAB IV masing-masing berisi gagasan pokok, 
diteruskan dengan kajian mendalam dan diakhiri dengan 
rangkuman pembahasan dan implikasi. Judul bab disesuaikan 
dengan materi yang dibahas. 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

Bagian akhir memuat: Daftar Pustaka, Surat Pernyataan Tidak Plagiat, 

Lampiran-lampiran, dan Riwayat hidup 
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A. Isi Bagian Awal 

Unsur-unsur yang harus ada pada bagian awal skripsi hasil penelitian 

kualitatif sama dengan isi bagian awal skripsi hasil penelitian kuantitstif. Susunan 

unsur-unsur tersebut dan isi uraiannya juga sama. Oleh karena itu pembahasan 

mengenai bsgian awal ini tidak diulangi lagi di sini. 

 
B. Isi Bagian Inti 

Jumlah bab (pada bagian inti) dari skripsi hasil kajisn pustaka bisa 

bervarissi, tergantung pada banyaknya gagasan dalam 1 topik yang akan 

dibahas. Umumnya untuk keperluan penulisan skripsi, jumlah bab yang ada 

sebanyak 5 buah. Judul bab beserta isinya diuraikan sebagai berikut: 

 
1.  Bab I Pendahuluan 

Paling tidak ada enam hal yang perlu dikemukakan secara ringkas 

dan jelas pada Bab Pendahuluan ini yaitu: (a) latar belakang masalah, (b) 

permasalahan, (c) tujuan kajian, (d) kegunaan kajian, (e) metode kajian, den 

(f) definisi istilah, 

 
a.  Latar Belakang Masalah 

Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh 

dari koran, majalah, buku jurnal, laporan penelitian, seminar, atau keadaan 

lapangan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang 

diteliti. 

Gambaran umum/sepintas ini bisa bersifat mendukung menunjang 

pendapat peneliti maupun menolak harapan penèliti. Gambaran umum ini 

memberikan uraian pemantapan terhadap pemahaman masalah, yaitu 

misalnya mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, 

penting, dan perlu ditelaah. 

 
b.  Rumusan Masalah 

Bagian ini merupakan pengembangan dari urutan latar belakang 

masalah; menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti/ditelaah ini 

memang belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. 

Uraian tersebut didukung berbagai publikasi yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, mencakup: aspek yang diteliti, konsep-konsep yang 

berkaitan dengan hal yang akan ditulis, dan teori yang melandasi kajian. 

Pembahasan ini hanya berisi uraian yang memang relevan dengan 
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masalah yang akan dikaji, serta disajikan secara sistemetis dan terpadu. 

Selanjutnya dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab 

melalui telaah pustaka (dalam bentuk kelimat tanya); yang memuat 

variabel/hubungan antar veriabel yang akan diteliti. Kata tanya yang 

dipakai berupa apa, mengapa, bagaimana, sejauh mana, kapan, siapa, 

dan sebagainya tergantung pada ruang lingkup masalah yang akan 

dibahas. 

Kemudian dilakukan analisis masalah dan variabel yang terdapat 

dalam judul penelitian. Analisis masalah menghasilkan variabel dan 

hubungan antar variabel. Selanjutnya dilakukan analisis variabel dengan 

mengajukan pertanyaan mengenai masing-masing variabel dan 

pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar variabel. Analisis ini 

diperlukan untuk menyusun alur berfikir dalam memecahkan masalah. 

 
c.  Tujuan Kajian 

Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik 

mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan; berupa 

keinginan realistik peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. Tujuan kajian 

harus mempunyai kaitan atau hubungan yang relevan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

Salah satu tujuan kajian yang dicontohkan di sini adalah  mengkaji 

kehidupan orang-orang yang terkenal dalam suatu bidang untuk 

mengetahui pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana usaha mereka 

untuk meneliti dan menemukan apa yang sekarang dianggap sebagai hal 

yang biasa saja. 

 
d. Kegunaan Kajian 

Penulis memberikan gambaran yang jelas dan realistik mengenai 

kegunaan atau manfaat dari hasil pemecahan masalah. Manfaat yang 

diuraikan dapat dikaitkan dengan peneliti, lembaga tempat kajian 

dilakukan, organisasi profesi, pengembangan ilmu, pendidikan, 

pemecahan masalah yang mendesak, pengambilan keputusan atau 

kebijakan, dan sebegainya. 

 
e. Metode Kajian 

Metode kajian memberikan uraian mengenai semua langkah yang 
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dikerjakan peneliti sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat 

hal-hal yang berkaitan dangan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta 

yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu 

aspek-aspek tertentu yang dijadikan landasan pembahasan peneliti. Perlu 

ditekankan bahwa tulisan mengenai metode kajian hendaknya didasarkan 

atas kajian teori dan khasanah ilmu, yaitu paradigma, teori, konsep, 

prinsip, hukum, postulat, dan asumsi keilmuan yang relevan dengan 

masalah yang dibahas. 

 

f. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

Bagian ini menjelaskan teori- teori yang akan dipergunakan dalam 

menjawab permasalahan yang ada. Bagian ini juga menjelaskan tentang 

istilah- istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan terhadap istilah- 

istilah yang digunakan agar terhindar dari kekaburan. 

 

2. Bab II sampai dengan Bab IV 

Dari masing-masing pertanyaan diidentifikasi alternatif model-

model pemecahan masalahnya (atau jawabannya). Dari setiap alternatif 

pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan diidentifikasi konsep-

konsep yang relevan  yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memilih alternatif pemecahan masalah/jawaban yang tepat. Masing-

masing konsep lebih lanjut dijabarkan lagi menjadi subkonsep 

berdasarkan keperluan, misalnya suatu konsep dilihat dari arti kata atau 

makna yang terkandung di dalamnya atau dilihat dari berbagai segi. 

Pada hakekatnya peninjauan konsep menjadi subkonsep-

subkonsep itu dilakukan untuk menyusun alur berfikir dalam pengkajian 

masalah. Hal ini dilakukan terhadap semua konsep yang ada. 

Berdasarkan uraian yang ini disusun bab-bab yang diperlukan. Masing-

masing bab diberi judul yang sesuai. 

Bahan-bahan untuk pembahasan konsep dan sub-konsep ini dicari 

dan dikumpulkan dari berbagai sumber; yaitu buku, tulisan dalam jurnal, 

majalah Ilmiah, makalah, atau dari sumber lain. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Bab II, Tinjauan Pustaka, 

Bab III tentang Metode Penelitian, dan Bab IV tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. 
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Analisis dan pemecahan masalah yang dilatarbelakangi 

penguasaan materi keilmuan akan tajam dan komprehensif. Juga perlu 

tercermin di sini gagasan dan wawasan peneliti yang tajam dan mengkaji 

masalah. 

Perlu dipelihara konsistensi cara berfikir sejak awal pembahasan. 

Gagasan dan buah pikiran peneliti harus disajikan dalam bentuk alur-alur 

pikir yang logis sehingga mudah ditangkap maknanya. 

 

3. Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang harus taat asas dengan 

uraian kerangka pemikiran terdahulu dan tidak bertentangan. Kesimpulan 

dan saran dinyatakan secara terpisah. Kesimpulan merupakan pernyataan 

singkat dan tepat yang dirangkum dari hasil kajian dan pembahasan. 

Saran dibuat berkaitan dengan hasil kajian/pembahasan yang telah 

dilakukan. Saran ditujukan baik kepada para peneliti dalam bidang sejenis, 

yang ingin melanjutkan atau mengembangkan kajian yang sudah 

diselesaikan, maupun kepada pihak lain yang dapat memanfaatkan hasil 

kajian ini. Saran dapat mengenai aspek yang dapat diteliti lebih lanjut atau 

hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saran bukan merupakan 

suatu keharusan. 

 

C. Isi Bagian Akhir 

Bagian ini merupakan bagian akhir yang terdiri atas Daftar Pustaka, Surat 

Pernyataan Tidak Plagiat, Lampiran-lampiran, dan Riwayat Hidup. Tatacara 

penulisan dari keempat aspek di atas dapat dilihat kembali pada Bab II (Skripsi 

Hasil Penelitian Kuantitatif). 
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BAB V 

SKRIPSI HASIL KERJA PENGEMBANGAN (PROYEK) 

 

Skripsi yang disusun berdasarkan hasil kerja pengembangan (proyek) 

terdiri atas 2 bagian, yaitu: 

Bagian I : Memuat kajian analitik pengembangan proyek. Kajian analitik ini 

dituangkan dalam 5 bab seperti terlihat dalam format Bagian I di 

bawah ini. 

Bagian II :  Memuat produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan seperti 

telah dispesifikasi dalam Bagian I. 

 
Bagian I dan II disusun dalam naskah terpisah, sedangkan penjilidannya, 

apabila memungkinkan dapat disatukan. 

Format Bagian I: 

Bagian Awal; terdiri dari beberapa aspek yaitu: 

Halaman Sampul 

Lembar Logo  

Halaman Judul  

Abstrak 

Halaman Persetujuan 

Halaman Motto 

Halaman Persembahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Daftar .... (tanda-tanda lain jika perlu) 

 

Bagian inti; berisi aspek-aspek berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Pengembangan Proyek 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

E. Sistematika 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Memuat kajian teoretik dan empirik mengenai proyek yang 

dikembangkan. 

BAB III METODE PENGEMBANGAN 

A. Model Pengembangan 

B. Prosedur Pengembangan 

C. Uji Coba Produk 

1. Disain Uji Coba 

2. Subyek Coba 

3. Jenis data 

4. Instrumen Pengumpul Data 

5. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENGEMBANGAN 

A. Penyajian Data Uji Coba 

B. Analisis data 

C. Revisi produk 

BAB V KAJIAN/PEMBAHASAN DAN SARAN 

A. Kajian/Pembahasan Produk yang telah Direvisi 

B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan 

Lanjutan Produk 

 

Bagian ini merupakan bagian akhir yang terdiri atas Daftar 

Pustaka, Surat Pernyataan Tidak Plagiat, Lampiran-lampiran, 

dan Riwayat Hidup. Tatacara penulisan dari keempat aspek di 

atas dapat dilihat kembali pada Bab II (Skripsi Hasil Penelitian 

Kuantitatif). 
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Format Bagian II 

Format ini tidak bisa disajikan secara seragam. Formatnya akan tergantung 

pada produk apa yang dikembangkan, bagaimana spesifikasinya, dan 

bagaimana model serta prosedur pengembangannya. Butir-butir inilah yang 

secara langsung telah menentukan format Bagian II dari skripsi. Atas dasar ini, 

maka dalam buku pedoman ini tidak ada ketentuan khusus mengenai Bagian II. 

Mahasiswa dipersilakan mengembangkan sendiri sesuai dengan spesifikasi 

produk yang dikerjakan. 

 
A. Isi Bagian Awal 

Mengensi isi bagian awal ini sama dengan isi bagian awal pada skripsi 

hasil penelitian kuantitatif. 

 

B. Isi Bagian inti 

Bagian inti dituangkan dalam 5 (lima) bab. Secara  beruntun Bab I 

mengemukakan uraian-uraian pendahuluan, Bab II memaparkan hasil kajian 

teori-teori dan temuan-temuan empirik yang relevan dengan proyek yang 

dikembangkan. Bab III memaparkan  metode yang dipakai oleh pengembang 

untuk menghasilkan proyek, Bab IV memaparkan hasil-hasil pengembangan, dan 

Bab V memaparkan kajian/pembahasan hasil pengembangan untuk keperluan 

pemanfaatan dan diseminasi. 

 

1.  Bab I Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah 

Bagian ini mengungkapkan konteks pengembangan proyek dalam 

masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, uraian perlu diawali 

deri identifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada antara kondisi riil  

dengan kondisi ideal, serta dampak yang ditimbulkan oleh kesenjangan-

kesenjangan itu. Berbagai alternatif untuk mengatasi kesenjangan itu 

perlu dipaparkan secara  singkat yang disertai dengan identifikasi faktor 

penghambat dan pendukungnya Alternatif yang ditawarkan sebagai 

pemecah masalah beserta rasionalnya dikemukakan pada bagian dari 

paparan latar belakang masalah. 
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b. Rumusan Masalah 

Sebagai penegasan dari apa yang dibahas dalam latar belakang 

masalah, pada bagian ini perlu dikemukakan rumusan spesifik dari 

masalah yang hendak dipecahkan. Rumusan masalah pengembangan 

proyek hendaknya dikemukakan secara singkat, padat, jeias, dan 

diungkapkan dengan kalimat pernyataan, bukan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan seperti dalam rumusan masalah penelitian. Rumusan 

masalah hendaknya disertai dengan alternatif pemecahan yang 

ditawarkan serta rasionsi mengapa alternatif itu yang dipilih sebagai 

pemecah yang paling tepat terhadap masalah yang ada. 

 
c. Tujuan Pengembangan 

Tujuan pengembangan dirumuskan bertolak dari masalah yang 

ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. 

Arahkan rumusan tujuan pengembangan ke pencapaian kondisi ideal 

seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah.  

 
d. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap 

tentang karakteristik hasil (produk) yang diharapkan dari kegiatan 

pengembangan. Karakteristik produk mencakup semua identitas penting 

yang dapat dipakai untuk membedakan satu produk dengan produk 

lainnya. Produk yang dimaksud dapat berupa: kurikulum, modul, paket 

pembelajaran, buku teks, alat evaluasi (test), model, atau produk lain 

yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, 

pembelajaran, atau pendidikan. Setiap produk memiliki spesifikasi yang 

berbeda dengan produk lainnya. Kurikulum bahasa Inggris memiliki 

spesifikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan kurikulum bidang 

studi lainnya, meskipun di dalamnya dapat ditemukan komponen yang 

sama. 

 
e. Pentingnya Pengembangan 

Bagian ini sering dikacaukan dengan Tujuan Pengembangan. 

Tujuan pengembangan mengungkapkan upaya pencapaian kondisi yang 

ideal, sedangkan pentingnya pengembangan mengungkapkan 

argumentasi mengapa perlu ada pengubahan kondisi rill ke kondisi ideal. 
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Dengan kata lain, pentingnya pengembangan mengungkapkan mengapa 

masalah yang ada perlu dan mendesak untuk dipecahkan. 

Dalam bagian ini diharapkan juga terungkap kaitan antara urgensi 

pemecahan masalah dengan konteks permasalahan yang lebih luas. 

Pengaitan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pemecahan suatu 

masalah yang konteksnya mikro benar-benar dapat memberi Sumbangan 

bagi pemecahan masalah lain yang konteksnya lebih luas. 

 
f. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dan pengembangan merupakan landasan pijak untuk 

menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran 

pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya 

diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data 

empirik yang relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan dengan 

menggunakan produk yang akan dikembangkan. 

Keterbatasan pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari 

produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, 

khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. Paparan ini 

dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan 

ini disikapi hati-hati oleh pemakai sesuai dengan asumsi yang menjadi 

pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu tersedia dalam 

memanfaatkannya. 

 
g. Batasan Konsep dan Istilah 

Bagian ini mengungkapkan definisi istilah-istilah yang khas dipakai 

dalam pengembangan produk yang diinginkan, baik pada sisi model dan 

prosedur yang dipakai dalam pengembangan maupun pada sisi produk 

yang dihasilkan. Istilah-istilah yang perlu diberi batasan hanya yang 

memiliki peluang ditafsirkan berbeda oleh pembaca/pemakai produk. 

Batasan dari istilah-istilah tersebut harus dirumuskan seoperasional 

mungkin. Makin operasionai rumusan batasan istilah makin kecil peluang 

istilah itu ditafsirkan berbeda oleh pembaca/pemakai. 

 
h. Sistematika Penulisan 

Paparan bagian ini dimaksudkan untuk menunjukkan Cara 

pengorganisasian (sistematika) keseluruhan skripsi, baik untuk Bagian I, 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah       51 

 
yang memuat kajian analitik,, maupun Bagian II, yang memuat produk 

yang dihasiikan dari kegiatan pengembangan. 

 

2.   Bab II Kajian Pustaka 

Bab ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kerangka acuan 

komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau dalam 

mengembangkan produk yang diharapkan. Kerangka acuan ini distruktur 

(disusun) berdasarkan kajian berbagai aspek teoretik dan empirik yang terkait 

dengan permasalahan dan upaya yang akan ditempuh untuk 

memecahkannya. Uraian-uraian dalam bab ini diharapkan menjadi landasan 

teoretik mengapa masalah itu urgen dipecahkan dan mengapa dengan cara 

pengembangan produk seperti yang dipilih. 

