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usulan dan laporan skripsi yang dibuat oleh mahasiswa.  
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sekarang. Semoga sumbangsih tenaga dan pemikiran semua pihak tersebut dapat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Skripsi adalah karya ilmiah berupa paparan hasil penelitian yang wajib bagi 

Mahasiswa FKIP Universitas Sulawesi Barat sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan (Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat 

Tahun 2019, Pasal 48, Ayat 1). Penyusunan skripsi bertujuan untuk melatih 

mahasiswa menerapkan pengetahuan melalui pemecahan masalah sesuai bidang 

ilmunya. 

Setiap program studi dalam lingkup FKIP Universitas Sulawesi Barat tentu 

saja memiliki kekhasan, sehingga menjadi keniscayaan untuk disusun suatu 

panduan penyusunan skripsi dengan tujuan: (1) memberikan panduan umum 

kepada mahasiswa FKIP Universitas Sulawesi Barat dalam menyusun skripsi. 

Melalui rambu-rambu umum yang disampaikan di dalamnya, diharapkan muncul 

persamaan persepsi para mahasiswa lintas program studi di lingkungan FKIP 

Universitas Sulawesi Barat dalam menulis skripsi dari aspek karakteristik dan 

sistematika penulisannya, (2) menyediakan panduan bagi dosen FKIP Universitas 

Sulawesi Barat dalam melakukan pembimbingan skripsi. Hal ini dimaksudkan 

agar terjalin kesamaan persepsi antara mahasiswa dan dosen pembimbing dalam 

hal format (struktur), isi (substansi), dan kaidah tata tulis skripsi. 

Buku panduan ini disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Dekan FKIP 

Universitas Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 

269/UN55.10/HK.04/2019. Buku ini terdiri dari tujuh bab. Bab I memuat latar 

belakang dan beberapa istilah dasar, bab II memuat etika penyusunan skripsi dan 

pencegahan plagiat, bab III memuat batasan skripsi, persyaratan, dan penugasan, 

bab IV memuat prosedur penyusunan skripsi, bab V memuat sistematika 

penulisan, bab VI memuat tata tulis skripsi, dan bab VII memuat panduan artikel 

ilmiah. Adapun format skripsi diuraikan menurut lima metode penelitian yaitu, 

kuantitatif (Quantitative Research), kualitatif (Qualitative Research), penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research), penelitian pengembangan (Research 

and Development), dan penelitian campuran (Mixed Method). 
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Buku panduan ini disahkan penggunaannya melalui Surat Keputusan Dekan 

FKIP Universitas Sulawesi Barat Nomor: 218/UN55.10/HK/2020 tanggal 06 

April Tahun 2020 dan wajib digunakan oleh civitas akademika FKIP Universitas 

Sulawesi Barat sebagai panduan penyusunan skripsi. 

 

B. Pengertian Beberapa Istilah 

Beberapa istilah yang perlu diberikan pengertian dalam buku panduan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Proposal atau usulan penelitian adalah rancangan penelitian yang diusulkan 

oleh mahasiswa untuk diteliti dalam rangka penyusunan skripsi. 

2. Skripsi adalah laporan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis yang dilakukan 

oleh mahasiswa berdasarkan prosedur, teknik, dan kaidah penulisan yang 

berlaku. 

3. Dosen pembimbing adalah Dosen yang ditugaskan oleh Dekan berdasarkan 

usulan dari Koordinator Prodi untuk memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa dalam penyusunan proposal penelitian, penulisan skripsi, hingga 

artikel ilmiah. 

4. Dosen penguji adalah Dosen yang ditugaskan oleh Dekan berdasarkan usulan 

dari Koordinator Prodi untuk menguji mahasiswa dalam seminar proposal, 

seminar hasil penelitian, dan ujian skripsi. 

5. Bidang Keahlian Dosen adalah latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman 

penelitian dosen terkait tema/permasalahan penelitian mahasiswa. 

6. Artikel ilmiah adalah suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam 

jurnal ilmiah dengan tata cara penulisan yang mengikuti pedoman atau 

konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. 

7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan. Dalam menjalankan tugasnya, Pimpinan 

Fakultas dibantu oleh Wakil Dekan, Pimpinan Program Studi, dan Kepala 

Laboratorium Fakultas. 

8. Pimpinan Prodi adalah Koordinator Program Studi, Sekretaris Program Studi, 

dan Koordinator Laboratorium Program Studi. 
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9. Panitia Ujian adalah Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Dekan 

atas usulan Koordinator Program Studi dalam rangka ujian skripsi Mahasiswa 

yang terdiri atas:  

a. Ketua Penguji adalah Dekan atau Wakil Dekan/Pimpinan Program Studi 

b. Sekretaris Ujian adalah Pimpinan Program Studi 

c. Pembimbing I dan II 

d. Penguji I dan II 
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BAB II 

ETIKA PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

A. Etika Penelitian 

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian 

skripsi dalam lingkup FKIP Universitas Sulawesi Barat adalah: 

1. Perlindungan dari harm: subjek penelitian harus dilindungi dari dampak buruk 

fisik maupun emosi 

2. Penjagaan privasi: sebaiknya se-anonim mungkin, selain peneliti utama, tidak 

ada kesempatan bagi orang lain untuk dapat menghubungkan antara hasil 

penelitian dengan individu peserta penelitian. Semua kegiatan yang 

berhubungan dengan individu harus meminta ijin dan tetap anonim 

3. Coercion/pemaksaan: subjek penelitian seharusnya tidak dipaksa dengan cara 

apapun juga untuk ikut dalam suatu studi. Setiap individu diizinkan untuk 

menolak untuk mengikuti suatu penelitian 

4. Informed consent: setiap penelitian yang memasukkan manusia atau hewan, 

harus mempunyai individual informed consent 

5. Confidentiality: apapun yang ditemukan tentang individu subjek penelitian 

harus dijaga ketat dan hanya peneliti utama/orang tertentu yang mengetahuinya 

6. Debriefing: menginformasikan hasil (sementara) penelitian kepada subjek 

penelitian hanya dilakukan oleh peneliti 

7. Sharing benefit: pemberian hasil kepada peserta penelitian yang tidak 

mendapat perlakuan penelitian yang tidak mendapat perlakuan 

8. Semua penelitian harus mendapat ijin dari Fakultas untuk dapat melakukan 

penelitian dan publikasi 

9. Keterbukaan: peneliti bersedia menerima saran dan masukan demi perbaikan 

skripsi. 

 

B. Etika Penulisan 

Dalam dunia ilmiah, sekurang-kurangnya ada tiga jenis perbuatan tercela 

yang harus dihindari dalam penulisan skripsi mahasiswa, yaitu fabrikasi data, 

falsifikasi data, dan plagiat. 
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1. Fabrikasi data: Data atau hasil penelitian dikarang atau dibuat-buat dan dicatat 

dan/atau diumumkan tanpa pembuktian bahwa peneliti yang bersangkutan telah 

melakukan proses pengumpulan data. Di sinilah pentingnya bagi setiap peneliti 

membuat catatan penelitian (logbook) secara cermat sebagai bukti tidak 

melakukan fabrikasi. 

2. Falsifikasi data: Data atau hasil penelitian dipalsukan dengan mengubah atau 

melaporkan secara salah, termasuk membuang data yang bertentangan dengan 

keinginan penulis secara sengaja untuk mengubah hasil. Pemalsuan juga 

meliputi manipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses. 

3. Plagiarisme: Gagasan atau perkataan orang lain digunakan tanpa memberi 

penghargaan atau pengakuan atas sumbernya. 

 

C. Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat 

Bagian ini disusun berdasarkan Permendiknas No.17 Th. 2010 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, meliputi: 

 

1. Definisi dan Ruang Lingkup Plagiat 

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 

memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, 

dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui 

sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

Ruang lingkup plagiat meliputi: 

a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau 

informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan 

dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, 

data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai; 

c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 

menyatakan sumber secara memadai; 

d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-

kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 

menyertakan sumber secara memadai; 



6 
 

e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan 

oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara 

memadai. 

 

2. Tipe Plagiat 

Menurut Soelistyo (2011) ada empat tipe plagiat, yaitu: 

a. Plagiat kata demi kata (word for word plagiarism). Penulis menggunakan kata-

kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya. 

b. Plagiat atas sumber (plagiarism of source). Penulis menggunakan gagasan 

orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup/tanpa menyebutkan 

sumbernya. 

c. Plagiat kepengarangan (plagiarism of authorship). Penulis mengakui karya 

tulis orang lain sebagai karyanya. 

d. Self plagiarism. Penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu 

redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis. Yang penting dalam self 

plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya 

baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. 

 

3. Pencegahan Plagiat 

Beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah plagiat adalah: 

a. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus 

dilampirkan pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah yang 

ditandatangani oleh penyusunnya bahwa: (1) Karya ilmiah tersebut bebas 

plagiat, (2) Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya 

ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perudang-undangan. 

b. Karya ilmiah wajib diunggah secara elektronik melalui Repositori FKIP 

Universitas Sulawesi Barat sebagai titik akses terhadap karya ilmiah, atau 

portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 

c. Setiap karya ilmiah di lingkup FKIP Universitas Sulawesi Barat akan diperiksa 

menggunakan aplikasi pendeteksi plagiat (Turnitin) dengan toleransi kemiripan 

naskah 30% (diberlakukan secara bertahap dengan masa transisi tiga tahun). 

  



7 
 

4. Penanggulangan Plagiat 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan plagiat adalah: 

a. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Koordinator Program 

Studi membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya 

dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan 

oleh mahasiswa. 

b. Koordinator Program Studi meminta seorang Dosen sejawat sebidang untuk 

memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga 

telah dilakukan mahasiswa. 

c. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan 

pembelaan di hadapan Koordinator Program Studi 

d. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, 

maka Koordinator Program Studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa 

sebagai plagiator. 

e. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat 

membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada 

mahasiswa yang diduga melakukan plagiat. 

 

5. Sanksi Plagiat 

Adapun sanksi bagi mahasiwa yang terbukti melakukan plagiat secara 

berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, adalah: 

a. teguran; 

b. peringatan tertulis; 

c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; 

d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa; 

e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; 

f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau 

g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 70 juga mengatur sanksi plagiat di lingkungan akademik, yaitu “Lulusan 

yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, 

profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti 
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merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 
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BAB III 

BATASAN SKRIPSI, PERSYARATAN, DAN PENUGASAN 

 

A. Batasan Skripsi 

1. Skripsi adalah karya ilmiah yang wajib disusun mahasiswa sebagai bagian 

persyaratan pendidikan akademik yang bertujuan melatih mahasiswa 

menerapkan pengetahuan melalui pemecahan masalah yang berkenaan dengan 

bidang ilmunya. 

2. Skripsi yang disusun harus relevan dengan lingkup pendidikan dan pengajaran 

pada masing-masing program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. 

3. Skripsi disusun sebagai laporan hasil penelitian dengan menggunakan metode 

kuantitatif, kualitatif, penelitian tindakan kelas, pengembangan, metode 

campuran, atau metode lain yang sesuai dan disetujui oleh pembimbing. 

4. Skripsi disusun untuk menjawab permasalahan yang harus dilakukan melalui 

pengkajian baik secara teoretis maupun empiris. 

5. Mahasiswa wajib mengikuti state of the art bidang keilmuan masing-masing 

dan disarankan menggunakan kajian pustaka maksimal terbitan 10 tahun 

terakhir. 

6. Mahasiswa disarankan mengangkat tema penelitian berkenaan dengan kearifan 

lokal sesuai dengan Visi Universitas Sulawesi Barat. 

7. Skripsi diberi bobot 6 SKS. 

8. Lama penyelesaian skripsi maksimal 1 (satu) tahun dan apabila lebih dari 1 

(satu) tahun maka skripsi tersebut harus dikaji ulang oleh Pimpinan Fakultas 

dengan melibatkan Koordinator Program Studi, dapat berupa penggantian 

pembimbing, penggantian judul, dan/atau perpanjangan masa penyelesaian 

skripsi. Satu tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan seminar proposal 

penelitian.  
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B. Persyaratan dan Penugasan 

1. Mahasiswa 

a. Persyaratan Pengajuan Judul Skripsi 

Untuk dapat mengajukan usulan skripsi, mahasiswa harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1) Mahasiswa program sarjana yang telah menempuh dan lulus minimal 110 SKS 

dengan IPK ≥ 2,75. 

2) Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian. 

 

b. Hak dan Kewajiban Mahasiswa 

Hak dan kewajiban mahasiswa selama memprogramkan skripsi adalah: 

1) Mahasiswa berhak memilih calon dosen pembimbing sesuai bidang yang 

diminati dan mendapat persetujuan dari calon dosen pembimbing tersebut. 

2) Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan penyelesaian skripsi secara 

berlanjut mulai dari penentuan judul sampai dengan dinyatakan lulus ujian 

skripsi serta artikel ilmiah siap diunggah. 

3) Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang tersedia di fakultas dan 

universitas dengan menaati peraturan yang berlaku. 

4) Mahasiswa berkewajiban melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya dan 

menulis skripsi serta artikel ilmiah menurut aturan penulisan yang telah 

ditentukan. 

5) Mahasiswa berkewajiban menyerahkan skripsi yang telah disahkan oleh 

pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi dalam jumlah yang 

telah ditentukan Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Dosen 

Pembimbing, Perpustakaan, dan pihak terkait dalam bentuk softcopy dan 

hardcopy. 

6) Mahasiswa berkewajiban menyerahkan artikel ilmiah yang telah disetujui oleh 

pembimbing skripsi kepada Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dalam 

bentuk softcopy dan hardcopy. 
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2. Dosen Pembimbing 

a. Persyaratan Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing skripsi terdiri atas 2 (dua) orang dengan ketentuan: 

1) Pembimbing I (satu) minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli yang 

sesuai bidang keahlian dan ditetapkan dengan keputusan Dekan. Pembimbing I 

dapat memiliki jabatan fungsional lebih rendah/sama dengan pembimbing II.  

2) Jumlah bimbingan maksimal adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per 

semester atau dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa program studi 

masing-masing. 

3) Apabila diperlukan, pembimbing skripsi dapat berasal dari luar fakultas atau 

luar universitas. 

 

b. Penetapan Dosen Pembimbing 

Prosedur penetapan dosen pembimbing skripsi dilakukan melalui langkah-

langkah berikut (SOP Nomor 012/UN.55.10/HK.06/2019): 

1) Mahasiswa meminta kesediaan calon dosen pembimbing I dan pembimbing II 

dengan melampirkan Lembar Identifikasi Masalah (Lampiran 3a.1., Form A1) 

menggunakan Lembar Kesediaan Calon Dosen Pembimbing (Lampiran 3a.2., 

Form A2). 

2) Mengajukan usulan calon dosen pembimbing I dan pembimbing II ke pihak 

program studi dengan melampirkan draft Lembar Pengajuan Judul (Lampiran 

3a.3., Form A3). 

3) Pihak program studi memeriksa usulan pembimbing. Jika setuju, maka 

mengajukan Surat Rekomendasi Pembimbing kepada Dekan melalui kepala 

Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Jika tidak setuju, mengembalikan 

kepada mahasiswa untuk diajukan kembali. 

4) Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan membuat draft SK dosen 

pembimbing dan menyerahkan kepada Wakil Dekan I untuk diperiksa. 

5) Wakil Dekan I memeriksa draft SK dosen pembimbing. Jika setuju, memaraf 

SK. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala Sub Bagian Akademik 

dan Kemahasiswaan untuk direvisi. 

6) Draft SK Dosen Pembimbing yang telah disetujui dan diparaf Wakil Dekan I 

ditandatangani oleh Dekan. 
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7) Dekan menyerahkan SK Dosen Pembimbing kepada staf TU untuk 

didokumentasikan dan diserahkan kepada masing-masing pembimbing. 

8) Staf TU mendokumentasikan SK Dosen Pembimbing dan menyerahkan kepada 

masing-masing dosen pembimbing dan mahasiswa. 

 

c. Penggantian Dosen Pembimbing 

Prosedur penggantian dosen pembimbing skripsi dilakukan melalui langkah-

langkah berikut: 

1) Penggantian dosen pembimbing skripsi hanya dapat dilakukan apabila: 

a) Dosen pembimbing skripsi yang telah ditunjuk dan ditetapkan, mendapat 

tugas belajar atau penataran/pelatihan dengan jangka waktu lebih dari 3 

(tiga) bulan. Penggantian dosen pembimbing pada bagian ini berlaku bagi 

mahasiswa yang belum seminar proposal penelitian, bagi mahasiswa yang 

sudah menjelang ujian skripsi sebaiknya tidak diganti kecuali (1) atas 

pemintaan dosen pembimbing yang bersangkutan, (2) dosen pembimbing 

tidak dapat melakukan pembimbingan secara daring, (3) kedua dosen 

pembimbing dalam waktu bersamaan mendapat tugas belajar atau 

penataran/pelatihan, atau (4) waktu penataran/pelatihan menyebabkan tidak 

satupun dosen pembimbing dapat mengikuti ujian tutup. 

b) Dosen pembimbing skripsi tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan 

optimal paling lama 3 bulan atau kurang intensif memberikan layanan 

pembimbingan sehingga dosen tersebut dapat menghambat proses penulisan 

skripsi mahasiswa. Dosen pembimbing dapat diganti setelah terlebih dahulu 

diberi surat peringatan oleh Koordinator Program Studi dan setelah itu 

ternyata belum bisa melaksanakan tugas pembimbingannya. 

c) Adanya hal-hal lain yang dapat mengganggu proses pembimbingan seperti 

dosen pembimbing yang sakit parah dan/atau meninggal dunia. 

2) Penggantian dosen pembimbing skripsi harus disetujui oleh Koordinator 

Program Studi dan diketahui oleh Dekan.  

3) Jika terjadi penggantian Pembimbing I, maka Pembimbing II (yang memenuhi 

syarat menjadi pembimbing I) dapat diangkat menjadi Pembimbing I. 

4) Dosen pembimbing pengganti harus dapat bertugas membimbing mahasiswa 

setelah memperoleh persetujuan/penugasan dari Wakil Dekan I. 
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d. Penugasan Dosen Pembimbing 

Tugas utama dosen pembimbing skripsi mahasiswa meliputi: 

1) Membimbing mahasiswa agar dapat mengembangkan proposal skripsi, 

instrumen penelitian, dan menulis hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan 

artikel yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Sistematika dan teknik penulisan 

skripsi dan artikel harus mengacu pada buku panduan penyusunan skripsi FKIP 

Universitas Sulawesi Barat. 

2) Memfasilitasi dan mengarahkan mahasiswa untuk menghasilkan karya tulis 

ilmiah dalam bentuk skripsi dan artikel yang orisinal atau bukan hasil plagiat 

(penjiplakan) hasil karya orang lain. 

3) Memberi masukan dan menyempurnakan pekerjaan mahasiswa yang diuji pada 

saat ujian berlangsung. 

4) Memberi nilai dan keputusan akhir atas hasil pemeriksaan dan seminar/ujian. 

 

3. Tim Penguji 

a. Persyaratan Tim Penguji 

Tim penguji untuk seminar proposal penelitian terdiri atas 2 (dua) orang 

dosen dengan ketentuan minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli yang 

sesuai bidang keahlian (bagi Penguji I) dan ditetapkan dengan keputusan Dekan. 

Sedangkan penilaian ujian skripsi dilaksanakan oleh Pembimbing I (satu) 

dan 3 orang penguji serta Pembimbing II (dua) dengan rincian: 

1) Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan I, atau Wakil Dekan II) menjadi 

bagian dari tim penguji pada ujian skripsi. 

2) Tim penguji pada pada seminar proposal. 

3) Dosen pembimbing juga bertindak sebagai tim penguji pada ujian skripsi. 

 

b. Penetapan Tim Penguji 

Prosedur penetapan tim penguji dilakukan melalui langkah-langkah berikut 

(SOP Nomor 014/UN.55.10/HK.06/2019): 

1) Staf TU membuat daftar peserta seminar proposal penelitian. 

2) Program studi memeriksa daftar peserta seminar dan menentukan dosen 

penguji. Selanjutnya mengajukan usulan pembuatan SK dosen penguji kepada 

Dekan melalui Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. 
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3) Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan membuat draf SK yang 

akan diperiksa oleh Wakil Dekan I. 

4) Wakil Dekan I memeriksa draf SK, jika setuju memaraf untuk disahkan oleh 

Dekan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kepala Sub Bagian Akademik dan 

Kemahasiswaan untuk diperbaiki. 

5) Dekan menandatangani SK tim penguji. 

6) Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyerahkan SK ke staf 

TU. 

7) Staf TU mendokumentasikan SK dan menyerahkan kepada masing-masing 

dosen penguji. 

