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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahNya sehingga tim penuyusun telah menyelesaikan panduan yang dapat 

digunakan oleh mahasiswa dalam menyusun tugas akhirnya. 

Penulisan buku panduan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk 

menyelesaikan tugas akhirnya dalam memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana pendidikan pada FKIP Universitas Jambi. 

Panduan penulisan skripsi ini disajikan untuk beberapa jenis penelitian: 

penelitian kualitatif, kuantitatif, pengembangan, dan penelitian tindakan kelas, 

yang diawali dengan sistimatika penulisan proposal penelitian. Panduan ini terdiri 

dari 6 (enam) bab: pendahuluan, sistematika proposal skripsi, sistematika skripsi, 

jenis penelitian skripsi, tata tulis dan bahasa, dan penulisan artikel. 

Rampungnya panduan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan 

berbagai pihak. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang namanya 

tidak dapat dijelaskan satu persatu, yang telah bekerja keras menyiapkan naskah 

awal, memberikan masukan, dan terakhir menyusun buku panduan ini. Akhir kata, 

semoga panduan ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa dan 

dosen Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Jambi dalam menulis usulan 

penelitian dan skripsi guna penyelesaian tugas akhir. 

 

 

 
Jambi, Februari 2018 

 

 

 
Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Kelulusan seorang mahasiswa menjadi sarjana pendidikan harus melalui 

tahap penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang telah diakui 

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang ditulis melalui prosedur 

ilmiah dan mengikuti pedoman yang telah disepakati. Karya ilmiah berfungsi 

sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, dan kajian, 

kepada masyarakat akademik melalui hasil penelitian. Salah satu jenis karya 

ilmiah adalah skripsi, yaitu karya ditulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah, hasil 

kajian pustaka, atau hasil kerja pengembangan bidang ilmu tertentu. Skripsi 

merupakan tugas akhir mahasiswa yang dipertanggungjawabkan dalam suatu 

sidang yang diadakan secara tersendiri. 

Sebagai tugas akhir, skripsi sangat menentukan waktu penyelesaian studi 

dan kualitas pendidikan mahasiswa. Berdasarkan pengalaman, di lingkungan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jambi, penyelesaian 

skripsi sering memakan waktu yang lama, sehingga memperpanjang masa studi 

mahasiswa. Perpanjangan masa studi ini sangat merugikan mahasiswa, keluarga, 

lembaga, dan bahkan negara. Sedangkan kualitas skripsi berpengaruh signifikan 

terhadap indeks prestasi komulatif (IPK) mahasiswa, dan tinggi rendahnya IPK 

mahasiswa berperanan penting untuk memenangkan persaingan kesempatan kerja 

yang semakin kompetitif dewasa ini. Oleh karena itu, panduan penulisan skripsi 

yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan agar penyelesaian tugas akhir mahasiswa 

bisa lebih efisien, efektif, dan berkualitas. 

Pedoman penulisan skripsi ini tentu hanya dapat memuat aturan-aturan 

umum yang menyangkut akademik; untuk kesempurnaan keilmiahan satu skripsi, 

mahasiswa harus belajar dari berbagai sumber relevan, sesuai dengan karakteristik 

penelitian yang dilakukan. Panduan ini hanya dapat mengatur ketentuan isi, 

struktur, teknik penulisan, dan penggunaan istilah dan bahasa baku penulisan 

skripsi. 
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BAB II 

KETENTUAN UMUM 

2.1 Pengertian dan Batasan Skripsi 

Sebagai suatu karya ilmiah, ada beberapa aspek yang membedakan skripsi 

dengan karya tulis lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan 

atau prinsip yang yang harus dipenuhi oleh suatu skripsi. Beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh sebuah skripsi antara lain: (1) prinsip objektivitas, (2) 

empiris, (3) prosedural, (4) rasional berdasarkan rasio pikiran dan penalaran logis, 

dan (5) orisinal. Prinsip-prinsip ini harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya, agar 

karya ilmiah (skripsi) tidak berubah menjadi karangan biasa. Berikut ini diuraikan 

satu persatu. 

(a) Objektivitas, berarti bahwa gagasan yang dikemukakan harus didasarkan 

pada data yang ada. Prinsip ini meminta calon sarjana pendidikan agar 

tidak mengemukakan gagasan sendiri dalam studi atau penelitian yang 

dilakukannya tanpa didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang 

relevan. Sekali saja peneliti mengedepankan subjektivitas, maka karya 

yang dikemukakannya tidak dapat diterima sebagai studi ilmiah. 

(b) Empiris, maksudnya adalah bahwa skripsi didasarkan pada data. Data 

adalah fakta dalam wujud hasil pengukuran. Data berbeda dengan fakta. 

Fakta merupakan pernyataan (deskripsi) yang sudah merupakan abstraksi 

dari gejala-gejala yang diamati. Data digunakan untuk menjelaskan, 

mengkaji, membahas, menganalisis, atau memecahkan permasalahan 

yang dihadapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data 

dapat berbentuk data sekunder (tidak langsung dari sumbernya) atau data 

primer (diperoleh langsung dari sumbernya). Sebaiknya data yang 

digunakan untuk suatu skripsi adalah data primer karena validitasnya 

dianggap lebih tinggi, tetapi apabila data primer tidak mungkin atau sulit 

diperoleh, maka peneliti dapat menggunakan data sekunder. 

(c) Prosedural, maksudnya kualitas skripsi sebagai karya ilmiah, ditentukan 

juga oleh prosedur (cara kerja) yang dilalui dan diikuti secara lengkap 

dan logis. Peneliti dapat memulai kajian dari kasus yang bersifat khusus 

menuju yang umum, atau sebaliknya dari kasus yang bersifat umum 

menuju khusus. Proses ini harus tergambar dalam kegiatan penelitian 

maupun penulisan hasil penelitian. 

(d) Rasional, maksudnya ialah bahwa penulisan skripsi harus menggunakan 

penalaran atau rasio akal sehat. Untuk itu, uraian perlu disajikan dalam 

suatu urutan yang logis dan sistematis. Di samping logis dan sistematis, 

skripsi sebagai hasil laporan penelitian ilmiah, harus dapat menunjukkan 

kedalaman kajian keilmuan dalam bidang yang akan atau yang sudah 

diteliti. Untuk keseragaman, syarat kedalaman kajian keilmuan dalam 

skripsi (yang cukup untuk seorang sarjana pendidikan) perlu ditetapkan. 

Di FKIP Universitas Jambi, ukuran kedalaman kajian bidang keilmuan 

yang diteliti, ditentukan dengan jumlah kata bagian utama skripsi yaitu 

antara 18.000 – 20.000 (delapan belas ribu sampai dua puluh ribu) kata. 
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(e) Orisinal, skripsi sebagai laporan suatu penelitian, harus mengungkapkan 

temuan dan/atau pengembangan ilmu baru, yang belum diteliti oleh 

peneliti lain sebelumnya dalam konteks dan prosedur yang sama. Tingkat 

orisinalitas suatu karya ilmiah berbanding terbalik dengan tingkat 

plagiarismenya – semakin tinggi tingkat orisinil sebuah skripsi semakin 

rendah tingkat plagiarismenya. Untuk tingkat sarjana strata satu (S1), 

FKIP Universitas Jambi menetapkan persentase orisinalitas bagian utama 

skripsi antara 80% - 90% yang diukur dengan aplikasi ―plagiarism 

checker‖ terpercaya. Bila tidak memenuhi persentase orisinalitas yang 

ditetapkan dan terbukti melakukan praktik plagiarisme, pelaku dapat 

dikenakan sanksi akademik berupa pembatalan nilai skripsi sesuai 

dengan Pasal 49 Peraturan Akademik FKIP Universitas Jambi. 

(f) Fokus skripsi harus relevan dengan lingkup pendidikan dan pengajaran 

serta karakteristik masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan 

FKIP Universitas Jambi, yang telah dituangkan dalam ―road-map‖ (peta 

jalan) penelitian Prodi. 

(g) Skripsi merupakan laporan hasil penelitian dengan menggunakan metode 

ilmiah. 

(h) Skripsi disusun untuk menjawab permasalahan yang harus dilakukan 

melalui kajian teoretik dan kajian empirik. 

(i) Kajian teoretik harus meliputi kepustakaan/literatur yang relevan dengan 

masalah dan maksimal terbitan 10 tahun terakhir. 

(j) Mahasiswa memilih salah satu jenis penelitian sebagai bahan skripsi 

yaitu: penelitian kuantitatif, kualitatif, pengembangan, dan penelitian 

tindakan kelas (PTK). 

(k) Pengabaian salah satu prinsip-prinsip di atas dapat menghilangkan nilai 

akademik sebuah skripsi dan dapat ditolak sebagai suatu karya ilmiah. 

(l) Skripsi diberi bobot 10 (sepuluh) SKS; terdiri dari 2 (dua) SKS proposal 

penelitian skripsi dan 8 (delapan) SKS batang tubuh skripsi. 

2.2 Pengajuan Judul dan Pembimbing Skripsi 

(a) Mahasiswa dapat mengontrak skripsi setelah menyelesaikan seluruh mata 

kuliah prasyarat skripsi; 

(b) Mahasiwa mengajukan judul skripsi dan ringkasan penelitian yang akan 

dilakukan kepada Ketua Program Studi (Kaprodi) secara daring melalui 

website Portal Informasi Tugas Akhir (PINTAR) FKIP Universitas Jambi 

dengan alamat: pintar.fkip.unja.aci.id; 

(c) Kaprodi memproses judul, menetapkan atau menolak judul skripsi yang 

diajukan, setelah memeriksa judul tersebut dengan aplikasi ―plagiarism 

checker‖; 

(d) Kaprodi mengajukan dua pembimbing skripsi kepada Dekan, yang terdiri 

dari: Pembimbing 1 dan Pembimbing 2, yang memenuhi syarat, sesuai 

dengan Pasal 33 Peraturan Akademik FKIP Universitas Jambi. 

(e) Syarat menjadi Pembimbing 1 adalah: 
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1) Sesuai dengan bidang ilmunya; 

2) Jabatan rendahnya Lektor Kepala bagi dosen berpendidikan 

Magister, atau Lektor bagi dosen berpendidikan Doktor; 

(f) Syarat menjadi Pembimbing 2 adalah: 

1) Sesuai dengan bidang ilmunya; 

2) Jabatan rendahnya Lektor bagi dosen berpendidikan Magister, atau 

Asisten Ahli bagi dosen berpendidikan Doktor. 

(g) Dekan mengeluarkan Surat Keputusan pembimbingan skripsi mahasiswa; 

(h) Pembimbing 1 bertanggungjawab membimbing bidang subtansi dan 

kedalaman kajian isi skripsi serta metodologi penelitian skripsi; 

(i) Pembimbing 2 bertanggungjawab terhadap format, tata tulis serta bahasa 

penulisan skripsi; 

(j) Mahasiswa melakukan bimbingan dengan setiap pembimbing minimal 3 

(tiga) kali bimbingan sebelum seminar proposal; 

(k) Apabila dosen pembimbing tidak dapat melaksanakan pembimbingan 

selama 2 (dua) bulan berturut-turut, Ketua Prodi dapat mengusulkan 

penggantian pembimbing tersebut kepada Dekan; 

(l) Mahasiswa mengunggah hasil bimbingan skripsi ke website PINTAR 

FKIP Universitas Jambi; 

(m) Mahasiswa mendaftar untuk seminar proposal ke aplikasi PINTAR FKIP 

Universitas Jambi setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing 

pada halaman persetujuan proposal; 

(n) Kaprodi memproses, menunjuk dosen pembahas proposal skripsi dan 

menetapkan jadual seminar ke website PINTAR FKIP Universitas Jambi; 

(o) Kaprodi mencetak Surat Tugas pembahas proposal dan menyerahkannya 

kepada mahasiswa untuk disampaikan kepada dosen pembahas bersama 

proposal skripsi; 

(p) Mahasiswa menggadakan proposal skripsi sesuai keperluan seminar; 

(q) Kaprodi melaksanakan seminar proposal mahasiswa; 

(r) Kaprodi mencatat hasil seminar proposal mahasiswa di dalam dokumen 

Berita Acara Seminar Proposal; 

(s) Mahasiswa mengunggah hasil seminar proposal melalui PINTAR FKIP 

Universitas Jambi. 

2.3 Pelaksanaan Sidang Dewan Pembahas Proposal 

(a) Mahasiswa telah memeriksa proposal dengan alat plagiarism cheker dan 

memenuhi syarat orisinalitas minimal 80% (delapan puluh persen) untuk 

dapat dibahas dalam seminar proposal skripsi; 

(b) Mahasiswa menyiapkan dokumen pelaksanaan sidang dewan pembahas 

(seperti dalam lampiran 15 dan 16) yang mencakup: 

1) formulir berita acara sidang dewan pembahas proposal proposal; 
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2) formulir rekapitulasi nilai proposal proposal; 

(c) Ketua sidang dewan pembahas bertanya kepada dewan pembahas apakah 

proposal sudah layak untuk diseminarkan; 

(d) Ketua sidang dewan pembahas membuka sidang dewan pembahas 

proposal; 

(e) Ketua sidang dewan pembahas meminta mahasiswa mempresentasikan 

proposal selama 15 menit; 

(f) Ketua sidang dewan pembahas meminta kesediaan Pembahas Utama 

untuk membahas proposal selama 20 menit; 

(g) Ketua sidang dewan pembahas meminta Pembahas Anggota untuk 

membahas proposal selama 20 menit; 

(h) Ketua sidang pembahas dan sekretaris pembahas memberi arahan kepada 

mahasiswa untuk merevisi proposal sesuai dengan saran Pembahas 

Utama dan Pembahas Anggota; 

(i) Sekretaris sidang dewan pembahas mencatat hasil sidang di dalam 

dokumen Berita Acara Sidang Dewan Pembahas Proposal; 

(j) Hasil penilaian sidang dewan pembahas dibacakan oleh ketua dewan 

sidang pembahas dan sekaligus menutup sidang dewan pembahas 

proposal; 

(a) Mahasiswa mengunggah hasil sidang dewan pembahas proposal ke 

website PINTAR FKIP Universitas Jambi bersama berita acara sidang 

dewan pembahas proposal; 

(b) Kaprodi mengunggah nilai proposal dan mengubah status mahasiswa 

pada siakad UNJA sesuai penilaian sidang dewan pembahas proposal; 

(c) Mahasiswa melakukan revisi proposal selama 1 (satu) minggu terhitung 

sejak tanggal sidang dewan pembahas dan menggungah hasil revisi 

tersebut ke aplikasi PINTAR FKIP Universitas Jambi; 

2.4 Tata Tertib Sidang Dewan Pembahas Proposal 

(a) Sidang dewan pembahas proposal dilaksanakan setelah tingkat 

orisinalitas minimal proposal (80%) tercapai, yang dibuktikan dengan 

alat plagiarism cheker terpercaya; 

(b) Sidang dewan pembahas proposal dilaksanakan oleh dewan pembahas 

proposal yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 

1 (satu) orang Pembahas Utama dan 1 (satu) orang Pembahas Anggota; 

(c) Sidang dewan pembahas dapat dilaksanakan setelah seluruh dewan 

pembahas hadir di ruangan sidang; 

(d) Sidang dewan pembahas proposal dilaksanakan selama 1 (satu) jam 

dengan rincian alokasi waktu sebagai berikut: 

1) Presentasi mahasiswa selama 15 menit; 

2) Pembahas Utama 20 menit; 

3) Pembahas Anggota 20 menit; 
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4) Pengumuman hasil penilaian dewan sidang pembahas 5 menit; 

(e) Mahasiswa berpakaian almamater Universitas Jambi; 

(f) Ketua, Sekretaris, Pembahas Utama dan Pembahas Anggota harus berada 

di dalam ruangan sidang selama sidang dewan pembahas berlangsung; 

(g) Dewan sidang pembahas proposal tidak boleh memungut uang untuk 

keperluan sidang; 

(h) Dewan sidang pembahas proposal berpakaian sopan dan rapi. 

2.5 Prosedur Pembimbingan Skripsi 

(a) Setelah dinyatakan lulus seminar proposal, mahasiswa berkonsultasi 

dengan pembimbingan skripsi secara teratur. 

(b) Konsultasi dilakukan sejak pengajuan judul sampai dengan penyelesaian 

revisi laporan dan artikel jurnal. 

(c) Dosen pembimbing wajib memberi arahan agar mahasiswa mampu 

menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. 

(d) Pembimbing skripsi dapat menyarankan mahasiswa berkonsultasi kepada 

dosen lain yang memiliki keahlian khusus menyangkut isi skripsi. 

(e) Mahasiswa boleh mengajukan keberatan kepada Kaprodi apabila proses 

pembimbingan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

(f) Mahasiswa wajib mengisi buku konsultasi (log-book) setiap selesai 

bimbingan secara manual dan/atau daring. 

(g) Proses pembimbingan skripsi dibatasi maksimal 2 (dua) semester, sejak 

mata kuliah skripsi dikontrak. Jika melebihi batas waktu maksimal, 

dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa dapat 

mengajukan perpanjangan pembimbingan kepada Kaprodi dengan 

persetujuan kedua pembimbing maksimal 1 (satu) semester. 

2.6 Prosedur Penyusunan Skripsi 

(a) Proposal penelitian ditulis oleh mahasiswa dengan berkonsultasi kepada 

dosen pembimbing. 

(b) Setelah disempurnakan berdasarkan hasil seminar, proposal penelitian 

diperbanyak rangkap 3 (tiga), antara lain untuk: 

1) Mahasiswa yang bersangkutan 

2) Pembimbing 1 

3) Pembimbung 2 

(c) Jika penelitian melibatkan institusi atau lembaga lain, mahasiswa harus 

mengajukan izin penelitian atau izin pengumpulan data kepada Dekan 

melalui Wakil Dekan Baksi. 