Kajian teoretik mengenai model dan prosedur yang akan dipakai 

dalam pengembangan juga perlu dikemukakan dalam bagian ini. Terutama 

dalam kerangka memberikan pembenaran terhadap produk yang akan 

dikembangkan. Di samping itu, bagian ini juga dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-

upaya lain yang mungkin sudah pernah ditempuh oleh ahli lain untuk 

mendekati permasalahan yang sama atau relatif sama. 

 

3. Bab III Metode Pengembangan 

Metode pengembangan hendaknya memuat butir-butir penting berikut 

ini: model pengembangan, prosedur pengembangan, dan uji coba produk. 

Dalam uji coba produk perlu diungkapkan: disain uji coba, subjek coba, jenis 

data, instrumen pengumpul data, dan teknik analisis data. 

a. Model Pengembangan 

Dikemukakan secara singkat struktur model yang dipakai sebagai 

dasar pengembangan proyek. Apabila model yang dipakai merupakan 

adaptasi dari model yang sudah ada, maka pemilihannya perlu disertai 

dengan alasan, komponen-komponen yang disesuaikan, serta kekuatan 

dan kelemahan model itu. Apabila model yang dipakai dikembangkan 

sendiri, maka informasi yang lengkap mengenai setiap komponen dan 

kaitan antarkomponen dari model itu perlu dipaparkan. 
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b. Prosedur Pengembangan 

Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedural yang 

ditempuh oleh pengembang dalam memuat produk yang dispesifikasi. 

Prosedur pengembangan jangan dikacaukan dengan model 

pengembangan. Apabila, model pengembangannya prosedural, maka 

prosedur pengembangannya tinggal mengikuti langkah-langkah seperti 

yang terlihat pada modelnya. Model pengembangan juga bisa konseptual 

atau teoretik. Kedua model ini tidak secara langsung memberi petunjuk 

tentang bagaimana langkah prosedural yang dilalui sampai ke produk 

yang dispesifikasi. Oleh Karena itu, perlu dikemukakan lagi langkah 

proseduralnya. 

 
c. Uji Coba Produk 

Uji coba dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan tingkat keefektivan, efisiensi, 

dan/atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. 

 
1) Disain Uji Coba 

Secara lengkap, uji coba produk pengembangan biasanya 

dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: uji perseorangan, uji kelompok 

kecil, dan uji lapangan. Dalam kegiatan pengembangan, pengembang 

bisa saja hanya melewati dan berhenti pada tahap uji perseorangan, 

atau dilanjutkan dan berhenti sampai tahap uji kelompok kecil, atau 

sampai uji lapangan. Semuanya tergantung pada urgensi dan data 

yang dibutuhkan melalui uji coba itu.  

Disain uji coba produk bisa menggunakan disain yang biasa 

dipakai dalam penelitian kuantitatif, yaitu disain deskriptif atau 

eksperimental. Yang perlu diperhatikan adalah ketepatan memilih 

disain untuk tahapan tertentu (perseorangan, kelompok kecil, atau 

lapangan) agar data yang dibutuhkan untuk memperbaiki produk 

dapat diperoleh secara lengkap. 

 
2) Subjek Coba 

Karakteristik subjek coba perlu diidentifikasi secara lengkap 

dan jelas, termasuk cara pemilihan subyek coba itu. Subjek ini dapat 

berupa ahli di bidang isi produk, ahli di bidang perancangan produk-
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produk, dan/atau sasaran pemakai produk. Yang penting setiap 

produk coba yang dilibatkan harus disertai identifikasi karakteristiknya 

secara jelas dan lengkap, tetapi terbatas dalam kaitannya dengan 

produk yang dikembangkan. Teknik pemilihan subyek coba perlu 

dikemukakan agak rinci. Apakah menggunakan teknik random, 

rumpun, atau teknik lainnya yang sesuai. 

 
3) Jenis Data 

Uji coba dimaksudkan untuk memperoleh data sebagai dasar 

untuk menetapkan tingkat keefektivan, efisiensi, dan/atau daya tarik 

dari produk yang dihasilkan. Dalam konteks ini sering pengembang 

tidak bermaksud mengumpulkan data secara lengkap yang 

mencakup ketiganya Bisa saja, sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan, pengembang hanya melakukan uji coba untuk 

melihat daya tarik dari suatu produk, atau hanya untuk melihat tingkat 

efisiensinya, atau keduanya. Keputusan ini tergantung pada 

pemecahan masalah yang ditetapkan di Bab I: apakah pada 

efektivitas, efisiensi, daya tarik, atau ketiganya. 

Penekanan pada efisiensi suatu pemecahsn masalah akan 

membutuhkan data tentang efisiensi produk yang dikembangkan. 

Begitu pula halnya dengan penekanan pada efektivitas atau daya 

tarik. Atas dasar ini, maka jenis data yang perlu dikumpulkan harus 

disesuaikan dengan informasi apa yang dibutuhkan tentang produk 

yang dikembangkan. 

Paparan mengenai jenis data yang dikumpulkan hendaknya 

dikaitkan dengan disain dan pemilihan subyek coba. Jenis data 

tertentu bagaimanapun juga akan menuntut disain tertentu dari 

subyek coba tertentu. Misalnya pengumpulan data mengenai 

kecermatan isi dapat dilakukan secara perorangan dari ahli isi, atau 

secara kelompok dalam bentuk seminar kecil, atau seminar yang 

lebih luas yang melibatkan ahli isi, ahli disain, dan saran pemakai 

produk. 

 
4) Instrumen Pengumpulan Data 

Jika menggunakan instrumen yang sudah ada maka perlu 

disertai uraian mengenai karakteristik instrumen itu, terutama 
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mengenai kesahihan dan keterandalannya. Apabila, instrumen yang 

dipakai dikembangkan sendiri, maka prosedur pengembangannya 

juga diuraikan. 

 

5) Teknik Analisis Data 

Teknik dan prosedur analisis yang digunakan, untuk 

menganalisis data uji coba dikemukakan dalam bagian ini dan disertai 

alasannya. Apabila teknik analisis yang dipakai sudah cukup dikenal, 

maka tidak perlu disertai uraian yang rinci sekali. Akan tetapi, apabila 

teknik tersebut belum banyak dikenal, perlu disertai uraian lebih rinci. 

 

4. Bab IV Hasil Pengembangan 

a. Penyajian Data Uji Coba 

Semua data yang dikumpulkan dari kegiatan uji coba produk 

disajikan dalam bagian ini. Penyajian data sebaiknya dituangkan dalam 

bentuk tabel, bagan, atau gambar yang dapat dikomunikasikan secara 

cepat dan cermet. Sebelum dianalisis, data ini perlu diklasifikasi 

berdasarkan jenisnya dan komponen produk yang dikenbangkan. 

Klasifikasi ini akan amat berguna untuk keperluan revisi produk itu. 

b. Analisis Data 

Bagian ini mengungkapkan secara rinci hasil analisis data uji 

coba. Penyajian hasil analisis data perlu dibatasi pada hal-hal yang 

sifatnya faktual, tanpa disertai interpretasi pengembang. Kesimpulan hasil 

analisis perlu dikemukakan dalam bagian akhir dari butir ini. Kesimpulan 

inilah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan revisi produk. 

c. Revisi Produk 

Kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data tentang produk 

yang diuji coba dipakai sebagai dasar dalam penetapan apakah produk 

itu perlu direvisi atau tidak. Keputusan merevisi produk hendaknya 

disertai dengan pembenaran bahwa setelah direvisi produk itu akan 

menjadi lebih efektif, efisien, dan/atau menarik Komponen-komponen 

yang direvisi dan hasil revisinya harus secara jelas dikemukakan dalam 

bagian ini. 
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5. Bab V Penutup 

Ada dua butir penting yang perlu dikemukakan dalam bab ini, yaitu 

kajian/pembahasan produk yang telah direvisi san saran pemanfaatan, 

diseminasi, serta pengembangan lebih lanjut. 

a. Kajian/Pembahasan Produk yang telah Direvisi  

Wujud akhir dari produk yang dikembangkan (produk setelah 

direvisi), dalam bagian ini, perlu dikaji secara objektif dan tuntas. Kajian 

harus didasarkan pada landasan teoretik yang telah dibahas dalam Bab 

II, dan hasil kajiannya mengarah kepada peluang dimanfaatkannya 

produk itu sebagai pemecah yang ada. 

Kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan produk hendaknya 

dideskripsikan secara lengkap dengan tinjauan yang komprehensif 

terhadap kaitan antara produk dengan masalah yang ingin 

dipecahkannya. Peluang munculnya masalah lain dari pemanfaatan 

produk itu juga perlu diidentifikasi, dan sekaligus disertai prediksi 

bagaimana mengantisipasi permasalahan baru. 

 
a. Saran, Diseminasi, dan Pengembangan Lanjutan Produk Saran 
 

Pengajuan saran dalam bagian ini diarahkan ketiga sisi, yaitu: 

saran untuk keperluan kemanfaatan produk, saran untuk diseminasi 

produk ke sasaran yang lebih luas, dan saran untuk keperluan 

pengembangan lebih lanjut mengenai produk itu. Setiap saran hendaknya 

didasarkan pada hasil kajian terhadap produk seperti yang telah dibahas 

dalam butir sebelumnya. Pengungkapannya hendaknya menggunakan 

pernyataan-pernyataan preskriptif dan diusahakan agar saran yang satu 

secara eksplisit berbeda dari saran lainnya. Argumentasi juga perlu 

disertakan dalam setiap saran yang diajukan. 

 

C. Isi Bagian Akhir 

Bagian ini merupakan bagian akhir yang terdiri ates Daftar Pustaka, 

Lembar Penyataan Tidak Plagiat, Lampiran-lampiran, dan Riwayat Hidup. 

Tatacara penulisan dari keempat aspek di atas dapat dilihat kembali pada Bab II 

(Skripsi Hasil Penelitian Kuantitatif) 
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BAB VII 

SKRIPSI HASIL PENELITIAN TINDAKAN 

 

Menurut Grundy dan Kemmis (1990:322), penelitian tindakan memiliki dua 

tujuan pokok, yaitu meningkatkan {improve) dan melibatkan (involve). Penelitian 

tindakan bertujuan meningkatkan bidang praktik, meningkatkan pemahaman 

praktik yang dilakukan oleh praktisi, dan meningkatkan situasi tempat praktik 

dilaksanakan. Penelitian tindakan juga berusaha melibatkan pihak-pihak yang 

terkait. Jika penelitian tindakan dilaksanakan di sekolah, maka dinamakan 

penelitian tindakan kelas, pihak yang terkait adalah, antara lain, kepala sekolah, 

guru, siswa, karyawan, dan orang tua siswa. 

Tujuan meningkatkan dan melibatkan dalam penelitian tindakan 

hendaknya saling menunjang, karena pada dasarnya penelitian tindakan adalah 

suatu bentuk penelitian sosial. Pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan 

praktik yang sedang diteliti hendaknya dilibatkan dalam semua tahapan siklus 

kegiatan penelitian yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Selama kegiatan penelitian tindakan berlangsung diharapkan pihak-

pihak yang terkait langsung dengan kegiatan praktik juga ikut terlibat dalam 

proses penelitian. 

A. Langkah-langkah dalam Penelitian Tindakan 

Secara garis besar, langkah-langkah dalam penelitian tindakan meliputi 

perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pemantauan (monitoring atau 

observing), dan reflekasi atau penilaian (reflecting atau evaluating) (Kemmis 

dan McTaggart, 1982). Keempat langkah pokok ini membentuk satu siklus. 

Penelitian tindakan merupakan strategi yang berkelanjutan. Siklus yang terdiri 

dari empat langkah tersebut diulang sehingga membentuk spiral: perumusan 

kembali rencana, perbaikan tindakan, pencarian fakta lebih banyak, dan analisis 

ulang.  

Seseorang akan mengawalinya dengan gagasan dan kemudian 

memikirkan ungkapan yang tepat untuk gagasan tersebut. Proses ini adalah 

perencanaan. Kemudian dia akan menuliskan kalimat yang merupakan 

perwujudkan gagasan yang dimaksud. Ini adalah pelaksanaan. Dia juga akan 

mengamati kalimat yang sudah ditulis. Kegiatan ini adalah pengamatan atau 

pemantauan. Dia kemudian akan menimbang-ninmbang apakah kalimat yang 

ditulis sudah tepat ataukah belum. Ini merupakan kegiatan refleksi dan penilaian. 
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Jika dia merasa perlu mengubah apa yang sudah ditulisnya, berarti dia memiliki 

rencana baru, yang kemudian dia laksanakan, pantau, dan nilai kembali. Proses 

yang demikian berlangsung terus. Siklus yang satu diikuti oleh siklus yang lain. 

Apakah menulis kalimat seperti yang diilustrasikan di atas merupakan 

penelitian tindakan? Menulis kalimat yang demikian bukan tindakan strategis, 

karena siklus yang ada tidak dilaksanakan secara sadar dan sengaja. 

Penelitian tindakan menuntut tindakan yang sadar dan disengaja. Penelitian 

tindakan membutuhkan strategi penelitian ilmiah, seperti halnya jadwal 

pengamatan, wawancara, analisis transkrip untuk mengumpulkan data. Ini 

semua bermanfaat sebagaik kontrol atau kendali dan untuk memantau dan 

menganalisis tindakan yang telah direncanakan. 

1. Perencanaan 

Dalam kegiatan apapun, perencanaan memiliki peran yang penting. 

Dalam penelitian tindakan, perencanaan menjadi langkah pertama yang menjadi 

dasar bagi langkah berikutnya. Berdasarkan definisi, perencanaan harus 

bersifat prospektif (Kemmis dan McTaggart, 1982), yaitu menunjukkan arah 

tindakan. Dengan demikian, perencanaan harus mengarah pada apa saja yang 

akan dilakukan. Semua kegiatan yang melibatkan manusia sampai pada 

tingkat tertentu tidak dapat diramalkan dan karenanya mengandung resiko. 

Perencanaan harus mengidentifikasi dan mengantisipasi hal-hal yang demikian. 

Perencanaan harus bersifat luwes agar dapat disesuaikan dengan kejadian-

kejadian yang tidak terramalkan sebelumnya dan dengan kendala-kendala yang 

sebelumnya tidak diketahui. 

Tindakan yang dicantumkan dalam perencanaan harus bersifat strategis. 

Tindakan strategis adalah tindakan yang dilaksanakan secara sadar dan 

sengaja berdasarkan pemikiran rasional. Tindakan strategis bukan tindakan 

yang semata-mata berdasarkan kebiasaan atau pandangan yang tidak 

dilandasi oleh pemikiran rasional. 

Sifat strategis ini memiliki dua pengertian. Pertama, tindakan-tindakan 

tersebut harus memperhitungkan resiko-resiko yang ada dan memperhatikan 

kendala-kendala yang mungkin timbul di lapangan. Kedua, tindakan strategis 

harus dipilih karena tindakan tersebut memberi peluang pada guru untuk 

bertindak secara lebih efektif dan bijaksana untuk meningkatkan suatu keadaan. 

Tindakan strategis diharapkan dapat membantu guru untuk mengatasi 

kendala yang ada dan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak 
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secara tepat dan efektif dalam situasi yang dihadapinya. Tindakan strategis juga 

hendaknya membantu guru untuk menyadari adanya potensi baru dari tindakan 

tersebut untuk meningkatkan kualitas. Dalam proses perencanaan, guru dapat 

bekerja sama dengan pihak lain untuk membicarakan tindakan-tindakan 

strategis apa yang akan dilaksanakan dan untuk membangun pengertian 

bersama Dengan pengertian tersebut, mereka dapat menganalisis dan 

meningkatkan pemahaman terhadap tindakan mereka dalam situasi yang 

mereka hadapi. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah implementasi dari rencana. Tindakan yang 

dilaksanakan adalah tindakan yang disengaja dan terkendali. Tindakan pertama 

berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan lebih jauh dari tindakan 

berikutnya. Suatu tindakan hendaknya dilandasi dengan niat untuk 

mengembangkan atau memperbaiki situasi kelas dalam arti luas. Jika dilihat 

urutannya, tindakan diarahkan oleh perencanaan, dalam arti bahwa tindakan 

harus memperhatikan perencanaan sebagai landasannya. Oleh karenanya, 

tindakan bersifat retrospektif (Kemmis dan McTaggart, 1982). 