 

c. Penggantian Dosen Penguji 

Prosedur penggantian dosen penguji skripsi dilakukan melalui langkah-

langkah berikut: 

1) Penggantian dosen penguji skripsi hanya dapat dilakukan apabila: 

a) Dosen penguji skripsi yang telah ditunjuk dan ditetapkan, mendapat tugas 

belajar atau penataran/pelatihan. 

b) Dosen penguji yang sakit parah dan/atau meninggal dunia. 

c) Dosen penguji yang mengkonfirmasi berhalangan hadir pada jadwal 

seminar/ujian, kecuali mahasiswa memilih untuk menunda jadwal 

seminar/ujian. 

d) Dosen penguji mendapat tugas dinas atau kegiatan mendesak yang tidak 

dapat ditinggalkan yang bertepatan dengan pelaksanaan seminar/ujian 

mahasiswa. 

2) Penggantian dosen penguji dapat dilakukan pada hari pelaksanaan 

seminar/ujian hanya untuk poin 1) b) dan d). 

3) Untuk beberapa kondisi tertentu, mahasiswa dapat melaksanakan ujian susulan 

mandiri dengan dosen penguji melalui kesepakatan bersama Ketua/Sekretaris 

Sidang, Dosen Pembimbing, dan Dosen Penguji. 

4) Penggantian dosen penguji skripsi harus disetujui oleh Koordinator Program 

Studi dan diketahui oleh Dekan.  

5) Jika terjadi penggantian Penguji I, maka Penguji II (yang memenuhi syarat 

menjadi Penguji I) dapat diangkat menjadi Penguji I. 
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6) Dosen penguji pengganti bertugas setelah memperoleh persetujuan/penugasan 

dari Wakil Dekan I. 

 

d. Penugasan Tim Penguji 

Tugas utama tim penguji meliputi: 

1) Memeriksa naskah yang akan diuji. 

2) Menguji tingkat pemahaman mahasiswa yang diuji atas pekerjaannya. 

3) Menguji tingkat pengetahuan mahasiswa yang diuji terkait dengan 

materi/pengetahuan dalam naskah yang diujinya. 

4) Mengajukan macam pertanyaan terkait dengan materi/pengetahuan dalam 

naskah proposal/hasil penelitian/skripsi yang diuji. 

5) Memberi masukan dan menyempurnakan pekerjaan mahasiswa yang diuji pada 

saat ujian berlangsung. 

6) Memberi nilai dan keputusan akhir atas hasil pemeriksaan dan ujian. 

 

4. Validator Instrumen Penelitian 

Validator instrumen penelitian meliputi dosen, pakar, maupun praktisi yang 

berpengalaman di bidangnya. Validator instrumen harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut. 

a. Validator dosen, memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman 

penelitian terkait tema/permasalahan penelitian mahasiswa. 

b. Validator pakar atau praktisi, memiliki pengalaman terkait tema/permasalahan 

penelitian mahasiswa. 
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BAB IV 

PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

Proses penyusunan skripsi dimulai dari pengajuan judul skripsi sampai 

dengan pelaksanaan ujian skripsi. Uraian prosedur penyusunan skripsi dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

A.  Pengajuan Judul Skripsi 

1. Administrasi Pengajuan Judul Skripsi 

Administrasi yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa untuk pengajuan judul 

skripsi disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Kelengkapan Administrasi Pengajuan Judul Skripsi 

No Form Kelengkapan 

1 
 KHS yang mencantumkan nilai mata kuliah 

Metodologi Penelitian 

2 A1 Lembar Identifikasi Masalah (Lampiran 3a.1.) 

3 A3 Lembar Pengajuan Judul (Lampiran 3a.3.) 

 

2. Prosedur Pengajuan Judul Skripsi 

Setelah memenuhi persyaratan, mahasiswa dapat mengajukan judul skripsi 

dengan prosedur sebagai berikut (SOP Nomor 011/UN.55.10/HK.06/2019): 

a. Mengajukan minimal 3 judul skripsi kepada dosen penasihat akademik dengan 

membawa Lembar Identifikasi Masalah (Lampiran 3a.1., Form A1). 

b. Dosen penasihat akademik memberikan rekomendasi judul yang akan diteliti 

oleh mahasiswa.  

c. Pihak program studi memeriksa usulan judul dan dosen pembimbing, jika 

setuju, menandatangani Lembar Pengajuan Judul (Lampiran 3a.3., Form A3), 

jika tidak setuju maka mengembalikan kepada mahasiswa untuk didiskusikan 

kembali dengan penasihat akademik. 

d. Pihak program studi mencatat judul dan nama pembimbing mahasiswa. 

 

3. Ketentuan Tambahan Pengajuan Judul Skripsi 

Mahasiswa wajib mengkaji minimal 3 jurnal yang relevan dalam 10 tahun 

terakhir untuk masing-masing usulan judul. 
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B. Penyusunan dan Pembimbingan Proposal Penelitian  

Setelah judul skripsi disetujui dan dosen pembimbing ditetapkan, 

mahasiswa dapat memulai penyusunan proposal penelitian dengan bimbingan 

dosen pembimbing.  

 

1. Administrasi Penyusunan  dan Pembimbingan Proposal Penelitian 

Administrasi yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa untuk penyusunan dan 

pembimbingan proposal penelitian disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Kelengkapan Administrasi Penyusunan dan Pembimbingan  

                           Proposal Penelitian 

No Form Kelengkapan 

1  Draft proposal penelitian 

2 B1 Buku Monitoring Skripsi (Lampiran 4b.1.) 

3 B2 
Lembar Persetujuan Seminar Proposal Penelitian  

(Lampiran 4b.2.) 

4 B3 Kartu Kendali Seminar (Lampiran 4b.3.)* 

    *Berlaku bagi angkatan 2016 dan seterusnya 

 

2. Prosedur Penyusunan dan Pembimbingan Proposal Penelitian 

Prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan 

dan pembimbingan proposal penelitian adalah sebagai berikut (SOP Nomor 

013/UN.55.10/HK.06/2019): 

a. Menyerahkan draft proposal penelitian kepada dosen pembimbing serta 

mengisi Buku Monitoring Skripsi (Lampiran 4b.1., Form B1). 

b. Dosen pembimbing memeriksa draft proposal penelitian serta menandatangani 

Buku Monitoring Skripsi. 

c. Mahasiswa melakukan revisi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing. 

d. Dosen pembimbing menandatangani Lembar Persetujuan Seminar Proposal 

Penelitian (Lampiran 4b.2., Form B2) jika telah diperbaiki sesuai masukan. 

Jika belum sesuai, mengembalikan draft proposal kepada mahasiswa untuk 

direvisi. 

e. Koordinator Program Studi mengesahkan Lembar Persetujuan Seminar 

Proposal Penelitian. 

f. Mahasiswa mendaftar seminar proposal penelitian. 
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3. Ketentuan Tambahan Penyusunan dan Pembimbingan Proposal 

Penelitian 

a. Draf proposal penelitian yang diserahkan kepada dosen pembimbing dapat 

berupa softcopy maupun hardcopy. Pembimbingan dapat dilakukan secara 

tatap muka maupun daring. 

b. Mahasiswa minimal melakukan 3 kali konsultasi pembimbingan proposal 

penelitian ke masing-masing dosen pembimbing. 

c. Mahasiswa wajib melampirkan draft instrumen penelitian selama proses 

pembimbingan proposal. 

d. Dosen pembimbing wajib memberikan revisi/masukan draft proposal 

penelitian paling lambat 1 pekan sejak draft proposal diterima. 

 

C. Seminar Proposal Penelitian 

1. Pendaftaran Seminar Proposal Penelitian 

a. Administrasi Pendaftaran Seminar Proposal Penelitian  

Administrasi yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa untuk pendaftaran 

seminar proposal penelitian disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Kelengkapan Administrasi Pendaftaran Seminar Proposal Penelitian 

No Form Kelengkapan 

1  Fotokopi KRS 

2  Fotokopi KHS 

3 B2 
Lembar Persetujuan Seminar Proposal Penelitian  

(Lampiran 4b.2.) 

4 B3 Fotokopi Kartu Kendali Seminar (Lampiran 4b.3.) 

5  Fotokopi Rekening Koran bagi Penerima Beasiswa Bidik Misi 

6  
Fotokopi slip pembayaran seminar proposal penelitian bagi 

angkatan 2013 

 

b. Prosedur Pendaftaran Seminar Proposal Penelitian  

Prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam pendaftaran seminar 

proposal penelitian adalah sebagai berikut (SOP Nomor 015/UN.55.10/HK.06/ 

2019): 

1) Mahasiswa mendaftar seminar proposal penelitian ke staf TU. 

2) Staf TU memeriksa permohonan seminar proposal penelitian dengan 

memperhatikan kelengkapan berkas. Jika persyaratan lengkap, membuat daftar 
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usulan peserta seminar proposal penelitian yang akan diserahkan ke program 

studi, jika belum lengkap mengembalikan kepada mahasiswa untuk dilengkapi.  

3) Koordinator program studi mengajukan jadwal seminar proposal penelitian 

kepada Kepala Bagian TU. 

4) Kepala Bagian TU menugaskan staf TU untuk membuat undangan seminar 

proposal penelitian. 

5) Staf TU membuat undangan seminar proposal penelitian dan menyerahkan 

kepada Kepala Bagian TU untuk diperiksa. 

6) Kepala Bagian TU memeriksa draft undangan ujian seminar proposal 

penelitian mahasiswa. Jika setuju menyampaikan kepada Dekan, jika tidak 

setuju menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Pendidikan untuk diperbaiki 

7) Dekan memeriksa draft undangan ujian seminar proposal penelitian 

mahasiswa. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala 

Bagian TU, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kepala Bagian TU untuk 

diperbaiki. 

8) Kabag TU menyerahkan undangan ujian seminar proposal penelitian kepada 

fungsional umum untuk diberi cap/stempel basah dan didistribusikan kepada 

mahasiswa. 

9) Staf TU menyerahkan undangan seminar proposal penelitian kepada 

mahasiswa. 

10) Menyampaikan undangan dan naskah proposal penelitian kepada dosen 

pembimbing dan penguji. 

11) Panitia ujian menandatangani Tanda Terima Undangan Seminar dan Naskah 

Proposal Penelitian (Lampiran 4c.1., Form C1). 

12) Mahasiswa menyerahkan Tanda Terima Undangan Seminar dan Naskah 

Proposal Penelitian kepada staf TU. 

13) Staf TU menyiapkan Berita Acara dan Lembar Penilaian Seminar Proposal 

Penelitian. 

 

c. Ketentuan Tambahan 

1) Mahasiswa yang mendaftar seminar proposal penelitian harus pernah menjadi 

penanggap dalam seminar.  
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2) Mahasiswa wajib mendistribusikan undangan dan naskah proposal (lengkap 

dengan instrumen penelitian) maksimal 3 hari sebelum jadwal pelaksanaan 

seminar proposal. 

3) Apabila poin 1) tidak terpenuhi, maka seminar proposal dijadwalkan ulang. 

 

2. Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian 

a. Administrasi Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian 

Administrasi yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa untuk pelaksanaan 

seminar proposal penelitian disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian 

No Form Kelengkapan 

1 C1 
Tanda Terima Undangan Seminar dan Naskah Proposal 

Penelitian (Lampiran 4c.1.) 

2 C2 Berita Acara Seminar Proposal Penelitian (Lampiran 4c.2.) 

3 C3 Daftar Hadir Seminar Proposal Penelitian (Lampiran 4c.3.) 

4 C4 
Format Saran/Perbaikan Seminar Proposal Penelitian 

(Lampiran 4c.4.) 

5 C5 
Format Penilaian Seminar Proposal Penelitian  

(Lampiran 4c.5.) 

6 C6 
Rekapitulasi Penilaian Seminar Proposal Penelitian 

(Lampiran 4c.6.) 

7 C7 
Daftar Nilai Akhir Seminar Proposal Penelitian  

(Lampiran 4c.7.) 

 

b. Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian  

Tata pelaksanaan seminar proposal penelitian sebagai berikut (SOP Nomor 

016/UN.55.10/HK.06/2019): 

1) Ketua/sekretaris sidang membuka kegiatan seminar dan menyerahkan Berita 

Acara Seminar Proposal Penelitian (Lampiran 4c.2., Form C2) kepada dosen 

pembimbing dan tim penguji. Selanjutnya, mengarahkan mahasiswa untuk 

mempresentasikan proposalnya. 

2) Mahasiswa mempresentasikan proposal dalam waktu maksimal 20 menit. 

3) Tim penguji memberikan pertanyaan dan saran terkait dengan proposal. 

4) Mahasiswa memberikan tanggapan terkait pertanyaan/saran dosen penguji dan 

mengisi Format Saran/Perbaikan Seminar Proposal Penelitian (Lampiran 4c.4., 

Form C4). 
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5) Tim Pembimbing dan Tim penguji memberikan penilaian atas penjelasan dan 

uraian yang disampaikan kepada mahasiswa menggunakan Format Penilaian 

Seminar Proposal Penelitian (Lampiran 4c.5., Form C5), menandatangani 

berita acara seminar proposal penelitian dan menyerahkan kepada ketua sidang. 

6) Ketua/sekretaris sidang memutuskan hasil dari seminar berdasarkan 

Rekapitulasi Penilaian Seminar Proposal (Lampiran 4c.6., Form C6) serta 

mengisi Daftar Nilai Akhir Seminar Proposal Penelitian (Lampiran 4c.7., Form 

C7), apabila mahasiswa dinyatakan lulus, menandatangani berita acara seminar 

dan menyerahkan kepada sekretaris sidang, apabila tidak lulus, menyerahkan 

kepada penguji untuk diadakan seminar ulang. 

7) Ketua/sekretaris sidang menyerahkan berita acara seminar proposal penelitian 

kepada staf TU untuk diproses dan didokumentasikan. 

8) Staf TU mendokumentasikan berita acara seminar proposal penelitian 

mahasiswa. 

 

c. Ketentuan Tambahan Pelaksanaan Seminar Proposal 

1) Seminar proposal penelitian dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh minimal satu 

dosen pembimbing dan dua dosen penguji. Jika hanya satu pembimbing yang 

hadir, maka pembimbing yang tidak hadir menguasakan pelaksanaan seminar 

proposal penelitian kepada pembimbing yang hadir.  

2) Seminar proposal penelitian wajib dihadiri oleh minimal 15 orang mahasiswa 

yang ada pada semester akhir. 

3) Terdapat 1 orang penanggap khusus dari mahasiswa yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh ketua/sekretaris sidang dan telah memperoleh salinan naskah 

atau ringkasan naskah proposal penelitian mahasiswa yang akan seminar.   

4) Mahasiswa wajib melakukan revisi proposal sesuai saran/masukan tim penguji 

dan dosen pembimbing dalam jangka waktu yang telah ditentukan (maksimal 3 

bulan). Jika dalam jangka waktu tersebut mahasiswa tidak melakukan revisi, 

maka mahasiswa wajib melakukan seminar proposal ulang.  

5) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus seminar proposal melakukan 

pembimbingan kembali ke dosen pembimbing untuk melakukan seminar 

proposal ulang. 
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D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Administrasi Pelaksanaan Penelitian 

Administrasi yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa untuk pelaksanaan 

penelitian disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Penelitian 

No Form Kelengkapan 

1 E1 Surat Izin Penelitian (Lampiran 4e.1) 

2 
 Surat Keterangan Penelitian  

(format mengikuti instansi terkait) 

 

2. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Setelah melakukan validasi instrumen, mahasiswa melaksanakan penelitian 

melalui tahapan sebagai berikut. 

a. Mahasiswa meminta Surat Izin Penelitian (Lampiran 4e.1., Form E1) untuk 

melaksanakan penelitian dari Fakultas dengan menyetorkan proposal penelitian 

yang telah direvisi berdasarkan seminar proposal penelitian. 

b. Mahasiswa membawa Surat Izin Penelitian ke calon tempat penelitian dan 

menyiapkan berkas sesuai persyaratan calon tempat penelitian. 

c. Melaksanakan penelitian sesuai waktu yang ditentukan. 

d. Mendokumentasikan setiap tahapan penelitian berupa gambar, rekaman video, 

atau dokumen lain yang mendukung. 

e. Setelah seluruh proses penelitian selesai, meminta Surat Keterangan Penelitian 

dari tempat penelitian. 

 

E. Penyusunan dan Pembimbingan Hasil Penelitian/Skripsi 

1. Administrasi Penyusunan dan Pembimbingan Hasil Penelitian/Skripsi 

Administrasi yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa untuk penyusunan dan 

pembimbingan hasil penelitian/skripsi disajikan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Kelengkapan Administrasi Penyusunan dan Pembimbingan Hasil 

                    Penelitian/Skripsi 

No Form Kelengkapan 

1  Draft hasil penelitian 

2 B1 Buku Monitoring Skripsi (Lampiran 4b.1.) 

3 F1 Lembar Persetujuan Ujian Skripsi (Lampiran 4f.1.) 
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No Form Kelengkapan 

4 B3 Kartu Kendali Seminar (Lampiran 4b.3.)* 

    *Berlaku bagi angkatan 2016 dan seterusnya 

 

2. Prosedur Penyusunan dan Pembimbingan Hasil Penelitian/Skripsi 

Prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan 

hasil penelitian/skripsi adalah sebagai berikut (SOP Nomor 

013/UN.55.10/HK.06/2019): 

a. Menyerahkan draft hasil penelitian/skripsi kepada dosen pembimbing serta 

mengisi Buku Monitoring Skripsi (Lampiran 4b.1., Form B1). 

b. Dosen pembimbing memeriksa draft hasil penelitian/skripsi serta 

menandatangani Buku Monitoring Skripsi. 

c. Mahasiswa melakukan revisi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing. 

d. Dosen pembimbing menandatangani Lembar Persetujuan Ujian Skripsi 

(Lampiran 4f.1., Form F1) jika telah diperbaiki sesuai masukan. Jika belum 

sesuai, mengembalikan draft hasil penelitian kepada mahasiswa untuk direvisi. 

e. Koordinator Program Studi mengesahkan Lembar Persetujuan Ujian Skripsi 

f. Mahasiswa mendaftar ujian skripsi. 

 

3. Ketentuan Tambahan Penyusunan dan Pembimbingan Hasil Penelitian 

a. Draft hasil penelitian/skripsi yang diserahkan kepada dosen pembimbing dapat 

berupa softcopy maupun hardcopy. Pembimbingan dapat dilakukan secara 

tatap muka maupun daring. 

b. Mahasiswa minimal melakukan 3 kali konsultasi pembimbingan hasil 

penelitian/skripsi ke masing-masing dosen pembimbing. 

c. Dosen pembimbing wajib memberikan revisi/masukan draft hasil 

penelitian/skripsi paling lambat 1 pekan sejak draft hasil penelitian/skripsi 

diterima. 

 

F. Ujian Skripsi 

1. Ketentuan Umum 

Berikut ketentuan umum ujian skripsi: 

a. Ujian skripsi adalah ujian penutup studi pada program diploma/sarjana. 
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b. Ujian skripsi program diploma/sarjana dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu secara komprehensif 

dan/atau yang menjadi pokok tugas akhir/skripsi yang sebelumnya telah dinilai 

dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing/panitia penilai. 

c. Sebelum menempuh ujian skripsi mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1) Telah melunasi SPP dan kewajiban lainnya sampai pada semester ia 

mengikuti ujian. 

2) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan 

memprogramkan tugas akhir pada KRS. 

3) Pada program sarjana telah melulusi semua mata kuliah wajib (selain 

skripsi) dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan 

IPK sekurang-kurangnya 2,75. 

d. Ujian skripsi hanya dapat diadakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80% 

dari jumlah tim penguji. 

e. Ujian skripsi dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian 

tertulis. 

f. Ujian skripsi dilaksanakan setelah usulan penelitian disetujui pembimbing. 

g. Penilaian ujian skripsi dipimpin oleh Pembimbing I (satu) dan 3 orang penguji 

serta Pembimbing II (dua). 

 

2. Pendaftaran Ujian Skripsi 

a. Administrasi Pendaftaran Ujian Skripsi 

Administrasi yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa untuk pendaftaran ujian 

skripsi disajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Kelengkapan Administrasi Pendaftaran Ujian Skripsi 

No Form Kelengkapan 

1 F1 Lembar Persetujuan Ujian Skripsi (Lampiran 4h.2.) 

2  Transkrip Nilai Sementara/KHS Semester I sampai terakhir 

3 
 Surat Keterangan Bebas Beban Kuliah dari Koordinator 

Program Studi 

5  
Surat Keputusan (SK) Dekan tentang Pembimbing dan Penguji 

Skripsi 

6  Fotokopi Ijazah Terakhir yang Dilegalisir 

7  Surat Keterangan Bebas Pembayaran 
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No Form Kelengkapan 

8  Surat Keterangan Bebas Pustaka 

 *Berkas disusun pada map snelhecter dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap  

 

b. Prosedur Pendaftaran Ujian Skripsi 

Prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam pendaftaran ujian 

skripsi adalah sebagai berikut (SOP Nomor 015/UN.55.10/HK.06/2019): 

1) Mahasiswa mendaftar ujian skripsi ke staf TU. 