(d) Setelah mendapat izin penelitian, mahasiswa melaksanakan penelitian 

skripsi dan mencatat seluruh aktivitas penelitian dalam log book yang 

disediakan secara manual atau melalui web akademik. 

(e) Hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan penelitian berupa skripsi 
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dan artikel ilmiah, yang berpedoman kepada Panduan Penulisan Skripsi 

FKIP Universitas Jambi. 

(f) Mahasiswa harus mencantumkan jumlah kata bagian utama skripsi di 

dalam Kata Pengantar sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu antara 

18.000 (delapan belas ribu) sampai 20.000 (dua puluh rebut) kata. 

(g) Mahasiswa harus mencantumkan tingkat orisinalitas artikel skripsi sesuai 

peraturan yang berlaku, yaitu antara 80% (delapan puluh persen) sampai 

90% (sembilan puluh persen) yang diukur dengan aplikasi terpercaya. 

(h) Setelah terbebas dari praktik plagiarisme yang dibuktikan dengan tingkat 

orisinalitas seperti dijelaskan pada huruf ‗g‘ di atas, dan telah memiliki 

sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris (KBI), mahasiswa dapat 

meminta persetujuan Pembimbing dan mendaftarkan diri untuk Sidang 

Dewan Penguji Skirpsi kepada Kaprodi melalui aplikasi PINTAR FKIP 

Universitas Jambi. 

2.7 Sidang Dewan Penguji Skripsi 

(a) Mahasiwa mengajukan Sidang Dewan Penguji kepada Kaprodi melalui 

website PINTAR FKIP Universitas Jambi setelah mendapat persetujuan 

Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 pada lembar persetujuan skripsi; 

(b) Kaprodi memproses usulan dan menetapkan dewan penguji skripsi sesuai 

dengan Pasal 38 Peraturan Akademik FKIP Universitas Jambi; 

(c) Bila Pembimbing 1 dan/atau Pembimbing 2 berhalangan tetap, maka 

Ketua Prodi dapat mengajukan Ketua dan Sekretaris penguji pengganti 

kepada Dekan; 

(d) Kaprodi menetapkan jadual sidang dewan penguji skripsi antara pukul 

07:00 WIB dan 17:00 WIB; 

(e) Kaprodi mencetak Surat Tugas dewan penguji dan menyerahkannya 

kepada mahasiswa untuk disampaikan kepada dewan penguji bersama 

skripsi; 

(f) Kaprodi melaksanakan sidang dewan penguji skripsi sesuai jadual yang 

telah ditetapkan. 

2.8 Pelaksanaan Sidang Dewan Penguji Skripsi 

(a) Mahasiswa menyiapkan dokumen pelaksanaan sidang dewan penguji 

(seperti dalam lampiran 17, 18, 19) yang mencakup: 

1) formulir penilaian untuk masing-masing dewan penguji; 

2) formulir berita acara sidang skripsi; dan 

3) formulir rekapitulasi nilai skripsi; 

(b) Ketua sidang bertanya kepada dewan penguji apakah skripsi sudah layak 

untuk diujikan; 

(c) Ketua sidang dewan penguji membuka sidang dewan penguji; 

(d) Ketua sidang dewan penguji meminta mahasiswa mempresentasikan 

skripsi selama 15 menit; 
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(e) Ketua sidang dewan penguji meminta kesediaan penguji utama untuk 

menguji selama 20 menit; 

(f) Ketua sidang dewan penguji meminta anggota dewan penguji untuk 

menguji skripsi masing-masing selama10 menit; 

(g) Ketua sidang penguji dan sekretaris penguji memberi arahan kepada 

mahasiswa untuk merevisi skripsi sesuai dengan saran dewan penguji; 

(h) Ketua sidang dewan penguji menskor sidang selama 5 (lima) menit dan 

mahasiswa meninggalkan ruangan sidang; 

(i) Ketua sidang dewan penguji mengadakan rapat dengan anggota dewan 

penguji untuk merekap hasil penilaian sidang dewan penguji skripsi; 

(j) Sekretaris sidang dewan penguji mencatat hasil sidang di dalam dokumen 

Berita Acara Sidang Dewan Penguji Skripsi; 

(k) Nilai minimal lulus skripsi adalah 60 (enam puluh) atau ―C‖; 

(l) Sekretaris sidang dewan penguji memanggil mahasiswa untuk kembali  

ke ruangan dan berdiri di hadapan dewan penguji untuk mendengarkan 

pembacaan Berita Acara Sidang Dewan Penguji Skripsi dan hasil 

penilaian sidang dewan penguji; 

(m) Hasil penilaian sidang dewan penguji dibacakan oleh ketua dewan sidang 

penguji dan sekaligus menutup sidang dewan penguji skripsi; 

(n) Mahasiswa mengunggah hasil sidang dewan penguji skripsi ke website 

PINTAR FKIP Universitas Jambi bersama berita acara sidang dewan 

penguji skripsi; 

(o) Kaprodi mengunggah nilai skripsi dan mengubah status mahasiswa pada 

siakad UNJA sesuai hasil sidang dewan penguji skripsi; 

(p) Mahasiswa melakukan revisi skripsi selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 

tanggal sidang dewan penguji dan menggungah hasil revisi tersebut ke 

aplikasi PINTAR FKIP Universitas Jambi; 

(q) Waktu kelulusan mahasiswa didasarkan kepada tanggal sidang dewan 

penguji skripsi. 

2.9 Tata Tertib Sidang Dewan Penguji Skripsi 

(a) Sidang dewan penguji skripsi dilaksanakan oleh dewan penguji skripsi 

yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) 

orang Penguji Utama, dan 2 (dua) orang Penguji Anggota; 

(b) Sidang dewan penguji skripsi dilaksanakan setelah tingkat orisinalitas 

minimal skripsi (80%) tercapai, yang dibuktikan dengan alat plagiarism 

cheker terpercaya; 

(c) Sidang dewan penguji dapat dilaksanakan setelah seluruh dewan penguji 

hadir di ruangan sidang; 

(d) Sidang dewan penguji skripsi dilaksanakan selama 1 (satu) jam dengan 

rincian alokasi waktu sebagai berikut: 

1) Presentasi mahasiswa selama 15 menit; 
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2) Penguji utama 20 menit; 

3) Penguji anggota masing-masing 10 menit; 

4) Pengumuman hasil penilaian dewan sidang penguji 5 menit; 

(e) Selisih nilai angka masing-masing dewan penguji skripsi tidak boleh 

lebih dari 10 (sepuluh); 

(i) Mahasiswa berpakaian almamater Universitas Jambi; 

(j) Ketua, sekretaris, penguji utama dan penguji anggota harus berada di 

dalam ruangan sidang selama sidang dewan penguji berlangsung; 

(k) Dewan sidang penguji skripsi tidak boleh memungut uang untuk 

keperluan sidang; 

(l) Dewan sidang penguji skripsi berpakaian sopan dan rapi. 

 

2.10 Format Proposal Penelitian Skripsi 

2.10.1 Penelitian Kuantitatif 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.3. Pembatasan Masalah 

1.4. Rumusan Masalah 

1.5. Tujuan Penelitian 

1.6. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

2.1 Kajian teori dan hasil penelitian yang relevan 
2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2 Desain Penelitian 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Teknik Validasi Instrumen Penelitian 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.8 Prosedur Penelitian 
 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 

2.10.2 Penelitian Kualitatif 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 
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1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

2.1 Kajian teori dan hasil penelitian yang relevan 

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.3 Data dan Sumber data 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel (Cuplikan) 

3.5 Tenik Pengumpulan Data 

3.6 Teknik Uji Validitas Data 

3.7 Teknik Analisis Data 
3.8 Prosedur Penelitian 

DAFTAR RUJUKAN 

 
2.10.3 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

1.5. Latar Belakang Masalah 

1.6. Rumusan Masalah 

1.7. Tujuan Penelitian 
1.8. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

2.4 Kajian teori dan hasil penelitian yang relevan 

2.5 Kerangka Berpikir 
2.6 Hipotesis Tindakan (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2 Subjek Penelitian 

3.3 Data dan Sumber data 

3.4 Tenik Pengumpulan Data 

3.5 Teknik Uji Validitas Data 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.7 Indikator Capaian Penelitian 
3.8 Prosedur Penelitian 

DAFTAR RUJUKAN 

2.10.4 Penelitian Pengembangan 

ALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Pengembangan 
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1.4 Spesifikasi Pengembangan 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 
1.7 Defenisi Istilah 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

2.1 Kajian teori dan hasil penelitian yang relevan 

2.2 Kerangka Berpikir 
2.3 Hipotesis (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Model Pengembangan 

3.2 Prosedur Pengembangan 

3.3 Subjek Uji Coba 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

3.5 Instrumen Pengumpul Data 
3.6 Teknik Analisis Data 

DAFTAR RUJUKAN 
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BAB III 

STRUKTUR ISI SKRIPSI 

Struktur skripsi disesuaikan dengan bentuk penelitian yang dipilih. Seperti 

proposal, skripsi terdiri dari tiga bagian: bagian awal, bagian utama dan bagian 

akhir. Secara umum, bagian awal skripsi memuat hal yang sama seperti yang akan 

diterangkan sebagai berikut. 

3.1 Bagian Awal 

3.1.1 Format 

Halaman Sampul 

Halaman Judul 

Halaman Persetujuan Pembibing 

Halaman Pengesahan 

Halaman Pernyataan Karya Sendiri 

Halaman Motto 

Abstrak 
Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel (jika ada) 

Daftar Gambar (jika ada) 

Daftar Istilah (jika ada) 

Daftar Lampiran 

 
3.1.2 Penjelasan 

(a) Halaman Sampul Skripsi 

Halaman sampul berisi: judul secara lengkap, kata skripsi, nama dan 

nomor induk mahasiswa (NlM), lambang Universitas Jambi dengan diameter 3 

cm, serta diikuti dengan nama lengkap universitas, fakultas, jurusan, prodi, bulan, 

dan tahun lulus ujian. Semua huruf dicetak dengan huruf kapital. Komposisi huruf 

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

Ukuran huruf yang digunakan adalah 12-16 point (Lihat Lampiran 1). 

(b) Halaman Judul Skripsi 

Halaman judul sama dengan halaman sampul tetapi tidak berisi tulisan 

―Diajukan kepada Universitas Jambi untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan …‖ dan penulisan kata ―oleh‖ 

serta nama peneliti dengan huruf kecil semua kecuali setiap huruf awal setiap kata 

pada nama peneliti (Lihat Lampiran 2). 

(c) Halaman Persetujuan Pembimbing 

Judul skripsi dicetak dengan huruf miring dan setiap awal kata dengan huruf 

kapital, kecuali kata depan, partikel, dan kata sandang. Penulisan NIP dan gelar 

pembimbing mengikuti Ejaan yang Disempurnakan. Penulisan nama pembimbing 

tanpa garis bawah (Lihat Lampiran 3). 
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(d) Halaman Pengesahan 

Sama dengan halaman persetujuan pembimbing, penulisan NIP serta nama 

Ketua Jurusan dan Dekan pada Halaman Pengesahan mengikuti Ejaan yang 

Disempurnakan (Lihat Lampiran 4). 

(e) Halaman Motto (bila ada) 

Dalam halaman motto termuat kata-kata bijak atau pernyataan yang 

menggambarkan motivasi/semangat atau cita-cita yang relevan dengan visi/misi 

fakultas, program studi, atau tujuan pemilihan topik skripsi dengan menggunahan 

bahasa Indonesia baku (Lihat Lampiran 5). 

(f) Halaman Pernyataan Karya Sendiri (lihat Lampiran 6) 

(g) Abstrak 

Abstrak merupakan intisari dari skripsi dan harus dibuat dengan singkat, 

jelas, dan komprehensif. Isi abstrak mencakup: (1) pokok permasalahan, (2)  

tujuan penelitian, (3) prosedur dan metodologi penelitian, dan (4) temuan dan 

simpulan hasil penelitian. Panjang keseluruhan abstrak tidak lebih dari 600 kata, 

terdiri dari beberapa paragraf yang secara keseluruhan mampu mengemukakan 

intisari atau ringkasan seluruh kegiatan penelitian. 

Kata abstrak ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di 

batas atas bidang pengetikan, dan tanpa tanda titik. Nama penulis diketik dengan 

jarak dua spasi dari kata abstrak, di tepi kiri dengan urutan: nama akhir diikuti 

koma, nama awal, nama tengah (jika ada) diakhiri titik. Tahun lulus ditulis setelah 

nama, diakhiri dengan titik. Judul dicetak miring dan diketik dengan huruf kecil 

(kecuali huruf-huruf pertama dari setiap kata) dan diakhiri dengan titik. Kata 

skripsi ditulis setelah judul dan diakhiri dengan koma, diikuti dengan nama 

program studi, jurusan, (tidak boleh disingkat), nama fakultas, nama universitas, 

dan diakhiri dengan titik. Kemudian dicantumkan nama dosen pembimbing I dan 

II lengkap dengan gelar akademik. 

Abstrak mencantumkan kata kunci yang ditempatkan di bawah nama 

dosen pembimbing. Jumlah kata kunci berkisar antara tiga sampai lima kata. Kata 

kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Dengan kata kunci 

dapat ditemukan judul-judul skripsi beserta abstraknya dengan mudah. 

Teks di dalam abstrak diketik satu spasi. Abstrak disusun dalam bentuk 

susunan paragraf demi paragraf dengan bentuk lurus penuh. Jarak antara paragraf 

yang satu dengan yang lainnya adalah satu setengah spasi dan tidak menggunakan 

penanda paragraf yang dijorokkan ke tengah. Huruf yang digunakan adalah Times 

New Roman dengan ukuran 12 pt (lihat Lampiran 7). 

(h) Kata Pengantar 

Kata pengantar mengemukakan jumlah kata yang terkandung di dalam 

bagian utama skripsi salah satu indikator kedalaman kajian ilmiah dalam bidang 

yang diteliti. Di FKIP Universitas Jambi, jumlah kata sebuah skripsi ditetapkan 

sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) sampai 20.000 (dua puluh rebu) kata. Selain 

itu, kata pengantar berisikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu 

dan/atau perorangan yang telah berjasa dan dipandang penting oleh penulis dalam 
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membantu terlaksananya penelitian dan penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih 

disusun sesuai dengan urutan orang atau pihak terkait dengan pelaksanaan 

penelitian dan penyusunan skripsi. Misalnya ucapan terimakasih dimulai dari 

Pembimbing I, Pembimbing II, Tim Pembahas Proposal yang sekaligus Tim 

Penguji Skripsi, Dosen Penasihat Akademik, Kaprodi, Ketua Jurusan, Wakil 

Dekan Bidang Akademik, Informasi, dan Kerjasama, Dekan, Para Dosen, Kepala 

Sekolah, Guru, atau Mitra Lain yang terlibat dalam pengambilan data penelitian, 

kedua orang tua, suami atau istri (bagi yang sudah berkeluarga), kakak dan adik 

(jika punya), dan pihak yang benar-benar membantu proses penelitian dan 

penyelesaian skripsi penulis. Penyajian kalimatnya dirangkai dalam bentuk narasi 

bukan dengan penomoran. 

Tulisan kata pengantar diketik dengan huruf kapital, simetris di batas atas 

bidang pengetikan, dan tanpa tanda titik. Teks kata pengantar diketik dengan spasi 

ganda. Panjang teks tidak lebih dari dua halaman kertas ukuran A4. Pada bagian 

akhir teks (di pojok kanan bawah) dicantumkan kata penulis tanpa menuliskan 

nama (lihat Lampiran 8). 

(a) Daftar Isi 

Daftar isi memberi gambaran umum tentang keselurahan isi skripsi. Dalam 

daftar isi dicantumkan halaman-halaman bagian awal yang mempunyai nomor 

yang ditulis dengan angka romawi kecil. Selanjutnya, bagian inti diikuti dengan 

bab-bab batang tubuh (beserta subbab) sampai kepada nomor-nomor halaman 

terakhir, dengan catatan bahwa yang dicantumkan cukup bagian-bagian kepala 

bab (atau subbab) yang dianggap penting-penting saja untuk menghindarkan 

daftar yang terlalu panjang (lihat Lampiran 9). 

(b) Daftar Tabel 

Jika dalam skripsi terdapat banyak tabel, perlu dibuat halaman-halaman 

khusus yang memuat daftar tabel. Dalam daftar tersebut dicantumkan nomor urut, 

judul, dan nomor halaman untuk tiap-tiap tabel yang terdapat dalam teks. Nomor 

urut sebaiknya ditulis dengan angka Arab dan judul tabel diketik dengan huruf 

kecil, kecuali pada permulaan kata (lihat Lampiran 10). 

(c) Daftar Gambar 

Jika dalam skripsi terdapat banyak gambar, perlu dibuat halaman khusus 

yang memuat daftar gambar. Dalam daftar tersebut dicantumkan nomor urut, 

judul, dan nomor halaman untuk tiap-tiap gambar yang terdapat dalam teks. 

Nomor urut sebaiknya ditulis dengan angka Arab dan judul gambar diketik 

dengan huruf kecil, kecuali pada permulaan kata (lihat Lampiran 11). 

(d) Daftar Istilah, Simbol, atau Singkatan 

Jika dalam skripsi terdapat banyak istilah, simbol, atau singkatan, perlu 

dibuat halaman khusus yang memuat daftar istilah, simbol, atau singkatan. Dalam 

daftar tersebut dicantumkan nomor urut, judul, dan nomor halaman untuk tiap-tiap 

istilah, simbol, atau singkatan yang terdapat dalam teks. Nomor urut sebaiknya 

ditulis dengan angka biasa dan judul istilah, simbol, atau singkatan diketik dengan 

huruf kecil, kecuali pada permulaan kata (lihat Lampiran 12). 
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(e) Daftar Lampiran 

Jika dalam skripsi terdapat banyak lampiran, perlu dibuat halaman khusus 

yang memuat daftar lampiran. Daftar tersebut mencantumkan nomor urut, judul, 

dan nomor halaman untuk tiap-tiap lampiran yang perlu disertakan dalam skripsi. 