Sifat retrospektif tindakan ini penting, karena sifat ini ini membedakan 

penelitian tindakan dengan kegiatan sehari-hari manusia (meskipun tanpa 

disadari kegiatan tersebut dapat memiliki unsur perencanaan, pelaksanaan, dan 

perencanaan kembali). Perbedaanya adalah bahwa penelitian tindakan 

merupakan suatu kegiatan yang direncanakan secara sadar dan disengaja, 

suatu ciri yang mengarah pada tindakan strategis seperti yang sudah disebut di 

atas. 

Namun, tindakan tidak sepenuhnya diarahkan oleh rencana. Tindakan 

dilaksanakan pada situasi dan waktu tertentu. Kadang-kadang muncul 

kendala secara tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya. Oleh karena itu, 

rencana tindakan harus selalu memiliki ciri yang bersifat sementara. Rencana 

harus luwes dan memberi peluang pada adanya perubahan sesuai dengan 

keadaan. Tindakan sekarang terikat dengan tindakan sebelumnya, tetapi 

tindakan sebelumnya juga memiliki jangkauan yang sementara terhadap 

kenyataan yang terjadi sekarang. Dengan demikian tindakan tidak bersifat 

kaku tetapi dinamis, yang dalam pelaksanaannya memerlukan keputusan yang 

segera mengenai apa yang harus dilakukan. 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah       59 

 
Implementasi rencana tindakan mengasumsikan adanya ciri usaha yang 

sungguh-sungguh menuju perbaikan. Negosiasi dan kompromi diperlukan, 

namun kompromi juga harus dilihat dalam konteks strategis. Tindakan 

berikutnya didasarkan pada hasil tindakan sebelumnya. Hasil tindakan 

hendaknya selalu dilihat dari tiga aspek: peningkan praktik, peningkatan 

pemahaman (secara individual atau kelompok), dan peningkatan situasi tempat 

tindakan dilaksanakan. 

 

3. Pengamatan atau Pemantauan 

Pengamatan atau pemantauan dalam penelitian tindakan berfungsi untuk 

mendokumentasikan implementasi perencanaan dalam pelaksanaan tindakan. 

Pemantauan juga bersifat prospektif (memandang ke depan) karena menjadi 

dasar bagi penilaian (refleksi atau evaluasi) terhadap tindakan sekarang, dan 

lebih-lebih lagi bagi tindakan yang akan datang selagi siklus yang sekarang 

berlangsung. Pengamatan atau pemantauan yang cermat diperlukan karena 

tindakan pada umumnya mengalami kendala di lapangan. Kendala tidak 

selalu dapat diketahui sebelumnya. Pemantauan harus direncanakan tetapi 

tidak boleh teralu sempit. Observasi, sebagai salah satu alat pemantau, 

misalnya, tidak boleh terlalu sempit. Observasi harus bersifat responsif dan 

terbuka. Seperti halnya tindakan, rencana pemantauan harus luwes dan 

memberi peluang untuk mencatat hal-hal yang tidak diharapkan. Peneliti perlu 

mengamati proses tindakan, pengaruh tindakan pada situasi (baik yang 

dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki), kendala yang timbul, dan 

masalah-masalah lain yang muncul. Pemantauan selalu diarahkan oleh tujuan 

untuk memberikan dasar bagi refleksi atau penilaian. Dengan cara ini, 

pemantauan dapat membantu meningkatkan praktik melalui pemahaman yang 

lebih baik dan melalui tindakan strategis yang lebih memadai. 

4. Refleksi dan Penilaian 

Refleksi bersifat retrospektif. Artinya, refleksi akan melihat kembali 

tindakan yang telah dicatat dalam tahap pemantauan. Refleksi berusaha 

memberi makna pada proses, masalah, kendala yang muncul ketika tindakan 

strategis dilaksanakan, dan efektifitas tindakan untuk memecahkan 

masalah atau meningkatkan situasi. Refleksi mempertimbangkan berbagai 

macam perspektif dari pihak-pihak yang terlibat dan berusaha memahami 
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permasalahan dan penyebab timbulnya permasalahan. Refleksi biasanya 

dilakukan melalui diskusi antara pihak-pihak tersebut. Diskusi akan mengarah 

pada pemahaman baru dan dijadikan dasar untuk memperbaiki rencana yang 

akan dilaksanakan pada siklus berikutnya. Refleksi memiliki aspek evaluatif, 

karena langkah ini meminta pihak-pihak yang terlibat untuk menimbang-nimbang 

dan menilai apakah tindakan strategis yang telah dilakukan efektif atau tidak. 

Berdasarkan pemikiran di atas, isi, dan sistematika skripsi sebagai 

laporan dari penelitian tindakan terbagi atas tiga bagian utama, yaitu bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Bagian Awal; hal yang termasuk dalam bagian awal ini adalah: 

Halaman sampul 

Lembar Logo 

Halaman Judul 

Abstrak 

Halaman Persetujuan 

Halaman Pengesahan 

Halaman Motto 

Halaman Persembahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Daftar .... (tanda-tanda lain jika perlu) 

Bagian Inti, meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. (Berisi Kajian teori yang mendukung variabel bebas) 

B. (Berisi Kajian teori yang mendukung variabel terikat) 
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C. Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis Tindakan (bila ada) 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

B. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

C. Subjek Penelitian 

D. Instrumen Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM 

B. HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Data 

2. Pengujian Hipotesis 

C. PEMBAHASAN  

 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 
Bagian Akhir: (1) daftar pustaka, (2) Surat Pernyataan Tidak Plagiat, (3) 

lampiran-lampiran, dan (4) riwayat hidup. 

 
A. Isi bagian awal 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang unsur-unsur dari 

bagian awal skripsi yang telah disebutkan di atas, maka berikut ini disajikan isi 

yang terkandung dalam masing-masing unsur tersebut. 

 

1.  Halaman Sampul 

Halaman ini berisi: judul skripsi secara lengkap. lambang UM Metro, 

nama dan nomor pokok mahasiswa (NPM), fakultas, universitas, dan tahun 

pembuatan skripsi. Semua huruf dicetak dengan huruf kapital. Komposisi 

huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur simetris, rapi dan serasi. 

(Contoh dapat dilihat pada Lampiran 1). 
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2. Lembar Logo 

Lembar ini hanya berisi lambang UM Metro dengan ukuran tertentu, 

(Contoh pada lampiran 19). 

 
3.  Halaman Judul 

Halaman judul terdiri dari 2 halaman. Halaman pertama, isi dan 

formatnya sama dengan halaman sampul. Halaman judul lembar kedua 

memuat: (1) judul skripsi secara lengkap yang diketik dengan huruf kapital, 

(2) teks "SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan dalam 

Menyelesaikan Program Sarjana ...", (3) nama dan nomor pokok mahasiswa, 

diketik dengan huruf kapital Pada huruf pertama dari nama, dan NPM, (4) 

nama lengkap universitas, fakultas, jurusan, dan program studi diketik 

dengan huruf kapital, (5) bulan (diketik dengan huruf kecil kecuali huruf 

pertama) dan tahun pembuatan skripsi. (Contoh dapat dilihat pada lampiran 

2). 

 
4. Abstrak 

Dalam abstrak dicantumkan kata kunci yang ditempatkan di bawah 

nama dosen pembimbing. Jumlah kata kunci ini sekitar 5 buah. Kata kunci 

diperlukan untuk komputerisasi dan online sistem informasi ilmiah. Dengan 

kata kunci ini mudah ditemukan judul skripsi dan abstraknya dengan mudah. 

Di dalam teks abstrak disajikan secara padat inti sari skripsi yang 

mencakup latar belakang masalah yang diteliti, tujuan penelitian, metode 

yang digunakan, hasil- hasil yang diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik, 

dan (kalau ada) saran yang diajukan. 

Teks di dalam abstrak diketik dengan spasi tunggal (1 spasi) dan 

panjangnya tidak lebih dari 2 halaman kertas ukuran A4 (contoh format 

abstrak dapat dilihat pada lampiran 5).  

 
5. Halaman Persetujuan 

Hal-hal yang dicantumkan dalam halaman persetujuan pembimbing 

adalah: (1) teks "Skripsi oleh .... ini telah disetujui untuk diuji, (2) Nama 

lengkap dan nomor induk pegawai (NIP/NBM/NIDN) Pembimbing I serta 

Pembimbing II, serta ketua jurusan. (Contoh format pada lampiran 3).  
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6.  Halaman Pengesahan 

Hal-hal yang dicantumkan dalam halaman pengesahan adalah: (1) 

teks "Skripsi oleh .... ini telah dipertahankan di depan tim penguji (2) Nama 

Tim Penguji (ketua, Sekretaris, Penguji Utama)  

Halaman pengesahan skripsi ditandatangani oleh para penguji dan 

dekan. Pengesahan ini baru diberikan setelah diadakan penyempurnaan isi 

skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan saran-saran yang 

diberikan oleh para penguji pada saat berlangsungnya ujian skripsi. Dalam 

lembar pengesahan dosen penguji ini terdapat tanggal-bulan-tahun 

dilaksanakannya ujian, tanda tangan, nama lengkap, dan NIP dari masing-

masing dewan penguji serta dekan. (Contoh dapat dilihat pada Lampiran 4). 

 
7.  Halaman Motto 

Motto (jika ada) hendaknya mencerminkan isi skripsi, dan 

ditempatkan pada halaman Motto. Motto dapat merupakan kutipan dari 

berbagai sumber atau dapat merupakan ekspresi penulis. (Contoh pada 

Lampiran 17). 

 

8.  Halaman Persembahan 

Halaman persembahan berisi ungkapan khusus penulis untuk 

menyatakan kepada siapa tulisan tersebut dipersembahkan. (Contoh pada 

Lampiran 18). 

 

9. Kata Pengantar 

Di dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis 

skripsi yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi dan/ atau 

pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam mempersiapkan 

melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi. 

Tulisan KATA PENGANTAR ditulis dengan huruf kapital, simetris di 

batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Teks kata pengantar 

diketik dengan spasi gands (2 spasi). Panjang teks tidak lebih dari 2 halaman 

kertas ukuran A4. Kemudian pada akhir teks dicantumkan kata “Penulis” 

tanpa menyebut nama terang, dan ditempatkan di pojok kanan bawah. 
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10. Daftar Isi 

Di dalam halaman daftar isi dimuat judul bab, judul subbab, dan judul 

anak sub-sub yang disertai dengan nomor halaman tempat pemuatannya di 

halaman teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul 

sub-sub dan anak sub-sub hanya huruf awalnya saja yang diketik dengan 

huruf kapital. Daftar isi hendaknya menggambarkan garis besar organisasi 

keseluruhan isi skripsi (contoh pada lampiran 6). 

 
11. Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel memuat: nomor tabel, judul tabel dan nomor 

halaman untuk setiap tabel. Judul tabel harus sama dengan yang terdapat di 

dalam teks. Judul tabel yang memerlukan lebih dari 1 baris diketik dengan 

spasi tunggal. Antara judul tabel yang satu dengan yang lainnya diberi jarak 2 

spasi. (Contoh format pada lampiran 7). 

 
12. Daftar Gambar 

Pada halaman daftar gambar dicantumkan nomor gambar, dan nomor 

halaman tempat pemuatannya dalam teks. Judul gambar yang memerlukan 

lebih dari 1 baris diketik dengan spasi tunggal. Antara judul gambar yang satu 

dengan yang lainnya diberi jarak 2 spasi. (Contoh format pada lampiran 8). 

 

13. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor 

halaman tempat lampiran itu berada. Judul lampiran yang memerlukan lebih 

dari 1 baris diketik dengan spasi tunggal. Antara judul lampiran yang satu 

dengan yang lainnya diberi jarak 2 spasi. (Contoh format pada lampiran 9). 

 

14. Daftar ... (tanda-tanda lain jika perlu) 

Jika dalam suatu skripsi banyak digunakan tanda-tanda lain yang 

mempunyai makna esensial, seperti singkatan atau lambang-lambang 

matematika, ilmu eksakta, dan teknik maka perlu ada daftar mengenai 

lambang-lambang atau tanda-tanda lain yang digunakan dalam skripsi 

tersebut. 
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B. Isi Bagian Inti 

Bagian inti dari skripsi terdiri dari beberapa bagian meliputi: Pendahuluan, 

Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, 

Kesimpulan dan Saran. Rincian isi dari masing-masing bagian diuraikan pada 

bahasan berikut ini. 

 
1.  Pendahuluan 

Pendahuluan adalah bab pertama dari skripsi yang mengantarkan 

pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan 

mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada 

dasarnya memuat (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) 

tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) asumsi dan keterbatasan 

penelitian,  (f) ruang lingkup penelitian. Dan hal-hal lain yang diperlukan 

sesuai dengan disiplin ilmu. 

 
a. Latar Belakang Masalah 

Dalam bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara 

harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein), baik kesenjangan 

teoretik maupun kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah 

yang diteliti. Dalam latar belakang masalah ini dipaparkan masalah yang 

berhasil diidentifikasi peneliti secara reflektif kegiatan selama ini. 

b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara 

tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Dapat juga 

dikatakan bahwa perumusan merupakan pernyataan yang lengkap 

dengan terinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti 

berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. 

Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas. 

dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik 

akan memaparkan variabel-variabel yang diteliti, jenis, atau sifat 

hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subyek penelitian. Selain 

itu, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, dalam arti 

memungkinkan dikumpulkanya data untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan itu. 

Contoh: "Apakah metode inquiry dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains dalam mata pelajaran kimia?". 
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c. Tujuan Penelitian 

Tujuan ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai 

dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang telah 

dikemukakan pada bagian sebelumnya. Isi dan rumusan tujuan penelitian 

mengacu kepada isi dan rumusan masalah penelitian. Hanya saja ada 

perbedaan dalam cara merumuskannya. Jika masalah penelitian 

dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, maka rumusan tujuan 

dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Contoh: "Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui 

peningkatkan keterampilan proses sains pada implementasi metode 

inquiry dalam mata pelajaran kimia " 

 
d. Kegunaan Penelitian 

Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian 

terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan 

dalam arti luas. Dengan kata lain, uraian dalam subbab kegunaan 

penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian 

dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian 

terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan. 

 
e. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Asumsi dan keterbatasan penelitian diperlukan agar para pembaca 

dapat menyikapi temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. 

Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal 

yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan 

penelitian. Misalnya, peneliti mengajukan asumsi bahwa sikap seseorang 

dapat diukur dengan menggunakan skala sikap. Dalam hal ini ia tidak 

perlu membuktikan kebenaran hal.yang diasumsikannya itu, tetapi dapat 

langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. 

Asumsi dapat besifat substantif atau metodologis. Asumsi substantif 

berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan asumsi 

metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian 

Keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak 

bisa dihindari dalam penelitian. Keterbatasan yang sering dihadapi 

menyangkut 2 hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup kajian yang 

terpaksa dilakukan karena alasan-alasan prosedural dan teknik penelitian 
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ataupun karena faktor logistik Kedua, keterbatasan penelitian berupa 

kendala yang bersumber dari alat, tradisi, etika dan kepercayaan yang 

tidak memungkinkan peneliti untuk mencari data yang diinginkan. 

 

f. Ruang Lingkup Penelitian 

Bagian ini memuat tentang variabel-variabel yang diteliti, populasi 

atsu obyek penelitian, dan lokasi penelitian. Uraian mengenai ketiga hal 

ini dilakukan secara amat singkat karena maksud utamanya adalah untuk 

memberikan gambaran utuh dalam bentuknya yang ringkas mengenai 

fokus penelitian. 

 
g. Definisi Istilah dan Definisi Operasional Variabel 

Definisi istilah diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan 

pengertian atau kekurangjelasan makna seandainya batasan itu tidak 

diberikan. Istilah yang diperlukan diberi batasan ialah istilah-istilah yang 

berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam 

skripsi. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok ialah jika 

istilah itu terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. 

Definisi istilah disampaikan secara langsung, dalam arti tidak diuraikan 

asal-usulnya; tetapi lebih menitikberatkan pada pengertian yang diberikan 

oleh peneliti.  

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

yang didefinisikan yang akan diamati. Definisi operasional diberikan 

kepada variabel yang akan diteliti. Secara tidak langsung definisi 

operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok 

digunakan. Contoh definisi operasional dari variabel "prestasi aritmatika" 

ialah kompetensi dalam bidang aritmatika yang meliputi menambah, 

mengurangi, mengalikan, membagi, dan menggunakan desimal. Dapat 

pula ditambahkan hal-hal lain sesuai dengan disiplin ilmu. 

Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan, karena dengan 

teramatinya konsep atau konstruk yang diselidiki, maka akan 

memudahkan untuk mengukurnya. Di samping itu, membuka 

kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakuan hal yang 

serupa sehingga apa yang  dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji 

kembali oleh orang lain. 
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2.  Kajian Pustaka 

Pada bab Kajian Pustaka sekurang-kurangnya membahas empat sub-bab 

yaitu teori yang mendukung veriabel bebas (X), teori yang mendukung 

veriabel terikat (Y), kerangka berpikir, dan rumusan hipotesis tindakan. 

Setelah masalah berhasil dirumuskan dengan baik, maka langkah 

berikutnya dalam metode ilmiah adalah mengajukan hipotesis, yaitu dugaan 

atau jawaban sementera terhadap permasalahan yang diajukan. Namun 

harus dicatat bahwa tidak setiap penelitian kuantitatif memuat hipotesis. 

Dalam kegiatan ilmiah, dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu 

masalah haruslah menggunakan pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar 

argumentasi dalam mengkaji persoalan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh 

jawaban yang dapat diandalkan. Sebelum mengajukan hipotesis penelitian 

wajib mengkaji teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan 

masalah yang teliti. Dengan demikian tidak sepenuhnya benar kalau ada 

orang yang menganggap bahwa dalam penelitian ilmiah boleh diajukan 

hipotesis tanpa dukungan teori dan/atau kerangka berpikir yang jelas dan 

mantap. 

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kajian pustaka memuat 2 

hal pokok, yaitu deskripsi teoretis tentang objek (variabel) yang diteliti, dan 

argumentasi atas hipotesis tindakan yang diajukan. Untuk dapat memberikan 

deskripsi teoretis terhadap variabel yang diteliti, maka diperlukan adanya 

kajian teori yang mendalam. Selanjutnya, argumentasi atas hipotesis 

tindakan yang diajukan menuntut peneliti untuk mengintegrasikan teori yang 

dipilih sebagai landasan penelitian dengan hasil kajian mengenai temuan-

temuan penelitian yang relevan. Tegasnya, pembahasan terhadap hasil-hasil 

penelitian itu tidak dilakukan secara terpisah dalam 1 sub-bab tersendiri. 

Berdasarkan deskripsi teoretis dan argumentasi tersebut, barulah 

dirumuskan hipotesis tindakan. Bahan-bahan kajian pustaka dapat diangkat 

dari barbagai sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan 

penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar den diskusi ilmiah, terbitan-

terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Akan lebih baik jika 

kajian teoretik dan telaah terhadap temuan-temuan penelitian didasarkan 

pada sumber kepustakaan primer, yaitu bahan pustaka yang isinya 

bersumber pada temuan penelitian. Sumber kepustakaan sekunder dapat 

dipergunakan sebagai penunjang. 
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Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji biasanya didasarkan 

kepada 2 kriteria, yaitu: (1) prinsip kemutakhiran (recency) kecuali untuk 

penelitian historis, dan (2) prinsip relevansi (relevance). Prinsip kemutakhiran 

ini penting karena ilmu berkembang dengan cepat. Sebuah teori yang efektif 

pada suatu periode mungkin sudah ketinggalan pada periode yang lain. 

Dengan prinsip kemutakhiran ini, peneliti dapat berargumentasi berdasar 

teori-teori yang pada waktu itu dipandang paling representatif. Hal serupa 

berlaku juga terhadap penelaahan laporan-laporan penelitian. Kemudian, 

prinsip relevansi diperlukan karena sangat kecil manfaatnya menguraikan 

teori atau hasil penelitian yang paling mutakhir dalam suatu cabang ilmu yang 

tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti. 

 
3.  Metode Penelitian 

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab Metode Penelitian 

paling tidak mencakup (a) Rancangan Penelitian, (b) Subjek Penelitian, (c) 

Instrumen Penelitian, (d) Teknik Pengumpulan Data, dan (e) Teknik Analisis 

Data. Hal ini diperlukan apabila pada bagian pendahuluan belum 

dicantumkan. 

a. Rancangan Penelitian 

Rancangan atau disain (design) penelitian yang dipilih menjadi 

sangat penting bahwa penelitian yang dilaksanakan termasuk dalam jenis 

penelitian tindakan. Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai strategi 

mengatur latar (setting) penelitian agar peneliti memperoleh data yang 

tepat (valid) sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian.  

b. Subjek Penelitian 

Penjelasan yang akurat tentang karakteristik subjek penelitian 

sangat penting agar diperoleh gambaran yang jelas tentang karakteristik 

subjek penelitian berdasarkan identifikasi reflektif sebelum tindakan 

dilaksanakan. 

c. Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini terlebih dahulu dikemukakan jabaran (variabel-

variabel) yang diteliti sampai terwujud dalam bentuk indikator-indikator. 

Sesudah itu barulah diuraikan tentang prosedur pengembangan 

instrumen pengumpul data yang digunakan dalam penelitian. Dengan 

langkah ini lebih menjamin bahwa instrumen yang dibuat cocok (valid) 
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dengan variabel yang diukur ditinjau dari segi isinya (content validity). 

Ketepatan (validitas) merupakan syarat pokok pertama yang harus 

dipenuhi oleh sebuah instrumen yang baik. Syarat berikutnya adalah 

dimilikinya tingkat keterandalan (reliabilitas) yang memadai. 

Apabila instrumen yang digunakan tidak dibuat sendiri oleh 

peneliti tetap ada kewajiban baginya untuk melaporkan karakteristik 

(validitas dan  reliabilitas) dari instrumen yang dipakai. Hal lain yang perlu 

diungkapkan dalam pembahasan instrumen penelitian ialah cara 

pemberian skor atau kode terhadap masing-masing butir pertanyaan/ 

pernyataan.  

d. Teknik Pengumpulan Data 

Isi bahasan dalam bagian ini menguraikan tentang: (1) langkah-

langkah yang ditempuh dan teknik yang dipakai untuk mengumpulkan 

data, (2) kualifikasi dan jumlah personil yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data, dan (3) jadwal waktu pengumpulan data. 

Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai pembantu 

pelaksana pengumpul data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya 

mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas. Proses mendapatkan 

ijin penelitian, menemui pejabat yang berwenang dan hal lain yang 

sejenis tidak perlu dilaporkan, walaupun tidak dapat  dilewatkan dalam 

proses penelitian. 

e. Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini diuraikan tentang jenis analisis yang digunakan. 

Pemilihan jenis analisis data sangat ditentukan oleh jenis data yang 

dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai 

atau hipotesis yang hendak diuji. Oleh karena itu, yang pokok untuk 

diperlihatkan dalam analisis data ialah ketepatan teknik analisisnya bukan 

kecanggihannya. 

Di samping mengemukakan tentang jenis atau teknik analisis data 

yang digunakan, perlu juga dijelaskan tentang alasan pemilihannya. 

Apabila teknik analisis data yang dipilih sudah cukup dikenal, maka 

pembahasannya tidak perlu dilakukan secara panjang lebar. Sebaliknya, 

jika teknik analisis data yang digunakan tidak sering digunakan (kurang 

populer), maka uraian tentang analisis ini perlu dilakukan secara lebih 

rinci. 
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4.  Hasil Penelitian 

Pada bagian ini menggambarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam 

penelitian berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari obyek penelitian. 

Dalam penelitian yang menguji hipotesis, laporan mengenai hasil-hasil yang 

diperoleh sebaiknya dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama berisi 

uraian (deskripsi) tentang karakteristik masing-masing variabel. Bagian kedua 

memuat uraian tentang hasil penelitian tindakan. 

 

a. Deskripsi Data 

Dalam deskripsi data untuk masing-masing variabel dilaporkan 

hasil penelitian yang telah dianalisis lainnya. Setiap variabel dilaporkan 

dalam sub-bab tersendiri dengan merujuk kepada rumusan masalah atau 

tujuan penelitian. 

Materi yang disajikan dalam bagian ini adalah temuan-temuan 

yang penting dari variabel yang diteliti dan hendaknya dituangkan secara 

singkat namun bermakna. Tabulasi dan perhitungan yang digunakan 

untuk menghasilkan temuan-temuan tersebut diletakkan dalam lampiran. 

Temuan penelitian yang sudah disajikan dalam bentuk angka-

angka, tabel maupun grafik tidak dengan sendirinya bersifat komunikatif. 

Penjelasan terhadap hal tersebut masih diperlukan. Namun, bahasan 

pada tahap ini perlu dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual, tidak 

mencakup pendapat pribadi (interpretasi) peneliti. 

 

b. Hipotesis Tindakan 

Pada penelitian tindakan tidak mengharuskan adanya hipotesis, 

namun bila ada, maka hipotesis itu hanya berupa hipotesis tindakan yang 

tidak mengharuskan adanya pengujian hipotesis. 

 
c. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam sub-bab ini menguraikan tentang pembahasan terhadap 

hasil-hasil penelitian yang diuraikan menurut tanggapan peneliti yang 

dibahas dengan membandingkan, menghubungkan teori, dan/atau 

temuan-temuan peneliti terdahulu. 

Dalam upaya menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian, 

harus disimpulkah secara eksplisit hasil-hasil yang diperoleh. Sementara 

itu, penafsiran terhadap temuan yang diperoleh pada subjek penelitian 
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dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. 

Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan temuan 

penelitian lain yang relevan akan mampu memberikan taraf kredibilitas 

yang lebih tinggi terhadap hasil penelitian. Tentu saja suatu temuan akan 

menjadi lebih terpercaya bila didukung oleh hasil penelitian orang lain. 

Hal ini tidak berarti bahwa hasil penelitian yang mendukung hasil 

penelitian saja yang dibahas dalam perbandingan ini. Pembahasan justru 

akan menjadi lebih menarik jika di dalamnya dicantumkan juga temuan 

orang lain yang berbeda. Dan pada saat yang sama peneliti mampu 

memberikan penjelasan teoritis maupun metodologis  bahwa temuannya 

memang lebih akurat. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Pada bab Kesimpulan dan Saran atau bab terakhir dari skripsi 

dimuat 2 hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran. 

a. Kesimpulan 

Isi kesimpulan yang pertama dan utama adalah yang terkait 

langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata 

lain, kesimpulan penelitian terkait secara substantif terhadap temuan-

temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, namun yang 

benar-benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang 

diperoleh. Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang 

telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. Tata urutannya pun hendaknya sama dengan yang ada di 

dalam Bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dengan demikian, 

konsistensi isi dan tata urutan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil 

yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian tetap terpelihara. 

 

b. Saran 

Saran yang di ajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan 

penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Dengan 

demikian, saran tersebut tidak keluar dari batas-batas lingkup dan 

implikssi penelitian. Saran yang baik tampak dari rumusannya yang 
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bersifat rinci dan operasional. Artinya, jika orang  lain hendak 

melaksanakan saran itu, ia tidak mengalami kesulitan dalam menafsirken 

atau mengaplikasikannya. Di samping itu, saran yang diajukan 

hendaknya  telah spesifik. 

Saran dapat ditujukan kepada perguruan tinggi, instansi, dinas, 

lembaga pemerintah maupun swasta, atau yang lain yang dianggap 

layak. 

 

C. Isi Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi bisa  memuat banyak hal. Meskipun demikian, 

hal-hal yang perlu dimasukkan dalam bagian ini adalah yang mendukung atau 

terkait erat dengan uraian yang terdapat  pada bagian inti skripsi. Untuk skripsi, 

isi yang perlu ada pada bagian akhir adalah: (1) daftar pustaka, (2) Surat 

Pernyataan Tidak Plagiat, (3) lampiran-lampiran, dan (4) riwayat hidup. 

 
1.  Daftar Pustaka 

Bahan yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus sudah 

disebutkan dalam teks skripsi. Artinya, bahan pustaka yang hanya dipakai 

sebagai bahan bacaan, tetapi tidak dirujuk dalam teks skripsi tidak boleh 

dimasukkan dalam-daftar pustaka. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang 

disebutkan dalam batang tubuh skripsi harus dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka. Tata cara penulisan daftar pustaka dibahas dalam Bab I buku 

pedoman ini (Tata Cara Panulisan).  

 
2. Surat Pernyataan Tidak Plagiat 

Sesuai format dalam Lampiran 12.   

3.   Lampiran-lampiran 

Lampiran-lampiran hendaknya berisi keterangan-keterangan yang 

dipandang penting untuk skripsi, seperti instrumen penelitian, data mentah 

hasil penelitian, rumus-rumus statistik yang digunakan, proses menghitung 

suatu harga statistik, surat ijin dan tanda bukti telah melaksanakan 

pengumpulan data penelitian, dan masih bisa ditambah dengan hal lain. 

Keterangan penting ini ditempatkan dalam lampiran dengan maksud agar 

tidak mengganggu kelancaran informasi yang terdapat dalam bagian inti 

skripsi. Untuk mempermudah memanfaatkannya, setiap lampiran harus diberi 

nomor urut dengan menggunakan angka biasa (1, 2, 3, 4,… dan seterusnya). 
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4.  Riwayat Hidup  

Riwayat hidup penulis skripsi hendaknya disajikan secara naratif. Hal-

hal yang perlu dimuat dalam riwayat hidup ini adalah nama lengkap penulis 

skripsi, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, pengalaman 

berorganisasi, dan informasi tentang prestasi yang pemah diraih selama 

belajar di perguruan tinggi maupun pada waktu duduk di bangku sekolah 

dasar dan sekolah menengah. 

Bagi yang sudah berkeluarga, dapat mencantumkan nama suami/istri 

dan putra-putrinya. Contoh pada lampiran 11. 
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BAB VII 

ARTIKEL DAN MAKALAH 

 

A. Artikel Hasil Penelitian 

Hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian 

diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan 

yang ditulis dalam bantuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang 

dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya 

cenderung tebal dan diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan 

akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat mambacanya. 

Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut 

untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena itu, setiap terbit, 

sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk 

sebuah artikel cukup terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu 

jurusan/program studi akan dibaca sedikitnya oleh para dosen serta mahasiswa 

di jurusan/program studi tersebut, sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam 

bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak dari 

laporan penelitian teknis resmi. Singkatnya, hasil penelitian yang ditulls dalam 

'bentuk artikel dalam jurnal akan memberikan dampak akademik yang lebih cepat 

dan luas daripada laporan teknis resmi. 

 

1. Ciri Pokok 

Laporan dalam bantuk artikel ilmiah dibedakan dangan laporan teknis 

dalam tiga segi, yaitu bahan, sistematika, dan prosedur penulisan. 

Ciri pokok yang pertama yang membedakan antara artikel hasil 

penelitian dengan laporan penelitian teknis resmi adalah bahan yang ditulis. 

Artikel hasil penelitian untuk jurnal hanya berisi hal-hal yang sangat penting 

saja. Bagian yang dianggap paling penting untuk disajikan dalam artikel hasil 

penelitian adalah hasil temuan penalitian, pembahasan hasil temuan, dan 

kesimpulannya. Hal-hal yang selain ketiga hal tersebut cukup disajikan dalam 

bentuk yang serba singkat dan seperlunya. Kajian pustaka lazimnya disajikan 

untuk mengawali partikel dan sekaligus merupakan suatu pembahasan 

tentang rasional pentingnya masalah yang diteliti. Bagian awal ini berfungsi 

sebagai latar belakang penelitian. 

Ciri pokok kedua yang membedakan yaitu sistematika penulisan yang 
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dipakai. Dalam laporan penelitian teknis resmi, kajian pustaka lazimnya 

disajikan di bagian kedua (Bab II), yakni setelah bagian yang membahas 

masalah, pentingnya, dan tujuan penelitian. Dalam artikel, kajian pustaka 

merupakan bagian awal dari artikel (tanpa subjudul " kajian pustaka") yang 

berfungsi sebagai bagian penting dari latar belakang yang uraiannya ditutup 

dengan rumusan tujuan penelitian. Setelah itu, berturut-turut disajikan hal-hal 

yang berkaitan dengan prosedur penelitian, hasil dan temuan penelitian, 

pembahasan hasil, kesimpulan dan saran. Ciri pokok ketiga adalah prosedur 

penulisan. Ada tiga kemungkinan prosedur penulisan artikel hasil penelitian. 