2) Staf TU memeriksa permohonan ujian skripsi dengan memperhatikan 

kelengkapan berkas. Jika persyaratan lengkap, membuat daftar usulan peserta 

ujian skripsi yang akan diserahkan ke program studi, jika belum lengkap 

mengembalikan kepada mahasiswa untuk dilengkapi.  

3) Koordinator Program Studi mengajukan jadwal ujian skripsi kepada Kepala 

Bagian TU. 

4) Kepala Bagian TU menugaskan staf TU untuk membuat undangan ujian 

skripsi. 

5) Staf TU membuat undangan ujian skripsi dan menyerahkan kepada Kepala 

Bagian TU untuk diperiksa. 

6) Kepala Bagian TU memeriksa draf undangan ujian skripsi mahasiswa. Jika 

setuju menyampaikan kepada Dekan, jika tidak setuju menyerahkan kepada 

Kepala Sub Bagian Pendidikan untuk diperbaiki. 

7) Dekan memeriksa draft undangan ujian skripsi mahasiswa. Jika setuju 

menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Bagian TU, jika tidak setuju 

menyerahkan kepada Kepala Bagian TU untuk diperbaiki. 

8) Kabag TU menyerahkan undangan ujian skripsi kepada fungsional umum 

untuk diberi cap/stempel basah dan didistribusikan kepada mahasiswa. 

9) Staf TU menyerahkan undangan ujian skripsi kepada mahasiswa. 

10) Menyampaikan undangan dan naskah skripsi kepada dosen pembimbing dan 

penguji. 

11) Panitia ujian menandatangani tanda terima undangan ujian skripsi dan naskah 

skripsi mahasiswa. 

12) Mahasiswa menyerahkan tanda terima undangan ujian skripsi dan naskah 

skripsi kepada staf TU. 
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13) Staf TU menyiapkan Berita Acara dan Lembar Penilaian Ujian Skripsi. 

 

c. Ketentuan Tambahan Pendaftaran Ujian Skripsi 

1) Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan setelah ada Surat Rekomendasi Ujian 

Skripsi yang diterbitkan oleh Kepala Biro Akademik dan Umum. 

2) Mahasiswa wajib mendistribusikan undangan dan naskah skripsi maksimal 3 

hari sebelum jadwal pelaksanaan ujian skripsi. 

3) Apabila poin 2) tidak terpenuhi, maka ujian skripsi dijadwalkan ulang. 

 

3. Pelaksanaan Ujian Skripsi 

a. Administrasi Pelaksanaan Ujian Skripsi 

Administrasi yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa untuk pelaksanaan 

ujian skripsi disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Ujian Skripsi 

No Form Kelengkapan 

1 F2 
Tanda Terima Undangan Ujian dan Naskah Skripsi 

(Lampiran 4f.2.) 

2 F3 Berita Acara Ujian Skripsi (Lampiran 4f.3.) 

3 F4 Format Saran/Perbaikan Ujian Skripsi (Lampiran 4f.4.) 

4 F5 Format Penilaian Ujian Skripsi (Lampiran 4f.5.) 

5 F6 Rekapitulasi Penilaian Ujian Skripsi (Lampiran 4f.6.) 

6 F7 Rekapitulasi Penilaian Nilai Akhir Skripsi (Lampiran 4f.7.) 
 

b. Prosedur Pelaksanaan Ujian Skripsi 

Tata pelaksanaan ujian skripsi sebagai berikut (SOP Nomor 

017/UN.55.10/HK.06/2019). 

1) Ketua sidang (Pimpinan Fakultas) membuka pelaksanaan ujian skripsi. 

2) Menyerahkan Berita Acara Ujian Skripsi (Lampiran 4f.3., Form F3) dan 

Format Penilaian Ujian Skripsi (Lampiran 4f.5., Form F5) kepada tim penguji. 

3) Mahasiswa memaparkan hasil penelitian. 

4) Tim penguji memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait dengan skripsi 

yang telah ditulis. 

5) Mahasiswa memberikan penjelasan dan uraian terkait dengan pertanyaan tim 

penguji. 
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6) Tim penguji memberikan penilaian atas penjelasan dan uraian yang 

disampaikan kepada mahasiswa. Menandatangani berita acara ujian skripsi dan 

menyerahkan kepada ketua panitia. 

7) Ketua sidang memutuskan hasil dari ujian skripsi berdasarkan Rekapitulasi 

Penilaian Ujian Skripsi (Lampiran 4f.6., Form F6), apabila mahasiswa 

dinyatakan lulus menandatangani Berita Acara Ujian skripsi dan menyerahkan 

kepada sekretaris sidang, apabila tidak lulus, menyerahkan kepada penguji 

untuk diadakan ujian ulang. 

8) Sekretaris sidang menyerahkan Berita Acara Ujian Skripsi kepada fungsional 

umum untuk diproses dan didokumentasikan. 

9) Staf TU mendokumentasikan berita acara ujian skripsi mahasiswa. 

 

c. Ketentuan Tambahan Pelaksanaan Ujian Skripsi 

1) Ujian skripsi dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh minimal pimpinan fakultas, 

pimpinan program studi, salah seorang dosen pembimbing, dan 2 orang dosen 

penguji. 

2) Mahasiswa wajib melakukan revisi skripsi sesuai saran/masukan tim penguji 

dan dosen pembimbing dalam jangka waktu yang telah ditentukan (maksimal 3 

bulan). Jika dalam jangka waktu tersebut mahasiswa tidak melakukan revisi, 

maka mahasiswa wajib melakukan ujian skripsi ulang. 

3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi melakukan pembimbingan 

kembali ke dosen pembimbing untuk melakukan ujian skripsi ulang. 

 

G. Yudisium 

1. Prosedur Yudisium  

Prosedur yudisium sebagai berikut (SOP Nomor 018/UN.55.10/HK.06/ 

2019). 

a. Staf TU menyiapkan berkas, berita acara ujian skripsi, dan berita acara 

yudisium. 

b. Panitia merekap IPK akhir mahasiswa. 

c. Staf TU membuat daftar nama peserta yudisium dan menyerahkan kepada 

koordinator program studi. 
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d. Pimpinan Program Studi mendampingi Pimpinan Fakultas dengan membaca nama 

peserta yudisium dan menyerahkan berita acara yudisium kepada Pimpinan Fakultas. 

e. Pimpinan Fakultas meyudisium mahasiswa didampingi Pimpinan Program Studi. 

Menandatangani berita acara yudisium dan menyerahkan kepada Kepala Bagian TU. 

f. Kepala Bagian TU menyerahkan berita acara yudisium kepada Kepala Sub Bagian 

Akademik dan Kemahasiswaan. 

g. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyerahkan berita acara 

yudisium kepada fungsional umum. 

h. Staf TU mendokumentasikan berita acara yudisium. 
 

2. Ketentuan Tambahan Yudisium 

a. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus oleh panitia ujian. 

Yudisium dilaksanakan oleh Pimpinan Fakultas dan wajib dihadiri oleh 

Pimpinan Program Studi.  

b. Yudisium dapat dilaksanakan langsung setelah pelaksanaan ujian skripsi 

apabila a) nilai skripsi A dan tidak membutuhkan perbaikan yang substansial 

atau b) batas masa studi telah maksimal.  

c. Yudisium akan dianulir bila dalam waktu 3 bulan mahasiswa tidak 

menyerahkan: 

1) Skripsi yang telah disahkan oleh pembimbing dan diketahui oleh 

Koordinator Program Studi dalam jumlah yang telah ditentukan kepala Sub 

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Pembimbing Skripsi, 

Perpustakaan, dan pihak terkait dalam bentuk softcopy dan hardcopy. 

2) Artikel ilmiah yang telah disetujui oleh pembimbing skripsi kepada Sub 

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dalam bentuk softcopy dan 

hardcopy. 

d. Perwakilan peserta yudisium diambil dari mahasiswa dengan IPK tertinggi 

 

3. Susunan Acara Yudisium 

Susunan acara yudisium (dapat juga dilihat pada Lampiran 4g.1. (Form G1) 

sebagai berikut: 

1. Pembukaan oleh MC. 

2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

3. Menyanyikan Mars Universitas Sulawesi Barat. 
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4. Pembacaan doa. 

5. Pembacaan Surat Keputusan Dekan tentang nama-nama peserta yudisium oleh 

Pimpinan Program Studi. 

6. Pengukuhan peserta yudisium oleh Pimpinan Fakultas dengan urutan sebagai 

berikut: 

1) MC meminta seluruh peserta yudisium untuk berdiri. 

2) Pengucapan ikrar dan janji peserta yudisium dipimpin oleh perwakilan 

peserta yudisium dan diikuti oleh seluruh peserta yudisium. Naskah janji 

dan ikrar peserta yudisium dapat dilihat pada Lampiran 4g.2. (Form G2). 

3) Pimpinan Fakultas mengukuhkan peserta yudisium dengan terlebih dahulu 

menanyakan kesediaan peserta yudisium untuk dikukuhkan. Naskah 

pengukuhan peserta yudisium dapat dilihat pada Lampiran 4g.3. (Form 

G3). 

4) Pimpinan Fakultas menandatangani Berita Acara Yudisium. 

5) MC meminta seluruh peserta yudisium untuk duduk kembali. 

7. Sambutan dan pengarahan oleh Pimpinan Fakultas. 

8. Pesan dan kesan oleh peserta (perwakilan peserta) yudisium. 

9. Foto bersama peserta yudisium dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan 

Program Studi. 

10. Penutup. 

 

H. Aspek dan Skala Penilaian 

1. Aspek dan Skala Penilaian Seminar Proposal Penelitian 

Aspek yang dinilai dalam seminar proposal penelitian sebagai berikut: 

a. Ide penelitian 

b. Kajian teori 

c. Metode penelitian 

d. Kaidah penulisan 

e. Kemampuan presentasi  

f. Penguasaan materi 
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Dengan skala penilaian disajikan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Skala Penilaian Seminar Proposal Penelitian 

Rentang Nilai Huruf 

85 ≤ NA ≤ 100 A 

80 ≤ NA< 85 A- 

75 ≤ NA < 80 B+ 

70 ≤ NA < 75 B 

65 ≤ NA < 70 B- 

50 ≤ NA < 65 C 

40 ≤ NA < 50 D 

< 40 E 

                        Catatan: C, D, dan E tidak lulus 

 

2. Aspek dan Skala Penilaian Ujian Skripsi 

Aspek yang dinilai dalam ujian skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Kajian teori 

b. Metode penelitian 

c. Pembahasan hasil penelitian 

d. Kaidah penulisan 

e. Kemampuan presentasi 

f. Penguasaan materi 

Dengan skala penilaian disajikan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Skala Penilaian Ujian Skripsi 

Rentang Nilai Huruf 

85 ≤ NA ≤ 100 A 

80 ≤ NA< 85 A- 

75 ≤ NA < 80 B+ 

70 ≤ NA < 75 B 

65 ≤ NA < 70 B- 

50 ≤ NA < 65 C 

40 ≤ NA < 50 D 

< 40 E 

                        Catatan: C, D, dan E tidak lulus 
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I. Predikat Kelulusan 

Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut. 

1. IPK 2,00 – 3,00, predikat kelulusan adalah memuaskan. 

2. IPK 3,01 – 3,50 predikat kelulusan adalah sangat memuaskan, dengan 

ketentuan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B. 

3. IPK 3,51 – 4,00 predikat kelulusan adalah pujian/cum laude, dengan ketentuan 

lama studi maksimum 4 tahun dan nilai mata kuliah skripsi A. 
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BAB V 

SISTEMATIKA PENULISAN 

 

A. Sistematika Penulisan Proposal 

Sistematika penulisan proposal terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan 

bagian akhir. Bagian awal mencakup halaman judul, halaman persetujuan, dan 

daftar isi. Bagian utama proposal bergantung pada jenis penelitian, sedangkan 

bagian akhir proposal mencakup jadwal rencana pelaksanaan penelitian dan daftar 

pustaka. 

 

1. Format Proposal Penelitian Kuantitatif (A Quantitative Research) 

Menurut Sugiyono (2017, p. 8) penelitian kuantitatif adalah “Metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Adapun sistematika untuk penyusunan 

proposal penelitian kuantitatif sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Batasan dan Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Pikir 

C. Hipotesis (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 
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C. Populasi dan Sampel 

D. Definisi Operasional Variabel 

E. Prosedur Penelitian 

F. Instrumen penelitian  

G. Teknik Analisis Data 

JADWAL PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

2. Format Proposal Penelitian Kualitatif (A Qualitative Research)  

Menurut Sugiyono (2018, p. 9) penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh 

cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian bersifat memahami makna, memahami keunikan, mengonstruksi 

fenomena, dan menemukan hipotesis. Adapun sistematika untuk penyusunan 

proposal penelitian kualitatif sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Identifikasi Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

C. Sumber Data  
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D. Instrumen Penelitian 

E. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

F. Teknik Analisis Data 

JADWAL PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

3. Format Proposal Penelitian Tindakan Kelas (An Action Research) 

Menurut Suyadi (2013, p. 14) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah 

pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Adapun 

sistematika untuk penyusunan proposal penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Pikir 

C. Hipotesis Tindakan 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

C. Subjek Penelitian 

D. Prosedur Penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Analisis Data 

G. Indikator Keberhasilan 
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JADWAL PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

4. Format Proposal Penelitian Pengembangan (Research & Development) 

Penelitian pengembangan pendidikan (R&D) merupakan sebuah proses 

yang dipakai untuk mengembangkan dan menguji kelayakan produk Pendidikan 

(Borg & Gall, 1989). Hasil dari penelitian pengembangan ini tidak hanya untuk 

pengembangan sebuah produk yang sudah ada saja, melainkan juga untuk 

menemukan suatu pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Menurut 

Sugiyono (2019), metode penelitian dan pengembangan (R&D) dapat diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji 

kelayakan produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan 

penelitian dan pengembangan dapat disingkat menjadi 4P (Penelitian, 

Perancangan, Produksi, dan Pengujian). Agar bisa menghasilkan suatu produk 

tertentu yang dipakai untuk penelitian yang bersifat analisis kebutuhan (digunakan 

metode survei atau kualitatif) dan untuk menguji keefektifan produk tersebut 

supaya bisa berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian guna 

menguji keefektivan produk tersebut (digunakan metode eksperimen).  

 Adapun sistematika untuk penyusunan proposal penelitian pengembangan 

sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 
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B. Kerangka Pikir (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Model Pengembangan 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

C. Subjek Penelitian 

D. Prosedur Penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Analisis Data 

JADWAL PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

5. Format Proposal Penelitian Campuran (Mixed Methods) 

Menurut Sugiyono (2011, p. 404), metode penelitian kombinasi (mixed 

methods) adalah suatu metode penelitian yang mengombinasikan atau 

menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan 

secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data 

yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Berdasarkan pendapat di 

atas bahwa, metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang 

menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk 

digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. Sehingga diperoleh data yang lebih 

lengkap dan menyeluruh.  

Buku ini membahas dua jenis mixed methods yakni Sequential Explanatory 

dan Sequential Exploratory.  

1. Sequential Explanatory (kuantitatif – kualitatif) 

 Model penelitian Sequential Explonatory Design dicirikan dengan 

melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, 

dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, 

guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama 

(Sugiyono, 2011, p. 409). Dengan kata lain, model penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif pada tahap 

pertama, kemudian melakukan pengumpulan data dan menganalisis data kualitatif 
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pada tahap kedua, selanjutnya menganalisis data secara keseluruhan untuk 

kemudian diambil kesimpulan dari analisis data tersebut. 

 

 

2. Sequential Exploratory (kualitatif - kuantitatif) 

Sequential Exploratory adalah pada tahap pertama peneliti mengumpulkan 

serta menganalisis data berupa kualitatif, kemudian pada tahap kedua 

mengumpulkan data kuantitatif yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. 

Bobot utama pada strategi ini yaitu pada data kualitatif. Berikut merupakan desain 

the exploratory sequential.  

 

 

Adapun sistematika untuk penyusunan proposal penelitian campuran 

sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Rumusan Masalah (Sequential Explanatory) atau Fokus Penelitian  

     (Sequential Exploratory) 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Pikir 

C. Hipotesis Penelitian  

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

C. Sumber Data 

QUAN + QUAL 

QUAL + QUAN 
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D. Prosedur Penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Pengujian Keabsahan data 

G. Teknik Analisis Data 

JADWAL PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

B. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan 

bagian akhir. Masing-masing metode penelitian memiliki poin-poin pada bagian 

utama yang berbeda-beda tetapi memiliki bagian awal dan bagian akhir yang 

sama. Dengan demikian, pedoman ini akan memulai untuk menjelaskan bagian 

awal terlebih dahulu untuk kelima metode penelitian (kuantitatif, kualitatif, 

tindakan kelas, pengembangan, dan campuran), kemudian akan dilanjutkan 

dengan rincian poin-poin pada bagian utama masing-masing metode penelitian 

dan akan diakhiri dengan penjelasan bagian akhir skripsi. 

 

1. Bagian Awal Skripsi 

a. Format 

Unsur-unsur yang termuat pada bagian awal skripsi dan sistematikanya 

adalah sebagai berikut. 

SAMPUL LUAR 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

MOTTO (jika ada) 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 
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DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR SIMBOL & SINGKATAN (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

b. Deskripsi 

1) Sampul luar 

Sampul skripsi dibuat dari kertas karton (hard cover) dengan warna krem 

FKIP dan semua tulisan pada sampul luar menggunakan tinta hitam. Contoh 

format dan ukuran huruf sampul skripsi dapat dilihat pada Lampiran 5.1. 

sedangkan untuk sampul proposal dapat dilihat pada Lampiran 5.2. 

 

2) Halaman Judul 

Halaman judul skripsi memuat secara berurutan judul, logo standar 

Universitas Sulawesi Barat, nama mahasiswa, NIM, nama institusi, dan tahun. 

Semua huruf pada halaman sampul dicetak dengan ukuran antara 12 – 16 poin. 

Komposisi huruf dan tata letak masing-masing unsur diatur secara simetris, rapi, 

dan serasi. Akan tetapi, pemenggalan baris pada judul tetap harus memerhatikan 

makna kelompok kata (frasa) yang dipenggal. Contoh halaman judul dapat dilihat 

pada Lampiran 5.3. 

 

3) Halaman Persetujuan 

Bagian ini hanya dibutuhkan ketika seminar proposal dan ujian skripsi saja. 

Laporan final skripsi tidak memuat bagian ini. Halaman ini dibuat untuk 

membuktikan bahwa kedua pembimbing telah menyetujui naskah proposal/ 

skripsi telah siap untuk diujikan. Format halaman persetujuan dapat dilihat pada 

Lampiran 4b.2 dan 4.f.1. 

 

4) Halaman Pengesahan 

Pengesahan ini diberikan setelah mahasiswa melakukan penyempurnaan 

skripsinya berdasarkan saran dan masukan yang diberikan para penguji pada saat 

ujian. Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 5.4. 

 

5) Halaman Pernyataan Keaslian 

Halaman pernyataan yang bermaterai enam ribu rupiah dan ditandatangani 

mahasiswa memuat penegasan bahwa skripsi yang ditulis mahasiswa merupakan 
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karya asli yang bebas dari tindakan plagiarisme. Selain itu, juga berisi pernyataan 

bahwa semua rujukan atau kutipan telah dituliskan sumbernya. Contoh halaman 

pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 5.5. 

 

6) Halaman Persetujuan Publikasi 

Halaman ini berisi pernyataan dari mahasiswa penyusun skripsi yang 

memberikan kewenangan kepada Universitas Sulawesi Barat untuk menyimpan, 

mengalih media/format-kan, merawat, dan mempublikasikan skripsinya untuk 

kepentingan akademis. Artinya, Universitas Sulawesi Barat berwenang untuk 

mempublikasikan suatu skripsi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan, sedangkan hak cipta (copyright) tetap pada penulis. Contoh halaman 

persetujuan publikasi dapat dilihat pada Lampiran 5.6. 

 

7) Motto 

Halaman ini berisi motto peneliti/penulis. Motto berisi ungkapan pernyataan 

berupa motivasi positif yang dapat dibuat sendiri, ataupun mengutip kalimat 

motivasi dari seseorang tokoh (harus menuliskan nama tokoh yang dikutip 

ditempatkan di bawah motto). Contoh halaman motto dapat dilihat pada Lampiran 

5.7. 

 

8) Abstrak/Abstract 

Abstrak merupakan ringkasan singkat dan komprehensif dari seluruh isi 

laporan skripsi. Abstrak skripsi memuat judul, penulis, tujuan penelitian, metode, 

hasil, kesimpulan, dan saran. Teks abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan 

Inggris serta telah dikonsultasikan oleh Pusat Bahasa Universitas Sulawesi Barat. 

Pengetikan dilakukan dalam spasi tunggal (satu spasi) dalam satu paragraf. 

Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata. Pada bagian paling atas ditulis kata 

ABSTRAK (ABSTRACT) untuk bahasa Inggris dengan huruf kapital yang 

ditempatkan di bagian tengah dan tanpa titik. Contoh halaman abstrak dapat 

dilihat pada Lampiran 5.8. sedangkan contoh halaman abstract dapat dilihat pada 

Lampiran 5.9. 

 

9) Prakata  

Prakata berisi penjelasan umum tentang topik kajian penelitian secara 

singkat dan ucapan terima kasih kepada orang-orang, lembaga, organisasi, dan 



41 
 

pihak-pihak lain yang telah membantu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian 

penulisan skripsi. Prakata maksimal 2 halaman. Pada bagian akhir teks (di pojok 

kanan-bawah) dituliskan kata Penulis atau Peneliti tanpa diikuti nama. Contoh 

Prakata dapat dilihat pada Lampiran 5.10. 

 

10) Daftar Isi 

Dalam daftar isi dimuat judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab (jika 

ada) yang disertai nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Semua judul 

bab diketik dengan huruf kapital. Untuk judul subbab dan anak subbab hanya 

huruf pertama setiap kata diketik dengan huruf kapital, kecuali kata tugas (kata 

depan dan kata hubung). Pada bagian atas teks diberi tulisan DAFTAR ISI dengan 

huruf kapital yang ditempatkan di tengah, dicetak tebal, dan tanpa titik. Kata 

Halaman diketik 1,5 spasi di bawah kata DAFTAR ISI dan ditempatkan di pojok 

kanan. Contoh halaman daftar isi dapat dibaca pada Lampiran 5.11. 

 

11) Daftar Tabel 

Dalam daftar tabel dimuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman 

tempat pemuatannya dalam teks. Judul tabel harus sama dengan judul tabel yang 

terdapat dalam teks. Judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris diketik 

dengan spasi tunggal. Antara judul tabel yang satu dengan yang lainnya diketik 

dengan jarak 1,5 spasi. Hanya huruf pertama setiap kata pada judul tabel diketik 

dengan huruf kapital, kecuali kata tugas (kata depan dan kata hubung). Pada 

bagian atas teks diberi tulisan DAFTAR TABEL dengan huruf kapital yang 

ditempatkan di tengah, tercetak tebal, dan tanpa titik. Kata Halaman diketik 1,5 

spasi di bawah kata DAFTAR TABEL dan ditempatkan di pojok kanan. Contoh 

halaman daftar tabel dapat dibaca pada Lampiran 5.12. 

 

12) Daftar Gambar 

Pada halaman daftar gambar dicantumkan nomor gambar, judul gambar, dan 

nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Judul gambar yang memerlukan 

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

dengan lainnya diketik dengan jarak 1,5 spasi. Hanya huruf pertama setiap kata 

pada judul gambar yang diketik dengan huruf kapital, kecuali kata tugas (kata 

depan dan kata hubung). Pada bagian atas teks diberi tulisan DAFTAR GAMBAR 



42 
 

dengan huruf kapital yang ditempatkan di tengah, cetak tebal, dan tanpa titik. Kata 

Halaman diketik dua spasi di bawah kata DAFTAR GAMBAR dan ditempatkan 

di pojok kanan. Contoh halaman daftar gambar dapat dibaca pada Lampiran 5.13. 

 

13) Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor 

halaman tempat pemuatannya dalam teks. Judul lampiran yang memerlukan lebih 

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

dengan yang lainnya diketik dengan jarak 1,5 spasi. Hanya huruf pertama setiap 

kata pada judul lampiran yang diketik dengan huruf kapital, kecuali kata tugas 

(kata depan dan kata hubung). Pada bagian atas teks diberi tulisan DAFTAR 

LAMPIRAN dengan huruf kapital yang ditempatkan di tengah dan tanpa titik. 

Kata Halaman diketik dua spasi di bawah tulisan DAFTAR LAMPIRAN dan 

ditempatkan di pojok kanan. Contoh halaman daftar lampiran dapat dibaca pada 

Lampiran 5.14. 

 

2. Bagian Utama Skripsi Penelitian Kuantitatif 

a. Format 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Batasan dan Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Pikir 

C. Hipotesis (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

C. Populasi dan Sampel 

D. Definisi Operasional Variabel 
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E. Prosedur Penelitian 

F. Instrumen penelitian  

G. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data 

2. Hasil Uji Prasyarat 

3. Hasil Uji Hipotesis 

B. Pembahasan 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

b. Deskripsi  

1) Latar belakang 

Bagian ini memaparkan ulasan latar belakang penelitian yang akan 

dilakukan. Topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian perlu diuraikan 

secara ilmiah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi nyata yang ada di 

lapangan. Peneliti perlu menguraikan alasan-alasan mengapa penelitian penting 

dilakukan, untuk itu peneliti perlu mengemukakan (1) adanya kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis yang 

melatarbelakangi masalah penelitian atau (2) tuntutan kebutuhan lapangan. 

Peneliti perlu menguraikan/mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, 

membatasi dan menganalisis masalah, menguraikan alternatif pemecahan dan 

menentukan alternatif pemecahan masalah yang tepat. Untuk mendukung 

pemilihan alternatif pemecahan masalah tersebut, peneliti perlu mendeskripsikan 

secara ringkas teori yang mendukung serta hasil penelitian yang relevan. 
 

2) Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, kemudian diidentifikasi 

berbagai masalah yang muncul. Masalah yang dimaksud di sini adalah 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Contoh: “Bentuk instrumen tes yang 

sering digunakan dalam proses penilaian hari ini adalah bentuk pilihan ganda, 
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padahal soal pilihan ganda tidak mampu mengukur keterampilan tingkat tinggi 

peserta didik”. 

 

3) Batasan dan Rumusan Masalah 

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang 

lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa 

fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas 

kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih 

fokus untuk dilakukan. Berdasarkan sekian banyak masalah tersebut dipilihlah 

satu atau dua masalah yang akan dipermasalahkan, tentu yang akan diteliti (lazim 

disebut dengan batasan masalah, limitation). Dengan demikian, batasan masalah 

adalah pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah 

teridentifikasi. 

Rumusan masalah dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang disusun 

berdasarkan latar belakang penelitian dan dirumuskan secara singkat dan jelas. 

Justifikasi masalah terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian. 

 

4) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dituliskan sesuai dengan rumusan masalah untuk 

mengungkapkan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian. 

 

5) Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian diuraikan dalam beberapa aspek diantaranya: (1) manfaat 

teoritis (menguraikan kontribusi penelitian terhadap khazanah keilmuan), dan    

(2) manfaat praktis (menguraikan kontribusi praktis hasil penelitian baik terhadap 

peneliti maupun pengguna hasil penelitian). 

 

6) Kajian Pustaka 

Kajian teori tidak hanya merupakan kumpulan teori, melainkan hasil 

telaah kritis peneliti terhadap satu atau beberapa teori yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

antara lain jurnal ilmiah, buku, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, 

makalah, hasil diskusi, dan seminar, serta terbitan resmi pemerintah dan non-

pemerintah yang sumbernya terpercaya. 
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7) Kerangka Pikir 

Kerangka pikir disajikan dalam bentuk uraian dan/atau bentuk bagan 

berdasarkan kajian teori yang diarahkan pada rumusan hipotesis. Kerangka pikir 

mengungkapkan fakta-fakta empiris untuk mendukung hipotesis yang 

dirumuskan. Kerangka pikir bukan merupakan ringkasan latar belakang. 

Kerangka pikir harus mampu menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan 

antar variabel yang akan diteliti didasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan. 

Secara teoritis perlu adanya penjelasan hubungan antara variabel terikat 

(independent) dan variabel bebas (dependent). Apabila ada variabel lain seperti 

variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel 

tersebut terlibat dalam penelitian. Ini berarti, peneliti harus dapat mengaitkan 

antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kerangka pikir menjadi acuan 

dalam penyusunan hipotesis penelitian. Contoh kerangka pikir penelitian dapat 

dibaca pada Lampiran 5.15. 

 

8) Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian 

berdasarkan hasil kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya melalui fakta-

fakta empiris. Menurut Sugiyono. Contoh: (Ho) Tidak ada pengaruh penerapan 

metode peta konsep terhadap peningkatan kemampuan membaca intensif siswa 

kelas VII SMP di Majene. 

 

9) Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian memaparkan hubungan antar variabel 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 mengendalikan 

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

 

10) Waktu dan Tempat Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018), tidak ada cara yang mudah untuk menentukan 

berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung 

pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian yakni berkisar minimal 6 

bulan mulai konsultasi judul dan proposal dengan penulisan hasil laporan. Hal itu 



46 
 

juga akan tergantung cakupan penelitian, dan bagaimana penelitian mengatur 

waktu yang digunakan.  Sedangkan tempat penelitian diungkapkan secara 

spesifik. 

 

11) Populasi dan Sampel 

Menurut Arikunto (2006, p. 130) “populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian”. Contohnya Populasi dalam penelitian A adalah siswa kelas XI SMAN 

3 Majene yang berjumlah 165 orang. Menurut Sugiyono (2008, p. 118) “sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Dalam penelitian A, sampel ditentukan dari 165 orang tersebut.  

 

12) Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015, p. 38) 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki 

variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan 

untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Selain itu, jenis data 

juga harus dijelaskan pada bagian ini. 

 

13) Prosedur Penelitian 

Pada prosedur diuraikan proses pelaksanaan penelitian dari penelitian 

pendahuluan, pengembangan instrumen, pengumpulan data, sampai pada 

penulisan laporan. Penyajian prosedur penelitian dalam bentuk naratif dan bagan 

(skema). Prosedur penelitian diuraikan sebagai berikut:  

a) Tahap Konseptual (merumuskan dan mengidentifikasi masalah, meninjau 

kepustakaan yang relevan, mendefinisikan kerangka teoritis, merumuskan 

hipotesis).  

b) Fase Perancangan dan Perencanaan (memilih rancangan penelitian, 

mengidentifikasi populasi yang diteliti, mengkhususkan metode untuk 

mengukur variabel penelitian, merancang rencana sampling, mengakhiri dan 

meninjau rencana penelitian, melaksanakan penelitian, dan melakukan revisi).  

c) Membuat Instrumen dan pengumpulan data penelitian. 

d) Fase Empiris (pengumpulan data, persiapan data untuk di analisis) 

mengumpulkan data penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan.  
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e) Fase Analitik (menganalisis data dan menghitung hasil data penelitian), 

mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan 

kesimpulan-kesimpulan yang diantaranya kesimpulan dari hasil pengujian 

hipotesis penelitian.  

f) Fase Diseminasi, mendesain hasil penelitian. Pada tahap ini, agar hasil 

penelitian dapat dibaca, dimengerti, dan diketahui oleh pembaca maka hasil 

penelitian tersebut disusun dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

14) Instrumen penelitian  

Bagian ini akan menjelaskan teknik/cara memperoleh data serta instrumen 

atau alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data semua variabel penelitian 

(variabel terikat dan variabel bebas). Jika instrumen dibuat sendiri, 

prosedur/langkah-langkah pembuatannya harus diuraikan. Jika pembuatan alat 

ukur itu memerlukan uji statistik (misalnya uji validitas dan uji reliabilitas), 

hasilnya harus dicantumkan (proses perhitungan statistiknya dimasukkan pada 

lampiran). Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa alat ukur yang dibuat 

sudah dapat digunakan (valid) untuk mengambil data penelitian. Hasil 

pengembangan instrumen dan uji pendahuluan (jika ada), dicantumkan pada awal 

bab IV sebelum deskripsi data 

 

15) Teknik Analisis Data 

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 

(bisa ditempatkan dalam lampiran). 

 

16) 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 
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disajikan dalam bentuk tabel dan gambar (grafik batang, garis, atau lingkaran). 

Adapun rincian data setiap anggota sampel dimuat dalam lampiran. 

 

17) Uji Prasyarat Analisis 

Analisis data pada penelitian kuantitatif biasanya menggunakan teknik 

analisis statistika 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 statistika karena data tersebut secara teoretis dianggap 

telah memenuhi syarat untuk dianalisis. Kedua, dengan uji statistika 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. 

 

18) Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada dasamya merupakan langkah untuk menguji 

diterima tidaknya pernyataan yang dikemukakan dalam perumusan hipotesis 

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

mendukung pernyataan tersebut. Sebaliknya, hipotesis kerja ditolak apabila data 

empiris tidak mendukung. Dalam pengujian setiap hipotesis harus dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 

a) Pengujian hasil analisis data 

Analisis data empiris 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 contoh proses perhitungan selengkapnya ditulis pada 

lampiran. Koefisien hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan dalam bahasa 

verbal. 
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b) Pembahasan hasil analisis data 

Berdasarkan pengujian hasil analisis data tersebut dibahas dengan 

menggunakan bahasa ilmiah sesuai bidang studi yang diteliti berdasarkan konsep-

konsep yang telah diutarakan. 

 

19) Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan 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. 

 

20) Saran 

Pada dasarnya saran dibuat berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh 

dan implikasi yang ditimbulkan. Saran berisi pemecahan masalah yang diteliti 

atau tindak lanjut dari hasil penelitian. Saran yang baik bersifat operasional dalam 

pengertian spesifik dan aplikatif. Saran yang spesifik adalah yang secara jelas 

menyebutkan pihak yang dituju, misalnya pengelola perpustakaan SMP di 

Majene, sedangkan yang kurang spesifik, misalnya pemerintah. Yang dimaksud 

aplikatif adalah secara jelas menyampaikan cara melaksanakan hal yang 

disarankan sehingga orang yang hendak melaksanakan saran tersebut tidak 

mengalami kesulitan mengimplementasikannya. Contoh: Karena pembuatan peta 

konsep dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi bacaan, sebaiknya 

guru sering melatih siswa untuk membuat peta konsep dalam kegiatan prabaca. 

 

3. Bagian Utama Skripsi Penelitian Kualitatif 

a. Format 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Identifikasi Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III METODE PENELITIAN 
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A. Jenis dan Desain Penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

C. Sumber Data 

D. Instrumen Penelitian 

E. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

F. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

b. Deskripsi 

1) Latar Belakang  

Bagian ini memaparkan ulasan latar belakang penelitian yang akan 

dilakukan. Topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian perlu diuraikan 

secara ilmiah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi nyata yang ada di 

lapangan. Peneliti perlu menguraikan alasan-alasan mengapa penelitian penting 

dilakukan, untuk itu peneliti perlu mengemukakan (1) adanya kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan, baik yang bersifat teoretis maupun praktis yang 

melatarbelakangi masalah penelitian atau (2) tuntutan kebutuhan lapangan. 

Peneliti perlu menguraikan/mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, 

membatasi dan menganalisis masalah, menguraikan alternatif pemecahan, dan 

menentukan alternatif pemecahan masalah yang tepat. Untuk mendukung 

pemilihan alternatif pemecahan masalah tersebut, peneliti perlu mendeskripsikan 

secara ringkas teori yang mendukung serta hasil penelitian yang relevan. 

 

2) Identifikasi Masalah 

Konsep identifikasi masalah (problem identification) adalah proses dan hasil 

pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi 

masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting 

di antara proses lain. Masalah penelitian (research problem) akan menentukan 
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kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa 

disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan 

melalui studi literatur (literature review) atau lewat pengamatan lapangan 

(observasi, survei), dan sebagainya. 

Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang 

mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau lebih variabel pada 

suatu fenomena. Sedangkan variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai 

konsep yang memuat nilai bervariasi, pembeda antara sesuatu dengan yang lain. 

Dalam suatu studi yang menggunakan alur-pikir deduktif kerap kali ditampilkan 

definisi operasional variabel, dan dalam penelitian kualitatif variabel itu seringkali 

disebut konsep, misalnya definisi konseptual. 

Menurut Sumadi (2009, pp. 13-15) ada beberapa hal yang dapat menjadi 

sumber masalah adalah: 

a) Bacaan. Sumber bacaan bisa dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari 

laporan hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah, karena 

laporan penelitian yang baik tentu saja mencantumkan rekomendasi untuk 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan tema penelitian bersangkutan. 

Suatu penelitian sering tidak mampu memecahkan semua masalah yang telah 

teridentifikasi karena ada berbagai keterbatasan peneliti atau ruang lingkup 

penelitian itu. Hal ini menuntut adanya penelitian lebih lanjut dengan 

mengangkat masalah-masalah yang belum terpecahkan. Selain jurnal 

penelitian, bacaan lain yang bersifat umum juga dapat dijadikan sumber 

masalah misalnya buku-buku bacaan terutama buku bacaan yang 

mendeskripsikan gejala-gejala dalam suatu kehidupan yang menyangkut 

dimensi sains dan teknologi atau bacaan yang berupa tulisan yang dimuat di 

media cetak. 

b) Pertemuan Ilmiah. Masalah penelitian dapat diperoleh melalui pertemuan-

pertemuan ilmiah, seperti seminar, konferensi nasional, konferensi 

internasional, lokakarya, simposium, dan sebagainya. Dengan pertemuan 

ilmiah seperti itu akan muncul berbagai permasalahan yang memerlukan 

jawaban melalui penelitian. 
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c) Pernyataan Pemegang Kekuasaan (Otoritas). Orang yang mempunyai 

kekuasaan atau otoritas cenderung menjadi figur publik yang dianut oleh 

orang-orang yang ada di bawahnya. Sesuatu yang diungkapkan oleh pemegang 

otoritas tersebut dapat dijadikan sumber masalah. Pemegang otoritas di sini 

dapat mencakup aspek formal dan non formal. 

d) Observasi (pengamatan). Pengamatan yang dilakukan seseorang peneliti 

tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik 

secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, terstruktur atau 

tidak terstruktur, itu dapat melahirkan suatu masalah. Contoh: Seorang 

pendidik menemukan masalah dengan melihat (mengamati) sikap dan perilaku 

peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. 

e) Wawancara dan Angket. Melalui wawancara kepada masyarakat mengenai 

sesuatu kondisi aktual di lapangan dapat menemukan masalah apa yang 

sekarang dihadapi masyarakat tertentu. Demikian juga dengan menyebarkan 

angket kepada masyarakat akan dapat menemukan apa sebenarnya masalah 

yang dirasakan masyarakat tersebut. Kegiatan ini dilakukan biasanya sebagai 

studi awal untuk mengadakan penjajakan tentang permasalahan yang ada di 

lapangan dan juga untuk meyakinkan adanya permasalahan-permasalahan di 

masyarakat. 

f) Pengalaman. Pengalaman dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik. 

Tetapi tidak semua pengalaman yang dimiliki seseorang (peneliti) itu selalu 

positif, tetapi kadang-kadang sebaliknya. Pengalaman seseorang baik yang 

diperolehnya sendiri maupun dari orang (kelompok) lain, dapat dijadikan 

sumber masalah yang dapat dijawab melalui penelitian. 

g) Intuisi. Secara intuitif manusia dapat melahirkan suatu masalah. Masalah 

penelitian tersebut muncul dalam pikiran manusia pada saat-saat yang tidak 

terencanakan. 

 

3) Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian 

yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk 

memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga 
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merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa 

hasil penelitian lebih terarah.  

 

4) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dituliskan sesuai dengan rumusan masalah untuk 

mengungkapkan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian. 

 

5) Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian diuraikan dalam beberapa aspek diantaranya: (1) manfaat 

teoritis (menguraikan kontribusi penelitian terhadap khazanah keilmuan) dan     

(2) manfaat praktis (menguraikan kontribusi praktis hasil penelitian baik terhadap 

peneliti maupun pengguna hasil penelitian). 

 

6) Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam menguraikan 

bagian ini. Pertama, kajian pustaka berupa pengkajian terhadap pengetahuan 

ilmiah yang sudah ada, baik berupa teori maupun hasil penelitian yang relevan. 

Kedua, kajian pustaka harus ada hubungannya dengan fenomena-fenomena yang 

diteliti, diungkapkan secara holistik, dan terpadu. Ketiga, kajian pustaka sebagai 

kerangka kerja konseptual dan teoretis, yang merupakan dasar untuk 

mengumpulkan data, analisis data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Keempat, 

kajian pustaka berbentuk asumsi, konsep, dan proposisi dalam lingkup studi yang 

akan diteliti. Bentuk asumsi, konsep, dan proposisi itu merupakan hipotesis atau 

jawaban sementara yang diuji dan dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan studi. 

Proposisi memberikan arahan yang lebih terpusat untuk menemukan data. Kelima, 

tidak memandang teori secara apriori, artinya teori yang disajikan dalam proposal 

dapat berbeda dengan yang disajikan dalam laporan penelitian. Hal ini terjadi 

karena hakikat kualitatif adalah teori yang didasarkan data lapangan. 

 

7) Jenis dan Desain Penelitian 

Pada bagian ini perlu dipaparkan bahwa jenis yang digunakan adalah 

paradigma/ penelitian kualitatif. Selanjutnya diuraikan desain penelitian yang 

digunakan misalnya studi kasus, historis, analisis isi, atau psikologi sastra dan 

menyertakan karakteristik desain penelitian tersebut. 
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8) Waktu dan Tempat Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018) tidak ada cara yang mudah untuk menentukan 

berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung 

pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian yakni berkisar minimal 6 

bulan mulai konsultasi judul dan proposal dengan penulisan hasil laporan. Itu juga 

akan tergantung cakupan penelitian, dan bagaimana penelitian mengatur waktu 

yang digunakan.  Sedangkan tempat penelitian diungkapkan secara spesifik. 