Nomor urut ditulis dengan angka biasa dan judul lampiran diketik dengan huruf 

kecil, kecuali pada permulaan kata (lihat Lampiran 13). 

(f) Daftar Riwayat Hidup (lihat Lampiran 14). 

 

3.2 Bagian Utama Skripsi 

3.2.1 Skripsi Berbasis Penelitian Kuantitatif 

3.2.1.1 Format 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.4 Rumusan Masalah 

1.5 Tujuan Penelitian 
1.6 Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

2.1 Kajian teori dan hasil penelitian yang relevan 

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2 Desain Penelitian 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Validasi Instrumen Penelitian 

3.7 Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.2 Pengujian Persyaratan Analisis 

4.3 Pengujian Hipotesis 

4.4 Pembahasan Hasil Analisis Data 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

5.2 Implikasi 
5.3 Saran 

DAFTAR RUJUKAN 

 
3.2.1.2 Penjelasan 

(a) Latar Belakang Masalah 

Latar belakang berisi alasan pemilihan masalah. Alasan pemilihan masalah 

memuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan 

dipandang penting dan perlu diteliti. Hal ini ditunjukkan dengan fakta adanya 

kesenjangan antara keadaan ideal dan keadaan yang ditemukan di lapangan. 
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Latar belakang memuat penjelasan keaslian penelitian. Keaslian penelitian 

dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah 

diteliti oleh peneliti terdahulu. Topik penelitian dikaitkan dengan penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan peta jalan (road-map) penelitian Program Studi 

mahasiswa yang bersangkutan. 

Selain itu, latar belakang juga memuat gambaran hasil yang ditemukan. 

Hasil yang ditemukan meliputi kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan 

pendidikan, ilmu pengetahuan dan pembangunan, serta bagi masyarakat secara 

umum. Manfaat hasil penelitian ini harus memperlihatkan manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

 

(b) Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berisikan uraian kesenjangan antara kondisi ideal 

dengan keadaan di lapangan yang ada di latar belakang. Identifikasi diurut dengan 

menggunakan angka atau huruf. 

 

(c) Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah berfungsi memperjelas dan membatasi ruang lingkup 

masalah yang akan atau yang sudah diteliti agar penelitian terlihat fokus dan 

terarah. Pembatasan masalah diperlukan untuk memperlihatkan efektifitas dan 

efisiensi pekerjaan penelitian. 

 

(d) Rumusan Masalah 

Peneliti harus merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan hal- 

hal penting seperti: masalah penelitian harus spesifik dan berkaitan dengan aspek 

tertentu; harus terkait dengan teori-teori tertentu yang sudah teruji; harus relevan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, waktu, berguna, didefenisikan secara 

tajam, dan dapat dikerjakan; dan harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. 

 

(e) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dituliskan secara spesifik dan dipandang sebagai subbab 

tersendiri. Rumusan tujuan penelitian seyogianya sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian. Apabila rumusan masalah disajikan dalam bentuk kalimat tanya, tujuan 

penelitian disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

 

(f) Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian diuraikan sejalan dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Manfaat hasil penelitian diformulasikan dalam bentuk manfaat 

praktis dan manfaat teoretis. Manfaat praktis terdiri dari manfaat dari penelitian 

yang langsung diterima oleh objek penelitian dan pihak terkait dalam penelitian 

tersebut. Manfaat teoretis adalah manfaat yang disumbangkan oleh penelitian 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

(g) Definisi Operasional (jika ada) 

Definisi operasional berisi penjelasan istilah-istilah penting yang sesuai 

dengan variabel penelitian, berdasarkan pendapat pakar maupun penjelasan 

peneliti. Ini dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. 
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(h) Kajian Teoretik 

Kajian teoretik bukan kliping teori-teori atau hasil penelitian terdahulu. 

Kajian teoretik harus membahas semua teori-teori pendukung dan hasil penelitian 

yang relevan serta kaitannya dengan variabel dan/atau fokus penelitian secara 

rinci dan mendalam. Fakta-fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber 

asli, dan terbaru. Kajian teoretik berfungsi untuk menunjukkan serta membahas 

keterkaitan, kohesi dan koherensi antara teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang 

relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan dalam kajian teoretik harus 

memperlihatkan titik temu antara tubuh keilmuan yang sudah ada dengan fokus 

penelitian yang dikerjkan. Pembahasan seperti ini sangat penting dilakukan untuk 

memperlihatkan bahwa suatu bidang ilmu berasal dan berkembang dari ilmu-ilmu 

sebelumnya. 

Pembahasan dapat dilakukan dengan menguraikan perbedaan dan/atau 

kesamaan antara peneletian terdahulu beserta teorinya dengan penelitian yang 

diusulkan atau yang sudah dilakukan. Pembahasan penelitian-penelitian yang 

relevan dan teori-teori yang mendukung harus dilakukan secara sistematis dan 

berurutan, mulai dari tahun tertua kepada tahun termuda. Pengurutan tahun ilmu 

dan hasil penelitian dalam diperlukan, untuk memperlihatkan secara konkrit 

kepada pembaca tentang perkembangan peta jalan (road-map) dan kandungan 

aspek keilmuan berkaitan dengan bidang yang diteliti. 

Selain itu kajian teoretik harus mampu memberikan gambaran rinci dan 

memperjelas konteks penelitian. Semua penelitian yang relevan dan teori-teori 

pendukung harus digunakan sebagai panduan dan acuan referensi dalam 

pembahasan hasil penelitian pada BAB IV skripsi. Referensi yang  tidak 

digunakan untuk membahas temuan penelitian pada BAB IV skripsi, tidak boleh 

dipaparkan dalam kajian teoretik (BAB II). 

Terakhir, kajian teoretik harus mampu membangun kerangka berpikir yang 

jelas, dan menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang diteliti; kerangka 

berfikir harus digunakan sebagai pemandu dalam pelaksanaan tahapan-tahapan 

kegiatan penelitian di lapangan. 

Kajian teoretik wajib terbebas dari praktik plagiarisme secara sempurna. 

Peneliti wajib mengapresiasi karya peneliti lainnya dengan mentaati aturan dan 

kaedah ilmiah penulisan kajian teoretik. Penggunaan sumber langsung maupun 

tidak langsung, serta format penulisan daftar rujukan harus menggunakan aturan 

APA edisi ke 6 yang terdapat pada menu references ―Microsoft Word‖, atau 

aplikasi lainnya seperti ―Software Endnote‖. Persentase minimal orisinalitas 

skripsi ditetapkan antara 80% - 90%, (diukur dengan aplikasi terpercaya). Bila 

tidak memenuhi persentase orisinalitas yang telah ditetapkan dan terbukti 

melakukan praktik plagiarisme, pelaku dapat dikenakan sanksi akademik sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu dosen pembimbing wajib mengetahui 

tingkat orisinalitas skripsi mahasiswa bimbingan sebelum sidang dewan penguji. 

(i) Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir pada dasarnya merupakan argumentasi logis untuk 

sampai pada penemuan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

Kerangka berpikir berguna untuk mengintegrasikan teori-teori dan hasil penelitian 
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yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian utuh dengan menggunakan logika 

deduktif yang mengarah pada penemuan jawaban sementara yang disebut 

hipotesis. Kerangka berpikir disampaikan dalam bentuk uraian (naratif) dan 

gambar (bagan). 

(j) Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berisi uraian singkat yang dijabarkan dari landasan teori atau 

kajian teoretik, dan harus sama dengan yang sudah dipaparkan pada usulan 

penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang akan atau 

sudah diteliti dan disampaikan dalam kalimat pernyataan. Hipotesis disusun 

berdasarkan teori-teori yang telah dikaji, dengan kerangka berpikir tertentu. 

(k) Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian diungkapkan secara spesifik. Waktu penelitian 

diperhitungkan mulai konsultasi pengajuan judul sampai dengan penulisan 

laporan hasil penelitian selesai. Waktu penelitian disajikan secara naratif dan 

dalam bentuk diagram waktu seperti gambar 1 berikut ini. 
 

 

Jenis Kegiatan 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt 

1. Persiapan penelitian           

a. Mengurus perizinan           

b. Koordinasi dengan kepala 
sekolah dan guru 

          

c. Menyusun angket dan tes membaca           

d. Melakukan uji coba angket dan tes           

e. Menganalisis hasil uji coba dan merevisi angket 
dan tes 

          

f. Finalisasi dan penggandaan 
angket dan tes 

          

2. Pelaksanaan penelitian           

a. Pelaksanaan pretes membaca 
dan pengukuran minat baca 

          

b. Pelaksanaan eksperimen           

c. Pelaksanaan postes           

d. Analisis data hasil eksperimen           

3. Penyusunan laporan/skripsi           

a. Penyusunan draf           

b. Pengetikan skripsi           

4. Pelaksanaan ujian skripsi dan revisi           

 

Gambar 1. Contoh Jadwal Penelitian Kuantitatif 

(l) Desain Penelitian 

Desaian atau rancangan penelitian meliputi jenis penelitian, tipe penelitian, 

serta alasan pemilihannya. Desain penelitian diuraikan secara rinci, didukung oleh 

teori-teori yang sudah teruji kehandalannya. 

Desain penelitian memaparkan hubungan antarvariabel yang akan diteliti. 

Desain penelitian digunakan untuk menunjukkan jenis penelitian, terutama untuk 

penelitian eksperimental. Dalam penelitian eksperimental, rancangan penelitian 

yang dipilih adalah yang paling memungkinkan peneliti untuk mengontrol 

variabel-variabel lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Pada penelitian noneksperimental, uraian dalam rancangan penelitian berisi 

penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan ditinjau dari tujuan dan 

sifatnya, misalnya penelitian survei, korelasional atau komparasi kausal. Selain 
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itu, dalam bagian ini dijelaskan pula variabel-variabel yang dilibatkan dalam 

penelitian serta jenis data yang diperlukan. 

 

(m) Populasi dan Sampel 

Populasi harus menggambarkan kelompok individu yang mempunyai 

karakteristik sama. Sampel harus menggambarkan bagian kecil atau keseluruhan 

dari populasi yang menjadi subjek penelitian. Teknik pemilihan sampel harus 

digambarkan dengan jelas, mengemukakan alasan-alasan logis, sesuai pendekatan 

dan teori penelitian yang digunakan. 

 

(n) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data harus mencerminkan ketepatan dan kecermatan 

sehingga validitas dan kehandalan data terlihat jelas. Teknik yang digunakan 

harus mampu mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan topik dan 

rumusan masalah penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data harus sesuai 

dengan pendekatan/teori yang digunakan dalam rancangan penelitian. 

 

(o) Validasi Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data 

penelitian. Instrumen yang digunakan harus diuraikan dengan jelas sesuai dengan 

karakteristik data penelitian yang dibutuhkan. Instrumen harus teruji, handal, dan 

mampu menghasilkan data yang sahih. 

 

(p) Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara mengolah data yang telah diperoleh untuk 

menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif 

harus menggunakan metode statistik yang tepat, sesuai dengan karakteristik data 

yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Pada analisis data disampaikan teknik analisis yang digunakan untuk 

mengolah data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data ini berhubungan erat 

dengan rancangan penelitian dan hipotesis yang diajukan. Pada bagian ini rumus- 

rumus perhitungan ataupun rumus-rumus statistik yang digunakan untuk uji 

persyaratan analisis dan menguji hipotesis atau menganalisis data harus dituliskan. 

 

(q) Deskripsi Data 

Dalam deskripsi data dikemukakan hasil pengolahan data setiap variabel 

dengan teknik statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi, nilai rerata (mean), 

simpangan baku (standar deviasi), dan yang lain. Distribusi frekuensi dapat 

disajikan dalam bentuk tabel dan gambar (grafik batang, garis, atau lingkar). 

Adapun rincian data setiap anggota sampel dimuat dalam lampiran. Deskripsi data 

ini dapat dijabarkan dengan menggunakan tabel, gambar, grafik, atau teks. 

 

(r) Uji Persyaratan Analisis 

Analisis data pada penelitian kuantitatif biasanya menggunakan teknik 

analisis statistik inferensial. Oleh karena itu, data yang dianalisis perlu diuji 

terlebih dahulu (uji persyaratan analisis). Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua 

cara. Pertama, tanpa uji statistik, tetapi dengan uji asumsi yang artinya data tidak 

perlu diuji dengan teknik statistik karena data tersebut secara teoretis dianggap 
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telah memenuhi syarat untuk dianalisis. Kedua, dengan uji statistik yang 

dibedakan menjadi dua, yaitu (1) untuk penelitian komparatif pengujian 

persyaratan minimal meliputi uji normalitas dan homogenitas dan (2) untuk 

penelitian korelasional minimal mencakup uji normalitas dan linearitas. 

 

(s) Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada dasarnya merupakan langkah untuk menguji 

diterima tidaknya pernyataan yang dikemukakan dalam perumusan hipotesis 

(hipotesis kerja). Hipotesis kerja yang dikemukakan diterima apabila data empirik 

mendukung pernyataan tersebut. Sebaliknya, hipotesis kerja ditolak apabila data 

empirik tidak mendukung. Analisis data empirik dalam pengujian hipotesis 

penelitian kuantitatif didasarkan pada penalaran induktif. Artinya hasil analisis 

data pada anggota sampel digunakan untuk memperoleh simpulan yang 

diberlakukan terhadap seluruh anggota populasi. 

Banyaknya kegiatan analisis data dilakukan sesuai dengan jumlah 

hipotesis yang telah dirumuskan. Hasil analisis data yang dilaporkan adalah 

koefisien hasil perhitungan saja, sedangkan proses perhitungan selengkapnya 

ditulis pada lampiran. Koefisien hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan dalam 

bahasa statistik. 

Berdasarkan pengujian hasil analisis data tersebut dibahas dengan 

menggunakan bahasa ilmiah sesuai bidang studi yang diteliti berdasarkan konsep- 

konsep yang telah diutarakan. 

 

(t) Simpulan 

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat dari pembahasan hasil 

penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Isi simpulan penelitian 

kuantitatif lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. 

 

(u) Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan simpulan penelitian dikaji implikasi/dampak yang dapat 

ditimbulkan. Implikasi berisi penjelasan terhadap perkembangan ilmu dan 

penerapan praktis hasil penelitian dalam pemecahan masalah dan pelaksanaan 

kebijakan yang terkait. Kajian implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan argumentasi yang mengacu pada 

teori-teori keilmuan yang ada atau penemuan-penemuan penelitian lain yang 

relevan. 

(v) Saran 

Saran yang diajukan harus bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, 

dan simpulan hasil penelitian, bukan dari kajian teoretik. Saran hendaknya berisi 

implikasi-implikasi yang relevan dengan konteks penelitian dan penelitian 

lanjutan yang dapat dilakukan oleh peneliti berikutnya dalam bidang yang sudah 

diteliti. 
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3.2.2 Skripsi Berbasis Penelitian Kualitatif 

3.2.2.1 Format 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 
1.4. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

2.1 Kajian teori dan hasil penelitian yang relevan 

2.2 Kerangka Berpikir 
2.3 Hipotesis (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.4 Teknik Sampling (Cuplikan) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Uji Validitas Data 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.8 Prosedur Penelitian 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian 

4.2 Deskripsi Temuan Penelitian 

4.3 Pembahasan 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

5.2 Implikasi 

5.3 Saran 

DAFTAR RUJUKAN 

3.2.2.2 Penjelasan 

Bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang konteks penelitian yang 

memberikan wawasan arah penelitian yang sudah dilakukan. Dengan membaca 

pendahuluan ini, pembaca dapat mengetahui fokus penelitian, tujuan penelitian, 

landasan teori yang digunakan dan manfaat penelitian. 

 

(a) Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah pada penelitian kualitatif berisikan konteks 

penelitian yang diawali dengan ungkapan fenomena yang akan diangkat dalam 

penelitian, alasan mengapa penelitian tersebut layak dilakukan, pernyataan 

pentingnya penelitian, dan ungkapan hasil-hasil penelitian yang relevan. Selain 

itu, peneliti juga harus mengemukakan kata kunci penelitian yang berupa konsep- 

konsep yang sudah diteliti, sejalan dengan trori-teori yang relevan dan didukung 

oleh bukti-bukti empiris (hasil penelitian terdahulu yang relevan) dan bukti 

teoretis. 

(b) Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada hakekatnya adalah fokus penelitian yang berupa 

pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui suatu aktivitas penelitian. 

Rumusan masalah penelitian menggunakan kata tanya; misalnya, bagaimana atau 

mengapa, bersifat masa kini (mutakhir), dan menunjukkan model penelitian yang 
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diterapkan, yakni model eksploratif, deskriptif, atau eksplanatif, sehingga pertanyaan 

tersebut dapat dijawab dengan pola-pola narasi atau deskripsi. Masalah penelitian 

sesuai dengan hasil observasi dan studi pendahuluan di lapangan. Apabila masalah 

penelitian terlalu luas, maka peneliti diperbolehkan menggunakan batasan 

masalah. 

(c) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang telah dicapai dalam 

penelitian, sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan, sehingga dapat 

memberikan deskripsi dengan jelas, detail, serta mendalam mengenai proses dan 

hasil penelitian yang telah dicapai. 

 

(d) Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian mengungkapkan manfaat 

penelitian secara teoretis dan praktis, dengan cara menjabarkan kepada pihak yang 

memungkingkan memanfaatkan hasil penelitian. 

 

(e) Kajian Teoretik 

Kajian teoretik bukan kliping teori-teori dan hasil penelitian terdahulu. 