Pertama, artikel hasil penelitian dapat ditulis sebelum laporan penelitian 

teknis resmi secara lengkap dibuat. Penulisan artikel hasil penelitian yang 

diterbitkan dalam jurnal dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaring 

masukan-masukan dari pihak pembaca (masyarakat akademik) sebelum 

peneliti menyelesaikan tulisan lengkapnya dalam bentuk laporan penelitian 

teknis resmi. Masukan yang diperoleh dari pihak pembaca diharapkan akan 

meningkatkan kualitas hasil-hasil temuan penelitiannya. Kedua, artikel hasil 

penelitian untuk jurnal dapat ditulis setelah laporan hasil penelitian teknis 

resmi selesai disusun. Prosedur yang kedua ini lazim berlaku terutama 

Karena pada umumnya menulis laporan penelitian teknis resmi merupakan 

satu-satunya yang diwajibkan oleh lembaga resmi, dan penulisan artikelnya 

hanya bersifat anjuran. Ketiga, artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam 

jurnal merupakan satu-satunya tulisan yang dibuat oleh peneliti. 

Kemungkinan ketiga ini lazim dilakukan oleh peneliti yang mendanai 

penelitiannya sendiri. Bagi peneliti swadana, artikel hasil penelitian dalam 

jurnal merupakan forum komunikasi yang paling efektif dan efisien. 

 
2.  Isi dan Sistematika 

Penulisan artikel menggunakan sistematika dan gaya selingkung 

sesuai dengan panduan penulisan artikel (guidline for author) pada jurnal di 

masing-masing jurusan/program studi.  

Apabila jurusan/program studi belum memiliki jurnal, maka dapat 

mengikuti sistematika dalam buku pedoman ini.  

Sistematika artikel TANPA angka maupun abjad. Berikut akan 

disajikan uraian tentang isi artikel hasil penelitian secara umum yang berlaku 

untuk hasil penelitian kuantitatif maupun kualitatif. 
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a. Judul 

Judul artikel hendaknya informatif, relevan, lengkap, tidak terlalu 

panjang atau terlalu pendek, yaitu antara 5 -15 Kata Judul memuat 

variabel-variabel yang diteliti atau Kata-Kata kunci yang menggambarkan 

masalah yang diteliti. 

b. Nama Penulis 

Ditulis tanpa disertai gelar kesarjanaan atau gelar lain apapun. 

Nama lengkap dengan gelar akademik ditulis di sebelah bawah halaman 

pertama. Nama lembaga tempat bekerja peneliti juga ditulis sebagai 

catatan kaki di halaman pertama. Jika lebih dari 3 peneliti, hanya peneliti 

utama saja yang dicantumkan di bawah judul, nama peneliti lain ditulis 

dalam catatan kaki. 

 
c. Sponsor 

Nama sponsor penelitian ditulis sebagai catatan kaki pada 

halaman pertama, diletakkan di atas nama lembaga peneliti, 

 
d. Abstraksi dan Kata Kunci 

Yang disajikan adalah abstrak (abstract) dan bukan ringkasan 

(summary), artinya hanya berisi kalimat pernyataan dan padat tentang 

ide-ide yang paling penting. Abstrak memuat masalah dan tujuan 

penelitian, prosedur penelitian (untuk penelitian kualitatif termasuk 

daskripsi tentang subyek yang diteliti), dan ringkasan hasil penelitian (bila 

dianggap perlu, juga kesimpulan dan implikasi). Tekanan diberikan pada 

hasil penelitian. Hal-hal lain seperti hipotesis, pembahasan, dan saran 

tidak disajikan. Panjang abstrak 50 - 100 Kata,. 

Kata-kata kunci (keywords) yaitu kata-kata pokok yang 

menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah-istilah yang 

merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli, berupa kata 

tunggal atau gabungan Kata, Jumlah kata kunci sekitar 5 buah. Kata 

kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Dengan 

kata kunci kita bisa menemukan judul-judul penelitian beserta abstraknya 

dengan mudah. 
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e. Pendahuluan 

Pendahuluan lazimnya TIDAK diberi judul, ditulis langsung setelah 

abstrak. Bagian ini menyajikan paling sedikit 3 gagasan: (1) latar 

belakang atau rasional penelitian, (2) masalah dan wawasan rencana 

pemecahan masalah, dan (3) rumusan tujuan penelitian (dan harapan 

tentang manfaat hasil penelitian). 

Sebagian kajian pustaka, bagian ini HARUS disertai rujukan yang 

bisa dijamin otoritas penulisnya. Jumlah rujukan harus proporsional (tidak 

terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak). Pembahasan keputusan harus 

disajikan secara ringkas, padat dan langsung (to the point) mengenai 

masalah yang diteliti, Aspek yang dibahas boleh landasan teorinya, segi 

historisnya, atau segi lainnya. Penyajian latar belakang atau rasional 

penelitian hendaknya sedemikian rupa sehingga " menggiring" pembaca 

ke rumusan masalah penelitian yang dilengkapi dengan wawasan 

rencana pemecahan masalah dan akhirnya ke rumusan tujuan. Untuk 

penelitian kualitatif di bagian ini dijelaskan juga fokus penelitian dan 

uraian konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian,. 

Panjang bagian pendahuluan sekitar 2- 3 halaman A4 diketik 1.5 

spasi. 

 
f. Metode 

Istilah lain untuk bagian ini "cara penelitian" atau “prosedur 

penelitian". Pada dasarnya bagian ini menyajikan bagaimana penelitian 

ini dilakukan, uraian dapat disajikan dalam beberapa paragraf tanpa sub-

bagian, atau dipilah-pilah menjadi beberapa sub-bagian. Hanya hal-hal 

yang pokok saja yang disajikan. Uraian yang bermaksud memberi 

informasi tentang rancangan penelitian (seperti dalam buku teks) tidak 

perlu diberikan. 

Materi pokok bagian ini adalah bagaimana data dikumpulkan, 

siapa Sumber data, dan bagaimana data dianalisis. Apabila uraian ini 

disajikan dalam subbagian, maka sub bagian itu antara lain populasi dan 

sampel (atau subyek), instrumen pengumpul data, rancangan penelitian 

(terutama jika dipakai rancangan yang cukup kompleks seperti rancangan 

eksperimental) dan teknik analisis data. 

Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan perlu ditulis 

spesiflkasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan tingkat 
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kecanggihan alat yang dipakai sedangkan spesifikasi bahan juga perlu 

diberikan Karena penelitian ulang dapat berbeda dari penelitian perdana 

apabila spesifikasi bahan yang dipakai berbeda. 

Untuk penelitian kualitatif perlu ditambahkan uraian mengenai 

kehadiran peneliti, subjek penelitian dan informan beserta cara-cara 

menggali data penelitian, lokasi penelitian, dan lama penelitian. Juga 

diberikan uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. 

g. Hasil 

Bagian "hasil" adalah bagian utama artikel ilmiah, karena biasanya 

merupakan bagian terpanjang. Bagian ìni menyajikan hasil-hasil analisis 

data, yang dilaporkan adalah hasil bersih. Proses analisis data seperti 

perhitungan statistik tidak perlu disajikan, proses pengujian hipotesispun 

TIDAK PERLU disajikan, termasuk pembandingan antara koefisien yang 

ditemukan dalam analisis dengan koefisien dalam tabel statistik. Yang 

dilaporkan adalah hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis (hanya 

hasilnya saja). 

Hasil analisis boleh disajikan dengan tabel atau grafik Tabel 

maupun grafik harus diberi komentar atau dibahas. Pembahasan tidak 

harus dilakukan per tabel atau grafik. Apabila hasil yang disajikan cukup 

panjang, penyajian dapat dilakukan dengan memilah-milah menjadi sub-

bagian sesuai dengan penjabaran masalah penelitian, apabila bagian ini 

pendek, bisa digabung dengan bagian "pembahasan". 

Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian 

rinci dalam bentuk sub-topik yang berkaitan langsung dengan fokus 

penelitian dan kategori-kategori. 

 
h. Pembahasan 

Bagian ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel 

ilmiah. Tujuan pembahasan ialah (1) menjawab masalah penelitian, atau 

menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, (2) menafsirkan 

temuan-temuan, (3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam 

kumpulan pengetahuan yang telah mapan, dan (4) menyusun teori baru 

atau memodifikasi teori yang ada. 

Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian, harus 

disimpulkan hasil-hasil penelitian secara eksplisit, misalnya dinyatakan 
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bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan kognitif anak 

sampai umur lima tahun. Maka dalam bagian pembahasan haruslah 

diuraikan pertumbuhan kognitif anak itu sesuai dengan hasil penelitian. 

Misalnya anak mulai berfikir kongkrit tentang hal-hal di sekitarnya, 

kemudian berpikir abstrak. 

Pembahasan terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan 

logika dan teori-teori yang ada. Misalnya ditemukan terdapat korelasi 

antara kematangan berfikir dengan lingkungan anak. Hal ini dapat 

ditafsirkan bahwa lingkungan dapat memberikan masukan untuk. 

mematangkan proses kognitif anak lingkungan adalah segala sesuatu 

yang terdapat di sekitar anak, termasuk sekolah sebagian tempat belajar. 

Temuan diintegrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang 

sudah ada dengan jalan membandingkan temuan itu dengan temuan 

penelitian sebelumnya, atau dengan teori yang ada, atau dengan 

kenyataan di lapangan, dalam membandingkan harus disertai rujukan. 

Jika penelitian ini mengkaji teori (penelitian dasar), teori yang lama bisa 

dikonfirmasi atau ditolak, sebagian atau seluruhnya. Penolakan sebagian 

teori haruslah disertai dengan modifikasi teori, dan penolakan terhadap 

seluruh teori haruslah disertai dengan rumusan teori baru. 

 
i.  Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada 

bagian "hasil" dan " pembahasan". Berdasarkan uraian pada kedua 

bagian tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran yang merupakan 

esensi dari uraian tersebut. Kesimpulan dapat disajikan dalam bentuk 

butir-butir dan diberi nomor, atau dalam bentuk paragraf. 

Saran disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik saran-

saran bisa mengacu kepada tindakan praktis, atau mengembangkan 

teoretis, dan penelitian lanjutan.  

 
j.  Daftar Pustaka 

Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang 

disajikan dalam batang tubuh artikel ilmiah. Bahan pustaka yang 

dimasukkan dalam daftar pustaka harus sudah disebutkan dalam batang 

tubuh artikel. Demikian pula semua rujukan yang disebutkan dalam 

batang tubuh harus disajikan dalam daftar pustaka. 
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B. Artikel non-Penelitian 

Istilah non-penelitian digunakan di sini untuk menyebut semua jenis 

artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Dengan demikian, 

ruang lingkupnya cukup luas karena di dalamnya tercakup artikel yang mengkaji 

suatu teori, konsep, atau prinsip; menggambarkan suatu model, mendeskripsikan 

fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang 

lain. Mengingat akan hal ini, tidaklah mengherankan kalau cara penyajiannya di 

dalam jurnal sangat bervariasi. 

 
1.  Isi dan Sistematika 

Penulisan artikel menggunakan sistematika dan gaya selingkung 

sesuai dengan panduan penulisan artikel (guidline for author) pada jurnal di 

masing-masing jurusan/program studi.  

Apabila jurusan/program studi belum memiliki jurnal, maka dapat 

mengikuti sistematika dalam buku pedoman ini.  

Penulisan artikel menggunakan sistematika TANPA angka maupun 

abjad sebuah artikel non-penelitian cenderung berisi hal-hal yang sangat 

esensial, karena biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak 

(antara 10-20 halaman). Unsur pokok yang harus ada dalam artikel non-

penelitian dan sistematikanya adalah: 

 
a. Judul 

Judul artikel terutama berfungsi sebagai label yang mencerminkan 

inti dari isi yang terkandung dalam artikel. Untuk itu, pemilihan Kata yang 

dipakai dalam judul artikel hendaknya dilakukan secara cermat. Di 

samping aspek ketepatannya, pemilihan kata-kata untuk judul perlu juga 

membandingkan pengaruhnya terhadap daya tarik judul bagi pembaca. 

Biasanya judul artikel tidak terlalu panjang, walaupun judul yang 

panjang akan lebih komprehensif. Namun juga tidak terlalu pendek 

sehingga pesan yang dikandungnya menjadi kabul. Secara teknis, judul 

artikel dari 5 sampai dengan 15 Kata. 

 
b. Nama Penulis 

Nama penulis artikel ditulis lengkap dan disertai dengan jenis 

keahlian yang dimiliki serta nama lembaga (jurusan, fakultas). Jika artikel 

ditulis oleh sebuah tim, maka semua nama anggota tim dicantumkan.  

. 
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c. Abstrak dan Kata Kunci 

Berisi ringkasan dari isi artikel yang dituangkan secara singkat, 

bukan komentar atau pengantar dari redaksi. Secara teknis, abstrak 

maksimal 200 kata yang diketik dengan spasi tunggal dan margin yang 

lebih sempit dari teks utama (inden kanan dan kiri). 

Abstrak hendaknya disertai Kata kunci, yaitu Kata pokok atau 

istilah-istilah yang mewakili ide dasar yang terdapat dalam artikel. Kata 

kunci ini dapat berupa Kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata 

kunci sekitar 5 kata. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem 

ilmiah. 

 
d. Pendahuluan 

Bagian ini lazimnya tidak diberi judul. Berbeda dengan isi 

pendahuluan di dalam laporan hasil penelitian, bagian pendahuluan 

dalam artikel non-penelitian berisi uraian yang mengantarkan pembaca 

kepada topik utama yang akan dibahas. Oleh Karena itu, isi bagian 

pendahuluan menguraikan hal-hal yang mampu menarik pembaca 

sehingga mereka "tergiring" untuk mendalami bagian selanjutnya. Selain 

itu, bagian pendahuluan ini hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat 

(1-2 kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan dibahas. 

 
e. Bagian Inti 

Judul, subjudul dan isi bagian inti dari sebuah artikel non-

penelitian akan sangat bervariasi, tergantung pada topik yang dibahas 

Hal yang perlu mendapat perhatian pada bagian inti ini adalah masalah 

pengorganisasian isinya. Uraian yang lebih rinci mengenai 

pengorganisasian ini dibahas pada uraian berikut. 

 

f. Penutup 

Istilah penutup digunakan sebagai subjudul bagian akhir dari 

sebuah artikel non-penelitian manakala isinya hanya berupa catatan akhir 

atau yang sejenisnya. Akan tetapi, jika uraian pada bagian akhir ini berisi 

kesimpulan dari hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, sudah tentu 

subjudulnya adalah kesimpulan. Kebanyakan artikel non-penelitian 

membutuhkan kesimpulan. 
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g. Daftar Pustaka 

Bahan pustaka yang dirl/asukkan dalam daftar pustaka harus 

sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel. Daftar pustaka harus 

lengkap, dalam arti mencakup semua bahan pustaka yang telah 

disebutkan dalam batang tubuh artikel. 

 
2.  Pengorganisasian Isi 

Pengorganisasian isi mengacu kepada cara penataan urutan isi yang 

akan dideskripsikan dalam artikel. Isi yang dimaksud bisa berupa fakta, 

konsep, prosedur, dan/atau prinsip. Tipe isi yang berbeda memerlukan 

penataan urutan yang berbeda tergantung pada struktur isinya. 

Berikut ini adalah langkah yang perlu dilewati untuk menghasilkan 

pengorganisasian isi artikel yang optimal: (a) mengidentifikasi tipe isi yang 

akan dideskripsikan dalam artikel, (b) menetapkan struktur isi, (c) menata isi 

ke dalam strukturnya, (d) menata urutan isi, dan (e) mendeskripsikan isi 

mengikuti urutan yang telah ditetapkan. 

Mengidentifikasi tipe isi yang akan dideskripsikan dalam artikel 

merupakan langkah yang paling awal yang perlu dilewati. Isi yang dimaksud 

perlu disajikan secara cermat apakah berupa konsep, prosedur atau prinsip. 

Tipe isi dikatakan konsep apabila menekankan pada uraian tentang "apanya" 

(the Concepts), tipe isi prosedur menekankan pada "bagaimana" (the 

procedures), dan tipe isi dikatakan prinsip apabila menekankan pada 

"mengapa" (the principles). 