 

9) Sumber Data 

Pada bagian ini dipaparkan jenis dan sumber data dengan penjelasan yang 

memadai. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat diambil dari (1) informan, 

(2) tempat dan peristiwa, dan (3) arsip atau dokumen yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dalam hal ini perlu dijelaskan data apa saja yang 

dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan, 

bagaimana ciri-ciri informan, dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga 

kredibilitasnya dapat dijamin. 

 

10) Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, data antara lain dapat diperoleh melalui: (1) 

wawancara mendalam, (2) observasi, dan (3) analisis arsip atau dokumen. 

 

11) Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, 

credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007, p. 

270). Uji keabsahan data tersebut meliputi uji kredibilitas (validitas internal), uji 

dependabilitas (reliabilitas), uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), 

dan uji konfirmabilitas (objektivitas). 

Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik, yaitu:  

a) Kepercayaan (credibility). Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan 

data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa 

teknik untuk mencapai kredibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, 
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peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, dan member check.  

b) Trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan. 

Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua 

trianggulasi yaitu trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidak-

tidaknya menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode. 

c) Memperpanjang pengamatan. Dengan memperpanjang pengamatan berarti 

peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan 

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang 

pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin 

terbentuk rapport (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin 

terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan 

lagi. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data 

secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan 

valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh 

data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti 

melakukan crosscheck di lokasi penelitian. 

d) Pemeriksaan sejawat. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari 

informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat 

yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.  

e) Kebergantungan (dependability). Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati 

– hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan 

menginterprestasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti 

karena keterbatasan pengalaman, waktu, dan pengetahuan. Cara untuk 

menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui 

audit dependability oleh auditor independen oleh dosen pembimbing.  
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f) Kepastian (confirmability). Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta 

interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada 

pelacakan audit. 

 

12) Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data dengan berbagai teknik. Beberapa teknik analisis data dalam 

penelitian kualitatif antara lain: (1) analisis interaktif, (2) analisis mengalir,        

(3) analisis domain, (4) analisis taksonomi, (5) analisis komponensial, dan            

(5) analisis tema. 

 

13) Hasil Penelitian 

Hasil penelitian antara lain memaparkan lokasi penelitian (bila perlu), data, 

dan temuan yang diperoleh. Deskripsi data harus relevan dengan pertanyaan 

penelitian. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam 

bentuk pola, tema, dan kecenderungan yang muncul dari data. Selain itu, temuan 

dapat berupa kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi yang disesuaikan dengan 

pertanyaan penelitian. 

 

14) Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan memuat jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan temuan 

penelitian. Saran memuat usulan secara operasional sebagai tindak lanjut hasil 

penelitian. Saran hendaknya spesifik (ditujukan kepada siapa) dan aplikatif 

(bagaimana pelaksanaannya). 

 

4. Bagian Utama Skripsi Penelitian Tindakan Kelas  

a. Format 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Pikir 

C. Hipotesis Tindakan 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

C. Subjek Penelitian 

D. Prosedur Penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Analisis Data 

G. Indikator Keberhasilan 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

b. Deskripsi 

1) Latar Belakang 

Pada latar belakang masalah, yang disampaikan minimal meliputi: 

a) Masalah nyata yang dihadapi guru dan/atau siswa disertai data pendukung yang 

relevan, misalnya persentase siswa yang pasif dan tidak mencapai batas 

ketuntasan belajar. Pada bagian ini perlu juga disajikan situasi pembelajaran, 

termasuk prosedur (langkah-langkah pembelajaran) yang biasa ditempuh guru. 

b) Analisis masalah untuk menentukan akar penyebabnya. 

c) Identifikasi tindakan untuk memecahkan masalah yang relevan dengan 

penyebab masalah disertai argumentasi logis terhadap pilihan tindakan, 

misalnya: karena kesesuaiannya dengan karakteristik siswa atau situasi kelas, 

kemutakhirannya, keberhasilannya dalam penelitian sejenis. 

d) Penjelasan secukupnya mengenai tindakan yang akan diterapkan dengan 

dukungan kepustakaan. 
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2) Fokus Penelitian 

Masalah penelitian disampaikan dalam rumusan masalah penelitian tindakan 

kelas dengan kalimat tanya (apa atau bagaimana) yang relevan dengan judul. 

Contoh: Bagaimanakah cara menerapkan metode kooperatif tipe jigsaw yang 

dapat meningkatkan minat membaca cerpen siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 

Majene? 

Agar masalah tersebut mudah dipahami, perlu adanya definisi operasional 

mengenai masalah pembelajaran dan tindakan. 

 

3) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan 

permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Contoh: Untuk 

mendekripsikan cara menerapkan metode kooperatif tipe jigsaw yang dapat 

meningkatkan minat membaca cerpen siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Majene. 

 

4) Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian khususnya untuk perbaikan kualitas proses maupun 

hasil pendidikan/pembelajaran diuraikan secara jelas. Yang perlu dikemukakan 

adalah manfaatnya bagi siswa, guru, serta sekolah. 

 

5) Kajian Pustaka 

Kajian teoretis dan empiris (hasil penelitian terdahulu yang relevan) 

minimal harus mencakup variabel masalah dan tindakan. Uraian ini digunakan 

sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir yang menunjukkan keterkaitan antara 

masalah, teori, hasil penelitian yang relevan, dan pilihan tindakan. Kerangka 

berpikir tersebut dapat disampaikan dalam uraian argumentatif dan bentuk bagan 

atau diagram. Hipotesis tindakan dikemukakan bila diperlukan. 

Kajian pustaka hasil penelitian tidak perlu disajikan secara terpisah dengan 

kajian teori dalam subbab tersendiri. Kajian ini diupayakan dapat memberikan 

panduan bagi peneliti untuk mengimplementasikan tindakan inovatif dalam 

pembelajaran, termasuk tata cara penilaian dan langkah-langkah pembelajaran 

dengan tindakan inovatif yang dipilih. 
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6) Kerangka Pikir 

Kerangka pikir disajikan dalam bentuk uraian dan/atau bentuk bagan 

berdasarkan kajian teori yang diarahkan pada rumusan hipotesis. Kerangka pikir 

mengungkapkan fakta-fakta empiris untuk mendukung hipotesis yang 

dirumuskan. Kerangka pikir bukan merupakan ringkasan latar belakang. 

Kerangka pikir harus mampu menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan 

antar variabel yang akan diteliti didasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan. 

Secara teoritis perlu adanya penjelasan hubungan antara variabel terikat 

(independent) dan variabel bebas (dependent). Apabila ada variabel lain seperti 

variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel 

tersebut terlibat dalam penelitian. Ini berarti, peneliti harus dapat mengkaitkan 

antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kerangka pikir menjadi acuan 

dalam penyusunan hipotesis penelitian.  

 

7) Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. 

Hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang telah dikaji dengan kerangka 

berpikir tertentu. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Contoh; 

Hipotesis dalam penelitian A adalah media kartu gambar dapat meningkatkan 

pengusaan kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas II SD Muhammadiyah 

Purwodiningratan 2 Yogyakarta. 

 

8) Jenis dan Desain Penelitian 

Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa jenis yang digunakan 

adalah campuran penelitian kuantitatif dan kualitatif dan menyertakan alasan 

singkat digunakannya paradigma tersebut. Peneliti juga perlu memaparkan 

karakteristik desain penelitian yang digunakan, yaitu penelitian tindakan kelas, 

dan jumlah siklus yang dilakukan. 

 

9) Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dikemukakan secara jelas mengenai lokasi sekolah, 

sehingga memungkinkan dilengkapi arah dan jarak sekolah dengan pusat 

kota/kabupaten, misalnya SMP Negeri 4 Majene terletak ± 2 km dari FKIP 

Universitas Sulawesi Barat. Selain itu, perlu disampaikan juga sarana dan 
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prasarana sekolah yang berkaitan dengan penelitian, misalnya kondisi 

perpustakaan/laboratorium. Waktu dan lamanya tindakan dikemukakan secara 

rinci. Jumlah siklus yang ditetapkan disesuaikan dengan kompleksitas 

permasalahan yang diatasi dan waktu yang tersedia (kesepakatan dengan guru 

atau sekolah), tetapi minimal 2 siklus. Tindakan satu siklus tidak identik dengan 

satu kali pertemuan atau satu kali tatap muka, tetapi bisa beberapa kali pertemuan. 

 

10) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa yang menjadi sasaran pelaksanaan tindakan, 

yang dalam hal ini meliputi semua siswa satu kelas. Pada bagian ini perlu 

dijelaskan karakteristik siswa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Contoh: Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 

Majene yang mayoritas keluarga nelayan. Oleh karenanya, waktu belajar di 

rumah, termasuk untuk membaca karya sastra, sangatlah kurang karena mereka 

harus membantu orang tuanya bekerja di sawah. 

 

11) Prosedur Penelitian 

Prosedur/langkah-langkah penelitian tindakan kelas diuraikan secara rinci 

yang meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

hingga refleksi pada setiap siklus. 

a) Perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu 

dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan, misalnya: 

(1) menyusun perangkat pembelajaran, antara lain RPP 

(2) pengadaan media, bahan, dan alat 

(3) pengembangan instrumen penilaian. 

b) Pelaksanaan tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan 

oleh guru dan siswa sesuai skenario pembelajaran secara jelas dan rinci 

(relevan dengan tindakan). 

c) Observasi dan interpretasi berisi penjelasan mengenai objek amatan (misalnya 

partisipasi siswa secara berkelompok dalam membuat peta semantik) dan cara 

pengamatannya. 

d) Tahap analisis dan refleksi menguraikan cara asesmen yang digunakan 

mengidentifikasi kelemahan hasil tindakan, mengidentifikasi penyebabnya, 
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serta merancang perbaikan tindakan. Selanjutnya dalam tahap refleksi 

diuraikan prosedur, alat, pelaku, sumber informasi, dan cara analisisnya. 

 

12) Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan teknik atau cara-cara yang dilakukan untuk 

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

data, yaitu (1) wawancara mendalam untuk memperoleh data dari informan,        

(2) observasi untuk memperoleh data dari sumber yang berupa tempat, peristiwa, 

atau perilaku, dan (3) analisis dokumen untuk memperoleh data dari arsip dan 

dokumen. 

 

13) Teknik Analisis Data 

Data penelitian tindakan kelas dapat meliputi data kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif dianalisis dengan teknik statistika deskriptif komparatif, yaitu 

membandingkan hasil hitung dari statistika deskriptif, misalnya mean, median, 

frekuensi, atau persentase pada satu siklus dengan siklus berikutnya. Data 

kualitatif dianalisis dengan teknik analisis kritis, yaitu mengidentifikasi 

kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru selama proses penerapan 

tindakan. Hasil analisis tersebut menjadi bahan untuk menyusun rencana 

memperbaiki pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya. 

 

14) Indikator Keberhasilan 

Indikator penelitian merupakan suatu ketentuan yang digunakan untuk 

melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan tindakan kelas dalam meningkatkan 

pemahaman siswa. Indikator penelitian ini ada dua macam, yaitu indikator tentang 

keterlaksanaan skenario pembelajaran dan indikator hasil belajar siswa. 

 

15) Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan hasil tindakan setiap siklus 

dengan data lengkap yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan 

kelemahan yang terjadi. Perlu ditambahkan hal yang mendasar yaitu deskripsi 

perubahan perilaku belajar pada siswa, lingkungan kelas, dan hasil belajar. Grafik, 

tabel, atau foto dapat digunakan secara optimal untuk mengemukakan hasil 

analisis data yang menunjukkan perubahan yang terjadi. 
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16) Peran Mahasiswa dalam PTK 

Pelaksanaan PTK diawali dengan adanya kepedulian mahasiswa sebagai 

peneliti bersama guru terhadap masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Dalam 

hal ini mahasiswa berperan sebagai kolaborator. Mahasiswa bersama guru 

berkomitmen untuk mengatasi situasi tersebut, mengidentifikasi penyebabnya, 

dan bersama-sama berusaha mengidentifikasi tindakan untuk mengatasinya. 

Dengan kata lain, mahasiswa bersama guru menentukan tindakan inovatifnya dan 

merumuskan rencana pembelajaran. Kemudian, guru melaksanakan tindakan, 

sedangkan mahasiswa melakukan pengamatan. Selanjutnya, mahasiswa dan guru 

melakukan refleksi terhadap hasil tindakan. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, 

mahasiswa dan guru melakukan perencanaan tindakan selanjutnya. 

 

a) Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil kesepakatan terhadap data awal dan dipadukan dengan 

ketersediaan sumber daya, mahasiswa bersama guru menyusun rencana 

tindakan. Rencana tindakan perlu dilengkapi dengan pernyataan tentang 

indikator-indikator peningkatan yang akan dicapai. Misalnya, indikator dalam 

peningkatan motivasi membaca adalah peningkatan jumlah/persentase siswa yang 

perhatiannya terfokus pada teks. 

 

b) Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan yang dimaksudkan di sini adalah perlakuan tertentu dalam 

pembelajaran yang telah ditetapkan dan harus dilakukan oleh guru. Tindakan 

tersebut hendaknya didasarkan pada rencana yang telah dibuat, meskipun tidak 

secara mutlak dikendalikan oleh rencana, mengingat dinamika proses 

pembelajaran di kelas yang menuntut penyesuaian. Oleh karena itu, guru bisa 

fleksibel dan siap mengubah rencana tindakan sesuai dengan keadaan yang ada. 

Semua perubahan/penyesuaian yang terjadi perlu dicatat karena akan menjadi 

bahan dilaporkan. 

 

c) Observasi Tindakan 

Pelaksana observasi terhadap tindakan adalah mahasiswa (bisa dibantu 

guru lain). Observasi dilakukan untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan 

terhadap proses pembelajaran dan yang diamati adalah (1) proses tindakan,        
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(2) pengaruh tindakan, (3) kendala dalam implementasi tindakan, (4) identifikasi 

penyebab terkendalanya tindakan, dan (5) persoalan lain yang timbul. 

 

d) Refleksi Tindakan 

Yang dimaksud dengan refleksi adalah mengingat dan merenungkan 

kembali suatu tindakan seperti yang telah dicatat dalam observasi. Dalam 

melakukan refleksi, mahasiswa berdiskusi dengan guru untuk menghasilkan 

rekonstruksi makna pelaksanaan pembelajaran dan memberikan dasar perbaikan 

pada rencana siklus berikutnya. Refleksi memiliki aspek evaluatif sehingga 

mahasiswa dan guru hendaknya menilai pelaksanaan tindakan dengan 

membandingkan apa yang telah dicapai dengan indikator yang ditetapkan, 

mengevaluasi bagian mana yang perlu diperbaiki, dan mengidentifikasi 

bagaimana memperbaiki bagian yang kurang itu untuk dilaksanakan pada siklus 

berikutnya. Dengan kata lain, dalam kegiatan refleksi ini mahasiswa dan guru 

berdiskusi tentang: (1) kinerja siswa dan guru selama proses pembelajaran,        

(2) kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan di kelas, dan (3) tindakan 

apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan pada siklus berikutnya agar tujuan 

perbaikan pembelajaran dapat tercapai. 

 

5. Bagian Utama Skripsi Penelitian Pengembangan 

a. Format 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Spesifikasi produk yang diharapkan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Pikir (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Model Pengembangan 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 

C. Subjek Penelitian 

D. Prosedur Penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

b. Deskripsi 

1) Latar Belakang 

Penelitian pengembangan merupakan salah satu metode penelitian yang 

dilakukan untuk mengembangkan, menguji, dan menciptakan sebuah produk 

pendidikan seperti bahan ajar, instrumen evaluasi, model pembelajaran, atau 

teknologi pembelajaran. Pada bagian ini, mahasiswa harus menjelaskan beberapa 

masalah yang berkaitan dengan topik pengembangan yang akan dilakukan 

sehingga produk dalam penelitian ini urgen untuk dikembangkan. Mahasiswa bisa 

memulai mencari masalah-masalah ini dengan mengkaji bagaimana evaluasi 

kelayakan hasil pengembangan produk yang pernah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya berdasarkan kajian beberapa jurnal-jurnal penelitian 

sebelumnya. Evaluasi kelayakan ini bisa menjadi sumber masalah bagi mahasiswa 

dalam menciptakan produk menjadi lebih baik lagi. 

 

2) Identifikasi Masalah 

Masalah merupakan penyimpangan antara harapan dan kenyataan. Pada 

bagian ini, mahasiswa menyebutkan poin-poin masalah apa yang telah dijelaskan 

pada bagian latar belakang dengan menggunakan satu kalimat saja dengan 

memperlihatkan kesenjangan antara fenomena dengan hal yang diharapkan. 
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3) Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang telah teridentifikasi kemudian dibatasi pada 

beberapa masalah saja yang akan dicari penyelesaiannya melalui proses 

pengembangan produk dalam penelitian ini. Berdasarkan referensi publikasi 

pengembangan yang telah dilakukan, penelitian pengembangan biasanya 

mempermasalahkan tentang bagaimana cara untuk mengembangkan suatu produk 

yang layak untuk digunakan serta bagaimana efektivitas/kelayakan produk 

tersebut ditinjau berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Kriteria kelayakan produk ini perlu dijelaskan oleh peneliti pada BAB II. Selain 

itu, rumusan masalah juga harus bersesuaian dengan identifikasi masalah yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

4) Tujuan Penelitian 

Menurut Akker (1999) tujuan penelitian pengembangan khusus dalam 

bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek pengembangan, yakni bagian 

kurikulum, teknologi dan media, pelajaran dan instuksi, dan pendidikan guru 

didaktis. 

 

5) Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian khususnya untuk perbaikan kualitas proses maupun 

hasil pendidikan/pembelajaran diuraikan secara jelas. Yang perlu dikemukakan 

adalah manfaatnya bagi siswa, guru, sekolah dan pembaca umum. 

 

6) Spesifikasi produk yang diharapkan 

Menurut Sugiyono (2009), produk - produk pendidikan yang dihasilkan bisa 

berupa kurikulum yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, media 

pendidikan, metode mengajar, buku ajar, modul, model uji kompetensi, sistem 

evaluasi, kompetensi tenaga kependidikan, dan penataan ruang kelas untuk 

penerapan model pembelajar tertentu. 

Sejalan dengan hal ini, Sukmadinata (2008) menyatakan bahwa penelitian 

dan pengembangan (R&D) adalah suatu pendekatan penelitian untuk 

menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. 

Produk yang dihasilkan dapat berbentuk hardware maupun software. Produk 

software misalnya seperti program untuk pengolahan data, perpustakaan atau 
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laboratorium, pembelajaran di kelas, ataupun model-model pendidikan, 

pembelajaran pelatihan, evaluasi, bimbingan, manajemen, dan lain sebagainya. 

Sedangkan untuk produk hardware misalnya seperti modul, buku, paket, alat 

bantu pembelajaran yang ada di kelas dan laboratorium, atau program 

pembelajaran. Penelitian dan pengembangan ini, tidak sama dengan penelitian 

biasa yang hanya menghasilkan saran - saran bagi perbaikan, penelitian dan 

pengembangan ini menghasilkan suatu produk yang bisa langsung digunakan. 

 

7) Kajian Pustaka 

Kajian pustaka penelitian pengembangan harus mampu menjelaskan 

bagaimana riwayat pengembangan suatu produk yang pernah dikembangkan dari 

pertama kali dibuat hingga posisi saat ini. Mahasiswa harus mampu menjelaskan 

keadaan suatu produk yang pernah dikembangkan hingga kondisi terakhir ketika 

mahasiswa menulis proposal skripsi. Mahasiswa wajib melakukan sintesis 

beberapa hasil-hasil penelitian maksimal 10 tahun terakhir dalam membahas 

bagian ini. Tidak diperbolehkan untuk menjiplak tulisan orang lain pada bagian 

ini. Kajian pustaka merupakan hasil analisis kritis peneliti berdasarkan pemikiran-

pemikiran ahli yang telah terpublikasikan pada buku atau jurnal-jurnal ilmiah 

bukan hanya tempelan-tempelan paragraf secara copy paste saja. 

 

8) Kerangka pikir (jika ada) 

Kerangka pikir disajikan dalam bentuk uraian dan/atau bentuk bagan 

berdasarkan kajian teori yang diarahkan pada rumusan hipotesis. Kerangka pikir 

mengungkapkan fakta-fakta empiris untuk mendukung hipotesis yang 

dirumuskan. Kerangka pikir bukan merupakan ringkasan latar belakang. 

Kerangka pikir harus mampu menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan 

antar variabel yang akan diteliti didasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan. 