Kajian teoritik harus membahas semua teori-teori pendukung dan hasil penelitian 

yang relevan serta mengaitkannya dengan variabel dan/atau fokus penelitian 

secara rinci dan mendalam. Fakta-fakta yang dikemukakan harus diambil dari 

sumber asli dan terbaru. Dengan demikian, kajian teoretik berfungsi untuk 

menunjukkan serta membahas keterkaitan, kohesi dan koherensi antara teori-teori 

dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. 

Pembahasan pada kajian teoretik harus mampu memperlihatkan titik temu 

antara bidang keilmuan yang sudah ada dengan fokus penelitian yang dikerjkan. 

Pembahasan seperti ini sangat penting dilakukan untuk memperlihatkan bahwa 

suatu ilmu berasal dan berkembang dari bidang ilmu sebelumnya. 

Pembahasan dapat dilakukan dengan menguraikan perbedaan dan/atau 

kesamaan antara peneletian terdahulu beserta teorinya dengan penelitian yang 

yang akan atau sudah dilakukan. Pembahasan penelitian yang relevan dan teori 

yang mendukung harus dilakukan secara sistematis dan berurutan, mulai dari 

tahun tertua kepada tahun termuda. Pengurutan tahun terbit hasil penelitian dalam 

kajian teoretik diperlukan untuk memperlihatkan secara konkrit perkembangan 

peta jalan (road-map) dan kandungan aspek keilmuan berkaitan dengan bidang 

yang diteliti. 

Selain itu kajian teoretik harus mampu memberikan gambaran rinci dan 

memperjelas konteks penelitian. Semua penelitian yang relevan dan teori-teori 

pendukung harus digunakan sebagai panduan dan acuan untuk membahas hasil 

penelitian pada BAB IV Skripsi. Teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang tidak digunakan untuk membahas hasil penelitian pada BAB IV, tidak boleh 

dimuat di dalam kajian teoretik. 

Terakhir, kajian teoretik harus mampu membangun kerangka berpikir yang 

logis dan jelas, dan menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang diteliti. 

Kerangka berfikir berfungsi sebagai pemandu dalam pelaksanaan tahapan-tahapan 

kegiatan penelitian di lapangan. 
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Kajian teoretik wajib terbebas dari praktik plagiarisme secara sempurna. 

Peneliti wajib mengapresiasi karya peneliti lainnya dengan mentaati aturan dan 

kaedah ilmiah dalam menulis kajian teoretik. Penggunaan sumber secara langsung 

maupun tidak langsung, serta format penulisan daftar rujukan harus menggunakan 

aturan APA Edisi ke 6 yang terdapat pada menu references Microsoft Word, atau 

alat aplikasi lain seperti ―Software Endnote‖. Persentase minimal orisinalitas 

bagian utama skripsi mahasiswa ditetapkan antara 80%-90% (diukur dengan 

aplikasi terpercaya). Bila tidak memenuhi persentase orisinalitas yang ditetapkan 

dan terbukti melakukan praktik plagiarisme, pelaku dapat dikenakan sanksi 

akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Supaya hal ini tidak terjadi, 

maka kepada dosen pembimbing skripsi diwajibkan menguji tingkat orisinalitas 

skripsi mahasiswa sebelum sidang dewan penguji. 

(f) Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada 

masalah penelitian yang disampaikan secara naratif (berupa uraian) dan 

digambarkan dengan skema secara holistik dan sistematik. 

 

(g) Hipotesis (kalau ada) 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang akan atau 

sudah diteliti. Hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang telah dikaji dengan 

kerangka berpikir tertentu. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan. 

 

(h) Tempat dan Waktu Penelitian 

Bagian ini adalah subbab awal dari BAB IV skripsi. Yang perlu 

dikemukakan di sini adalah tempat di mana penelitian dilakukan, alasan pemilihan 

tempat tersebut (karakteristik), dan kapan penelitian (dari penyusunan proposal 

sampai dengan pelaporan). Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan- 

pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian 

yang dipilih. Pemilihan lokasi diharapkan menemukan hal-hal bermakna dan baru 

atau sesuai dengan fenomena sosial atau peristiwa penelitian. Lokasi penelitian 

menjelaskan tentang tempat penelitian, misalnya desa, komunitas, atau lembaga 

tertentu dan menjelaskan alasan dipilihnya lokasi tersebut. 

 

(i) Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menerangkan paradigma dari pendekatan 

penelitian kualitatif, yang disebut juga dengan pendekatan penelitian naturalistik. 

Dikatakan demikian karena kualitatif dilakukan pada objek alamiah, berkembang 

apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika penelitian. Istilah naturalistik menunjukkan bahwa 

pelaksanaan penelitian terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal 

dan menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data dan penjaringan 

fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya (secara alami atau natural). 

Peneliti harus mendiskripsikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, pemikiran dan pengalaman partisipan penelitian, baik 

individu maupun kelompok. Peneliti harus menunjukkan teknik  pengumpulan 

data secara cermat, sahih dan handal, melalui pengamatan seksama, mencakup 

deskripsi dalam konteks yang mendetail, disertai catatan dan/atau rekaman hasil 

wawancara mendalam, serta hasil analisis dokumen. 
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Peneliti harus mampu memilih dan menerangkan dengan alasan yang tepat 

dan kuat tentang pemilihan jenis penelitian, disesuaikan dengan karakteristik 

masalah yang diteliti. Di antara jenis penelitian kualitatif adalah: penelitian 

interaktif, etnografis, historis, fenomenologis, studi kasus, teori dasar (grounded 

theory), noninteraktif (analisis dokumen) dan jenis penelitian kualitatif lainnya. 

 

(j) Data dan Sumber Data 

Bagian ini menjelaskan tentang jenis data yang diperlukan, sumber data 

penelitian dari mana atau dari siapa data dikumpulkan, karakteristik sumber data 

penelitian, prosedur pengumpulan data, dan etika pengumpulan data yang harus 

dipatuhi. 

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah 

lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu 

orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Di 

kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitiaan disebut 

dengan informan, yaitu orang yang member informasi tentang data yang 

diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan atau yang sudah 

dilaksanakan. 

 

(k) Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel atau cuplikan yang digunakan mengikuti paradigma 

penelitian kualitatif yang pada dasarnya ada tiga cara. Pertama, dilakukan secara 

selektif atau yang biasa disebut purposive sampling atau internal sampling, yakni 

pengambilan sampel karena pertimbangan tertentu (perlu dijelaskan dasar 

pertimbangan tersebut). Kedua, tanpa melakukan seleksi atau sering disebut snow 

ball sampling atau teknik bola salju, yakni peneliti tidak membatasi atau 

menyeleksi jumlah informan. Ketiga, dengan menerapkan time sampling, yaitu 

mempertimbangkan waktu dan tempat dalam pengumpulan data. 

 

(l) Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara holistik dan integratif, 

berfokus pada masalah dan tujuan penelitian. Ada tiga teknik pengumpulan data, 

yang mayoritas digunakan peneliti kualitatif, yaitu: (1) observasi; (2) wawancara 

mendalam; dan (3) studi dokumentasi. 

Bagian ini juga menjelaskan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen 

utama penelitian sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti harus dijelaskan 

secara eksplisit dalam laporan penelitian, apakah peran peneliti sebagai partisipan 

penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Peneliti juga harus 

menjelaskan tingkatan bias pengalaman dan/atau ilmu peneliti terhadap konteks 

serta fokus penelitian. 

 

(m) Uji Validitas Data 

Validitas data antara lain dapat dilakukan melalui: (1) trianggulasi 

(trianggulasi data, trianggulasi peneliti, trianggulasi teori, dan trianggulasi 

metode), (2) reviu informan kunci, dan (3) mengembangkan member check. Dari 

langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh kesahihan data, peneliti dapat 
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mengurangi bias dalam studi tersebut. Bahkan untuk memperoleh reliabilitas, 

peneliti dapat melakukan dengan mengembangkan data base. 

 

(n) Teknik Analisis Data 

Data kualitatif selalu berbentuk teks (kata atau kaliamat) yang dihasilkan 

dari responden yang berkaitan dengan fokus penelitian. Secara umum, analisa data 

kualitatif dapat dikatakan sebagai proses pengorganisasian dan penyusunan teks 

tersebut ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat keluarkan 

tema-tema yang akan dimaknai dengan interpretasi. Untuk sampai pada tahap 

pemaknaan atau interpretasi data, peneliti harus memperlihatkan kepada pembaca 

secara rinci, bagaimana mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan 

kode serta mengkategorikan data tersebut untuk menemukan tema-tema yang akan 

diinterpretasikan menggunakan landasan teori pada kajian teoretik, sehingga 

temuan-temuan penelitian dapat diangkat menjadi teori substantive. 

Secara rinci, dalam teknik analisis data, peneliti kualitatif harus mampu 

menguraikan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih 

kecil berdasarkan elemen-elemen dan struktur tertentu yang dilakukan dengan 

cara bekerja dengan data atau membaca data berulang-ulang, mengorganisasikan 

dan memilah-milah data menjadi satuan yang datapat dikelola, mensintesiskan, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan kandungannya, 

dan memutuskan apa yang dapat paparkan kepada pembaca. Oleh karena itu, 

analisis data kualitatif telah dimulai semenjak pengumpulan data pertama dimulai. 

Peneliti harus memperlihatkan proses pengambilan data serta pemilahan data 

semenjak dimulainya pengumpulan data dengan urutan sebagai berikut: 

1) Mencatat data dari responden dengan menggunakan berbagai teknik 

(observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain) dan memberi kode 

agar sumber data dapat ditelusuri; 

2) Mengumpulkan, memilah, mereduksi data sesuai fokus penelitian, 

mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat 

indeks; 

3) Membuat kategori data agar dapat dimaknai; 

4) Mencari pola, hubungan-hubungan antar kategori, seperti kesamaan 

dan perbedaan; 

5) Memilih dan memutuskan teknik penyajian data untuk pembahasan; 

6) Membuat temuan-temuan umum; 

7) Menginterpretasikan data dengan merujuk kepada kajian teoretik; 

8) Memverifikasi interpretasi dan membuat simpulan. 

 

(o) Prosedur Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan proses pelaksanaan penelitian dari penelitian 

pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada 

penulisan laporan. Penyajian prosedur penelitian dalam bentuk naratif dan bagan 

(skema). 
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(p) Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian dan pembahasannya dipaparkan pada BAB IV, yang 

memuat penyajian data yang diikuti pembahasannya, dengan menggunakan teori- 

teori dan/atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang diuraikan dalam kajian toeretik 

BAB II, dan mengikuti prosedur penelitian pada BAB III. Paparan data disajikan 

dalam bentuk pola-pola dan tema-tema. Setiap tema didukung dengan penggalan- 

penggalan teks, diagram, tabel, gambar, foto, video, skema, dokumentasi atau 

bukti-bukti lain yang relevan dengan fokus penelitian, sebagai hasil dari analisis 

data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, 

dan tipologi disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Hasil penelitian dan 

pembahasan disajikan secara terpadu, tidak dipecah menjadi sub judul tersendiri. 

Pembahasan hasil penelitian berbentuk penjelasan teoritik secara kualitatif. 

 

(q) Simpulan, Implikasi dan Saran 

 

Simpulan, implikasi dan saran ditulis pada BAB V skripsi. Simpulan 

memuat inti sari atau temuan pokok penelitian sesuai dengan masalah penelitian. 

Implikasi merupakan kegunaan temuan penelitian baik secara teoretis atau praktis. 

Saran memuat usulan secara operasional sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 

atau saran-saran yang diajukan untuk penelitian kualitatif berikutnya. Saran harus 

spesifik (ditujukan kepada siapa) dan aplikatif (bagaimana pelaksanaannya). 

 
3.2.3 Skripsi Berbasis Penelitian Pengembangan 

3.2.3.1 Format 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Pengembangan 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 
1.5 Pentingnya Pengembangan 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 
1.7 Defenisi Istilah 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

2.1 Kajian teori dan hasil penelitian yang relevan 

2.2 Kerangka Berpikir 
2.3 Hipotesis (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Model Pengembangan 

3.2 Prosedur Pengembangan 

3.3 Subjek Uji Coba 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

3.5 Instrumen Pengumpul Data 

3.6 Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengembangan 

4.2 Pembahasan 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

5.2 Implikasi 
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5.3 Saran 

DAFTAR RUJUKAN 

 
3.2.3.2 Penjelasan 

Penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau 

menyempurkan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam dunia pendidikan, produk-produk yang dikembangkan dapat berupa model 

pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau perangkat pembelajaran dengan 

menggabungkan pengembangan perangkat pembelajaran yang berhubungan 

dengan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. 

(a) Latar Belakang Masalah 

Bagian ini mengungkapkan konteks penelitian dan pengembangan proyek 

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

dengan analisis kebutuhan (needs analysis), identifikasi kesenjangan-kesenjangan 

yang ada antara kondisi nyata dengan kondisi ideal, serta dampak yang 

ditimbulkan oleh kesenjangan-kesenjangan itu. Berbagai alternatif untuk 

mengatasi kesenjangan itu perlu dipaparkan secara singkat disertai dengan 

identifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Hasil kajian pustaka yang 

berupa teori-teori dan temuan-temuan empiris yang relevan dengan produk yang 

dikembangkan perlu dipaparkan secara terpadu dalam latar belakang masalah. 

Alternatif yang ditawarkan sebagai pemecahan masalah beserta rasionalnya 

dikemukakan di bagian akhir dari paparan latar belakang masalah. 

(b) Rumusan Masalah 

Sebagai penegasan dari apa yang telah dibahas dalam latar belakang 

masalah, pada bagian ini perlu dikemukakan rumusan yang spesifik dari masalah 

yang hendak dipecahkan. Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan 

diungkapkan melalui kalimat tanya. Rumusan masalah harus spesifik, terukur, dan 

menggambarkan fokus penelitian. Rumusan masalah penelitian pengembangan 

dirumuskan bertolak dari masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan 

alternatif yang telah dipilih. Rumusan masalah hendaknya disertai dengan 

alternatif pemecahan yang ditawarkan serta rasional mengapa alternatif itu yang 

dipilih sebagai cara pemecahan yang paling tepat terhadap masalah yang ada. 

(c) Tujuan Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan mengungkapkan alteratif untuk 

memecahkan permasalahan yang terjadi. Tujuan pengembangan diarahkan pada 

ke pencapaian kondisi ideal seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang 

masalah. Hal ini dinyatakan dengan jelas sebagaimana yang diuraikan dalam 

bagian rumusan masalah. Perbedaannya, rumusan masalah ditulis dalam bentuk 

pertanyaan. 

(d) Spesifikasi Pengembangan 

Bagian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang 

karakteristik produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan. Karakteristik 

produk mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk 

membedakan satu produk dengan produk lainnya. Produk yang dimaksud dapat 
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berupa modul, buku teks, instrument penilaian, bahan ajar multimedia, dan 

multimedia interaktif atau produk lain yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah pembelajaran dan pendidikan. 

(e) Pentingnya Pengembangan 

Pentingnya pengembangan untuk megungkapkan argumentasi mengapa 

perlu ada pengubahan kondisi nyata ke kondisi ideal. Dengan kata lain, 

pengtingnya 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 dalam penelitian pengembangan merupakan landasan pijak untuk 

menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan 

model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknnya diangkat dari teori- 

teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data empiris yang relevan dengan 

masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan 

dikembangkan. 

Keterbatasan penelitian 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 penelitian pengembangan ini disikapi dengan hati- 

hati oleh pengguna sesuai dengan asumsi yang menjadi pijakannya dan kondisi 

pendukung yang perlu tersedia dalam memanfaatkannya. 

(g) Definisi Istilah 

Pada bagian ini dikemukakan definisi istilah-istilah yang khas digunakan 

dalam penelitian pengembangan produk yang diinginkan, baik dari sisi model dan 

prosedur yang digunakan dalam penelitian pengembangan ataupun dari sisi hasil 

produk yang dihasilkan. Istilah-istilah yang perlu diberi batasan hanyalah yang 

memiliki peluang ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pengguna produk. 

Batasan istilah-istilah tersebut harus dirumuskan seoperasioal mungkin. Makin 

operasional rumusan batasan istilah, makin kecil peluang istilah itu ditafsirkan 

berbeda oleh pembaca atau pengguna. 

(h) Kajian Teoretik 

Kajian teoretis dalam penelitian pengembangan harus mengemukakan 

landasan teoritis dan empiris yang melandasi pengembangan yang akan dilakukan. 

Kajian teoretis dan empiris dibangun berdasarkan varibel-variabel penelitian. 

Dalam penyajian kajian teoretis hendaknya ditunjukan bahwa permasalahan yang 

akan diteliti belum terpecahkan secara ilmiah. Fakta-fakta yang dikemukakan 

sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya, terbaru, dan relevan. Semua sumber 

yang dipakai harus dituliskan dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, 

dan halamannya. 
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Kajian teoretik bukan kliping teori-teori atau hasil penelitian terdahulu. 

Kajian teoritik harus membahas semua teori-teori pendukung dan hasil penelitian 

yang relevan serta kaitannya dengan variabel dan/atau fokus penelitian secara 

rinci dan mendalam. Fakta-fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber 

yang relevan, asli, dan terbaru. Dengan demikian, kajian teoretik berfungsi untuk 

menunjukkan serta membahas keterkaitan, kohesi dan koherensi antara teori-teori 

dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan  

harus mampu memperlihatkan titik temu antara tubuh keilmuan yang sudah ada 

dengan fokus penelitian yang dikerjkan. Pembahasan seperti ini sangat penting 

dilakukan untuk memperlihatkan bahwa suatu ilmu berasal dan berkembang dari 

ilmu sebelumnya. 