 

C. Makalah 

1.  Ciri Pokok 

Salah satu tujuan penelitian makalah adalah untuk menyakinkan 

pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan 

pengorganisasian yang sistematis memang perlu untuk diketahui dan 

diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah 

memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri-ciri makalah 

terletak pada keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah 

memiliki sifat obyektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis 

Berdasarkan kriteria ini, baik tidaknya suatu makalah dapat diamati dari segi; 

signifikansi masalah atau topik yang ditulis, kejelasan tujuan penulisan, 

kelogisan penulisan, dan kejelasan pengorganisasian penulisannya. 
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Berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang digunakan, makalah dapat 

dibedakan menjadi 3 macam; makalah deduktif, makalah induktif, dan 

makalah campuran. Makalah deduktif marupakan makalah yang penulisannya 

didasarkan pada kajian teoretis (pustaka yang relevan dengan masalah yang 

dibahas). Makalah induktif merupakan makalah yang disusun berdasarkan 

data empiri yang diperoleh dari lapangan yang relevan dengan masalah yang 

dibahas. Dan makalah campuran merupakan makalah yang penulisannya 

didasarkan pada kajian teoretis digabungkan dengan data empirik yang 

relevan dengan masalah yang akan dibahas Dalam pelaksanaannya, jenis 

makalah pertama (makalah deduktif) merupakan jenis makalah yang paling 

banyak digunakan. 

Ciri pokok yang membedakan makalah dengan karya ilmiah yang lain 

dapat diamati dari segi kedalaman pembahasan masalah. Dari satu sisi, 

makalah memiliki banyak kesamasn dengan jenis karya ilmiah lain, 

khususnya dengan skripsi hasil kajian pustaka. Baik skripsi hasil kajian 

pustaka maupun makalah (deduktif) ditulis dengan menggunakan penalaran 

deduktif. Perbedaannya terletak pada keluasan dan kedalaman 

pembshasannya.  Pembahasan masalsh dalam skripsi kajlan pustaka relatif 

lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan dengan pembahasan masalah 

yang dilakukan dalam makalah. Dalam makalah dimungkinkan adanya 

pembahasan terhadap 1 masalah saja, sehingga bagian pembahasan dalam 

teks utama makalah hanya muncul 1 bab saja. Hal semacam ini tidak dapat  

dilakukan dalam penulisan skripsi hasil kajian pustaka. 

 
2. Isi dan Sistematika 

Sistematika yang dimaksud adalah susunan atau tatanan unsur-unsur 

pembentuk makalah, yang meliputi: Bagian awal; halaman sampul, daftar isi, 

daftar tabel dan gambar (jika ada). Bagian inti; pendahuluan (latar belakang 

penulisan makalah, masalah atau topik masalah, tujuan penulisan makalah), 

teks utama, penutup bagian akhir; daftar pustaka dan lampiran (jika ada). 

 

a. Isi Bagian Awal 

1) Halaman Sampul 

Hal-hal yang harus ada pada bagian sampul adalah: judul 

makalah, keperluan atau maksud ditulisnya makalah, nama penulis 

makalah, dan tempat, serta waktu penulisan makalah. Keperluan atau 
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maksud penulisan makalah dapat berupa, misalnya untuk memenuhi 

tugas suatu matakuliah yang diampu oleh dosen X. Tempat dan waktu 

dimaksud dapat berisi nama lembaga (Universitas, Fakultas, dan 

Jurusan/Program Studi), nama kota, serta bulan dan tahun. Contoh 

pada Lampiran 1. 

2) Daftar Isi 

Penulisan daftar isi dipandang perlu dilakukan jika panjang 

makalah lebih dari 15 halaman. Bagian makalah yang merupakan 

subjudul ditulis dengan huruf kapital pada awal setiap kata. Penulisan 

subjudul dan sub-subjudul dilengkapi dengan nomor halaman tempat 

pemuatannya dalam makalah dan penulisan daftar isi dilakukan 

dengan spasi rangkap. Contoh pada Lampiran 6. 

3) Daftar Tabel dan Gambar 

Identitas tabel dan gambar (yang berupa nomor dan nama) 

ditulis secara lengkap. Jika tabel dan gambar lebih dari 1 buah, 

sebaiknya penulisannya dilakukan secara terpisah, tetapi jika dalam 

makalah hanya terdapat sebuah tabel atau gambar, sebaiknya 

penulisan daftar tabel atau gambar disatukan dengan daftar isi 

makalah. Contoh pada lampiran 7 dan 8. 

b.  Isi Bagian Inti 

Terdiri dari 3 bagian unsur pokok, yaitu: pendahuluan, teks utama 

(pembahasan topik-topik), dan penutup. Penulisan ketiga bagian ini 

sangat dipengaruhi oleh sistematika penulisan yang digunakan. Ada 3 

macam sistematika penulisan yang dapat digunakan dalam penulisan 

makalah. Ketiga sistematika dimaksud yaitu: (1) Sistematika penulisan 

makalah dengan menggunakan angka (Romawi dan/atau Arab). (2) 

Sistematika penulisan makalah dengan menggunakan angka yang 

dikombinasikan dengan abjad. (3) Sistematika penulisan makalah tanpa 

menggunakan angka maupun abjad. 

1) Pendahuluan 

Bagian ini berisi tentang latar belakang penulisan makalah, masalah 

atau topik makalah beserta batasannya, dan tujuan penulisan makalah. 

Penulisan bagian pendahuluan dapat dilakukan dengan 2 cara. 
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(a) Setiap unsur dari bagian pendahuluan ditonjolkan dan 

dituliskan sebagai subjudul. Jika penulisan makalah dilakukan 

dengan menggunakan angka, maka dapat dijumpai sub-judul 

seperti berikut: 

1.  Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

b. Masalah 

c. Tujuan 

(b) Semua unsur yang terdapat dalam bagian pendahuluan tidak 

dituliskan sebagai subjudul, sehingga dijumpai adanya sub- 

subjudul dalam bagian pendahuluan. Untuk menandai 

pergantian unsur (misalnya, untuk membedakan antara 

paparan yang berisi latar belakang dengan masalah) cukup 

dilakukan dengan pergantian paragraf. 

 

2) Latar Belakang Penulisan Makalah 

Berisi paparan teoretis maupun paparan yang bersifat praktis, 

tetapi bukan alasan yang bersifat pribadi. Yang pokok, bagian ini 

harus dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang 

ditulis dalam makalah dan menunjukkan bahwa masalah atau topik 

tersebut memang perlu ditulis. 

Penulisan bagian latar belakang dapat dilakukan dengan 

berbagai cara di antaranya: 

(a) Dimulai dengan sesuatu yang diketahui bersama 

(pengetahuan umum) atau teori yang relevan dengan masalah 

atau topik yang akan ditulis, selanjutnya diikuti dengan 

paparan yang menunjukkan bahwa tidak selamanya hal 

tersebut,dapat terjadi; 

(b) Dimulai dengan suatu pertanyaan retoris yang diperkirakan 

akan dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik 

yang akan ditulis dalam makalah; 

(c)  Dimulai dengan sebuah kutipan dari orang terkenal, ungkapan 

atau slogan, selanjutnya dihubungkan atau ditunjukkan 

relevansinya dengan masalah atau topik yang akan ditulis 

dalam makalah. 
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3) Masalah atau Topik Makalah 

Masalah atau topik tidak hanya terbatas pada persoalan yang 

memerlukan pemecahan, tetapi juga mencakup persoalan yang 

memerlukan penjelasan, pendeskripsian atau penegasan lebih lanjut. 

Masalah dalam penulisan makalah seringkali disinonimkan dengan 

topik (meskipun kedua istilah ini tidak selalu memiliki pengertian yang 

sama). 

Masalah atau topik makalah sebenarnya merupakan hal yang 

pertama kali harus ditetapkan dalam penulisan makalah. Artinya, 

kegiatan penulisan makalah diawali dengan penentuan masalah atau 

topik makalah, yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan garis 

besar isi makalah (kerangka makalah), pengumpulan bahan penulisan 

makalah, dan penulisan draff makalah serta revisi draff makalah. 

Penetapan topik makalah dapat dilakukan dengan dua cara: 

topik makalah telah ditentukan, dan topik makalah ditentukan sendiri 

oleh penulis makalah. Umumnya, topik makalah yang ditentukan 

bersifat sangat umum, sehingga perlu dilakukan spesifikasi atau 

pembatasan topik. Pembatasan topik makalah seringkali didasarkan 

pada pertimbangan kemenarikan dan signifikansinya, serta 

pertimbangan kemampuan dan kesempatan. Jika topik makalah 

ditentukan sendiri oleh penulis makalah, terdapat beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan, yaitu: 

1.  Topik yang dipilih haruslah ada manfaatnya, baik dari segi 

praktis maupun dari segi teoretis, dan layak untuk dibahas; 

2.  Topik yang dipilih hendaknya menarik dan sesuai dengan minat 

penulis. 

Dengan dipilihnya topik yang menarik akan sangat membantu dalam 

proses penulisan makalah. Jika seorang penulis makalah dengan 

topik yang tidak menarik, maka usaha yang dilakukan biasanya ala 

kadarnya dan kurang serius; 

3. Topik yang dipilih haruslah dikuasai, dalam arti tidak terlalu 

asing atau terlalu baru bagi penulis. Jangan memilih topik 

yang terlalu baru, sebab hal ini akan menyulitkan bagi penulis 

dalam proses penulisan makalah; 

4. Bahan yang diperlukan sehubungan dengan topik tersebut 
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memungkinkan untuk diperoleh. Artinya tersedia bahan atau 

literatur sehubungan dengan topik yang akan ditulis. 

Setelah topik dipilih, selanjutnya perlu dilakukan spesifikasi 

topik (pembahasan topik makalah). Janganlah mengangkat topik yang 

terlalu besar atau luas, karena pembahasannya tidak dapat dilakukan 

secara mendalam dan tuntas. 

Pembahasan topik makalah dapat dilakukan dengan cara 

seperti berikut: 

(a)   Letakkan topik pada posisi sentral dan ajukan pertanyaan 

apakah topik masih dapat dirinci. 

(b)   Daftarkan rincian-rincian topik tersebut dan pilihlah salah satu 

rincian topik tersebut untuk diangkat ke dalam makalah. 

(c)   Ajukan pertanyaan apakah rincian topik yang telah dipiiih dapat 

dirinci lagi. 

Topik sering disamakan dengan judul. Pada dasarnya topik 

tidak sama dengan judul. Topik merupakan masalah pokok yang 

dibicarakan atau dibahas dalam makalah, sedangkan judul 

merupakan label atau nama dari makalah yang ditulis. 

Dalam membuat judul makalah beberapa hal berikut perlu 

dipertimbangkan: 

(b) Judul harus mencerminan isi makalah atau mencerminkan topik 

yang diangkat dalam makalah. 

(c) Judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frasa atau klausa, 

bukan dalam bentuk kalimat. Itulah sebabnya dalam penulisan 

judul makalah tidak diakhiri dengan tanda titik. 

(d) Judul makalah hendaknya singkat dan jelas. Pengertian singkat ini 

memang bersifat „relatif„, dalam pengertian tidak ada kriteria 

secara pasti berapa jumlah Kata yang ada dalam judul. 

Sebaliknya, panjang judul makalah berkisar antara 5 sampai 15 

Kata. 

(e) Judul hendaknya bersifat provokatif, dalam arti menarik perhatian 

pembaca untuk mengetahui isinya. Namun demikian janganish 

membuat judul makalah yang fantastis dan bombastis, yang tidak 

mencerminkan isi makalah. 

 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah       89 

 
4) Tujuan Penulisan Makalah 

Perumusan tujuan penulisan makalah yang dimaksudkan 

adalah bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang 

atau sejenis dengan itu, tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin 

dicapai dengan penulisan makalah tersebut. Perumusan tujuan 

penulisan makalah memiliki fungsi ganda: bagi penulis makalah dan 

bagi pembaca makalah. Bagi penulis, rumusan tujuan penulisan dapat 

mengarahkan kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya dalam 

menulis makalah, khususnya dalam pengumpulan bahan penulisan. 

Bagi pembaca, perumusan tujuan penulisan memberikan informasi 

tentang apa yang disampaikan dalam makalah tersebut. Oleh Karena 

itu, rumusan tujuan yang disusun haruslah dapat memberikan 

gambaran tentang cara menguraikan atau membahas topik yang telah 

ditentukan. Dengan demikian rumusan tujuan bisa berfungsi sebagai 

pembatasan ruang lingkup makalah tersebut. Rumusan tujuan ini 

dapat berupa kalimat kompleks atau dijabarkan dalam bentuk rinci.  

Contoh: "Makalah ini dimaksudkan untuk membahas sejumlah 

kekeliruan yang seringkali dibuat oleh mahasiswa dalam melakukan 

observasi pada kegiatan PPL" 

 
5) Teks Utama 

Isi bagian teks utama sangat bervariasi, tergantung topik yang 

dibahas dalam makalah. Jika dalam makalah dibahas 3 topik 

misalnya, maka ada 3 pembahasan dalam begian teks utama. 

Penulisan teks utama dapat dikatakan sebagai klimaks kegiatan 

penulisan makalah. Kemampuan seseorang dalam menulis bagian 

teks utama makalah merupakan cerminan tinggi-rendahnya kualitas 

makalah yang disusun, Penulisan bagian teks utama yang baik 

adalah yang dapat membahas topik secara mendalam dan tuntas, 

dengan menggunakan gaya penulisan ringkas, lancar, dan langsung 

pada persoalan, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Pengertian mendalam dan tuntas ini tidak selalu berarti panjang dan 

bertele-tele. Dalam penulisan teks utama hindarilah Kata-Kata tanpa 

makna dan cara penyampaian yang melingkar-lingkar. Hindarilah 

penggunaan kata-kata seperti: dan sebagainya. dan lain-lain (yang 

lain itu apa?), yang sebesar-besarnya (seberapa besar). 
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Penulisan teks utama makalah sangat bervariasi, tergantung 

pada jenis topik yang dibahas. Kegiatan pokok penulisan bagian teks 

utama adalah membahas topik beserta subtopiknya dapat dilakukan 

dengan menata dan merangkai bahan yang telah dikumpulkan untuk 

membahas (menjawab/ memecahkan) topik atau subtopik makalah. 

Beberapa teknik perangkaian bahan yang dimaksud untuk membahas 

topik beserta subtopik dapat dikemukakan seperti berikut: 

5. Mulailah dari ide/hal yang bersifat sederhana/khusus menuju 

hal yang bersifat kompleks/umum, atau sebaliknya. Teknik ini 

lazim disebut leknik induktif dan deduktif. 

6. Gunakan teknik metafor, kiasan, perumpamaan, 

penganalogian, dan perbandingan. 

7. Gunakan teknik diagram dan klasifikasi. 

8. Gunakan teknik pemberian contoh. 

Kegiatan penulisan Bagian teks utama makalah dapat 

dilakukan setelah bahan penulisan makalah berhasil dikumpulkan. 

Bahan penulisan makalah yang dimaksud berupa bahan yang bersifat 

teoretis (yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, jurnal, 

majalah, dan barang cetak lainnya) atau dapat juga dipadukan 

dengan bahan yang bersifat faktual-empirik (yang terdapat dalam 

kehidupan nyata). 

 

6) Penutup 

Bagian ini, berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan 

dan saran-saran (kalau memang dipandang perlu). Bagian penutup 

dapat diibaratkan gong yang menandakan berakhirnya penulisan 

makalah.  Penulisan Bagian penutup makalah dapat dilakukan 

dengan teknik berikut: 

(a)   Penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan yang 

telah dilakukan, tanpa diikuti dengan kesimpulan. Hal ini 

dilakukan Karena masih belum cukup bahan untuk memberikan 

kesimpulan terhadap masalah yang dibahas, atau dimaksudkan 

agar pembaca menarik kesimpulan sendiri. 

(b)   Menarik kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada teks 

utama makalah.  

Selain itu, pada bagian penutup juga dapat disertakan saran 
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atau rekomendasi sehubungan dengan masalah yang telah dibahas. 

Saran ini bersifat „mana suka', dalam arti boleh ada dan juga boleh 

tidak. Yang perlu diperhatikan dalam menulis saran adalah buatlah 

saran yang memang relevan  dengan apa yang telah dibahas, jangan 

membuat saran yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pembahasan 

makalah. Selain itu saran yang dibuat harus eksplisit, artinya untuk 

siapa saran itu ditujukan, dan tindakan atau hal apa yang disarankan. 

 
c. Isi Bagian Akhir 

1) Daftar Pustaka 

Penjelasan tentang penulisan daftar pustaka dapat diperiksa 

kembali pada Bab I Buku Pedoman ini. 