Secara teoritis perlu adanya penjelasan hubungan antara variabel terikat 

(independent) dan variabel bebas (dependent). Apabila ada variabel lain seperti 

variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel 

tersebut terlibat dalam penelitian. Ini berarti, peneliti harus dapat mengkaitkan 

antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kerangka pikir menjadi acuan 

dalam penyusunan hipotesis penelitian.  
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9) Jenis dan Model Pengembangan 

Terdapat beberapa model pengembangan yang telah banyak digunakan oleh 

beberapa peneliti, antara lain ADDIE, 4D (Define, Design, Develop, Disseminate), 

Oriondo Antonio, dan lain-lain. Model pengembangan yang dipilih selalu disertai 

dengan alasan penggunaannya disesuaikan dengan produk apa yang akan 

dikembangkan. Oleh karena itu, mahasiswa harus memilih salah satu model 

pengembangan yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan produk yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

 

10) Waktu dan Tempat Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan lokasi dan waktu peneliti melakukan uji coba 

terbatas (pilot test) atau uji coba luas. Masing-masing tempat harus diperinci 

apakah lokasi tersebut diperuntukkan untuk uji coba terbatas atau uji coba luas. 

Karakteristik tempat uji coba juga harus dijelaskan agar bisa diketahui alasan 

mengapa memilih tempat tersebut. 

 

11) Subjek Penelitian 

Ketika lokasi sudah ditetapkan, peneliti menjelaskan kelas mana yang 

digunakan untuk uji coba terbatas (pilot test) atau uji coba luas. Pemilihan kelas 

ini juga harus disertai alasan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Selain itu, peneliti juga harus menjelaskan ukuran kelas pada masing-

masing kelas uji coba terbatas maupun uji coba luas. 

 

12) Prosedur Penelitian 

Bagian ini merupakan rincian dari langkah-langkah yang bersesuaian 

dengan model pengembangan yang telah dipilih pada poin A bab ini. Selain itu, 

jika tahapan pengembangan dilakukan sampai tahap uji coba luas, peneliti juga 

harus menjelaskan bagaimana desain uji coba (eksperimen) yang akan digunakan 

disertai dengan alasan mengapa memilih rancangan percobaan tersebut. 

 

13) Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pengembangan merupakan instrumen-instrumen 

penilaian kelayakan dari suatu produk yang sedang dikembangkan. Pada bagian 

ini, peneliti menjelaskan bagaimana untuk menguji kelayakan produk yang 

dikembangkan apakah secara isi (ahli materi, media, bahasa), kriteria, atau secara 
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empiris (bukti lapangan). Instrumen-instrumen yang digunakan untuk menguji 

kelayakan produk ini juga harus sudah divalidasi dengan langkah-langkah yang 

juga harus dijelaskan pada bagian ini oleh peneliti. 

 

14) Teknik Analisis Data 

Setelah data-data penilaian kelayakan suatu produk telah dihimpun melalui 

instrumen-instrumen pengumpulan data, maka pada bagian ini peneliti 

menjelaskan bagaimana untuk menganalisis data-data tersebut dalam 

menginterpretasikan apakah produk yang telah dikembangkan telah layak atau 

belum. Tabel, persamaan, dan kriteria yang telah dikemukakan oleh ahli harus 

dicantumkan sebagai indikator apakah suatu produk sudah layak atau belum. 

 

15) Hasil Penelitian 

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana perjalanan proses pengembangan 

produk dari proses perancangan, pengembangan, perbaikan pertama, pertama 

kedua dan seterusnya, hingga produk akhir dihasilkan. Dokumentasi beberapa 

saran-saran ahli harus ditampilkan pada bagian ini untuk melihat riwayat 

tampilan, bentuk, isi suatu produk dari awal hingga akhir. Proses perbaikan 

berdasarkan pendapat ahli juga harus dijelaskan secara terperinci berikut 

dokumentasi yang lengkap. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan hasil 

analisis kelayakan secara isi (ahli materi, media, bahasa), kriteria, atau empiris. 

Hasil analisis bisa ditampilkan dalam bentuk tabel sesuai dengan aturan tata tulis 

skripsi. 

 

16) Pembahasan 

Hasil analisis data yang telah ditampilkan pada bagian sebelumnya, harus 

diinterpretasikan pada bagian ini. Misalnya, suatu produk dinilai X oleh seorang 

ahli dimana ada beberapa aspek tertentu memperoleh nilai yang rendah. Peneliti 

harus mengevaluasi aspek-aspek tersebut dan rencana apa yang bisa dilakukan 

oleh peneliti selanjutnya agar aspek ini tidak bermasalah lagi. Perlu diperhatikan 

bahwa bagian ini bukan merupakan tempat untuk memindahkan angka-

angka pada bagian analisis data dalam bentuk paragraf. Mahasiswa harus 

mampu melakukan penjelasan tentang angka-angka ini secara berbobot yang bisa 
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dihubungkan dengan hasil-hasil penelitian atau kajian teori yang telah dilakukan 

pada BAB II. 

 

17) Kesimpulan 

Pada bagian ini, mahasiswa merangkum bagaimana keadaan kelayakan 

produk serta efektivitasnya disertai dengan bukti kuantitatif berdasarkan hasil 

analisis data yang telah dilakukan. 

 

18) Saran 

Saran merupakan pendapat ilmiah bukan pendapat yang bersifat teknis 

seperti alokasi waktu, suasana yang membosankan, atau hal-hal lain yang tidak 

mungkin diselesaikan oleh peneliti selanjutnya. Saran harus bersifat operasional 

seperti metode pengembangan yang perlu dimodifikasi, kesempatan peneliti 

selanjutnya untuk memperbaiki salah satu elemen produk, atau uji coba 

selanjutnya pada skala yang lebih luas.  

 

6. Bagian Utama Skripsi Penelitian Campuran 

a. Format 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Rumusan Masalah (Sequential Explanatory) atau Fokus Penelitian  

    (Sequential Exploratory) 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Pikir 

C. Hipotesis Penelitian  

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

C. Sumber Data 

D. Prosedur Penelitian 



70 
 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Pengujian Keabsahan data 

G. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

b. Deskripsi 

1) Latar Belakang 

Bagian ini memaparkan ulasan latar belakang penelitian yang akan 

dilakukan. Topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian perlu diuraikan 

secara ilmiah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi nyata yang ada di 

lapangan. Peneliti perlu menguraikan alasan-alasan mengapa penelitian penting 

dilakukan, untuk itu peneliti perlu mengemukakan (1) adanya kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan, baik yang bersifat teoretis maupun praktis yang 

melatarbelakangi masalah penelitian atau (2) tuntutan kebutuhan lapangan. 

Peneliti perlu menguraikan/mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, 

membatasi dan menganalisis masalah, menguraikan alternatif pemecahan dan 

menentukan alternatif pemecahan masalah yang tepat. Untuk mendukung 

pemilihan alternatif pemecahan masalah tersebut, peneliti perlu mendeskripsikan 

secara ringkas teori yang mendukung serta hasil penelitian yang relevan. 

 

2) Identifikasi Masalah 

Konsep identifikasi masalah (problem identification) adalah proses dan hasil 

pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi 

masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting 

di antara proses lain. Masalah penelitian (research problem) akan menentukan 

kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa 

disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan 

melalui studi literatur (literature review) atau lewat pengamatan lapangan 
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(observasi, survei), dan sebagainya. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai 

pernyataan yang mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau 

lebih variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel itu sendiri dapat 

didefinisikan sebagai konsep yang memuat nilai bervariasi, pembeda antara 

sesuatu dengan yang lain. Dalam suatu studi yang menggunakan alur-pikir 

deduktif kerap kali ditampilkan definisi operasional variabel, dan dalam penelitian 

kualitatif variabel itu seringkali disebut konsep, misalnya definisi konseptual. 

 

3) Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

a) Rumusan masalah dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang disusun 

berdasarkan latar belakang penelitian dan dirumuskan secara singkat dan jelas. 

Justifikasi masalah terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pertanyaan 

penelitian (Sequential Explanatory). 

b) Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian 

yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk 

memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga 

merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan 

analisa hasil penelitian lebih terarah. Menurut Moloeng (2000), fokus 

penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data 

yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah 

data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Perumusan fokus 

masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan 

rumusan fokus atau masalah masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah 

berada di lapangan (Sequential Exploratory). 

 

4) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dituliskan sesuai dengan rumusan masalah untuk 

mengungkapkan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian. 

 

5) Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian diuraikan dalam beberapa aspek diantaranya: (1) manfaat 

teoritis (menguraikan kontribusi penelitian terhadap khazanah keilmuan), dan    

(2) manfaat praktis (menguraikan kontribusi praktis hasil penelitian baik terhadap 

peneliti maupun pengguna hasil penelitian). 
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6) Kajian Pustaka 

Kajian pustaka tidak hanya merupakan kumpulan teori, melainkan hasil 

telaah kritis peneliti terhadap satu atau beberapa teori yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian antara lain 

jurnal ilmiah, buku, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, makalah, hasil 

diskusi dan seminar, serta terbitan resmi pemerintah dan non-pemerintah yang 

sumbernya terpercaya.  

 

7) Kerangka Pikir 

Kerangka pikir disajikan dalam bentuk uraian dan/atau bentuk bagan 

berdasarkan kajian teori yang diarahkan pada rumusan hipotesis. Kerangka pikir 

mengungkapkan fakta-fakta empiris untuk mendukung hipotesis yang 

dirumuskan. Kerangka pikir menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan 

antar variabel yang akan diteliti didasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan. 

Secara teoritis perlu adanya penjelasan hubungan antara variabel terikat 

(independent) dan variabel bebas (dependent). Apabila ada variabel lain seperti 

variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel 

tersebut terlibat dalam penelitian. Ini berarti, peneliti harus dapat mengaitkan 

antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kerangka pikir menjadi acuan 

dalam penyusunan hipotesis penelitian.  

 

8) Hipotesis Penelitian  

Hipotesis (jika ada) merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah 

penelitian berdasarkan hasil kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya 

melalui fakta-fakta empiris. 

 

9) Jenis dan Desain Penelitian 

Sekaran (2003) mengungkapkan pengertian desain penelitian sebagai suatu 

rencana penelaahan atau penelitian secara ilmiah dalam rangka menjawab 

pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Desain penelitian yang dibuat 

oleh seorang peneliti dapat merupakan pilihan-pilihan yang menentukan kegiatan 

penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif yakni mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menganalisis data 
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dalam bentuk yakni angka yang dalam praktiknya diberikan perlakuan tertentu 

yang diteliti di dalamnya. 

 

10) Waktu dan Tempat Penelitian  

Menurut Sugiyono (2018) tidak ada cara yang mudah untuk menentukan 

berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung 

pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian yakni berkisar minimal 6 

bulan mulai konsultasi judul dan proposal dengan penulisan hasil laporan. itu juga 

akan tergantung cakupan penelitian, dan bagaimana penelitian mengatur waktu 

yang digunakan.  Sedangkan tempat penelitian diungkapkan secara spesifik. 

 

11) Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015, p. 38) 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki 

variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan 

untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. 

 

12) Prosedur Penelitian 

Pada prosedur diuraikan proses pelaksanaan penelitian dari penelitian 

pendahuluan, pengembangan instrumen, pengumpulan data, sampai pada 

penulisan laporan. Penyajian prosedur penelitian dalam bentuk naratif dan bagan 

(skema). Prosedur/langkah-langkah penelitian tindakan kelas diuraikan secara 

rinci yang meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

hingga refleksi pada setiap siklus.  

a) Perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu 

dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan, misalnya:  

(1) menyusun perangkat pembelajaran, antara lain RPP  

(2) pengadaan media, bahan dan alat  

(3) pengembangan instrumen penilaian.  

b) Pelaksanaan tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan 

oleh guru dan siswa sesuai skenario pembelajaran secara jelas dan rinci 

(relevan dengan tindakan). 
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c) Observasi dan interpretasi berisi penjelasan mengenai objek amatan (misalnya 

partisipasi siswa secara berkelompok dalam membuat peta semantik) dan cara 

pengamatannya.  

d) 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.  

 

13) Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017, p. 102) yang dimaksud dengan instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan 

data, dan instrumen yang lazim digunakan dalam penelitian adalah beberapa 

daftar pertanyaan serta kuesioner yang disampaikan dan diberikan kepada masing-

masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian pada saat observasi.  

Contoh instrumen penelitian dalam penelitian campuran adalah Tes + Angket + 

Lembar Observasi (QUAN-qual) dan Observation Sheet + Dokumen + Angket / 

Likert Scale (QUAL-quan). 

 

14) Teknik Pengujian Keabsahan data 

Pengujian keabsahan data antara lain dapat dilakukan dengan                      

(1) trianggulasi (trianggulasi data, trianggulasi peneliti, trianggulasi teori, dan 

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

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi bias hasil penelitian. Selain 

itu, untuk menjaga reliabilitas data dapat dilakukan dengan mengembangkan 

database. 

 

15) Teknik Analisis Data 

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 statistika yang digunakan untuk uji 

persyaratan analisis dan menguji hipotesis atau menganalisis data harus dituliskan 

(bisa ditempatkan dalam lampiran). 
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16) Hasil Penelitian 

Peneliti menyusun secara sistematik dan disertai dengan argumentasi yang 

secara logis dan benar tentang informasi ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, 

terutama informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Penyajian hasil 

penelitian dalam bentuk tabel, kurva, grafik, gambar, atau bentuk lain harus 

memuat semua informasi yang diperlukan secara lengkap dan jelas. Untuk 

memperjelas penyajian, hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, kurva, 

grafik, gambar, atau bentuk lain sesuai keperluan terhadap hasil penelitian yang 

diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian teoretis, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. 

 

17) Pembahasan 

Hasil analisis data yang telah ditampilkan pada bagian sebelumnya, harus 

diinterpretasikan pada bagian ini. Misalnya, suatu produk dinilai X oleh seorang 

ahli dimana ada beberapa aspek tertentu memperoleh nilai yang rendah. Peneliti 

harus mengevaluasi aspek-aspek tersebut dan rencana apa yang bisa dilakukan 

oleh peneliti selanjutnya agar aspek ini tidak bermasalah lagi. Perlu diperhatikan 

bahwa bagian ini bukan merupakan tempat untuk memindahkan angka-angka 

pada bagian analisis data dalam bentuk paragraf. Mahasiswa harus mampu 

melakukan penjelasan tentang angka-angka ini secara berbobot yang bisa 

dihubungkan dengan hasil-hasil penelitian atau kajian teori yang telah dilakukan 

pada BAB II. 

 

18) Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan 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. 

 

19) Saran 

Saran 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. 
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7. Bagian Akhir Skripsi 

Unsur-unsur yang perlu dimasukkan dalam bagian akhir skripsi meliputi 

semua hal yang mendukung atau berkaitan erat dengan uraian dalam bagian inti, 

yaitu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

a. Daftar Pustaka 

Bagian ini secara cermat memuat pustaka yang digunakan dalam penelitian. 

Teknik penulisan daftar pustaka mengikuti yang diuraikan pada Bab VI dan 

contohnya dapat dilihat pada Lampiran 5.19. 

 

b. Lampiran 

Bagian ini dapat memuat; persuratan, perangkat pembelajaran, instrumen 

penelitian, data dan hasil analisis data penelitian, serta dokumentasi pelaksanaan 

penelitian. 

 

c. Jadwal Penelitian 

Bagian ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian 

dalam bentuk bar chart. Jadwal Penelitian hanya dibutuhkan untuk Proposal 

skripsi. Contoh jadwal penelitian dapat dilihat pada lampiran 5.17. 

 

d. Daftar Riwayat Hidup 

Bagian ini secara cermat memuat informasi personal dan akademik peneliti 

maksimal 1 halaman. 
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BAB VI 

TATA TULIS SKRIPSI 

 

A. Bahasa yang Digunakan 

Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan ragam 

bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki ciri-ciri antara lain:                         

(1) menggunakan ejaan bahasa Indonesia baku; (2) menggunakan istilah baku; (3) 

menggunakan istilah yang lugas dan konsisten; (4) menggunakan unsur-unsur 

gramatikal yang lengkap dalam kalimat, (5) menggunakan imbuhan (awalan, 

sisipan, akhiran) secara tersurat; (6) menggunakan kata tugas (dan, dari, daripada) 

secara tepat, eksplisit dan konsisten, (7) paragraf memuat sebuah ide pokok dan 

minimal dua ide pendukung; (8) memiliki kebertautan makna antarkalimat dan 

antar paragraf, serta (9) menghindari penggunaan bentuk persona (kita, saya, 

kami, dan lain-lain). 

 

B. Aturan Pengetikan 

1. Kertas 

Naskah skripsi dicetak pada kertas A4 (21,5 cm x 29,7 cm) berwarna putih 

dengan massa 70 gram. Bila menggunakan kertas khusus seperti kertas milimeter 

untuk grafik, kertas kalkir untuk bagan dan lain-lain boleh di luar batas ukuran 

akan tetapi harus dilipat sesuai dengan ukuran naskah. Tiap bab diberi pembatas 

dengan kertas HVS berwarna putih dan berlogo Universitas Sulawesi Barat 

transparan (watermark) pada bagian tengah kertas. 

 

2. Format 

Skripsi wajib diketik dengan menggunakan jenis huruf (font) Times New 

Roman (TNR) ukuran 12 pt dengan spasi 1,5. Pengetikan naskah harus 

menggunakan font yang sama pada keseluruhan isi teks. Skripsi dicetak dengan 

menggunakan tinta warna hitam kecuali untuk diagram, grafik, atau gambar harus 

dicetak dengan tinta warna. 

 

3. Batas-batas Tepi Naskah (Margin) 

Margin kertas untuk pengetikan naskah skripsi adalah sebagai berikut. 
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Tepi atas : 3 cm   Tepi bawah : 3 cm 

Tepi kiri : 4 cm   Tepi kanan : 3 cm 

 

4. Penulisan Judul Bab, Subbab, dan Anak Subbab 

a. Judul bab diketik dengan huruf kapital pada halaman baru dengan jarak 3 cm 

dari tepi atas kertas. Lihat hierarki penulisan (pada Lampiran 6.1.) dan 

penomoran bab dan subbab. Nomor bab ditulis dengan angka romawi, judul 

bab ditulis dengan huruf kapital, serta ditebalkan (bold). 

b. Pengetikan judul subbab dan nomor subbab dimulai dari tepi kiri. Huruf awal 

setiap kata dalam judul subbab ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas 

(dan, di, ke, dari, untuk, yang) yang tidak ditulis pada awal judul. Penomoran 

subbab menggunakan huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya). Judul subbab 

harus ditebalkan (bold). 

c. Pengetikan anak subbab dimulai dari tepi kiri. Huruf awal dalam anak subbab 

ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas yang tidak ada pada awal judul. 

Penomoran anak subbab menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya). 

Judul anak subbab harus ditebalkan (bold). 

 

5. Hierarki Penulisan dan Penomoran Bab dan Subbab 

Penomoran menggunakan tata urutan sebagai berikut: 

a. Tingkat pertama, menggunakan angka Romawi besar, seperti I, II 

b. Tingkat kedua, menggunakan huruf Latin besar, seperti A, B 

c. Tingkat ketiga, menggunakan angka Arab, seperti 1, 2 

d. Tingkat keempat, menggunakan huruf Latin kecil, seperti a, b 

e. Tingkat kelima, menggunakan angka Arab dengan satu kurung: 1), 2) 

f. Tingkat keenam, menggunakan huruf Latin kecil dengan satu kurung, seperti 

a), b) 

g. Tingkat ketujuh, menggunakan angka Arab dengan dua kurung: (1), (2) 

h. Tingkat kedelapan, dengan huruf Latin kecil dengan dua kurung: (a), (b) 

 

6. Pengetikan Alinea Baru 

Pengetikan alinea baru dimulai satu tab dengan jarak 10 mm dari tepi kiri 

alinea. Setiap alinea minimal terdiri dari tiga kalimat yang terdiri dari pokok 

pikiran, kalimat penjelas, dan kalimat penghubung ke paragraf berikutnya. 
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7. Penomoran Halaman 

Nomor halaman diletakkan di bagian bawah tengah, dua spasi di bawah 

baris terakhir naskah. Nomor halaman ditulis dengan angka arab, dimulai dari bab 

pendahuluan sampai lampiran. Halaman-halaman sebelumnya (halaman judul, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dll.) menggunakan angka 

romawi kecil. 

 

8. Penomoran Persamaan Matematis 

Jika di dalam skripsi terdapat beberapa rumus atau persamaan matematis, 

maka (1) persamaan matematis ditulis menggunakan tools equation editor, (2) 

penomorannya menggunakan angka arab yang ditempatkan di tepi kanan, di 

antara dua tanda kurung. Contoh : 

Untuk data yang berbentuk dikotomi, pemodelan Rasch menggabungkan suatu 

algoritma yang menyatakan hasil ekspektasi probabilistik dari butir ‘i’ dan 

responden (siswa) ‘n’, yang secara matematis dinyatakan sebagai (Bond & Fox, 

2007): 

P𝑛𝑖(X𝑛𝑖 = 1/β𝑛, δ𝑖) =  
𝑒(β𝑛−δ𝑖)

1+𝑒(β𝑛−δ𝑖)                                (5) 

 

9. Ketebalan Skripsi 

Ketebalan skripsi antara 45-75 halaman yang dihitung dari halaman 1 

(satu) pada Bab Pendahuluan sampai dengan halaman terakhir pada Bagian Daftar 

Pustaka. 