Pembahasan dapat dilakukan dengan menguraikan perbedaan dan/atau 

kesamaan antara peneletian terdahulu beserta teorinya dengan penelitian yang 

diusulkan atau yang akan atau yang sudah dilakukan. Pembahasan penelitian yang 

relevan dan teori yang mendukung harus dilakukan secara sistematis dan 

berurutan, mulai dari tahun tertua kepada yang termuda. Pengurutan tahun terbit 

hasil penelitian dalam kajian teoretik sangat diperlukan, untuk memperlihatkan 

secara konkrit tentang perkembangan peta jalan (road-map) dan kandungan aspek 

keilmuan berkaitan dengan bidang yang diteliti. 

Selain itu kajian teoretik harus mampu memberikan gambaran rinci dan 

memperjelas konteks penelitian. Semua penelitian yang relevan dan teori 

pendukung harus digunakan sebagai panduan dan acuan referensi dalam 

pembahasan hasil penelitian pada BAB IV Skripsi. Referensi yang tidak 

digunakan untuk membahas hasil penelitian pada BAB IV skripsi, tidak boleh 

dimuat di dalam kajian teoretik. 

Terakhir, kajian teoretik harus mampu membangun kerangka berpikir yang 

jelas, dan menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang diteliti; karena 

kerangka berfikir akan digunakan sebagai pemandu peneliti dalam melaksanakan 

tahapan kegiatan penelitian di lapangan. 

Kerangka berpikir disajikan dengan mengidentifikasi kondisi ideal yang 

seharusnya terjadi dalam pembelajaran dan dibandingkan dengan kondisi 

lapangan berdasarkan hasil observasi awal, dan dilanjutkan dengan penjelasan 

tentang upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan, hingga diperoleh produk 

hasil penelitian dan pengembangan. 

Kajian teoretik wajib terbebas dari praktik plagiarisme secara sempurna. 

Peneliti wajib mengapresiasi karya peneliti lainnya dengan mentaati aturan dan 

kaedah ilmiah dalam menulis kajian teori. Penggunaan sumber secara langsung 

maupun tidak langsung, serta format penulisan daftar rujukan harus menggunakan 

aturan APA Edisi ke 6 yang terdapat pada menu references Microsoft Word, atau 

aplikasi lainnya seperti ―Software Endnote‖. Persentase orisinalitas minimal 

skripsi ditetapkan antara 80% - 90%, (diukur dengan aplikasi terpercaya). Bila 

terbukti melakukan praktik plagiarisme, dan/atau tidak memenuhi persentase 

orisinalitas yang telah ditetapkan, pelaku dapat dikenakan sanksi akademik sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu dosen pembimbing wajib mengetahui 

tingkat orisinalitas skripsi mahasiswa bimbingan sebelum sidang dewan penguji. 
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(i) Metode Pengembangan 

Metode pengembangan memuat kerangka model pengembangan, prosedur 

pengembangan, dan uji coba produk. Dalam butir prosedur pengembangan 

diungkapkan analisis, desain pengembangan, pelaksanaan pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi. Dalam langkah uji coba produk diungkapkan desain 

uji coba, subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

(j) Model Pengembangan 

Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, 

dan model teoretis. Model prosedural adalah model yang bersikap deskriptif, yaitu 

menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. 

Model konseptual adalah model yang bersifat analitis yang memberikan 

komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan 

antarkomponen. Model teoretis adalah model yang menunjukan hubungan 

perubahan antarperistiwa. 

Dalam bagian ini perlu dikemukakan secara singkat struktur model yang 

digunakan sebagai dasar pengembangan produk. Apabila model yang digunakan 

merupakan model adaptasi dari model yang sudah ada, maka pemilihannya perlu 

disertai dengan alasan pemilihan komponen yang disesuaikan dengan kekuatan 

dan kelemahan model itu. Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, 

maka informasi yang lengkap mengenai setiap komponen dan kaitan 

antarkomponen dari model itu perlu dipaparkan. Perlu diperhatikan bahwa uraian 

model diupayakan seoperasional mungkin sebagai acuan dalam pengembangan 

produk. 

(k) Prosedur Pengembangan 

Bagian ini memaparkan langkah-langkah yang ditempuh oleh pengembang 

dalam membuat produk sesuai model pengembangan yang dipilih. Apabila model 

pengembangannya adalah prosedural, maka prosedur pengembangan mengikuti 

langkah-langkah seperti terlihat dalam modelnya. Model pengembangan juga bisa 

berupa konseptual dan teoretis. Kedua model ini tidak secara langsung memberi 

petunjuk bagaimana langkah prosedural yang dilalui sampai ke produk yang 

dispesifikasi. Oleh karena itu, perlu dikemukakan lagi langkah proseduralnya. 

(l) Subjek Uji Coba 

Karakteristik subjek uji coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap, 

termasuk cara pemilihan subjek uji coba itu. Subjek uji coba bisa terdiri dari ahli 

di bidang isi produk, ahli di bidang perancangan produk, dan sasaran pengguna 

produk. Subjek uji coba yang dilibatkan harus disetai identifikasi karakteristiknya 

secara jelas dan lengkap tetapi terbatas dalam kaitannya dengan produk yang 

dikembangkan. Teknik pemilihan subjek uji coba juga perlu dikemukakan agak 

rinci, apakah menggunakan teknik acak, klaster, atau teknik lain yang sesuai. 

Subjek uji coba berupa sasaran pengguna produk dilakukan dengan dua 

tahapan uji coba yakni uji lapangan terbatas (uji kelompok kecil) dan uji lapangan 

luas (uji kelompok besar). Uji lapangan terbatas (uji kelompok kecil) merupakan 

uji awal yang hanya melibatkan beberapa subjek penelitian saja. Setelah dilakukan 
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uji lapangan terbatas dilakukan revisi yang dimaksudkan agar produk penelitian 

yang dikembangkan layak untuk di uji kembali pada uji lapangan yang lebih luas. 

Uji lapangan luas (uji kelompok besar) merupakan uji lapangan yang melibatkan 

lebih banyak subjek penelitian. Setelah dilakukan uji lapangan lebih luas, 

dilakukan revisi hasil uji lapangan lebih luas untuk mengurangi tingkat kelemahan 

dari produk yang dikembangkan dan produk tersebut layak untuk di uji kembali 

pada uji operasional yang lebih luas. 

(m) Jenis Data dan Sumber Data 

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat kevalidan, kepraktisan dan 

daya tarik produk yang dihasilkan. Dalam konteks ini, sering pengembang tidak 

bermaksud mengumpulkan data secara lengkap dan mencakup ketiganya. Bisa 

saja, sesuai dengan kebutuhan pengembangan, pengembang hanya melakukan uji 

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

efisiensinya, atau keduanya. Keputusan ini tergantung pada pemecahan masalah 

yang telah ditetapkan pada BAB I. Penekanan pada tingkat kevalidan, kepraktisan 

dan daya tarik suatu pemecahan masalah akan menentukan data tentang efisiensi 

produk yang dikembangkan. Atas dasar ini, jenis data yang perlu dikumpulkan 

harus sesuai dengan informasi yang dibutuhkan produk yang dikembangkan itu. 

(n) Instrumen Pengumpul Data 

Bagian ini mengemukakan instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data seperti yang sudah dikemukakan dalam butir sebelumnya. 

Jika menggunakan instrumen yang sudah ada, perlu uraian mengenai karakteristik 

instrumen itu, terutama mengenai kesahihan dan kehandalanya. Apabila instrumen 

yang digunakan  dikembangkan  sendiri maka  prosedur  pengembangannya perlu 28 
juga dijelaskan dan hasil uji coba instrumen tersebut. 

(o) Teknik Analisis Data 

Pada analisis data disampaikan teknik analisis yang digunakan untuk 

mengolah data; uraikan jenis analisis data yang digunakan. Pemilihan jenis 

analisis data sangat ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan, dengan tetap 

berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai atau hendak diuji. Ketepatan teknik 

analisis data sangat menentukan, sesuai masalah dan jenis penelitiannya. Apabila 

rumusan masalah lebih dari satu dan masing-masing memerlukan teknik analisis 

yang berbeda, perlu dijelaskan secara rinci. Pada penelitian dan pengembangan, 

data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, 

uraikan secara sistematis, data yang berbentuk angka maupun transkrip (teks) 

hasil wawancara, catatan lapangan, atau bahan-bahan lain agar peneliti dapat 

menyajikan temuannya. 

(p) Hasil Pengembangan 

Hasil pengembangan berisi deskripsi hasil analisis data penelitian yang 

sudah terorganisasi dengan baik. Data penelitian disajikan secara informatif, 

komunikatif, dan relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penyajian hasil 

penelitian dapat berupa deskripsi, tabel/gambar/bagan/grafik yang disertai dengan 

penjelasan, yang mudah dibaca dan dipahami dengan memperhatikan tata cara 
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penulisan yang umum. Pada bagian hasil pengembangan juga diuraikan proses 

pengembangan produk. 

(q) Pembahasan 

Hasil analisis data (hasil penelitian) di atas selanjutnya dibahas dengan 

menggunakan bahasa ilmiah sesuai permasalahan yang diteliti. Secara umum yang 

disampaikan dalam pembahasan meliputi: (1) jawaban terhadap rumusan masalah 

penelitian, (2) temuan ―penting‖ penelitian, (3) paparan logika diperolehnya 

temuan, dan (4) kaitan antara temuan dengan teori dan hasil penelitian yang 

relevan. 

(r) Simpulan, Implikasi dan Saran 

Simpulan, implikasi dan saran ditulis pada BAB V skripsi. Simpulan 

memuat inti sari atau temuan pokok penelitian. Simpulan menguraikan temuan pokok 

yang menunjukkan makna temuan-temuan hasil penelitian yang ditulis secara singkat, 

padat, dan jelas dalam bentuk uraian (paragraf demi paragraf), butir-butir, atau rincian, 

sesuai dengan tujuan penelitian. Implikasi menguraikan kegunaan temuan penelitian 

baik secara teoretis atau praktis. Saran dalam penelitian dan pengembangan berisi 

rekomendasi yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan secara 

operasional dan dapat ditindaklanjuti. Saran idealnya dikemukakan secara rinci 

sehingga mudah untuk diimplementasikan dan sesuai dengan manfaat penelitian. 

Saran juga ditulis berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti yang 

ditujukan kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan atau menindaklanjuti. 

 
3.2.4 Skripsi Berbasis Penelitian Tindakan Kelas 

3.2.4.1 Format 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Relakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 
1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

2.1 Kajian Teori dan Penelitian Relevan 

2.2 Kerangka Berpikir 
2.3 Hipotesis Tindakan (jika ada) 

BAB III METODE PENELlTlAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2 Subjek Penelitian 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.5 Teknik Uji Validitas Data 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.7 Indikator Kinerja Penelitian 

3.8 Prosedur Penelitian 

BAB IV HASIL TINDAKAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Pratindakan 

4.2 Deskripsi Hasil Tindakan Tiap Siklus 
4.3 Perbandingan Hasil Tindakan Antarsiklus 

4.4 Pembahasan 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
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5.1 Simpulan 

5.2 Implikasi 
5.3 Saran 

DAFTAR RUJUKAN 

3.2.4.2 Penjelasan 

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah jenis penelitian yang  bertujuan 

untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang berkaitan langsung dengan 

pengalaman belajar yang diterima pebelajar di dalam kelas; dengan asumsi bahwa 

peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pengalaman belajar, akan memberi 

efek positif kepada hasil belajar. Dengan demikian, peneliti tindakan kelas harus 

memahami bahwa PTK adalah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran dan pengalaman belajar secara kualitatif, bukan 

perbaikan hasil belajar dalam bentuk kuantitatif secara langsung. Mahasiswa yang 

memilih PTK sebagai basis penulisan skripsi, harus bekerjasama dengan guru 

kelas atau guru bidang studi dalam pelaksanaan penelitian. 

(a) Latar Belakang Masalah 

Dalam latar belakang masalah, peneliti PTK mengungkapkan permasalahan 

pembelajaran kontekstual yang hendak dipecahkan. Uraian mencakup identifikasi 

permasalahan proses pembelajaran yang nyata terjadi di dalam kelas dan 

ditunjukkan oleh cuplikan vidio pembelajaran di kelas tersebut. Peneliti 

menganalisis akar setiap masalah proses pembelajaran dengan menggunakan teori 

pembelajaran yang relevan dan mutakhir; kemudian memilih salah satu masalah 

aktual yang paling krusial di antara masalah yang telah dianalisis. Alasan 

pemilihan masalah dikaitkan langsung dengan pengaruh masalah  tersebut 

terhadap pencapaian hasil belajar dalam bidang keilmuan, sikap dan keterampilan 

yang harus dicapai oleh pebelajar sesuai kurikulum yang berlaku. 

Latar belakang juga mengemukakan teori pemecahan masalah yang dipilih 

secara ringkas serta tindakan yang akan digunakan secara meyakinkan. Peneliti 

harus menggambarkan hasil perbaikan proses pembelajaran yang akan dicapai, 

yang ditunjukkan oleh indikator-indikator proses perbaikan yang menyebabkan 

keberhasilan. Peneliti dianjurkan mengemukakan hipotesis tindakan, berkaitan 

dengan pilihan tindakan yang digunakan. 

(b) Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah perlu dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan 

guru kelas atau guru bidang studi. Masalah yang dihadapi guru perlu diidentifikasi 

untuk dianalisis akar penyebabnya dan menentukan tingkat prioritas pemecahan. 

Permasalahan aktual pembelajaran di dalam kelas dapat berhubungan langsung 

dengan proses pembelajaran atau manajemen kelas, iklim belajar, sumber belajar, 

dan perkembangan personal. Permasalahan aktual tersebut kemudian dijabarkan 

ke dalam topik-topik yang lebih operasional. 

Dalam proses identifikasi masalah, peneliti dan guru hendaknya mampu 

membedakan masalah yang bersifat individual, yaitu masalah yang dihadapi oleh 

seorang atau beberapa orang siswa, dengan masalah umum, yaitu masalah yang 

dihadapi oleh sebagian besar siswa dalam kelas. Masalah yang tepat untuk 
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dijadikan masalah penelitian adalah masalah yang dirasakan oleh sebagian besar 

siswa dalam kelas. 

Proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mengikuti langkah- 

langkah sebagai berikut: 

a. Menulis semua hal terkait dengan pembelajaran yang dirasakan perlu 

memperoleh perhatian untuk menghindari dampak yang tidak diharapkan. 

b. Memilah dan mengklasifikasikan masalah sesuai dengan jenisnya, mencatat 

jumlah siswa yang mengalaminya, dan mengidentifikasi frekuensi timbulnya 

masalah. 

c. Mengurutkan masalah sesuai dengan tingkat urgensinya untuk ditindaki 

(kemudahannya, keseringannya, dan jumlah siswa yang mengalaminya). 

d. Peneliti dan guru kelas kemudian secara bersama-sama memilih permasalahan 

yang urgen untuk dipecahkan. 

e. Selanjutnya, masalah-masalah tersebut dikaji kelayakan, signifikansi, dan 

kontribusinya terhadap perbaikan proses pembelajaran. 

(c) Pembatasan Masalah 

Seorang mahasiswa yang mengadakan studi untuk menyiapkan penelitian 

tindakan kelas sebenarnya memiliki waktu, biaya, dan tenaga terbatas. Oleh sebab 

itu, mereka dapat membatasi masalah yang akan diteliti. Cara yang dianjurkan 

untuk membatasi masalah ialah dengan mendiagnosis masalah-masalah yang 

sudah diidentifikasi. Tujuannya untuk menetapkan masalah yang paling utama 

untuk ditindaklanjuti dengan tindakan yang tepat sesuai dengan teori yang relevan 

untuk memecahkan akar masalah. 

(d) Perumusan Masalah 

Peneliti memamparkan perumusan masalah dengan kalimat tanya. 

Perumusan masalah memuat alternatif pemecahan yang ditawarkan serta alasan 

rasional pemilihan tindakan pemecahan yang tepat terhadap masalah yang akan 

diteliti. 

(e) Manfaat Penelitian 

Peneliti memaparkan kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu 

pembelajaran. Manfaat penelitian hendaknya dipaparkan bagaimana bentuk dan  

di mana hasil penelitian dapat diimplementasikan. 

(f) Definisi Operasional 

Definisi operasional berisi penjelasan istilah-istilah penting, kata kunci 

atau frase yang termuat dalam judul atau rumusan masalah yang harus diterangkan 

oleh peneliti secara khusus untuk menghidari pengertian ganda dan akan 

digunakan dalam batang tubuh skripsi. 

(g) Kajian Teoretik 

Inti dari isi kajian teoretik ialah analisis teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan variabel, topik dan kata kunci penelitian yang dikerjakan. 

Peneliti harus mampu mendeskripsikan teori yang berhubungan dengan variabel, 
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topik dan kata kunci penelitian yang dilakukan untuk memberi arah pelaksanaan 

tindakan. Kerangka teori disusun berdasarkan kajian teoritis dan kajian empiris, 

yang terkait dengan permasalahan penelitian dan upaya yang ditempuh sebagai 

solusi. Kejelasan, ketepatan dan keakuratan kajian teoretik sangat diperlukan 

untuk dijadikan kerangka atau acuan pengembangan tindakan. Kajian teoretik  

juga menerangkan alasan-alasan mayor mengapa masalah pembelajaran yang 

dipilih perlu diteliti dan dipecahkan secepatnya. 

Kajian teoritik harus membahas semua teori-teori pendukung dan hasil 

penelitian relevan yang berhubungan dengan variabel dan/atau fokus penelitian 

secara rinci dan mendalam. Fakta-fakta yang dikemukakan harus diambil dari 

sumber asli, dan terbaru. Kajian teoretik menunjukkan keterkaitan, kohesi dan 

koherensi antara teori-teori, hasil-hasil penelitian relevan dengan fokus penelitian. 