2) Lampiran 

Berisi hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam 

proses penulisan makalah. Hal yang dimaksudkan dapat berupa: data 

(baik yang berupa angka-angka maupun yang berupa deskripsi 

verbal) dan rujukan-rujukan yang dipandang sangat penting tetapi 

tidak dimasukkan dalam batang tubuh makalah. Bagian lampiran 

hendaknya juga diberi nomor halaman tempat pemuatannya dalam 

makalah. 
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BAB VIII 

KETENTUAN KHUSUS 

 

A. Tabel dan Gambar 

1.  Penulisan Tabel 

Kata „tabel' menyatakan data yang sudah ditabulasikan dan 

digunakan dalam skripsi/laporan penelitian/makalah ilmiah, baik dalam tubuh 

tulisan maupun dalam lampiran. Tabel yang baik seharusnya sederhana dan 

dipusatkan pada beberapa ide. Memasukkan terlalu banyak data dalam suatu 

tabel dapat mengurangi nilai penyajian tabel. Lebih baik menggunakan 

banyak tabel dari pada menggunakan sedikit tabel, yang isinya terlalu padat. 

Tabel yang baik harus dapat menyampaikan ide dan hubungan-hubungannya 

dalam tulisan secara efektif.  

Jika suatu tabel cukup besar (lebih dari setengah halaman), maka 

tabel harus ditempatkan pada halaman tersendiri, dan jika tabel cukup 

pendek (kurang dari setengah halaman) sebaiknya diintegrasikan dengan 

teks. 

Tabel harus diberi identitas (berupa nomor dan nama tabel) dan 

ditempatkan di atas tabel. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

perujukan. Jika tabel lebih dari satu halaman, maka pada bagian kepala tabel 

(termasuk teksnya) harus diulang pada halaman selanjutnya. Hanya huruf 

pertama kata ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kata tabel  ditulis di 

pinggir, diikuti nomor dan judul tabel. Judul tabel  ditulis dengan huruf kapital 

pada huruf pertama setiap kata kecuali kata hubung.  Jika judul tabel  lebih 

dari satu baris, baris kedua dan seterusnya ditulis sejajar dengan huruf awal 

judul dengan jarak satu spasi. Berikan jarak tiga spasi antar teks sebelum 

tabel dan teks sesudah tabel. Nomor tabel ditulis dengan angka Arab sebagai 

identitas tabel yang menunjukkan nomor urutnya. Dengan demikian nomor 

urut tabel dimulai dari nomor 1. 

 

Contoh: 

Tabel 4. Tingkat Motivasi Berprestasi Mahasiswa FKIP UM Metro Tahun 2014 
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Nomor tabel ini menunjukkan bahwa tabel yang berjudul "Tingkat 

Motivasi Berprestasi Mahasiswa FKIP UM Metro Tahun 2014" merupakan 

nomor urut tabel yang keempat. 

Garis yang paling di atas dari tabel diletakkan tiga spasi di bawah 

nama tabel. Kolom pengepalan (heading), dan deskripsi tentang ukuran atau 

unit data harus dicantumkan. Istilah-istilah seperti: nomor, person, frekuensi; 

dituliskan dalam bentuk singkatan/lambang: No., %, dan f. Data yang 

terdapat dalam label ditulis dengan menggunakan spasi tunggal. Garis akan 

digunakan jika dipandang lebih mempermudah untuk membaca label. Garis 

horizontal perlu dibuat, tetapi garis vertikal di bagian kiri, tengah, dan kanan 

tabel TIDAK dibuat. Jika catatan kaki diperlukan, untuk menjelaskan butir-

butir tertentu yang terdapat dalam tabel, gunakan angka biasa kecil atau 

simbol-simbol tertentu. Catatan kaki untuk tabel ditempatkan di bawah tabel, 

bukan pada bagian bawah halaman. 

Contoh: 

Tabel 5. Keterlibatan Lulusan dalam Program-program Pengembangan Staf. 
(Responden: Lulusan) 

K
e
g
i
a
t
a
n 

Peranan Lulusan Relevansi 

P P
b 

P
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R T
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R 
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(
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(
%
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(
%
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(
%
) 

(
%
) 

(
%
) 

 

Catatan: 

P = Peserta Pb = Pembicara Pan = Panitia Pl = Peran lain R = Relevan 

TSR = Tidak selalu relevan  TR = Tidak relevan  Ttd = Tidak tersedia data 

*)    Angka dalam kurung menunjukkan persentase lulusan yang memberikan  
jawaban 

**)  Sejumlah 10% lagi dari peserta kegiatan ini menyatakan bahwa hal itu 
tidak relevan dengan bidang keahlian mereka. Alasan-alasan yang 
diberikan antara lain bahwa Kuliah-kuliah yang diberikan kadang-kadang 
sangat berbeda dengan bidang keahlian baru lulusan yang mereka 
peroleh dalam pendidikan di luar negeri. 
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2.  Penyajian Gambar 

Istilah gambar mengacu pada grafik, chart, peta, sket, diagram, foto, 

dan gambar lainnya. Gambar dapat menyajikan data dalam bentuk-bentuk 

visual yang dapat dengan mudah dipahami. Gamber tidak harus 

dimaksudkan untuk membangun deskripsi, tetapi dimaksudkan untuk 

menekankan hubungan yang signifikan. Gambar juga dapat dipakai untuk 

menyajikan data statistik berbentuk grafik. 

Beberapa pedoman penggunaan gambar yaitu: 

a. Judul gambar ditempatkan di bawah gambar, bukan di atasnya. Cara 

penulisan judul gambar sama dengan cara penulisan judul tabel. 

b. Gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan 

jelas, dan dapat dipahami tanpa harus disertai penjelasan tekstual. 

c. Gambar harus digunakan dengan hemat. Terlalu banyak gambar 

dapat mengurangi nilai penyajian data. 

d. Gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus 

ditempatkan pada halaman tersendiri. 

e. Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar. 

f.     Gambar diacu dengan menggunakan angka, bukan dengan 

menggunakan kata "gambar di atas" atau " gambar di bawah" 

g. Gambar dinomori dengan menggunakan angka biasa seperti pada 

penomoran tabel. 

Contoh: 
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Gambar 2. Fluktuasi Kenaikan Air Selama Satu Tahun di Laut Banda dan 
Laut Arafura. (Sumber: Wyrtki, 1961:139) 
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B. Bahasa dan Tanda Baca 

1.  Penggunaan Bahasa 

Penulisan karya ilmiah hendaknya menggunakan bahasa yang jelas 

dan tepat, serta gaya bahasa yang formal dan lugas. Kejelasan dan 

ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang 

jelas dan tepat, kalimat yang tidak berbelit-belit, dan struktur alinea yang 

runtut. 

Kelugasan dan keformalan gaya bahasa yang diwujudkan dengan 

menggunakan kalimat pasif, kata-kata yang tidak emotif, dan tidak berbunga-

bunga. Hindarilah kata-kata seperti "saya", "kita", atau "kami". Jika terpaksa 

menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, istilah yang 

dipakai bukan kami atau saya, melainkan penulis atau peneliti. Namun 

demikian, istilah penulis atau peneliti seyogyanya digunakan sesedikit 

mungkin. 

 
2.  Penulisan Tanda Baca 

Penulisan tanda baca, kata, dan huruf, mengikuti Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Keputusan Mendikbud, 

Nomor 0543a/U/1987, tanggal 9 September 1987). Berikut ini beberapa 

kaidah penting yang perlu diperhatikan. 

Titik (.), koma (,), dua titik (:), titik koma (;), tanda seru (!), tanda tanya 

(?), dan tanda persen (%) diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya. 

TIDAK BAKU 

Sampel dipilih secara acak . 
Data dianalisis dengan teknik 
Korelasi, Anova, dan regrasi ganda 
...dengan teori ; kemudian ...  
...sebagai berikut : 
Hal itu tidak benar ! Benarkah hal itu 
? 
 Jumlahnya sekitar 20 % 

 

BAKU 

Sampel dipilih secara acak. 
Data dianalisis dengan teknik 
korelasi, Anova, dan regrasi ganda  
...dengan teori; kemudian ... . 
..sebagai berikut: 
Hal itu tidak benar! Benarkah hal itu? 
Jumlahnya sekitar 20% 

 

 

Tanda petik " ..." dan tanda kurung () diketik rspat dengan huruf dari 

kata atau frasa yang diapit. 

TIDAK BAKU 
Kelima kelompok “ sepadan “ 
Tes tersebut dianggap baku 
( standardized ) 

TIDAK BAKU 
Kelima kelompok “sepadan“ 
Tes tersebut dianggap baku 
(standardized) 
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Tanda hubung (-) tanda pisah (–), dan garis miring (/) diketik rapat 

dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya. 

TIDAK BAKU 
Tidak ada sub - populasi. 
Ini terjadi selama tahun 1942 - 1945 
Semua teknik analisis yang dipakai 
di sini – kuantitatif dan kualitatif – 
perlu ditinjau 
Dia tidak / belum mengaku 

BAKU 
Tidak ada sub-populasi. 
Ini terjadi selama tahun 1942-1945 
Semua teknik analisis yang dipakai di 
sini–kuantitatif dan kualitatif–perlu 
ditinjau 
Dia tidak/belum mengaku 

 

Tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), tambah (+), 

kurang (), kali (x), dan bagi (:), diketik satu ketukan sebelum dan sesudahnya. 

TIDAK BAKU 

p=0,05 
p<0,01 
p>0,01 
a+b = c 
a:b = d 

BAKU 

p = 0,05 
p < 0,01 
p > 0,01 
a + b = c 
a : b = d 

 

Akan tetapi, tanda bagi (:) yang dipakai untuk memisahkan tahun 

penerbitan dengan nomor halaman pada rujukan diketik rapat dengan angka 

yang mendahului dan mengikutinya. 

TIDAK BAKU 

Sadtono (1980 : 10) 
menyatakan .... 

BAKU 

Sadtono (1980:10) 
menyatakan ... 

 

Penggalan kata pada akhir baris (-) disesuaikan dengan suku kata, 

atau berdasarkan imbuhannya 

TIDAK BAKU 

Masalah ini perlu 
ditegas 

kan 
Jangan dilakukan 

dengan me- 
mbabi-buta 

BAKU 

Masalah ini perlu 
ditegas- 

kan 
Jangan dilakukan 

dengan mem- 
babi-buta 

 

Abstrak dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris baku 

 

C. Pengetikan dan Penjilidan 

Teknik penulisan dan pengetikan berikut ini berlaku untuk penulisan 

skripsi, makalah artikel ilmiah. 
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1.  Pengetikan 

Kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih, ukuran A4 (21 x 28 

cm), minimal 70 gram untuk skripsi dan 60 gram untuk dan makalah. Bidang 

pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kertas, dan 3 cm artikel dari tepi atas, tepi 

kanan dan tepi bawah kertas. Tiap halaman hendaknya tidak berisi lebih dari 

26 baris (untuk teks yang diketik dengan spasi ganda). Sebuah alinea 

hendaknya tidak mulai pada bagian halaman yang hanya memuat kurang 

dari 3 baris. 

Karya ilmiah hendaknya diketik dengan mesin tulis atau komputer, 

hanya pita dan tinta hitam yang diperkenankan untuk dipakai, menggunakan 

huruf yang baku jenis maupun ukuran (arial 11), Pengetikan hendaknya 

menggunakan cara rata kanan kiri.  

Awal alinea diketik setelah ketukan katujuh dari batas kiri bidang 

pengetikan. Sesudah tanda baca titik, titik dua, titik koma dalam teks, 

hendaknya diberi satu ketukan kosong. 

Istilah tertentu yang tidak lazim ditulis dengan digarisbawahi atau 

ditulis dengan huruf miring. Lambang-lambang huruf Yunani dan yang tidak 

dapat ditulis dengan mesin ketik atau komputer hendaknya ditulis tangan 

secara rapih dengan tinta hitam. Bilangan hendaknya diketik dengan angka 

kecuali pada permulaan kalimat. 

Artikel ilmiah diketik dengan spasi 1,5 sedangkan skripsi dan makalah 

diketik dengan spasi ganda, kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, 

tabel, dan daftar pustaka, yang diketik dengan spasi tunggal. Judul bab 

diketik turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang ketikan. Jarak antara akhir 

judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara akhir teks dengan 

subjudul, atau antar subjudul dengan awal teks berikutnya adalah 3 spasi. 

Jarak antar alinea sama dengan jarak baris, yaitu 2 spasi untuk skripsi dan 

makalah, dan 1,5 untuk artikel. Jarak antara 1 macam bahan pustaka dengan 

bahan pustaka lain dalam daftar pustaka boleh sama dengan jarak antar 

barisnya yaitu 1,5 spasi. Contoh pada Lampiran 11 

Bagian pengantar skripsi diberi nomor halaman angka Romawi kecil 

di tengah bagian bawah, sedangkan nomor halaman pada bagian inti dan 

bagian penutup skripsi dengan angka biasa di kanan atas, kecuali nomor 

halaman bab baru yang ditulis di tengah bagian bawah halaman. 

 

I 
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2.  Penjilidan 

Ketentuan mengenai penjilidan yang dimaksudkan di sini hanya 

berlaku untuk skripsi saja, sedangkan penjilidan makalah diatur oleh dosen 

yang memberi tugas. 

Skripsi harus dijilid dengan menggunakan karton tebal. Pada 

punggung skripsi hendaknya dimuat nama penulis dan judul skripsi. Skripsi 

yang dijilid paling sedikit berjumlah 4 buah (1 buah untuk jurusan, 1 buah 

untuk perpustakaan, 1 buah untuk tempat penelitian, dan 1 buah untuk arsip 

peneliti). 

Halaman sampul (cover luar) harus dicetak dengan tinta kuning emas 

di atas dasar kulit kain linen sesuai warna tiap fakultas/jurusan. 

 

D. Petunjuk Praktis Teknik Penulisan 

Berikut ini disajikan beberapa petunjuk praktis teknik penulisan secara 

ringkas. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

1. Berilah jarak 3 spasi antara tabel atau gambar dengan teks sebelumnya 

atau sesudahnya. 

2. Judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus diketik pada 

halaman yang sama. 

3. Tepi kanan teks tidak harus rata, oleh karena itu pada akhir baris tidak 

harus dipotong, jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis pada 

huruf akhir, tanpa disisipi spasi, bukan diletakkan di bawahnya. 

4. Tempatkan nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, 

kecuali halaman pertama setiap bab dan halaman Bagian Awal. Nomor 

halaman awal bab dan bagian awal ditulis di tengah bagian bawah 

halaman. 

5. Semua nama pengarang dalam daftar pustaka harus ditulis walaupun 

penulis yang sama memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan dalam 

teks. 

6. Daftar pustaka hanya berisi sumber yang dipakai sebagai acuan dalam  

teks, dan semua sumber yang dikutip (secara langsung maupun tidak 

langsung) harus ditulis dalam Daftar  Pustaka. 
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Hal-Hal yang tidak boleh dilakukan: 

1. Tidak boleh ada bagian yang kosong pada (akhir) halaman kecuali 

jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. 

2. Tidak boleh memotong tabel menjadi 2 bagian (dalam 2 halaman) jika 

memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama. 

3. Tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya 

suatu bab. 

4. Tidak boleh menempatkan subjudul pada akhir halaman (kaki 

halaman). 

5. Tidak boleh menambahkan spasi antar kata dalam 1 baris yang 

bertujuan meratakan tepi kanan. 

6. Daftar Pustaka tidak boleh ditempatkan di kaki halaman atau akhir 

setiap bab, Daftar Pustaka hanya boleh ditempatkan setelah bab 

berakhir dan sebelum lampiran-lampiran. 
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Lampiran 1. Contoh Isi dan Format Halaman Sampul Skripsi 

 
 
 
 
 

 
 

PENGARUH VARIASI DOSIS LARUTAN BELIMBING WULUH 

TERHADAP PROSES PENGGUMPALAN GETAH KARET 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI 

PADA MATERI BIOTEKNOLOGI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

OLEH 

KIKI ELVIONITA 

NPM. 10321436 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 

2014 

4,5 cm 

dari         

tepi atas 

kertas 

2,5 cm 

4 cm 

3,5 cm 

4 cm 

1,5 cm 

3 cm 

2 cm 

3 cm dari 

tepi bawah 

kertas 
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Lampiran 2. Contoh Isi dan Format Halaman Judul Skripsi 

 
 

 

 
 

 

PENGARUH VARIASI DOSIS LARUTAN BELIMBING WULUH 

TERHADAP PROSES PENGGUMPALAN GETAH KARET 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI 

PADA MATERI BIOTEKNOLOGI 

 

 

 

 
 

SKRIPSI 

Diajukan 
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana 

 

 

 

 

 

KIKI ELVIONITA 

NPM. 10321436 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 

2014 

4,5 cm dari 
tepi atas 

kertas 

2,5 cm 

3,5 cm 

3,5 cm 

3,5 cm 

3,5 cm 

2 cm 

3,5 cm 

1,5 cm 
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Lampiran 3. Contoh Isi dan Format Lembar Persetujuan Pembimbing 

 
PERSETUJUAN 

 
 
Skripsi oleh KIKI ELVIONITA ini, 

Telah diperbaiki dan disetujui untuk diuji 

 

 

Metro, 14 Maret 2014 

Pembimbing I 

 

 

 

Dr. Muhfahroyin, S.Pd., M.T.A. 