 

10. Penyajian Tabel 

Penyajian tabel dalam skripsi memiliki aturan sebagai berikut: 

a. Tulisan “Tabel”, nomor tabel, dan judul tabel dicantumkan di atas tabel, di 

tengah-tengah antara tepi kanan dan kiri. 

b. Semua tabel diberi nomor urut dengan angka Arab, seperti: 1, 2, 3 atau 

penomoran dengan penunjuk bab, seperti Tabel 4.1., yang artinya tabel tersebut 

terdapat pada bab IV dan muncul pertama pada bab tersebut. Jadi, untuk setiap 

bab, nomor urut tabel dimulai dari nomor 1. 

c. Tabel tidak menggunakan garis tegak (vertikal), tetapi hanya menggunakan 

garis datar (horizontal). 

d. Judul tabel harus dirujuk dalam tubuh paragraf, tidak hanya ditampilkan saja. 
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e. Judul tabel yang lebih dari satu baris, baris kedua dan seterusnya ditulis sejajar 

dengan huruf awal judul dan ditulis dengan jarak satu spasi. Judul tabel tidak 

diakhiri tanda titik. 

f. Setiap tabel disajikan tidak lebih dari satu halaman (tidak terpotong). Tabel 

yang melebihi satu halaman diletakkan di dalam lampiran. 

g. Tulisan dalam tabel ditulis dengan spasi tunggal. 

h. Tabel dan gambar yang disajikan harus diberi interpretasi berupa simpulan 

mengenai pola atau kecenderungan yang terlihat pada data, bukan berupa 

pernyataan yang mengulang isi tabel. 

i. Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama 

akhir penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman pada bagian bawah kanan 

tabel. 

j. Tabel diusahakan untuk ditempatkan pada satu halaman, jika terpaksa harus 

melintas 2 halaman karena beberapa alasan ilmiah, kepala tabel harus muncul 

pada halaman selanjutnya dengan menggunakan fitur “Repeat Header Row” . 

Contoh : 

Tabel 6.1 (Contoh Penulisan Tabel) Distribusi Data Pretest pada Kelompok  

                      Kontrol 

Interval Median f 
% 

Relatif Kumulatif 

40 – 49 44,5 3 7,5 7,5 

50 – 59  54,5 5 12,5 20,0 

60 – 69  64,5 17 42,5 62,5 

70 – 79  74,5 8 20 82,5 

80 – 89  84,5 5 12,5 95,0 

90 – 100  94,5 2 5 100,0 

Jumlah  40 100  

                   (Mangunkusumo, 2018, p. 77) 

 

11. Penyajian Gambar 

Gambar meliputi foto, grafik, diagram, peta, bagan, skema, dan objek lain 

yang sejenis. Penyajiannya mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

a. Tulisan “Gambar”, nomor gambar, dan judul gambar diletakkan di bawah 

gambar, di tengah antara tepi kiri dan kanan. Cara penulisan judul gambar 

sama dengan judul tabel. 
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b. Setiap gambar yang disajikan wajib dirujuk di dalam tubuh paragraf skripsi. 

Penunjukan gambar dalam teks harus menyebutkan nomornya, tidak 

menggunakan kata-kata gambar di bawah ini atau gambar di atas. Misalnya: 

Berdasarkan Gambar 2.3.  dapat dinyatakan bahwa ... 

c. Gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus ditempatkan 

pada halaman tersendiri. 

d. Gambar yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama 

akhir penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman pada bagian bawah tengah 

gambar. 

Contoh : 

 
Gambar 6.1 (Contoh Penyajian Gambar) Taksonomi Bloom 

(Anderson & Krathwohl, 2001, p. 30) 

 

12. Penerapan Kaidah Ejaan dan Penulisan Kata 

Untuk naskah berbahasa Indonesia, tata cara penggunaan tanda baca, 

penulisan huruf, dan penulisan kata harus disesuaikan dengan rambu-rambu yang 

termuat dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia edisi terbaru. 

Beberapa kaidah ejaan dan penulisan kata yang perlu diperhatikan antara 

lain: 

a. Tanda baca melekat pada kata di depannya (contoh: kertas, pensil, dan tinta). 

b. Tanda titik tidak dipakai pada akhir bab, subbab, maupun anak subbab. 

c. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk 

kalimat, tetapi jika anak kalimat mengikuti induk kalimat tidak dipakai koma. 

d. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan 

bahasa, tetapi tidak dipakai pada kata bentukannya. Misalnya: bangsa 

Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris, mengindonesiakan. 
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e. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur nama diri, tetapi tidak 

untuk yang bukan nama diri, misalnya: SMP Negeri 1, Program Studi Biologi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, di sekolah menengah itu, suatu program 

studi. 

f. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur kata ulang pada nama 

badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 

Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Taman Kanak-Kanak Pertiwi, Yayasan 

Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

g. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, majalah, dan surat kabar 

yang dikutip dalam tulisan. Misalnya: buku Negarakertagama karangan 

Prapanca, surat kabar Suara Karya. 

h. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian 

kata, kata, atau kelompok kata. Misalnya: 

1) Huruf pertama kata abad ialah a. 

2) Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. 

i. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau 

ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya: 

1) Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana 

2) Weltanschauung diterjemahkan menjadi “pandangan dunia” 

j. Imbuhan (awalan dan atau akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 

Misalnya: memublikasi, menyosialisasikan, mengoordinasi, memproduksi, 

mengklasifikasi, pemprograman, dan menetralkan. 

k. Awalan dan akhiran pada gabungan kata ditulis serangkai. Misalnya: 

dilipatgandakan, mengggarisbawahi, dan mempertanggungjawabkan. 

l. Gabungan kata yang salah satu unsurnya hanya dipakai sebagai kombinasi 

ditulis serangkai, tetapi tidak untuk gabungan kata yang bukan kombinasi. 

Misalnya: antarnegara, elektromagnetik, mancanegara, pascapanen, 

semikonduktor, nonkolaborasi, terima kasih, tanggung jawab, dan budi daya. 

m. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 

Misalnya: di dalam, di mana, ke mana, di antaranya, di samping itu, dari mana, 

dan dari siapa. 
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n. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang 

tidak diikuti tanda titik. Misalnya: Cu (kuprum), kVA (kilovolt ampere), l 

(liter), kg (kilogram), dan Rp (rupiah). 

o. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan 

kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau 

dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya: 

1) Empat puluh lima persen siswa kurang aktif dalam diskusi 

2) Ada 45% siswa yang tidak aktif selama pembelajaran Biologi 

p. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun 

gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf 

kecil. Misalnya: pemilu (pemilihan umum) 

q. Penulisan kata serapan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya: 

praktik (bukan praktek), objek (bukan obyek), subjek (bukan subyek), survei 

(bukan survey), dan analisis (bukan analisa). 

 

C. Penulisan Sumber Kutipan 

1. Batasan Kutipan 

Kutipan adalah salinan suatu ide/konsep/temuan orang ke dalam suatu karya 

tulis. Membuat kutipan bukanlah hal yang salah, bahkan seharusnya dilakukan 

dalam penulisan karya ilmiah. Akan tetapi, kesan bahwa kajian pustaka hanya 

berupa tempelan kutipan layaknya sebuah kliping kutipan harus dihindari. 

Untuk itu, kutipan-kutipan yang dibuat harus berselang-seling dengan interpretasi 

dan argumentasi dari penulis. Dengan demikian, tampak bahwa penulis memiliki 

pendapat atau pandangan tertentu terhadap apa yang dikutip, dalam kaitannya 

dengan masalah yang diteliti. 

Informasi lengkap tentang sumber kutipan dituliskan dalam sebuah daftar 

yang disebut daftar pustaka. Format penulisan kutipan harus sama dengan format 

yang dipakai pada penulisan daftar pustaka. Setiap sumber yang dikutip di dalam 

naskah skripsi harus terdapat di dalam daftar pustaka. Sumber yang tidak dirujuk 

di dalam naskah skripsi tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Format 

yang digunakan di dalam skripsi mengacu kepada format yang disepakati secara 
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internasional oleh American Psychological Association (APA) edisi ke-7 tahun 

2019. 

 

2. Penulisan Kutipan Tak Langsung 

Pada sistem APA, penulisan kutipan tak langsung yang merupakan bagian 

tertentu dari sebuah buku/artikel harus menyertakan nomor halaman tempat 

bagian yang dikutip. Akan tetapi, penulisan kutipan tak langsung yang 

merupakan inti sari dari keseluruhan hasil sebuah penelitian tidak perlu 

mencantumkan nomor halaman. Penulisannya cukup dengan mencantumkan 

nama pengarang dan tahun penerbitan pustaka. Contoh penulisannya seperti di 

bawah ini. 

a. Kutipan tak langsung dari bagian tertentu sebuah karya tulis 

Pembelajaran yang terprogram dan dirancang dengan baik tentu dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berkaitan dengan pengertian hasil 

belajar, Sudiyarto (2004, p. 72) memberikan batasan sebagai tingkat 

penguasaan yang dicapai oleh pelajar setelah mengikuti program 

pembelajaran. 

atau 

Pembelajaran yang terprogram dan dirancang dengan baik tentu dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar dapat didefinisikan 

sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar setelah mengikuti 

program pembelajaran (Sudiyarto, 2004, p. 72) 

 

b. Kutipan tak langsung yang berupa intisari sebuah karya tulis 

Pendidikan karakter terbukti memiliki kontribusi besar terhadap luaran 

pendidikan. Hal itu dapat dikaitkan dengan temuan penelitian Hollingshead 

(2009) bahwa siswa yang mendapat program pendidikan karakter lebih cepat 

mendapat tempat magang daripada siswa yang tidak mengikutinya. 

atau 

Pendidikan karakter terbukti memiliki kontribusi besar terhadap luaran 

pendidikan. Telah ditemukan bahwa siswa yang mendapat program 

pendidikan karakter lebih cepat mendapat tempat magang daripada siswa 

yang tidak mengikutinya (Hollingshead, 2009). 
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3. Penulisan Kutipan Langsung 

Kutipan langsung pada sistem APA ditulis dengan menyebutkan nama 

pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat/teks yang dikutip. Gunakan “p. ” 

Untuk menunjukkan halaman tunggal dan “pp. ” apabila lebih dari satu halaman. 

Jika halamannya terpisah, gunakan tanda koma diantara halaman tersebut, contoh 

: pp. 67, 72. Kutipan langsung dibedakan atas dua jenis, yaitu kutipan langsung 

pendek dan kutipan langsung panjang. 

a. Kutipan langsung pendek 

Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama 

dengan 40 kata (≤ 4 baris). Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan 

memberi tanda petik/kutip di awal dan akhir kutipan. Contoh penulisannya seperti 

di bawah ini. 

Mengenai penyebab kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika, 

Budiyono (2004, p. 131) berpendapat, “Langkah pertama dalam penyelesaian 

soal cerita adalah menuliskan kalimat matematika dan siswa sering melakukan 

kesalahan pada langkah ini karena tidak memahami maksud soal”. 

atau 

Mengenai penyebab kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika, 

Budiyono berpendapat, “Langkah pertama dalam penyelesaian soal cerita adalah 

menuliskan kalimat matematika dan siswa sering melakukan kesalahan pada 

langkah ini karena tidak memahami maksud soal” (2004, p. 131) 

 

b. Kutipan langsung panjang 

Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata     

(> 4 baris). Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri, dengan 

jarak 0,5 inci dari margin kiri, dan jarak antarbaris 1 spasi. Teks yang dikutip 

tidak perlu diberi tanda petik pada pembuka dan penutupnya. Contoh 

penulisannya sebagai berikut ini. 

1) Nama penulis disebutkan dalam kalimat 

Agar pembelajaran bahasa Inggris mencapai tingkat komunikatif, Waluyo et 

al. (2004) menyatakan:  

Dalam kaitannya dengan kinerja guru dan siswa di dalam kelas, 

disarankan agar jumlah siswa dalam setiap ruang kelas bahasa Inggris 
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tidak terlalu banyak, yaitu hanya antara 20 hingga 25 siswa. Hal ini 

penting agar setiap siswa memperoleh giliran melakukan tugas dan 

menerima balikan yang memadai dari guru. Di samping itu, kelas yang 

kecil memudahkan guru mengelola kelas, khususnya dalam 

mengontrol perilaku berbahasa siswa. (p.96) 

2) Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 

Seorang pakar pendidikan secara rinci merumuskan pengertian minat dalam 

tiga batasan sebagai berikut:  

Pertama, sebagai suatu sikap yang menetap yang mengikat perhatian 

individu ke arah objek-objek tertentu secara selektif; kedua perasaan 

yang berarti bagi individu terhadap kegiatan, pekerjaan atau objek-

objek yang dihadapi oleh setiap individu; dan ketiga kesiapan individu 

yang mengatur atau mengendalikan perilaku dalam arah tujuan 

tertentu (Chapin, 2000, p.255). 

 

4. Penulisan Nama Penulis dalam Sumber Kutipan 

a. Penulisan Nama Penulis berdasarkan Negara 

Berdasarkan negaranya, nama penulis dalam sumber kutipan dituliskan 

dengan tata cara seperti yang termuat pada Tabel 6.2. 

Tabel 6.2. Tata Cara Penulisan Nama Penulis berdasarkan Negara 

Nama berdasar Negara Nama Penulis 
Penulisan dalam 

Kutipan 

Nama penulis barat Joseph J. Krajcik Krajcik 

Nama Indonesia dengan marga Rosiana Silalahi Silalahi 

Nama Indonesia dengan nama 

suami 

Yayah Koswara Koswara 

Nama Indonesia satu kata Sugiyanto Sugiyanto 

Nama Indonesia lebih dari satu 

kata 

Djemari Mardapi Mardapi 

Nama Jepang dan Korea Hiroko 

Yakamoto 

Yakamoto 

Nama Belanda dengan de, van, 

vanden, vander 

Kees de Vries 

Guus van der 

Haar 

De Vries 

Van der Haar 

 

b. Penulisan Nama Penulis berdasarkan Jumlahnya 

Berdasarkan jumlahnya, nama penulis dalam sumber kutipan dituliskan 

dengan tata cara seperti yang termuat pada tabel Tabel 6.3. 

Tabel 6.3. Tata Cara Penulisan Nama Penulis berdasarkan Jumlahnya 

Jumlah Penulis Cara Penulisan Sumber Kutipan 

Satu penulis Luna (2020) atau (Smith, 2020) 

Dua penulis Salas dan D’Agostino (2020) atau (Salas & 
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Jumlah Penulis Cara Penulisan Sumber Kutipan 

 D’Agostino, 2020) 

Tiga penulis atau lebih Martin et al. (2020) atau (Martin et al., 2020) 

Lembaga/organisasi yang 

memiliki singkatan 

Kutipan pertama 

 

 

 

 

Kutipan berikutnya 

 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud, 2015) atau (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud], 

2015) 

 

Kemendikbud (2015) atau (Kemendikbud, 

2015) 

Lembaga/organisasi yang 

tidak memiliki singkatan 

Stanford University (2020) atau (Stanford 

University, 2020) 

 

c. Pengutipan dari Sumber Kedua 

Dalam menulis karya ilmiah, sebaiknya pustaka yang dikutip merupakan 

sumber pertama atau sumber asli. Akan tetapi, kadang-kadang hal itu sulit 

dilakukan karena buku aslinya berbahasa asing (selain bahasa Inggris) atau sulit 

diperoleh. Oleh karenanya, sumber kedua dapat digunakan dan penulisan sumber 

kutipan dengan menyebutkan penulis asli, sedangkan pada daftar pustaka 

dituliskan identitas sumber kedua. Contoh: 

1) Kutipan 

Hal tersebut sesuai dengan simpulan Keuss dan Sloth (Hollingshead, 2009, 

p. 171) bahwa hambatan utama dalam implementasi pendidikan karakter 

adalah para guru tidak pernah mengikuti pendidikan karakter sehingga siswa 

dengan mudah dapat mengidentifikasi perilaku guru yang tidak sinkron. 

atau 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hollingshead (2009, p. 171) yang 

mengutip simpulan Keuss dan Sloth bahwa hambatan utama dalam 

implementasi pendidikan karakter adalah para guru tidak pernah mengikuti 

pendidikan karakter sehingga siswa dengan mudah dapat mengidentifikasi 

perilaku guru yang tidak sinkron. 

2) Daftar pustaka 

Hollingshead, B. (2009). The concerns-based adoption model: A framework 

for examining implementation of a character education program. 

NASSP Bulletin, 93, pp.166-184 
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d. Mengutip dari Beberapa Penulis yang Berbeda 

Sumber-sumber yang berbeda bisa dikutip dalam satu untuk mendukung 

sebuah pendapat atau temuan. Penyebutannya dilakukan berdasarkan urutan 

alfabet dan penulisan setiap sumber dipisahkan dengan tanda titik koma. Contoh: 

Jamarah dan Aswan (2005, p. 12); Ridhani (2004, p. 7); serta Zubaidi dan 

Mawarni (2010, p. 87) memberikan batasan hasil belajar sebagai perubahan 

perilaku dan pribadi seseorang setelah proses pembelajaran berlangsung 

atau 

Beberapa penulis memberikan batasan hasil belajar sebagai perubahan perilaku 

dan pribadi seseorang setelah proses pembelajaran berlangsung (Jamarah & 

Aswan, 2005, p. 12; Ridhani, 2004, p. 7; Zubaidi & Mawarni, 2010, p. 87) 

 

e. Karya dengan Nama Belakang Penulis yang Sama 

Jika mengutip dari karya dengan nama belakang penulis yang sama dengan 

kutipan sebelumnya, nama depan penulis perlu dicantumkan pada kutipan. 

Contoh: 

Tarigan, J. (2004) menyatakan bahwa keterampilan menulis (produktif) 

dipengaruhi oleh keterampilan membaca (reseptif). Hal tersebut relevan dengan 

simpulan Tarigan, H.G. (2005) bahwa pola kalimat yang ditulis siswa 

merupakan refleksi dari hasil membacanya. 

atau 

Tarigan, J. (2004) dan Tarigan, H.G. (2005) menyatakan bahwa ada korelasi 

positif antara kemampuan membaca dan menulis. 

 

f. Jika Nama Penulis Tidak Teridentifikasi 

Jika tidak ada nama penulis, dalam sumber kutipan dapat dituliskan judul 

buku/artikel dan tahun. Kutipan dari buku, brosur, laporan atau terbitan berkala 

(majalah/surat kabar), judul ditulis dalam tanda petik. Contoh: 

Soal cerita adalah wacana dengan bahasa yang mengandung simbol untuk 

menyampaikan masalah dan pemecahannya menggunakan konsep matematika 

(Interpersonal Skills, 2004) 

atau  
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Untuk bidang Matematika, siswa Indonesia berada pada peringkat 36 dari 48 

negara atau di bawah rata-rata internasional (“Understanding Science Report”, 

2018) 

 

g. Mengutip dari Penulis yang Sama Tahunnya 

Ketika referensi bersumber dari beberapa tulisan yang dimiliki oleh peneliti 

yang sama pada tahun yang sama pula maka kita gunakan huruf alfabet kecil 

setelah tahun terbit tulisannya. 

Judge dan Kammeyer-Mueller (2012b) 

(Judge & Kammeyer-Mueller, 2012a) 

 

h. Memotong kutipan 

Jika kutipan langsung tidak disalin satu kalimat secara utuh, penulisan harus 

diberi tiga titik. Contoh: 

Saka (2010, p. 41) menyatakan, “Kerja sama dalam kelompok dan 

antarkelompok dapat meningkatkan prestasi siswa…”. 

atau 

Pengertian trianggulasi metode adalah penggunaan berbagai metode untuk data 

yang sama seperti yang dijelaskan Sutopo (2011, p. 95), “…dengan teknik 

pengumpulan data yang berbeda pada sumber yang sama tersebut, peneliti bisa 

menarik simpulan”. 

 

i. Mengutip dari Website 

Pada dasarnya mengutip dari website atau sumber elektronik sama dengan 

mengutip dari sumber tercetak. Yang dicantumkan adalah nama penulis, tahun 

penerbitan, nomor halaman (untuk kutipan langsung) atau jika tidak ada nomor 

halaman, sebutkan nomor bab, nomor gambar, tabel, atau paragraf. Jadi, alamat 

website tidak perlu dituliskan dalam sumber kutipan. Alamat website dan 

informasi lain dituliskan pada Daftar Pustaka. Contoh: 

1) Kutipan 

Hal tersebut mengacu pada pendapat Basuki (2013, p. 202), “Tes kesiapan 

membaca menekankan keterampilan yang perlu untuk tingkat membaca usia dini 

yang mencakup: perbendaharaan kata, menderetkan atau mencocokkan kata-kata, 
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mencocokkan gambar, huruf, atau kata secara visual, atau menyebut nama huruf-

huruf dan membaca kata”. 

atau 

Tes kesiapan membaca menurut Kasih (2020) adalah tes untuk anak uisa dini 

untuk mengukur perbendaharaan kata, mencocokkan kata, mencocokkan gambar, 

huruf atau menyebut huruf-huruf dan membaca kata. 