Pembahasan dalam kajian teoretik harus mampu memperlihatkan titik temu antara 

batang tubuh keilmuan yang sudah ada dengan fokus penelitian yang dikerjakan. 

Pembahasan seperti ini sangat penting untuk memperlihatkan bahwa suatu ilmu 

berasal dan berkembang dari ilmu-ilmu sebelumnya. 

Pembahasan dapat dilakukan dengan membandingkan, mempertentangkan 

dan mendebat toeri-teori atau hasil peneletian terdahulu, kemudian diformulasikan 

untuk dijadikan landasan teori dan kerangka berfikir untuk penelitian yang akan 

atau yang sudah dikerjakan. Pembahasan teori dan penelitian relevan dilakukan 

secara sistematis dan berurutan, mulai dari tahun tertua kepada tahun termuda. 

Pengurutan tahun teori dan tahun terbit hasil penelitian dalam kajian teoretik 

sangat diperlukan, untuk memperlihatkan secara konkrit tentang perkembangan 

peta jalan (road-map) dan kandungan aspek keilmuan, berkaitan dengan bidang 

yang diteliti. 

Selain itu kajian teoretik harus mampu memberikan gambaran rinci dan 

memperjelas konteks penelitian. Semua teori pendukung dan penelitian yang 

relevan harus digunakan sebagai panduan dan acuan referensi dalam pembahasan 

hasil penelitian pada BAB IV Skripsi. Referensi yang tidak digunakan untuk 

membahas temuan penelitian, tidak boleh dibahas dalam kajian teoretik. Terakhir, 

kajian teoretik harus mampu membangun kerangka berpikir yang jelas, sebagai 

pemandu peneliti dalam melaksanakan tindakan. 

Kajian teoretik wajib terbebas dari praktik plagiarisme secara sempurna. 

Peneliti wajib mengapresiasi karya peneliti lainnya dengan mentaati aturan dan 

kaedah ilmiah dalam menulis kajian teori. Penggunaan sumber secara langsung 

maupun tidak langsung, serta format penulisan daftar rujukan harus menggunakan 

aturan APA Edisi ke 6 yang terdapat pada menu references Microsoft Word, atau 

aplikasi atau ―software‖ lain seperti ―Endnote‖. Persentase minimal orisinalitas 

skripsi ditetapkan berkisar antara 80% - 90% (diukur dengan aplikasi terpercaya). 

Bila terbukti melakukan praktik plagiarisme, atau tidak memenuhi persentase 

orisinalitas yang telah ditetapkan, pelaku dapat dikenakan sanksi akademik sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Dosen pembimbing wajib mengetahui tingkat 

orisinalitas skripsi mahasiswa bimbingan sebelum dimajukan ke sidang dewan 

penguji. 
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(h) Penelitian Relevan 

Di dalam proposal dan skripsi, peneliti tidak perlu membuat satu subjudul 

khusus untuk membahas penelitian-penelitian relevan. Peneliti harus membahas 

penelitian-penelitian yang relevan secara teritegrasi dengan pembahasan topik dan 

variabel penelitian dengan menggunakan teori-teori dan penelitian terdahulu. 

Peneliti harus membahas teori dan temuan-temuan penelitian yang relevan dengan 

mengemukakan kesamaan dan/atau perbedaan dengan penelitian yang akan atau 

sudah dikerjakan, sehingga terlihat bahwa penelitian-penelitian itu berhubungan 

atau berbeda satu sama lain. Pendek kata, peneliti menggunakan pembahasan teori 

terkait dan hasil penelitian yang relevan untuk membangun kerangka teori sebagai 

landasan penelitian yang akan atau yang sudah dikerjakan. Dari pembahasan 

penelitian yang relevan, peneliti harus mampu mengeluarkan argumen yang kuat 

mengapa penelitian yang akan atau yang sudah dilakukan. 

(i) Acuan Teoretis 

Peneliti memaparkan keterkaitan konsep kerangka teoritis yang digunakan 

untuk menghasilkan prosedural tindakan. Kerangka teoritis yang dihasilkan 

berupa desain tindakan secara teoretis. 

(j) Model Tindakan 

Peneliti menjelaskan berbagai motode PTK yang ada dengan memberikan 

informasi kelebihan dan kekurangan masing-masing serta memilih dan 

menetapkan dengan argumentasi yang kuat model tindakan yang akan atau yang 

sudah digunakan. 

(k) Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan adalah jawaban tentative pertanyaan penelitian setelah 

mengkaji teori-teori, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan 

masalah penelitian. Hipotesis tindakan berisi pernyataan tentang tindakan yang 

akan atau yang sudah dilakukan dalam rangka pemecahan masalah yang diteliti. 

(l) Tujuan Penelitian 

Peneliti memaparkan hasil yang diharapkan dari penelitian yang akan atau 

yang sudah dilakukan. Tujuan dipaparkan secara jelas dan operasional. Rumusan 

tujuan harus mengarah kepada upaya perbaikan untuk mengatasi permasalah yang 

diteliti. 

(m) Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti menjelaskan lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian yang akan 

atau yang sudah dilakukan. Tempat penelitian dikemukakan secara jelas dan rinci, 

yaitu mencakup alamat dan lokasi sekolah. Selain itu, perlu disampaikan juga 

sarana dan prasarana sekolah yang berkaitan dengan penelitian, misalnya kondisi 

perpustakaan. 

Waktu dan lamanya tindakan dikemukakan secara rinci. Jumlah siklus 

harus disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan dan waktu yang tersedia 

serta kesepakatan dengan guru kolaborasi (minimal 2 siklus). Tindakan satu siklus 

tidak identik dengan pengertian satu kali pertemuan atau satu kali tatap muka, 

tetapi bisa beberapa kali pertemuan. Waktu pelaksanaan tindakan setiap siklus 

ditunjukkan dengan jelas, menggunakan tabel kegiatan penelitian. 
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(n) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa yang menjadi sasaran pelaksanaan 

tindakan, yang dalam hal ini meliputi semua siswa satu kelas. Peneliti harus 

menjelaskan karakteristik siswa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

 
Peneliti menjelaskan metode peneltian dan rincian prosedur yang akan atau 

yang sudah digunakan dalam pemecahan masalah. 

(o) Rancangan Tindakan 

Peneliti menjelaskan siklus yang dirancang dalam penelitian. Siklus terdiri 

dari empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu tahap: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. 

(p) Data dan Sumber Data 

Peneliti harus menjelaskan jenis data dan sumber data penelitian yang akan 

atau yang sudah dikumpulkan dengan jelas. Jenis data dapat berbentuk kuantitatif 

dan/atau kualitatif. Data kuantitatif dapat berbentuk angka penilaian hasil belajar 

dan yang sejenisnya; sedangkan data kualitatif dapat berbentuk teks hasil 

wawancara, dokumen tertulis, dan yang sejenisnya sesuai pertanyaan fokus atau 

penelitian. Sumber data adalah informan penelitian, seperti siswa dan guru, 

dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya peta semantik 

yang dibuat siswa dan hasil tes. 

(q) Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini diuraikan teknik yang akan atau yang sudah digunakan 

untuk memperoleh data. Teknik yang digunakan harus relevan dengan jenis dan 

sumber data. Untuk PTK, penelit harus menggunakan teknik (1) observasi 

(dengan alat perekam vidio) untuk merekam secara lengkap proses pembelajaran 

dan suasana kelas, serta peristiwa tertentu yang tidak mungkin dicatat secara 

lengkap selama pelaksanaan tindakan, dan/atau perilaku pebelajar selama proses 

pembelajaran; (2) wawancara mendalam dengan pebelajar untuk memperoleh data 

kualitatif yang akurat; dan (3) analisis dokumen untuk memperoleh data dari arsip 

dan dokumen tertulis. 

(r) Teknik Uji Validitas Data 

Teknik pengujian validitas data dapat dilakukan dengan triangulasi, yang 

mencakup triangulasi data, metode, teori, atau peneliti. Setiap penyebutan teknik 

uji validitas perlu diberi contoh aplikasinya yang relevan dengan judul penelitian. 

(s) Teknik Analisis Data 

Seperti diterangkan di atas, data PTK dapat meliputi data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kuantitatif harus dianalisis dengan teknik statistik deskriptif 

komparatif, yaitu membandingkan hasil hitung dari statistik deskriptif, misalnya 

mean, median, frekuensi, atau persentase pada satu siklus dengan siklus 

berikutnya. Sedangkan data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis kritis atau 

tematik, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru 

selama proses penerapan tindakan. Hasil analisis tersebut harus menjadi bahan 
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pertimbangan untuk menyusun rencana memperbaiki pelaksanaan tindakan pada 

siklus berikutnya. 

(t) Indikator Kinerja Penelitian 

Indikator kinerja penelitian adalah bagian terpenting dalam PTK. Untuk 

menentukan ketercapaian tujuan penelitian, peneliti PTK harus merumuskan 

indikator keberhasilan tindakan. Indikator harus disusun secara realistik dengan 

mempertimbangkan kondisi sebelum pemberian tindakan dan jumlah siklus 

tindakan yang dilakukan. Indikator keberhasilan PTK harus dititik beratkan 

kepada perbaikan dan/atau perubahan proses pembelajaran di dalam kelas, dan 

harus dapat didiskripsikan dengan teori pembelajaran efektif. Indikator yang 

bersifat kuantitatif yang dapat diukur (seperti hasil belajar), dapat diikutsertakan 

sebagai indikator keberhasilan tambahan atau indikator minor. 

(u) Prosedur Penelitian 

Prosedur PTK diuraikan secara rinci yang meliputi kegiatan dalam 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, hingga refleksi pada setiap siklus. 

1) Perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu 
dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan, misalnya: menyusun 
perangkat pembelajaran, seperti: RPP, pengadaan media, bahan dan 
alat; pengembangan instrumen penilaian. 

2) Pelaksanaan tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang 
dilakukan oleh guru dan siswa sesuai skenario pembelajaran secara 
jelas dan rinci (relevan dengan tindakan) 

3) Observasi dan interpretasi berisi penjelasan mengenai objek amatan 
(misalnya partisipasi siswa secara berkelompok dalam membuat peta 
semantik) dan cara pengamatannya. 

4) Tahap analisis dan refleksi menguraikan cara asesmen yang digunakan 
mengidentifikasi kelemahan hasil tindakan, mengidentifikasi 
penyebabnya, serta merancang perbaikan tindakan. Selanjutnya dalam 
tahap refleksi diuraikan prosedur, alat, pelaku, sumber informasi, dan 
cara analisisnya. 

 

(v) Deskripsi Hasil Tindakan Tiap Siklus 

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan hasil tindakan per pertemuan 

setiap siklus dengan data lengkap rekaman vidio, yang menjelaskan tingkat 

keberhasilan pencapaian indikator dan kelemahan yang terjadi. Analisis diarahkan 

kepada pembahasan perubahan mendasar perilaku belajar pada siswa (seperti 

kemenarikan kegiatan pembelajaran, perobahan tingkat motivasi pebelajar akibat 

perbaikan proses belajar, tingkat kesenangan pebelajar, tingkat keterlibatan 

pebelajar dalam proses pembelajaran), suasana kelas, dan hasil belajar. Pemaparan 

data kualitatif adalah indikator utama keberbasilan penelitian tindakan kelas; dan 

harus disertai dengan bukti rekaman vidio observasi, disertai dengan menit dan 

detik ke berapa di dalam vidio. Grafik, tabel, atau foto juga dapat digunakan 

secara optimal untuk mengemukakan hasil analisis data yang menunjukkan 

perubahan yang terjadi. 
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(w) Perbandingan Hasil Tindakan Antar Siklus 

Setelah dilakukan deskripsi data atau hasil penelitian tiap pertemuan setiap 

siklus, selanjutnya dilakukan perbandingan perkembangan hasil antar siklus untuk 

mendeskripsikan peningkatan yang dicapai dari satu siklus ke siklus berikutnya, 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk memperjelas deskripsi 

perkembangan dan/atau perubahan yang terjadi, deskripsi hasil penelitian perlu 

dilengkapi dengan tabel atau gambar. 

(x) Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini peneliti melakukan pembahasan hasil penelitian dengan cara 

mengaitkan temuan, tindakan dan indikator keberhasilan dengan kajian teoretik 

dan empirik. Secara umum yang disampaikan meliputi: (1) jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian, (2) temuan ―penting‖ penelitian, paparan logika 

diperolehnya temuan, (4) interpretasi temuan, dan (5) kaitan antara temuan 

dengan teori dan hasil penelitian yang relevan. 

(y) Simpulan, Implikasi dan Saran 

Simpulan, implikasi dan saran ditulis pada BAB V skripsi. Simpulan 

memuat inti sari penelitian, menguraikan temuan pokok pertanyaan penelitian. 

Simpulan menunjukkan makna temuan hasil penelitian yang ditulis secara singkat, 

padat, dan jelas dalam bentuk uraian (paragraf demi paragraf), butir-butir, atau 

rincian, sesuai dengan tujuan penelitian. Implikasi menguraikan kegunaan temuan 

penelitian baik secara teoretis atau praktis. Saran dalam penelitian dan 

pengembangan berisi rekomendasi yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan secara operasional dan dapat ditindaklanjuti. Saran idealnya 

dikemukakan secara rinci sehingga mudah untuk diimplementasikan dan sesuai 

dengan manfaat penelitian. Saran juga ditulis berdasarkan pengalaman dan 

pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada peneliti lain yang ingin 

mengembangkan atau menindaklanjuti. 

 

(z) Daftar Rujukan 

Daftar rujukan dituliskan secara konsisten dan alphabetis sesuai dengan 

salah satu model baku. Sumber yang dicantumkan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam naskah. Semua sumber yang dirujuk di dalam 

naskah harus dicantumkan di dalam daftar rujukan. Daftar tujukan dapat 

bersumber dari buku, jurnal, majalah, dan internet. Daftar rujukan berisi tentang 

seluruh sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi. Format penulisan daftar 

rujukan menggunakan aturan APA edisi ke 6. 

 

3.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir sebuah skripsi meliputi semua hal yang mendukung dan 

berkaitan erat dengan uraian dalam bagian utama skripsi, yaitu daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

3.3.1 Daftar Pustaka 

Pengertian istilah daftar pustaka berbeda dengan daftar rujukan. Istilah 

daftar pustaka digunakan untuk menyebut daftar bacaan yang berisi bahan-bahan 
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pustaka yang digunakan penulis, baik yang dirujuk maupun yang tidak dirujuk di 

dalam teks. Penulis mendaftar semua bahan pustaka yang disebutkan dalam teks 

dan bahan pustaka yang hanya dibaca (tetapi tidak dirujuk) dalam teks. Sedangkan 

daftar rujukan berarti daftar bahan bacaan yang hanya dirujuk di dalam teks; 

bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan, tetapi tidak dirujuk 

tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar rujukan. Dalam penyusunan sebuah 

skripsi, adalah memungkinkan sekali seorang peneliti menggunakan bahan bacaan 

tetapi tidak dirujuk di dalam teks. Tetapi di FKIP Universitas Jambi, peraturan 

menetapkan istilah yang digunakan ialah daftar rujukan. Tata cara penulisan daftar 

rujukan dimuat dalam bab berikutnya, buku panduan ini. 

3.3.2 Lampiran-lampiran 

Lampiran-lampiran yang disertakan hanya keterangan-keterangan yang 

dipandang penting, misalnya instrumen penelitian, data mentah, rumus statistik 

yang digunakan, hasil perhitungan, dokumentasi pelaksanaan penelitian, surat izin 

penelitian, dan surat pernyataan. Adapun untuk penelitian tindakan kelas, 

lampiran minimal meliputi: 

(a) Perangkat pembelajaran: misalnya silabus, RPP setiap siklus, materi 

pembelajaran; 

(b) Instrumen penelitian, misalnya lembar observasi dan angket; 

(c) Presensi kehadiran siswa setiap siklus; 

(d) Data penelitian, misalnya nilai hasil tes atau skor angket setiap siklus 

pada setiap siswa yang rekapitulasi datanya disajikan dalam bagian 

inti skripsi (berupa tabel atau gambar) 

(e) Contoh karya siswa, misalnya hasil pekerjaan atau karangan siswa, 

catatan diskusi; 

(f) Dokumentasi bukti pelaksanaan tindakan berupa rekaman video dan 

foto aktivitas siswa dan guru dalam melaksanakan tindakan. 
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BAB IV 

TATA TULIS DAN BAHASA 

4.1 Penulisan Tabel dan Gambar 

4.1.1 Penulisan Tabel 

Penggunaan tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sistematis 

untuk me-nyajikan data statistik dalam kolom-kolom dan lajur, sesuai dengan 

klasifikasi masalah. Dengan menggunakan tabel, pembaca akan dapat memahami 

dan menafsirkan data secara cepat, dan mencari hubungan-hubungannya. 

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 daripada menggunakan 

sedikit tabel yang isinya lerlalu padat. Tabel yang baik harus dapat menyampaikan 

ide dan hubungan-hubungannya 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 perujukan. 

Jika tabel lebih dari satu halaman, maka bagian kepala tabel (termasuk teksnya) 

harus diulang pada halaman selanjulnya. Akhir tabel pada halaman pertama tidak 

petlu diberi garis horisontal. Pada halaman berikutnya, tuliskan Lanjutan Tabel... 

pada tepi kiri, tiga spasi dari garis horisontal teratas tabel. Hanya huruf pertama 

kata tabel dilulis dengan menggunakan huruf besar. Kata ―Tabel" ditulis di 

pinggir, diikuti nomor dan judul Tabel. Judul tabel ini dilulis dengan huruf besar 

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. Judul tabel tanpa diakhiri tanda titik. Berilah jarak 3 spasi 

antara teks sebelum tabel dan teks sesudah tabel. Nomor tabel ditulis dengan 

angka Arab sebagai identitas tabel yang menunjukkan bab tempat tabel itu dimuat 

dan nomor urutnya dalam bab yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk setiap 

bab, nomor urut tabel dimulai dari nomor 1. 