NIP. 19720523 199702 1 001 

 

 

Pembimbing II 

 

 

 

Dr. Achyani, M.Si. 

NIP. 19640815 198903 1 003 

 

Ketua Jurusan, 

 

 

 

Dr. Agus Sutanto, M.Si. 

NIP. 19620827 198803 1 001 
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Lampiran 4. Contoh Isi dan Format Lembar Pengesahan 

 
PENGESAHAN 

 
 
Skripsi oleh KIKI ELVIONITA ini, 

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji 

Pada tanggal 9 April 2014 

 

 

Tim Penguji 

 

 

___________________________________________, Ketua 

Dr. Muhfahroyin, S.Pd., M.T.A. 

 

 

 

___________________________________________,Sekretaris 

Dr. Achyani, M.Si. 

 

 

 

___________________________________________, Penguji Utama 

Dr. Agus Sutanto, M.Si. 

 

Mengetahui 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Dekan, 
 
 
 
Dr. H. Nyoto Suseno, M.Si. 
NIP. 19670511 200012 1 001  

 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah       105 

 
Lampiran 5. Contoh Format Abstrak untuk Skripsi 

 
ABSTRAK 

 
Elvionita, Kiki. 2014. Pengaruh Variasi Dosis Larutan Belimbing Wuluh terhadap 

Proses Penggumpalan Getah Karet sebagai Sumber Belajar Biologi pada 
Materi Bioteknologi. Skripsi. Jurusan Pendidikan MIPA, Program Studi 

Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing 
(1) Dr. Muhfahroyin, S.Pd., M.T.A. (2). Dr. Achyani, M.Si. 

 
Kunci: Larutan belimbing wuluh, penggumpalan getah karet, sumber  

belajar biologi 
 
Karet merupakan salah satu komoditas pertanian penting di Indonesia 

maupun lingkup Internasional. Di Indonesia, karet merupakan salah satu hasil 
pertanian yang menunjang perekonomian petani karet. Xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai proses penggumpalan getah karet 
dengan memanfaatkan buah belimbing wuluh yang ada disekitar lingkungan 
dapat disimpulkan bahwa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
sumber belajar dalam pokok bahasan bioteknologi pertanian, kelas XII semester 
ganjil. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Lampiran 6. Contoh Format Daftar Isi (Untuk Skripsi Hasil Kajian Pustaka) 

 
DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL ................................................................................   i 
LEMBAR LOGO .......................................................................................   ii 
HALAMAN JUDUL ...................................................................................   iii 
ABSTRAK ................................................................................................   iv 
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................   v 
MOTTO ....................................................................................................   vi 
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................   vii 
KATA PENGANTAR ................................................................................   viii 
DAFTAR ISI .............................................................................................   ix 
DAFTAR TABEL ......................................................................................   x 
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................   xi 
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................   xii 
BAB I PENDAHULUAN 

E. Latar Belakang Masalah ..........................................................   1 
F. Rumusan Masalah ...................................................................   3 
G. Tujuan Kajian ...........................................................................   5 
H. Kegunaan  Kajian.....................................................................   7 
I. Metode Kajian ..........................................................................   9 
J. Batasan Konsep dan Istilah .....................................................   12 

BAB II SITUASI DAN KONDISI ARAB SEBELUM ISLAM 
A. Letak Jazirah Arab ...................................................................   18 
B. Asal Usul Bangsa Arab ............................................................   22 
C. Moral dan Keagamaan Bangsa Arab Sebelum Islam ...............   30 
D. Kehidpan Bangsa Arab ............................................................   37 
E. Segi Pedagogisnya ..................................................................   42 

BAB III MENJELANG LAHIRNYA ISLAM 
A. Perkawinan Abdullah dengan Aminah ......................................   46 
B. Kehidupan Masa Kanak-Kanak Nabi Muhammad SAW ...........   51 
C. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dari Perkawinan sampai Masa 

Kerasulannya. ..........................................................................   58 
D. Segi Pedagogisnya ..................................................................   63 

BAB IV PROSES ISLAMISASI DI JAZIRAH ARAB 
A. Dakwah Nabi Muhammad SAW ...............................................   67 
B. Faktor Pendukung dan Penghambat ........................................   71 
C. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah ...........   74 
D. Segi Pedagogisnya ..................................................................   82  

BAB V PERKEMBANGAN ISLAM DI JAZIRAH ARAB 
A. Penyebaran Agama Islam ........................................................   85 
B. Pengaruh Ajaran Islam bagi Bangsa Arab................................   90 
C. Segi Pedagogisnya ..................................................................   94 

BAB VI KESIMPULAN 
A. Kesimpulan Historis .................................................................   100 
B. Kesimpulan Pedagogis ............................................................   102 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................   104 
LAMPIRAN ..............................................................................................   106 
RIWAYAT HIDUP ....................................................................................   120 
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Lampiran 7. Contoh Format Daftar Tabel 

 
DAFTAR TABEL 

 
Tabel                                Halaman 

 
1. Persiapan, Penyelenggaraan, dan Pemanfaatan Pendidikan Luar Negeri .................  10 
 
2. Sebaran Sampel Lulusan..........................................................................  22 
 
3. Informasi Tentang Gelar Akademik dan Keahlian Lulusan (Responden: 

Sejawat) ...................................................................................................  31 
 
4. Informasi Tentang Gelar Akademik dan Keahlian Lulusan (Responden: 

Mahasiswa) ..............................................................................................  31 
 
5. Keterlibatran Lulusan dalam Program-Program Pengembangan Staf 

(Responden: Lulusan) ..............................................................................  47 
 
6. Keterlibatan Lulusan dan Pengembangan Program dan Relevansinya 

  dengan Bidang Keahlian Lulusan (Responden: Lulusan) .........................  49 
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Lampiran 8. Contoh Format Daftar Gambar 

 
DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar                                          Halaman 
 
1. Ragam Bentuk Skematis Tubuh Hewan Kelas Polychaeta........................  67 
 
2. Skema Bagian-bagian Utama Tubuh Hewan Kelas Polychaeta ................  67 
 
3. Gambar Skematis Neanthes sp. ................................................................  68 
 
4. Gambar Skematis Bagian Arterior Neanthes sp Tampak Vertikal ..............  68 

 
5. Gambar Skematis Hewan Suku Serpulidae...............................................  70 
 
6. Gambar Skematis Potongan Melintang Tubuh Hewan Kelas Polychaeta ..  71 
 
7. Setae Sederhana x33-66 ..........................................................................  71 
 
8. Setae ........................................................................................................  72 
 
9. Trokofor ....................................................................................................  72 
 
10. Kedudukan Gugus Kepulauan Pari di antara Kepulauan Seribu, 
 Teluk Jakarta ............................................................................................  74 
 
11. Kepulauan Pari; Lokasi Penelitian .............................................................  75 
 
12. Paduan Warna ..........................................................................................  75 
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Lampiran 9. Contoh Format Daftar Lampiran 

 
DAFTAR LAMPIRAN 

 
Gambar                                        Halaman 

 
1. Perhitungan Penentuan Jumlah Sampel ...............................................  139 
 
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian ................................................................  141 
 
3. Instrumen Penelitian .............................................................................  142 
 
4. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen..........................................................  180 
 
5. Data Lengkap Hasil Penelitian ..............................................................  191 
 
6. Penyusunan Tabel Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Statistik Dasar...  204 
 
7. Perhitungan Uji Normalitas ....................................................................  207 
 
8. Perhitungan Uji Homogenitas Varians ...................................................  209 
 
9. Perhitungan Uji t-test .............................................................................  211 

 
10. Perhitungan Koefisien Korelasi Tata Jenjang Spearman .......................  212 
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Lampiran 10. Contoh Format Daftar Pustaka 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
American Psychologycal Assosiation. 1984. Publication Manual (3rd Ed.). 

Washington D.C.: APA. 
 
Fakultas Pascasarjana. 1985. Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Pasca 

Sarjana. Malang: FPS IKIP Malang. 

 
Gandjar, I., Soemardikarta, S., dan Oemarjati, B.S. 1988. Petunjuk Teknis 

Penyusunan Skripsi Sarjana Biologi FPMIPA UI. Jakarta: Jurusan Biologi 

FMIPA UI. 
 
Kasbolah, K., Susilo, H., dan Wicaksono, M .1990. Pedoman Penyusunan 

Skripsi. Malang: OPF IKIP Malang. 

 
Pusat Penelitian IKIP Malang. 1989. Pedoman bagi penyumbang. Forum 

Penelitian,1  (2):228-231. 

 
Rofi'uddin, Ahmad. 1990. Pedoman Penyusunun Makalah. Malang: OPF IKIP 

Malang. 
 
Universitas Brawijaya. 1988. Pedoman Penulisan Karangan Ilmiah Mahasiswa 

Strata I. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 
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Lampiran 11. Contoh Riwayat Hidup 

 
 
 

RIWAYAT HIDUP 
 

Uswatun Hasanah dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1963 di Pasiksaji, 

Way Jepara, putri pertama dari Bapak dan Ibu Sudarto. Pendidikan SD 

ditamatkannya pada tahun 1974 dan SMP pada tahun 1977 di Way Jepara. 

Pendidikan berikutnya dijalani di SMA Negeri 1 Metro dan tamat pada tahun 

1981. Pada tahun yang sama ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Metro dengan mengambil Program Studi 

Manajemen Perusahaan. 

Pada tahun 1974 ia dipercaya sebagai pimpinan regu Pramuka wakil 

Kabupaten Lampung Tengah dalam Jambore Pramuka di Jakarta. Selama 

menjadi siswa di SMA Negeri 1 Metro, ia aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler 

dan organisasi kesiswaan. Selain sebagai sekretaris Pramuka, ia juga pernah 

menjabat Ketua I OSIS, dan Ketua TIM Paduan Suara. Pada tahun 1980 ia 

terpilih sebagai Juara harapan I dalam Lomba Karya Ilmiah Remaja, dan pada 

tahun yang sama meraih predikat Siswa Teladan II tingkat Propinsi Lampung. 

Aktivitasnya di SMA Negeri 1 Metro dilanjutkan di tingkat pendidikan 

tinggi. Pada tahun pertama di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Metro ia terpilih sebagai sekretaris IMM di Universitas Muhammadiyah Metro. 

periode tahun 1982-1984. Kemudian, pada tahun 1983 ia dipercaya oleh teman-

temannya untuk menjadi anggota BPM, dan selanjutnya menjabat sebagai Ketua 

II Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro. Karena aktivitasnya yang 

banyak dan prestasinya yang baik, pada tahun 1984 ia terpilih sebagai 

Mahasiswa Teladan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. 
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Lampiran 12.  Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Plagiat 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama     :…………………………………… 

NPM      :…………………………………… 

Fakultas     :…………………………………… 

Jurusan    :…………………………………… 

Program Studi  :…………………………………… 

 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH VARIASI DOSIS 

LARUTAN BELIMBING WULUH TERHADAP PROSES PENGGUMPALAN 

GETAH KARET SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI PADA MATERI 

BIOTEKNOLOGI” adalah karya saya dan bukan hasil plagiat. 

Apabila di kemudian hari terdapat unsure plagiat dalam skripsi tersebut, maka 

saya bersedia menerima sanksi berupa pencabuatan gelar akademik sarjana dan 

akan mempertanggungjawabkannya secara hukum. 

Demikian surat peryataan ini dibuat dengan sesungguhnya. 

 

Metro,…………………....2014 

Yang membuat pernyataan, 

 

Materai Rp 6.000,- 

 
Kiki Elvionita 
NPM. 10321436 
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Lampiran 13.  Contoh Format Artikel untuk Diterbitkan dalam Kumpulan Artikel   

Hasil Penelitian Mahasiswa 
 
 

PENGARUH INTERAKSI GAYA KOGNITIF DAN MOTIVASI 
BERPRESTASI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

Aziz Muntoha 

Jurusan Pendidikan MIPA/Pendidikan Matematika 

 
Abstrak 

Panjang maksimal 200 kata dan diketik dengan jarak 1 spasi. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Kata Kunci: gaya kognitif, motivasi, perolehan belajar, matematika 
 

Bagian pendahuluan ini tidak disertai judul subbab (heading). 

Isi bagian ini: Pembahasan kepustakaan yang berfungsi sebagai 

kerangka teoritis dan latar belakang masalah; bagian ini diakhiri 

dengan perumusan tujuan penelitian. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

METODE 

Bagian ini harus ada. Boleh digunakan subjudul (istilah) 
lain, misalnya Prosedur Kerja. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
HASIL 

Bagian ini harus ada. Boleh digunakan subjudul (istilah) 
lain, misalnya Hasil Analisis. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

PEMBAHASAN 

Bagian ini harus ada. Pembahasan sedapat mungkin 
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dikaitkan dengan kajian pustaka dan disertai rujukan. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Boleh digunakan sub-judul (istilah) lain, misalnya Penutup. 
Untuk laporan penelitian dasar (basic research) saran boleh 
ditiadakan. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Habibie, B.J. 1986. Industrialisasi, transformasi, teknologi, dan pembangunan 

bangsa. Prisma, 15 : (1) :  42 – 43 

Karim, Z. 1987. Tata kota di Negara-negara berkembang. Makalah dibicarakan 
dalam Seminar Tata Kota, BAPPRDA Jawa Timur, Surabaya, 1 – 2 

September 1987 
Kreshen, S.D. 1981. Second language Acquisition and Second Language 

Learning. Oxford: Pergamon Press. 
Rosenshine, B.V. 1976. Classroom instruction. Dalam N.L. Gage (Ed). The 

Pscycology of Teaching Methods (hlm. 203 – 230). Chicago: University of 

Chicago. 
 

LAMPIRAN 
Instrumen Penelitian 

(Instrumen dicantumkan hanya jika dipandang sangat perlu 
Untuk kejelasan laporan penelitian). 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Lampiran 14. Contoh Sampul Makalah 

 
 
 

MODEL PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IPA  

UNTUK SISWA SMP 

 

 

MAKALAH 

Untuk Memenuhi Tugas 

Matakuliah Dasar-dasar dan Proses Pembelajaran Fisika I 

yang diampu oleh Bapak Dr. H. Nyoto Suseno, M.Si. 

 

 

 

Oleh 

Trisia Yulianti 

NPM. 99330093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN MIPA 

PROGRAM STURDI DI PENDIDIKAN FISIKA 

Desember 2013 
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Lampiran 15. Ukuran Bidang Pengetikan 

 

3 cm 

4 cm 

1 cm 

Tempat nomor 

halaman 

Batas bidang 

pengetikan 

TEKS 

3 cm 1 cm 
3 cm 

Tempat nomor 

halaman bab baru 
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Lampiran 16. Jarak antar Baris dan Pengetikan Teks 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Instrumen Penelitian 

___*___Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
1. Alasan Pemilihan Tes 

___*___Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
a. Isi Tes 

___*___Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

* Masuk 7 ketukan. 

2 spasi 

4 spasi dari 
batas atas 

pengetikan 

38 

2 cm dari tepi 

bawah kertas 

4 spasi 

2 spasi 

3 spasi 

2 spasi 

3 spasi 

2 spasi 
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Lampiran 17. Contoh isi dan Format Motto dalam Skripsi 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 

 

 

Artinya:  Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Q.S.Al-

Mujadalah:11) 
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Lampiran 18. Contoh Halaman Persembahan dalam Skripsi 

 

PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini dibuat sebagai tanda bakti penulis kepada: 

1. Ibunda dan Ayahanda yang selalu membimbing dan mendo‟akan demi 

keberhasilan studi anaknya. 

2. Kakak-kakakku yang telah siap menerima keberhasilan studiku. 

3. Almamater Universitas Muhammadiyah Metro yang tercinta. 
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Lampiran 19. Contoh Logo Universitas Muhammadiyah Metro 

 

 

 

 

 

 

 