Contoh: 

Tabel 4.1 Tingkat Motivasi Berprestasi Mahasiswa PBS FKIP Universitas 

Jambi Tahun 2003 

Nomor tabel ini menunjukkan bahwa tabel yang berjudul Tingkat Motivasi 

Berprestasi Mahasiswa PBS FKIP Universitas Jambi Tahun 2003 terletak pada 

Bab IV nomor urut yang pertama. Pengacuan tabel menggunakan angka, bukan 

dengan menggunakan katla tabel di atas atau tabel di bawah. 39 

Garis yang paling atas dari tabel diletakkan 3 spasi di bawah nama tabel. 

Kolom pengepalaan (heading), dan deskripsi tentang ukuran atau unit data harus 

dicantumkan. Istilah-istilah seperti nomor, persen, frekuensi, dituliskan dalam 

bentuk singkatan/lambang: No., %, dan f. Data yang terdapat dalam tabel ditulis 

dengan menggunakan spasi tunggal. Garis akan digunakan jika dipandang lebih 
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mempermudah pembacaan tabel, tetapi garis vertikal di bagian kiri, tengah, dan 

kanan tabel tidak diperlukan. 

Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai 

nama akhir penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman tabel asli di bawah tabel 

dengan jarak tiga spasi dari garis horisontal terbawah, mulai dari tepi kiri. Jika 

diperlukan catatan untuk menjelaskan butir-butir tertentu yang terdapat dalam 

tabel, gunakan simbol-simbol tertentu dan tulis dalam bentuk superskrip. Catatan 

kaki untuk tabel ditempatkan di bawah tabel dua spasi di bawah sumber, bukan 

pada bagian bawah halaman. 

Contoh: 

Tabel 3.1  Keterlibatan Lulusan dalam Program-program Pengembangan 

Staf 
 

 

 
Kegiatan 

Peranan Lulusan Relevansi 
 

P Pb Pan PI R TSR TR 

% % % % % % % 

Seminar (90,0%)*) 57,8 65,6 40,0 31,1 46,1 51,9 Ttd 

Penataran/Latihan dalam jabatan 

(78,9%) 

3,3 

34,4 

21,1 

34,4 

50,0 

22,2 

31,1 

8,9 

57,6 

53,3 

28,8 

40,7 

10,0** 

Ttd 

Lokakarya (70,0%) 
6,7 6,7 5,5 Ttd 66,7 27,8 Ttd 

Kursus (38,9%) 
14,4 24,4 14,4 6,4 Ttd 3,1 Ttd 

Kegiatan Lain (13,3%)        

 

 
Catatan P = Peserta TSR = Tidak selalu relevan 

Pb = Pembicara TR = Tidak relevan 

Pan = Panitia Ttd = Tidak tersedia data 

Pl = peran lain R = Relevan 

 

*) Angka-angka dalam kurung menunjukkan persentase 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. 

4.1.2 Penyajian Gambar 

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

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

visual yang dapat dengan mudah dipahami. Gambar tidak harus dimaksudkan 

untuk membangun deskripsi, tetapi dimaksudkan untuk menekankan hubungan 

tertentu yang signifikan. Gambar juga dapat digunakan untuk menyajikan data 

statistik berbentuk grafik. 
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Bulan 

I II III IV V VI VII   VIII   IX X XI XII 

 

Beberapa pedoman penggunaan gambar dapat dikemukakan seperti 

berikut. 

1) Judul gambar ditempatkan di bawah gambar, bukan di atasnya. Cara penulisan 

judul gambar sama dengan penulisan judul tabel. 

2) Gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas dan 

dapat dipahami tanpa harus disertai penjelasan tekstual. 

3) Gambar harus digunakan dengan hemat. Terlalu banyak gambar dapat 

mengurangi nilai penyajian data, 

4) Gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus ditempatkan 

pada halaman tersendiri. 

5) Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar. 

6) Gambar diacu dengan menggunakan angka, bukan dengan menggunakan kata 

gambar di atas atau gambar di bawah. 

7) Gambar dinomori dengan menggunakan angka Arab seperti pada penomoran 

tabel. 

Contoh: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4.2 Bahasa dan Tanda Baca 

4.2.1 Penggunaan Bahasa 

Penulisan karya ilmiah hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, tepat, 

formal, dan lugas. Kejelasan dan ketepatan ini dapat diwujudkan dengan 

menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak berbelit- 

belit, dan struktur paragraf yang runtun. 

Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan 

kalimat pasif, kata-kata yang tidak emotif, dan tidak bertbunga-bunga. Hindarilah 

penggunaan kata-kata seperti saya atau kami atau kita. Jika terpaksa menyebutkan 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, istilah yang dipakai bukan kami atau 

upwelling 

sinking 

K
en

ai
k

an
 

2
 

1
 

2
 1

0
6
 m

3
 / 

0
 

1
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Tanda kutip ("...") dan tanda kurung ( ) diketik rapat dengan huruf dari kata atau 

frasa yang diapit. 

 

saya, melainkan penulis atau peneliti. Namun, istilah penulis atau peneliti 

seyogyanya digunakan sesedikit mungkin. 

4.2.2 Penulisan Tanda Baca 

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

Bahasa Indonesia yang Disempumakan. Pedoman Pembentukan Istilah, dan 

Kamus (Keputusan Mendikbud, Nomor 0543a/U/487, tanggal 9 September 1987). 

Berikut ini beberapa kaidah penting yang perlu diperhatikan. 

Titik (.), koma (,), titik dua (:), tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda persen 

(%) diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya. 
 

 

Tidak baku Baku 

Sampel dipilih secara rambang . Sampel dipilih secara rambang. 

Data dianalisis dengan teknik korelasi , Data dianalisis dengan teknik 

korelasi, 

Anova ,dan regresi ganda. Anova, dan regresi ganda. 

... dengan teori ; kemudian ... ... dengan teori; kemudian ... 

... sebagai berikut : ... sebagai berikut: 

Hal itu tidak benar ! Hal itu tidak benar! 

Benarkah hal itu ? Benarkah hal itu? 

Jumlahnya sekitar 20 % Jumlahnya sekitar 20%. 

 

 

Tidak baku Baku 

Kelima kelompok " sepadan ". Kelima kelompok "sepadan". 

Tes tersebut dianggap baku Tes tersebut dianggap baku 

( standardized ). (standardized). 
 

 

Tanda hubung (-), tanda pisah (—), dan garis miring (/) diketik rapat dengan huruf 

yang mendahului dan mengikutinya, 

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

Tidak berbelit - belit, Tidak berbelit-belit. 

ini terjadi selama tahun 1942 - 1945. ini terjadi selama tahun 1942- 

1945. 

Semua teknik analisis yang dipakai di sini Semua teknik analisis yang dipakai 

di sini 

— kuantitatif dan kualitatif — perlu 

ditinjau. 

—kuantitatif dan kualitatif—perlu 

ditinjau. 

• Dia tidak / belum mengaku. Dia tidak/belum mengaku. 

 

 

Tidak baku Baku 

p=0,05 p = 0,05 

p>0,01 p > 0,01 

p<0.0l p < 0,01 

a+b=c a + b = c 

a:b=d a : b = d . 

 

 

 

 

Tidak baku Baku 

• Sadtono (1980 : 10} menyatakan Sadtono (1980:10) menyatakan 

Pemenggalan kata pada akhir baris (-) disesuaikan dengan suku katanya 

kali (x), dan bagi (:) diketik dengan spasi satu ketukan sebelum dan sesudahnya. 
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Tidak baku Baku 

Masalah ini perlu ditegas 

kan. 

Masalah ini perlu ditegas- 

kan. 

Tidak dilakukan dengan me- 

mbabi-buta. 

Tidak dilakukan dengan mem- 

babi-buta 

 
 

4.3 Pencetakan dan Penjilidan 

4.3.1 Pencetakan 

4.3.1.1 Kertas, Bidang Pengetikan, dan Naskah Akhir 

Kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih, ukuran A4 (21,0 cm x  

29,7 cm), kuarto (21 cm x 28 cm), minimal 70 gram. Bidang pengetikan berjarak 

4 cm dari tepi kiri kertas, dan 3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah 

kertas (lihat Lampiran 17). Tiap halaman hendaknya tidak berisi lebih dari 26 

baris (untuk teks dengan spasi ganda). Sebuah paragraf hendaknya tidak dimulai 

pada bagian halaman yang hanya memuat kurang dari tiga baris. Naskah akhir 

skripsi hendaknya dicetak (di-print) dengan printer deskjet, inkjet, atau laser. 

4.3.1.2 Jenis Huruf 

Karya ilmiah hendaknya diketik dengan komputer, menggunakan program 

Windows antara lain Windows 3.11, Windows 95, atau Windows 98, dengan jenis 

huruf (font) Times New Roman atau sejenisnya, antara lain 77mes, CG 77mes, 

dan Dutch. Jenis huruf ini disebul huruf proporsional, karena jarak antar huruf 

tergantung pada besar-kecilnya huruf tersebut. Misalnya huruf m berukuran lebih 

besar dari pada huruf l, sehingga jarak antara dua huruf selalu rapat. Jenis huruf 

ini amat lazim digunakan pada pencetakan buku, jurnal, majalah, dan surat kabar. 

Contoh huruf Times New Roman: 

Teks ini diketik dengan huruf Times New Roman. Bentuk huruf ini mirip 

dengan huruf CG Times, Times, dan Dutch (tergantung pada program Windows 

yang digunakan). 

4.3.1.3 Ukuran Huruf 

Bagian-bagian suatu bab skripsi menggunakan ukuran huruf yang berbeda 

seperti berikut. 
 

12 point judul bab, judul subbab, teks induk, abstrak, lampiran, dan daftar 

rujukan, 

10 point kutipan blok, judul tabel, judul bagan/gambar, teks tabel, teks 

bagan/gambar, catatan akhir, catatan kaki, indeks, header, dan 

footer 
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Ukuran huruf untuk huruf Traditional Arabic: 
 

26 point judul bab 

18 point judul subbab, judul abstrak, judut daftar rujukan, judul tabel, 

judul gambar, dan judul indeks. 

16 point teks induk, indeks, dan yang lain 

 

4.3.1.4 Modus Huruf 

Penggunaan huruf normal, miring (italic), tebal (bold), dan garis bawah 

(underline) sebagai berikut. 

Normal 

• teks induk, abstrak, kata-kata kunci, tabel, gambar, bagan, catatan, 

lampiran. 

Miring (italic) 

kata non lndonesia (bahasa asing dan bahasa daerah) 

istilah yang belum lazim 

bagian penting (untuk bagian penting tidak boleh digunakan bold-normal, 

tetapi boleh italic-bold) 

contoh yang disajikan pada teks utama judul subbab peringkat 4 pada 

Alternatif 1 judul buku, jumal, majalah, dan surat kabar dalam teks utama 

dalam daftar rujukan, 

 

4.3.1.5 Tebal (bold) 

judul bab 

judul subbab (heading) 

bagian penting dari suatu contoh dicetak bold-italic; perhatikan contoh berikut. 

Amir anak Amat sedang belajar di Akademi Militer. 

 

4.3.1.6 Garis Bawah (underline) 

Garis bawah (underline) tidak boleh dipergunakan, kecuali dalam hal-hal 

yang amat khusus. Garis bawah dipergunakan untuk teks yang dicetak dengan 

huruf mesin ketik (Courier dan Prestige). Pada teks yang dicetak dengan huruf 

Times New Roman, garis bawah diganti dengan huruf miring (italic). 

 

4.3.1.7 Spasi 

Antarbaris skripsi dicetak dengan spasi 2 (ganda), kecuali keterangan 

gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal. 
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Judul bab dicetak 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 3 spasi dan jarak antara subjudul dengan awal teks berikulnya 2 spasi 

(lihat Lampiran 18). Jarak antara paragraf sama dengan jarak antarbaris, yaitu 2 

spasi untuk skripsi dan makalah, dan 1,5 spasi untuk artiket. Jarak antara satu 

macam bahan pustaka dengan bahan pustaka lain dalam daftar rujukan 

menggunakan spasi ganda (2 spasi). Contoh lihat pada lampiran 14. 

Antarkata. Spasi antara dua kata tidak boleh tertalu renggang. Spasi yang 

dibolehkan maksimal sama dengan ukuran satu huruf. Tepi kanan boleh rata 

(fulljustification) atau tidak rata. Jika tepi kanan rata (fulljustification), harap 

diupayakan spasi antarkata cukup rapat. Agar spasi antarkata cukup rapat, kata 

yang terletak di pinggir jika perlu diputus menurut suku katanya (fasilitas 

hyphenation diaktifkan: on) mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. 

Berikut contoh teks dengan spasi antarakata rapat dan kurang rapat. 
 
 

Salah 

Spasi antar kata pada teks ini terlalu lebar sehingga tidak tampak 

rapi dan menyulitkan untuk dibaca. Spasi antar kata   pada teks ini terlalu 

lebar sehingga tidak tampak rapi dan menyulitkan untuk  dibaca. 

Benar 

Spasi antarkata pada teks ini cukup rapat sehingga tampak rapi dan mudah 

dibaca. Spasi antar kata pada teks ini cukup rapat sehingga tampak rapi dan 

mudah dibaca. 

4.3.1.8 Tanda Pisah dan Bulit 

Tanda pisah (dash) dalam huruf proporsional (seperti Times New Roman) 

dinyatakan dengan satu garis panjang (—), dan tidak boleh dinyatakan dengan 2 

garis pendek (--) seperti pada huruf Courier dan Prestige. Tanda pisah hendaknya 

rapat (tidak diberi spasi) dengan kata yang mendahului dan mengikutinya. 

Tanda butir nonhierarkis dengan garis pendek (-) tidak boleh digunakan, 

dan hendaknya dinyatakan dengan tanda bulat berbentuk bulat atau persegi: • ). 

Perhatikan contoh berikut: 

Salah 

Semua pendekatan penelitian--kuantitatif dan kualitatif--perlu dikaji 

penerapannya. Bagian tersebut tertulis pada halaman 15--0. 

Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam memilih kertas untuk skripsi: 

- jenis 

- ukuran 

- bobot 

Benar 

Semua pendekatan penelitian-kuantitaftatif- perlu dikaji penerapannya. 

Bagian tersebut tertulis pada halaman 15-20. 
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Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam memilih kertas untuk skripsi: 

o jenis 

o ukuran 

o bobot 

 

4.3.1.9 Paragraf dan Penomoran 

Awal paragraf dimulai 1,2 cm dari tepi kiri bidang pengetikan. Sesudah 

tanda baca titik dua, titik koma, dan koma, hendaknya diberi satu ketukan kosong. 

Lambang-lambang huruf Yunani dan yang tidak dapat ditulis dengan 

komputer hendaknya ditulis tangan secara rapi dengan tinta hitam. Bilangan 

hendaknya ditulis dengan angka kecuali pada permulaan kalimat. 

Bagian awal skripsi diberi nomor halaman angka Romawi kecil di tengah 

bagian bawah, sedangkan nomor halaman pada bagian inti dan bagian penutup 

skripsi dengan angka Arab di kanan atas, kecuali nomor halaman bab baru yang 

ditulis di tengah bagian bawah halaman. Nomor halaman untuk lampiran ditulis 

dengan menggunakan angka Arab, di sudut kanan atas, melanjutkan nomor 

halaman sebelumnya. 

 

4.4 Penjilidan 

Skripsi dijilid dengan menggunakan karton tebal. Pada punggung skripsi 

dimuat nama penulis dan judul. Skripsi dijilid sebanyak 5 eksemplar (1 untuk 

Jurusan, 1 untuk perpustakaan fakultas, 1 perpustakaan universitas, 2 untuk 

pembimbing, dan 1 untuk arsip penulis). Halaman sampul harus dicetak dengan 

tinta kuning emas di atas dasar kulit kain linen wama pink. 

4.5 Petunjuk Praktis Teknik Penulisan 

Berikut ini disajikan beberapa petunjuk praktis (teknik penulisan secara 

ringkas). 

 

4.5.1 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Berilah jarak 3 spasi antara tabel atau gambar dengan teks sebelum 

atau sesudahnya. 

2) Judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambamya harus 

ditempatkan pada halaman yang sama (jika memungkinkan). 

Penyebutan tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata Tabel... 

atau Gambar... (diberi nomor sebagai identitas). 

3) Tepi kanan teks tidak harus rata; oleh karena itu kata pada akhir baris 

tidak harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya 

ditulis setelah huruf akhir, tanpa disisipi spasi, bukan diletakkan di 

bawahnya. 

4) Tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada seliap 



50  

 

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 penulis dalam daftar rujukan harus ditulis, walaupun 

penulis yang sama memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan 

dalam teks. 

6) Nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau 

disingkat asal dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan. 

7) Daftar Rujukan hanya berisi sumber yang digunakan sebagai acuan 

dalam teks, dan semua sumber yang dikutip (secara langsung ataupun 

tidak langsung) harus ditulis dalam Daftar Rujukan. 

4.5.2 Hal-hal yang tidak boleh dilakukan 

1) Tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika 

halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. 

2) Tidak boleh memotong tabel menjadi dua bagian (dalam dua halaman) 

jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama. 

3) Tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya 

suatu bab. 

4) Tidak boleh menempatkan judul subbab dan identitas tabel pada akhir 

halaman (kaki halaman). 

5) Rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung (-), tetapi 

menggunakan tanda bulit (• atau •). Ukuran besar-kecilnya bulit yang 

digunakan disesuaikan dengan ukuran huruf yang digunakan. Bulit 

diletakkan di tepi kiri, terpisah satu ketukan dengan huruf yang 

mengikutinya. Rincian dengan menggunakan angka hanya 

diperbolehkan jika mengandung pengertian langkah-langkah atau 

prosedur. 

6) Tidak boleh menambahkan spasi antar kata dalam satu baris yang 

bertujuan meratakan tepi kanan. 

7) Daftar Rujukan tidak boleh ditempatkan di kaki halaman atau akhir 

setiap bab. Daftar Rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab 

terakhir dan sebelum lampiran-lampiran (jika ada). 



51  

 

BAB V 

PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 

 
5.1 Format Umum 

a. Artikel diangkat dari hasil penelitian skripsi mahasiswa. 

b. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris 

c. Artikel terdiri atas 5.000 s.d. 6.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah 

termasuk judul, nama dan afiliasi penulis, abstrak, isi naskah, dan daftar 

pustaka. 

d. Artikel ditulis menggunakan program Microsoft Word dengan format 

penulisan satu kolom dan berorientasi portrait. 

e. Artikel ditulis pada kertas berukuran A4 dengan batas tepi kiri sebesar 4 

cm, tepi kanan sebesar 3 cm, tepi atas sebesar 3 cm, dan tepi bawah 

sebesar 3 cm. 

f. Artikel ditulis dengan huruf tipe Times New Roman ukuran 12 pt. 

g. Artikel menggunakan istilah dan bahasa yang baku. 

 

5.2 Sistematika Penulisan Artikel Ilmiah 

a. Judul Artikel. Judul artikel harus mencerminkan inti dari isi tulisan, 

spesifik, dan efektif yang diukur dari kelugasan penulisannya dan 

keinformatifannya. Artikel yang ditulis dalam Bahasa Indonesia 

sebaiknya juga dilengkapi dengan terjemahan judul dalam Bahasa 

Inggris. Sebaliknya, artikel yang ditulis dalam Bahasa Inggris 

sebaiknya juga dilengkapi dengan terjemahan judul dalam Bahasa 

Indonesia 

b. Nama Penulis, Afiliasi Penulis, dan Korespondensi. Nama penulis 

ditulis secara lengkap tanpa gelar akademik atau indikasi jabatan dan 

kepangkatan. Urutan penulis dilihat berdasarkan kontribusinya dalam 

penulisan artikel. Afiliasi penulis ditulis setelah penulisan nama 

penulis dengan komponen: nama instansi, alamat instansi, kode pos, 

dan nama negara. Artikel dengan jumlah penulis lebih dari satu orang 

perlu ditunjuk penulis korespondensi. Pada bagian bawah afiliasi 

penulis dicantumkan alamat e-mail penulis korespondensi. 

c. Abstrak dan Kata Kunci. Abstrak ditulis secara jelas dan ringkas 

menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan (latar belakang, tujuan, 

metode, hasil, dan simpulan). Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abstrak terdiri atas 150-200 

kata yang ditulis dalam satu paragraf. Kata kunci ditulis setelah 

abstrak. Kata kunci harus ditulis tidak lebih dari 5 (lima) kata atau 

frasa. Kata kunci yang dipilih merupakan kata yang mencerminkan 

konsep yang dikandung dalam artikel. Kata kunci diperlukan untuk 
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membantu peningkatan kemudahan akses artikel yang bersangkutan 

dalam mesin pencari. 

d. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang 

permasalahan yang didukung oleh konsep, teori, dan hasil-hasil 

penelitian dari sumber rujukan yang relevan dan mutakhir. Pada 

bagian akhir pendahuluan, tujuan penulisan artikel atau penelitian 

ditulis secara jelas. 

e. Metode. Bagian metode berisi jenis metode atau jenis pendekatan 

yang digunakan, uraian data kualitatif dan/atau kuantitatif, prosedur 

dalam pengumpulan data, dan prosedur dalam analisis data. 

f. Hasil. Bagian hasil menyajikan jawaban dari permasalahan penelitian 

secara jelas, tepat, dan lengkap. Ilustrasi berupa tabel atau gambar 

dapat digunakan sebagai pelengkap paparan hasil untuk memperjelas 

dan mempersingkat uraian. Penulis sebaiknya tidak mengulang 

membaca data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel atau gambar. 

g. Pembahasan. Pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan 

pendapat dan argumentasi secara bebas, tapi singkat dan logis. 

Pembahasan harus didukung oleh sumber rujukan primer dan 

mutakhir. Pembahasan harus menunjukkan kesesuaian aspek-aspek 

baru yang ditemukan dan merupakan satu kesatuan menuju pada 

simpulan umum yang dapat menjawab tujuan penelitian. Pembahasan 

disusun dengan pernyataan-pernyataan dalam paragraf yang baik, 

dimulai dengan argumen peneliti di awal paragraf, elaborasi hasil, 

diikuti dengan dukungan dari rujukan, dan diakhiri dengan kalimat 

penyimpulan. Hasil yang disajikan dalam bagian pembahasan 

sebaiknya tidak mengulang hasil yang sudah disajikan di bagian hasil 

penelitian. 

h. Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan rangkuman jawaban atas 

permasalahan penelitian yang merupakan sumbangan terhadap 

perkembangan keilmuan. Saran dirumuskan berdasarkan temuan 

penelitian. Saran dapat ditujukan untuk peneliti, praktisi, atau pembuat 

kebijakan yang relevan. 

i. Ucapan Terima Kasih (Jika Ada). Ucapan terima kasih diberikan 

kepada orang atau institusi yang membantu kegiatan penelitian,  

seperti pemberi bantuan dana penelitian. 

j. Penulisan Daftar Rujukan. Artikel didukung oleh sumber rujukan 

yang relevan. Sumber rujukan yang digunakan sebaiknya adalah 

sumber primer yaitu artikel yang disajikan dalam terbitan berkala 

ilmiah nasional/ internasional. Jumlah sumber rujukan primer yang 

digunakan minimal 80 persen dari total sumber rujukan yang 

digunakan dalam artikel. Selain itu, sumber rujukan yang digunakan 

sebaiknya juga merupakan sumber rujukan yang mutakhir yaitu 

sumber yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Penulis seharusnya 

tidak mengutip kutipan dan tidak menggunakan rujukan yang anonim. 

Sumber rujukan yang ditampilkan dalam daftar rujukan adalah sumber 
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rujukan yang diacu dalam teks saja (bukan menyalin semua sumber 

rujukan yang ada dalam daftar rujukan skripsi). Sumber rujukan yang 

ditampilkan dalam daftar rujukan diurutkan berdasarkan huruf abjad 

(A-Z). Penulisan rujukan dalam teks dan penulisan sumber rujukan 

dalam daftar rujukan mengacu pada : 
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Lampiran 5: Contoh Halaman Motto 

MOTTO 

 

―Hidup adalah perjuangan yang membutuhkan keseriusan  

dan ketabahan karena sesungguhnya bencana dan 

keberuntungan sama-sama nikmat sedangkan menyerah 

kepada takdir akan membuat hidup terasa lega.‖ 

 

―Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah 

Engkau beri ilmu dan petunjuk.‖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan skripsi ini untuk ayahanda dan ibunda tercinta yang 

dengan perjuangan kerasnya telah mengantar aku untuk meraih ilmu. 

Semoga aku dapat menjadi yang terbaik. Abku tersayang, cinta 

kasihmu menjadi cahaya bagiku dalam mengarungi kahidupan dan 

menggapai cita-cita. Mari kita lewati semuanya dengan ketabahan dan 

kearifan. 
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Lampiran 7: Contoh Abstrak 

ABSTRAK 
 
 

Ningtiyas, Arum Cahaya. 2017. Kesulitan Siswa Kelas II SLTP Negeri 7 Jambi 

dalam Memahami Puisi: Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, 

FKIP Universitas Jambi, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Mujiyono 

Wiryoyinoyo, M. Pd., (II) Dra. Hj. Yusra D., M. Pd., 

 

Kata kunci: kesulitan, memahami, puisi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikankesulitan yang dialami oleh siswa 

kelas II SLTP Negeri 7 Jambi Tahun Pelajaran 2015/2016 dalam memahami puisi 

dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan. 

 

Penelitian ini dilakukan di SLTP Negeri 7 Jambi pada Nopember 2015. Data 

penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan angket kepada siswa (sebagai data 

utama) dan wawancara dengan guru bidang studi Bahasa Indonesia (sebagai data 

penunjang). Setelah angket dikembalikan, data dianalisis secara kuantitatif dengan 

rumus persentase. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami makna judul, makna konotatif, kata-kata dominan, makna yang 

terungkap dalam bait puisi, keutuhan makna yang terungkap dalam puisi, serta 

menemukan tema dan amanat puisi. Kesulitan tertinggi yaitu mencapai 57,89% 

yang dialami siswa pada pemahaman makna konotatif dan terendah pada kesulitan 

menemukan tema dalam sebuah puisi yaitu 15,78%. Faktor penyebabnya yaitu 

faktor internal dan eksternal. Minat merupakan salah satu faktor internal. Minat 

siswa kelas II SLTP Negeri 7 Jambi terhadap puisi tergolong rendah. Hal ini 

terlihat dari hasil penelitian yang memnunjukkan bahwa hanya 28,07% mereka 

menyukai puisi. Faktor eksternalnya bersumber dari guru yakni terlihat dari tiga 

faktor. Pertama, kurangnya kesadaran guru dalam mengajarkan puisi (hanya 

22,80% menggunakan media). Kedua, kurangnya kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi tentang puisi. Ketiga, kurang tepatnya strategi belajar- 

mengajar yang digunakan. Selainj itu, siswa kelas II SLTP Negeri 7 Jambi juga 

kurang bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Ini 

merupakan faktor eksternal yang cukup mempengaruhi. 

 

Dari hasil penelitian ini disarankan agar guru lebih memperbanyak pengajaran 

kosa kata, makna kata, khususnya makna konotatif dan denotatif. Di samping itu, 

guru sebagai pemegang peran dalam kegiata pembelajaran mestinya 

meningkatkan kemampuan mengajar, penggunaan media, dan memvariasikan 

strategi yang tepat. Siswa juga harus dilatih memanfaatkan sarana dan prasarana. 
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Begitu juga Ibu Dra. Hj. Yusra D., M. Pd. yang dengan ketelitian, 
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Akademik..... , serta Dekan FKIP Universitas Jambi yang selalu memberikan 

kemudahan dan pengarahan kepada mahasiswanya, terutama dalam proses 

perizinan penelitian dan pengesahan skripsi ini. 
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mendoakan dan memberi perhatian untuk kesuksesan, penulis sampaikan terima 
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6. PenyusunanTabel Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Statistikr .............. 204 

7. Perhitungan Uji Normalitas .......................................................................... 207 

8. Perhitungan Uji Homogenitas Varian ........................................................... 209 

9. Perhitungan Uji Student ................................................................................ 211 

10. Perhitungan Koefisien Korelasi Tata Jenjang Spearman .............................. 212 
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Lampiran 14: Contoh Riwayat Hidup 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Arum Cahaya Ningtiyas dilahirkan di Jakarta pada 16 Agustus 1996. Ia 

anak ketiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak Abdul Basir dan Ibu Anggun 

Lovtiya Witri. Pendidikan dasar dan menengah telah ditempuhnya di Jakarta. 

Tamat SD tahun 2006. Tamat SLTP tahun 2009 dan SLTA tamat tahun 2014. 

Pada tahun 2014, ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan pilihannya 

untuk mengembangkan kreativitas sastra yang telah ada dalam dirinya sejak di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Waktu di SMP ia meraih juara II lomba 

penulisan cerpen yang dilaksanakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Jakarta. Selain itu, di Sekolah Menengah Atas (SMA), ia juga pernah mendapat 

penghargaan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta sebagai 

juara III lomba penulisan pantun tingkat nasional. 

Kreativitas dan jiwa sastra yang ada dalam dirinya ternyata cukup 

berkembang karena selama mengikuti perkuliahan di program studi yang telah 

menjadi pilihannya, hampir setiap semester ia berhasil menduduki peringkat 

terbaik. Hal ini mendatangkan kebanggaan khusus baginya dan keluarga karena ia 

berhasil memperoleh beasiswa dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

selama mengikuti kuliah. 

Aktivitasnya selama kuliah juga tidak kalah baiknya. Ia dipercaya oleh 

teman-temannya menduduki jabatan Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Seni. Di bidang sastra, ia sering terlibat dalam lomba baca 

puisi dan pementasan teater. Tidak terhitung peringkat kejuaraan yang sempat 

diraihnya. Semua ini tidak terlepas dari rasa percaya diri, kegigihan, dan kemauan 

kerasnya untuk meraih yang terbaik dengan iringan doa dan kepasrahan diri 

terhadap Yang Khalik. 
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Lampiran 15 : Formulir Berita Acara Seminar Proposal Skripsi 

 

(KOP SURAT FAKULTAS) 

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

Pada hari ini, ……… tanggal ………. .. 2018 telah dilaksanakan seminar 

proposal Skripsi di ruang ……….. atas : 

 
Nama Mahasiswa : 

NIM : 

Program Studi : 

Judul Proposal : 

............................................................................................................. 

 
Pembimbing I :  

Pembimbing II : 

Hasil Seminar : [ ] Proposal diterima 
 [ ] Proposal ditolak 

Daftar Hadir Pembimbing dan Pembahas 
 
 

No Nama Tanda Tangan 

1   

2   

3   

4   

5   

Jambi , 2018 

Ketua Dewan Pembahas 
 

 

 

 
Catatan : Beri tanda pada hasil seminar 

.............................................. 

NIP 
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Lampiran 16 : Formulir Penilaian Proposal Skripsi 

 

(KOP SURAT FAKULTAS) 

PENILAIAN PROPOSAL SKRIPSI 

Nama  

NIM  

Program Studi  

Judul Proposal  

 

No Aspek yang dinilai Nilai 

1 Latar Belakang  

2 Permasalahan  

3 Tujuan Penelitian  

4 Manfaat Penelitian  

5 Kajian Pustaka  

6 Metode Penelitian  

7 Data dan Sumber Data  

8 Teknik dan Analisis Data  

9 Teknik dan Pengumpulan Data  

10 Ejaan dan Tanda Baca  

11 Penggunaan Diksi  

12 Keefektifan Kalimat  

13 Daftar Rujukan  
Jumlah  

 

Pedoman Penilaian 

1. Rentang Nilai 1-5 

2. Konverse Nilai : 

Interval Kualitas Keterangan 

53-65 

40-52 

27-39 

14-26 

0-13 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

Proposal diterima tanpa revisi 

Proposal diterima dengan sedikit revisi 

Proposal diterima dengan banyak revisi 

Proposal ditolak 

Proposal ditolak 

Jambi, 2018 

Penilai, 

 
( Nama ) 

...................................................... 

NIP 
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Lampiran 17 : Formulir Penilaian Skripsi 

 

(KOP SURAT FAKULTAS) 

FORMULIR PENILAIAN SKRIPSI 

Nama Mahasiswa : 

Nomor Mahasiswa : 

Jurusan : 

Program Studi : 

Hari, Tanggal : 

Penguji 

1. Nama penguji : 

2. Kedudukan : 

 
No. Laporan Penelitian Nilai No. Performansi Penyajian Nilai 

A. Format  1. Presentasi  

1. Bahasa  2. Argumentasi  

2. Tata Tulis  3. Etika / Sopan Santun Ilmiah  

3. Etika Penulisan     

B. Materi / Isi     

4. Ketepatan Dasar Teori     

5. Metode Penelitian     

6. Keaslian Penelitian     

7. Hasil dan Temuan     

8. Pembahasan Hasil Penelitian     

9. Keruntutan Pola Pikir     

C. Kontribusi     

10. Manfaat Teoritis     

11. Manfaat Praktis     

Jumlah  Jumlah  

 

 
 = Laporan Penelitian + 3 x Performansi Penyajian 

Nilai Angka =  +  

    =    

Nilai Huruf 
=    

 
Jambi, 2018 

Penguji 
 

 

 

 

 
Catatan : 

- Penilaian Laporan dilakukan sebelum penyajian; 
- Rentang Nilai 1 s/d 5. 

( Nama ) 

..................................... 

NIP 
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Lampiran 18 : Formulir Berita Acara Sidang Dewan Penguji Skripsi 

 

(KOP SURAT FAKULTAS) 

BERITA ACARA SIDANG DEWAN PENGUJI SKRIPSI 

 

Pada hari ini, ………….. ,tanggal ……… 2018 telah dilaksanakan ujian 

Skripsi di ruang ……………. atas : 

 
 

Nama Mahasiswa : 

NIM : 

Program Studi : 

Judul Skripsi : 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
 

 
Pembimbing I :  

Pembimbing II :   

Hasil Ujian : [ ] Lulus / 
 

[ ] Tidak Lulus 

Pembimbing dan Penguji yang hadir : 

No Nama Tanda Tangan 

 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

5 
  

 

Jambi, 2018 

Ketua penguji, 

 
 

( Nama ) 

………………………………. 

NIP 

 
Catatan : Beri tanda pada hasil ujian 

Angka Nilai 
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Lampiran 19 : Formulir Rekapitulasi Nilai Skrispi 

(KOP SURAT FAKULTAS) 

REKAPITULASI NILAI SKRIPSI 

 

Nama Mahasiswa : 

NIM : 

Jurusan : 

Program Studi : 

Hari, tanggal ujian : 
 

 

 
 

No Nama Penguji Kedudukan 
Nilai Rata-Rata 
Angka / Huruf 

 

1. 
  

Ketua 
 

2. Sekretaris 

3. Penguji Utama 

4. Anggota 

5. Anggota 

Jumlah  

 
 

 

Nilai Akhir 
= 

����� ����� 

� 

 =  

Nilai Huruf = 
 

 

 

 

 

Jambi, 2018 

Ketua penguji, 

 
 

( Nama ) 

………………………………………. 

NIP 