2) Daftar Pustaka 

Kasih, Ayunda Pininta. (25 Maret 2020). UN Batal, UTBK SBMPTN Tetap 

Diadakan dengan Sistem “Rolling”.  Diperoleh dari https://edukasi.kom-

pas.com/read/2020/03/25/160132371/un-batal-utbk-sbmptn-tetap-

diadakan-dengan-sistem-rolling 

 

D. Penulisan Daftar Pustaka 

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB V buku pedoman ini, istilah yang 

digunakan dalam buku pedoman ini adalah DAFTAR PUSTAKA, bukan 

DAFTAR RUJUKAN atau REFERENSI. Daftar pustaka disusun secara alfabetis 

dari huruf pertama nama penulis (yang sudah dibalik). Identitas setiap pustaka 

harus ditulis lengkap dan benar agar memudahkan pembaca menelusuri kembali 

referensi yang digunakan dalam menulis skripsi. Oleh karena itu, pustaka yang 

digunakan sebagai acuan hendaknya dipilih yang lengkap identitasnya. Identitas 

pustaka yang salah atau tidak lengkap tidak akan banyak gunanya dan secara tidak 

langsung menunjukkan kualitas penulisnya.  

Format daftar pustaka yang digunakan di dalam skripsi mengacu kepada 

format yang disepakati secara internasional oleh American Psychological 

Association (APA) edisi ke-7 tahun 2019. Penulisan daftar pustaka menggunakan 

spasi 1 pada masing-masing entry. Spasi antara entry satu dengan yang lain 

berjarak 1,5 spasi. Baris kedua pada masing-masing entry harus dimulai dengan 

jarak satu tab. 

 

1. Cara Penulisan Nama dalam Daftar Pustaka 

a. Jika penulis lebih dari seorang, antara nama penulis terakhir dan penulis 

sebelumnya dihubungkan dengan tanda ‘&’, bukan kata ‘dan’, bukan pula kata 

‘and’. 
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b. Istilah ‘et al.’ digunakan jika penulis atau pengarang berjumlah lebih dari 21 

orang. 

 

2. Contoh Penulisan entry dalam Daftar Pustaka 

a. Jurnal ilmiah 

1) Artikel jurnal, dengan DOI 

McCauley, S.M., & Christiansen, M.H. (2019). Language learning as language 

use: A cross-linguistic model of child language development. 

Psychological Review, 126(1), 1–51. https://doi.org/10/1037/rev0000126    
 

2) Artikel jurnal tanpa DOI, dengan alamat URL nondatabase 

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S.D. (2018). A descriptive 

review of ADHD coaching research: Implications for college students. 

Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(1), 17–39. 

https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-

jped/jped-volume-31  

3) Artikel jurnal dalam majalah ilmiah, atau koran ilmiah tanpa DOI 

Anderson, M. (2018). Getting consistent with consequences. Educational  

Leadership, 76(1), 26–33. 

Goldman, C. (28 November 2018). The complicated calibration of love, 

especially in adoption. Chicago Tribune. 
 

4) Artikel jurnal dengan DOI, 21 penulis atau lebih 

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L.,  

Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., 

Ebizusaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., 

Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-year 

reanalysis project. Bulletin of the American Metereological Society, 77(3),  

437–471. http://doi.org/fg6rf9  

5) Artikel jurnal dengan DOI, penulis tunggal dan kelompok penulis 

De Vries, R., Nieuwenhuijze, M., Buitendijk, S.E., & the members of 

Midwifery Science Work Group. (2013). What does it take to have a 

strong and independent profession of midwifery? Lessons from the 

Netherlands. Midwifery, 29(10), 1122–1128. https://doi.org/10.1016/ 

j.midw.2013.07.007  
 

6) Artikel jurnal dengan nomor artikel (eLocator) 

Burin, D., Kilteni, K., Rabuffetti, M., Slater, M., & Pia, L. (2019). Body  

ownership increases the interference between observed and executed  

movements. PLOS ONE, 14(1), Article e0209899.  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209899  

7) Artikel jurnal dalam database advance online publication 

Huestegge, S. M., Raettig, T., & Huestegge, L. (2019). Are face incongruent  

https://doi.org/10/1037/rev0000126
https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31
https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31
http://doi.org/fg6rf9
https://doi.org/10.1016/%20j.midw.2013.07.007
https://doi.org/10.1016/%20j.midw.2013.07.007
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209899
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voices harder to process? Effects of face–voice gender incongruency  

onbasic cognitive information processing. Experimental Psychology.  

Advance online publication. https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000440  

8) Artikel jurnal dalam cetakan 

Pachur, T., & Scheibehenne, B. (dalam cetakan). Unpacking buyer–seller  

differences in valuation from experience: A cognitive modeling approach.  

Psychonomic Bulletin & Review. 

9) Artikel jurnal, terbit dalam bahasa selain bahasa inggris 

Chaves-Morillo, V., Gómez Calero, C., Fernández-Muñoz, J. J., Toledano-

Muñoz, A., Fernández-Huete, J., Martínez-Monge, N., Palacios-Ceña, D., 

& Peñacoba-Puente, C. (2018). La anosmia neurosensorial: Relación entre 

subtipo, tiempo de reconocimiento y edad [Sensorineural anosmia: 

Relationship between subtype, recognition time, and age]. Clínica y Salud, 

28(3), 155–161. https://doi.org/10.1016/j.clysa.2017.04.002  
 

10) Artikel jurnal, terjemahan 

Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood (J. 

Bliss & H. Furth, Terjemahan.). Human Development, 15(1), 1–12. 

https://doi.org/10.1159/000271225 (Artikel asli terbit 1970) 
 

11) Artikel jurnal, dicetak ulang dari sumber lain 

Shore, M. F. (2014). Marking time in the land of plenty: Reflections on mental 

health in the United States. American Journal of Orthopsychiatry, 84(6), 

611–618. https://doi.org/10.1037/h0100165 (Dicetak ulang dari “Marking 

time in the land of plenty: Reflections on mental health in the United 

States,” 1981, American Journal of Orthopsychiatry, 51[3], 391–402, 

https://doi.org/10.1111/j.19390025.1981.tb01388.x) 
 

12) Edisi spesial dari sebuah jurnal 

Lilienfeld, S. O. (Ed.). (2018). Heterodox issues in psychology [Edisi spesial]. 

Archives of Scientific Psychology, 6(1), 51–104. 
 

13) Artikel jurnal dari Cochrane Database of Systematic Reviews 

Mehrholz, J., Pohl, M., Platz, T., Kugler, J., & Elsner, B. (2018).  

Electromechanical and robot-assisted arm training for improving activities  

of daily living, arm function, and arm muscle strength after stroke.  

Cochrane Database of Systematic Reviews.  

https://doi.org/10.1002/14651858.CD006876.pub5  
 

14) Artikel jurnal dari UpToDate database 

Morey, M. C. (2019). Physical activity and exercise in older adults. 

UpToDate. Diperoleh pada tanggal 22 Juli 2019, dari  

https://www.uptodate.com/contents/physical-activity-andexercise-in-older-

adults  

  

https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000440
https://doi.org/10.1016/j.clysa.2017.04.002
https://doi.org/10.1037/h0100165
https://doi.org/10.1111/j.19390025.1981.tb01388.x
https://doi.org/10.1002/14651858.CD006876.pub5
https://www.uptodate.com/contents/physical-activity-andexercise-in-older-adults
https://www.uptodate.com/contents/physical-activity-andexercise-in-older-adults
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15) Artikel jurnal dalam majalah ilmiah 

Bergeson, S. (4 Januari 2019). Really cool neutral plasmas. Science, 

363(6422), 33–34. https://doi.org/10.1126/science.aau7988  
 

b. Media Jurnalis 

1) Artikel koran 

Guarino, B. (4 Desember 2019). How will humanity react to alien life? 

Psychologists have some predictions. The Washington Post. 

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-

science/wp/2017/12/04/how-will-humanity-react-to-alien-

lifepsychologists-have-some-predictions  
 

2) Artikel blog ilmiah 

Klymkowsky, M. (15 September 2018). Can we talk scientifically 

about free will? Sci-Ed. https://blogs.plos.org/scied/2018/09/15/can-we-  

talkscientifically-about-free-will/  

3) Komentar pada portal online terjadwal 

KS in NJ. (15 Januari 2019). From this article, it sounds like men are figuring  

something out that women have known forever. I know of many  

[Komentar pada artikel “How workout buddies can help stave off  

loneliness”]. The Washington Post. https://wapo.st/2HDToGJ  

4) Editorial 

Cuellar, N. G. (2016). Study abroad programs [Editorial]. Journal of  

Transcultural Nursing, 27(3), 209. https://doi.org/10.1177  

/1043659616638722  

 

c. Buku 

1) Buku dengan DOI 

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological 

Association. https://doi.org/10.1037/0000092000  
 

2) Buku tanpa DOI, berasal dari database bereputasi 

Burgess, R. (2019). Rethinking global health: Frameworks of power. 

Routledge. 
 

3) Ebook atau audiobook tanpa DOI, dengan URL nondatabase 

Cain, S. (2012). Quiet: The power of introverts in a world that can’t stop 

talking (K. Mazur, Narr.) [Audiobook]. Random House Audio. 

http://bit.ly/2G0BpbI  
 

4) Buku dengan editor yang tertulis pada sampul buku 

Meadows, D. H. (2008). Thinking in systems: A primer (D. Wright, Ed.). 

Chelsea Green Publishing. 
 

https://doi.org/10.1126/science.aau7988
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/12/04/how-will-humanity-react-to-alien-lifepsychologists-have-some-predictions
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/12/04/how-will-humanity-react-to-alien-lifepsychologists-have-some-predictions
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/12/04/how-will-humanity-react-to-alien-lifepsychologists-have-some-predictions
https://blogs.plos.org/scied/2018/09/15/can-we-%20talkscientifically-about-free-will/
https://blogs.plos.org/scied/2018/09/15/can-we-%20talkscientifically-about-free-will/
https://wapo.st/2HDToGJ
https://doi.org/10.1177%20/1043659616638722
https://doi.org/10.1177%20/1043659616638722
https://doi.org/10.1037/0000092000
http://bit.ly/2G0BpbI
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5) Buku yang disunting dengan DOI, dengan penerbit lebih dari satu 

Schmid, H.-J. (Ed.). (2017). Entrenchment and the psychology of language 

learning: How we reorganize and adapt linguistic knowledge. American 

Psychological Association; De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1037 

/15969-000  

6) Buku yang disunting tanpa DOI, dari database bereputasi 

Hacker Hughes, J. (Ed.). (2017). Military veteran psychological health and  

social care: Contemporary approaches. Routledge. 

7) Ebook yang disunting atau audiobook tanpa DOI, dengan URL nondatabase 

Pridham, K. F., Limbo, R., & Schroeder, M. (Eds.). (2018). Guided 

participation in pediatric nursing practice: Relationship-based teaching and 

learning with parents, children, and adolescents. Springer Publishing 

Company. http://a.co/0IAiVgt 

8) Buku dalam bahasa selain bahasa inggris 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1966). La psychologie de l’enfant [The psychology 

of the child]. Quadrige. 

9) Buku terjemahan yang dicetak ulang 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver,  

Terjemahan.; 2nd ed.). Basic Books. (Buku asli terbit 1966) 

10) Ebook atau audiobook yang dicetak ulang 

Freud, S. (2010). The interpretation of dreams: The complete and definitive  

text (J. Strachey, Ed. & Trans.). Basic Books. (Buku asli terbit 1900) 

11) Buku yang memiliki volume 

Fiske, S. T., Gilbert, D. T., & Lindzey, G. (2010). Handbook of social  

psychology (5th ed., Vol. 1). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002  

/9780470561119  

12) Buku edisi tertentu 

Madigan, S. (2019). Narrative therapy (2nd ed.). American Psychological  

Association. https://doi.org/10.1037/0000131000  

13) Petunjuk diagnostik 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual  

of mental disorders (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.  

9780890425596  

14) Kamus atau ensiklopedia 

Zalta, E. N. (Ed.). (2019). The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer  

2019 ed.). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum 

2019/  

  

https://doi.org/10.1037%20/15969-000
https://doi.org/10.1037%20/15969-000
http://a.co/0IAiVgt
https://doi.org/10.1002%20/9780470561119
https://doi.org/10.1002%20/9780470561119
https://doi.org/10.1037/0000131000
https://doi.org/10.1176/appi.books.%209780890425596
https://doi.org/10.1176/appi.books.%209780890425596
https://plato.stanford.edu/archives/sum%202019/
https://plato.stanford.edu/archives/sum%202019/
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15) Antologi 

Gold, M. (Ed.). (1999). The complete social scientist: A Kurt Lewin reader.  

American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10319-000  

16) Kitab Suci 

The Qur’an (M. A. S. Abdel Haleem, Terjemahan). (2004). Oxford University  

Press. 

17) Karya sejarah 

Aristotle. (1994). Poetics (S. H. Butcher, Terjemahan). The Internet Classics  

Archive. http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.html (karya asli  

terbit 350 sebelum Masehi) 

18) Shakespheare 

Shakespeare, W. (1995). Much ado about nothing (B. A. Mowat & P.  

Werstine, Eds.). Washington Square Press. (Karya asli terbit 1623) 

19) Chapter pada buku yang disunting dengan DOI 

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019).  

Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority  

people. Dalam G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Eds.), Culturally responsive  

cognitive behavior therapy: Practice and supervision (2nd ed., pp. 287– 

314). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/  

0000119012  

20) Chapter pada buku yang disunting tanpa DOI, dari pengindeks bereputasi 

Weinstock, R., Leong, G. B., & Silva, J. A. (2003). Defining forensic  

psychiatry: Roles and responsibilities. Dalam R. Rosner (Ed.), Principles  

and practice of forensic psychiatry (2nd ed., pp. 7–13). CRC Press. 

21) Chapter pada ebook atau audiobook tanpa DOI, URL nondatabase 

Tafoya, N., & Del Vecchio, A. (2005). Back to the future: An examination of  

the Native American Holocaust experience. Dalam M. McGoldrick, J.  

Giordano, & N. Garcia-Preto (Eds.), Ethnicity and family therapy (3rd ed.,  

pp. 55–63). Guilford Press. http://a.co/36xRhBT  

22) Chapter pada buku yang disunting dalam bahasa selain bahasa Inggris 

Carcavilla González, N. (2015). Terapia sensorial auditiva: Activación  

cerebral por medio de la música [Auditory sensory therapy: Brain  

activation through music]. Dalam J. J. García Meilán (Ed.), Guía práctica  

de terapias estimulativas en el Alzhéimer (pp. 67–86). Editorial Síntesis. 

https://www.sintesis.com/guias-profesionales-203/guiapractica-de-

terapias-estimulativas-en-el-alzheimer-libro1943.html  

23) Chapter pada buku yang disunting, dicetak ulang dalam bentuk terjemahan 

Heidegger, M. (2008). On the essence of truth (J. Sallis, Terjemahan). Dalam  

D. F. Krell (Ed.), Basic writings (pp. 111–138). Harper Perennial Modern  

https://doi.org/10.1037/10319-000
http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.html
https://doi.org/10.1037/%200000119012
https://doi.org/10.1037/%200000119012
http://a.co/36xRhBT
https://www.sintesis.com/guias-profesionales-203/guiapractica-de-terapias-estimulativas-en-el-alzheimer-libro1943.html
https://www.sintesis.com/guias-profesionales-203/guiapractica-de-terapias-estimulativas-en-el-alzheimer-libro1943.html
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Thought. (Buku asli terbit 1961) 

24) Chapter pada buku yang disunting, dicetak ulang dari artikel jurnal 

Sacchett, C., & Humphreys, G. W. (2004). Calling a squirrel a squirrel but a  

canoe a wigwam: A category-specific deficit for artefactual objects and  

body parts. Dalam D. A. Balota & E. J. Marsh (Eds.), Cognitive  

psychology: Key readings in cognition (pp. 100–108). Psychology Press.  

(Dicetak ulang dari “Calling a squirrel a squirrel but a canoe a wigwam: A  

category-specific deficit for artefactual objects and body parts,” 1992,  

Cognitive Neuropsychology, 9[1], 73–86, http://doi.org/d4vb59  

25) Chapter pada buku yang disunting, dicetak ulang dari buku lain 

Bronfenbrenner, U. (2005). The social ecology of human development: A  

retrospective conclusion. Dalam U. Bronfenbrenner (Ed.), Making human  

beings human: Bioecological perspectives on human development (pp.  

27–40). SAGE Publications. (Dicetak ulang dari Brain and intelligence:  

The ecology of child development, pp. 113–123, oleh F. Richardson, Ed., 

1973, National Educational Press) 

26) Chapter pada buku yang memiliki volume 

Goldin-Meadow, S. (2015). Gesture and cognitive development. Dalam L. S.  

Liben & U. Mueller (Eds.), Handbook of child psychology and  

developmental science: Vol. 2. Cognitive processes (7th ed., pp. 339–380). 

John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118963418.childpsy209  

27) Chapter pada antologi 

Lewin, K. (1999). Group decision and social change. Dalam M. Gold (Ed.),  

The complete social scientist: A Kurt Lewin reader (pp. 265–284).  

American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10319-010  

(Karya asli terbit 1948) 

28) Entry pada kamus atau ensiklopedia, dengan penulis lebih dari satu 

American Psychological Association. (n.d.). Positive transference. Dalam  

APA dictionary of psychology. Diperoleh pada tanggal 31 Agustus 2019  

dari https://dictionary.apa.org/positivetransference  

29) Entry pada kamus atau ensiklopedia, dengan penulis tunggal 

Graham, G. (2019). Behaviorism. Dalam E. N. Zalta (Ed.), The Stanford  

encyclopedia of philosophy (Summer 2019 ed.). Stanford University. 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/behaviorism/  

30) Entry Wikipedia 

List of oldest companies. (13 Januari 2019). Dalam Wikipedia.  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_oldest_companies&old 

id=878158136  

  

http://doi.org/d4vb59
https://doi.org/10.1002/9781118963418.childpsy209
https://doi.org/10.1037/10319-010
https://dictionary.apa.org/positivetransference
https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/behaviorism/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_oldest_companies&oldid=878158136
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_oldest_companies&oldid=878158136
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d. Dokumen resmi dari organisasi/pemerintah 

1) Laporan dari organisasi/pemerintah 

Australian Government Productivity Commission & New Zealand  

Productivity Commission. (2012). Strengthening trans-Tasman economic 

relations.  https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/australia- 

newzealand/report/trans-tasman.pdf  

2) Laporan dari penulis tunggal pada organisasi/pemerintah 

Fried, D., & Polyakova, A. (2018). Democratic defense against  

disinformation. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/images/ 

publications/Democratic_Defense_Against_Disinformation_FINAL.pdf  

3) Laporan dari penulis tunggal pada organisasi/pemerintah, yang terbit dalam 

beberapa seri 

Blackwell, D. L., Lucas, J. W., & Clarke, T. C. (2014). Summary health  

statistics for U.S. adults: National Health Interview Survey, 2012 (Vital  

and Health Statistics Series 10, Issue 260). Centers for Disease Control  

and Prevention. https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_10/sr10_260.pdf  

4) Laporan dari Kelompok Kerja 

British Cardiovascular Society Working Group. (2016). British  

Cardiovascular Society Working Group report: Out-of-hours  

cardiovascular care: Management of cardiac emergencies and hospital in- 

patients. British Cardiovascular Society. http://www.bcs.com/documents/ 

BCSOOHWP_Final_Report_05092016.pdf  

5) Laporan tahunan 

U.S. Securities and Exchange Commission. (2017). Agency financial report:  

Fiscal year 2017. https://www.sec.gov/files/sec-2017-agency- 

financialreport.pdf  

6) Kode etik 

American Psychological Association. (2017). Ethical principles of  

psychologists and code of conduct (2002, diubah efektif 1 Juni 2010,  

dan 1 Januari 2017). https://www.apa.org/ethics/code/index.aspx  

7) Pengumuman hibah 

Blair, C. B. (Principal Investigator). (2015–2020). Stress, selfregulation and 

psycho-pathology in middle childhood (Project No. 5R01HD081252-04)  

[Grant]. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health &  

Human Development. https://projectreporter.nih.gov/project_info_details. 

cfm?aid=9473071&icde=40092311  

8) Kebijakan singkat 

Harwell, M. (2018). Don’t expect too much: The limited usefulness of  

common SES measures and a prescription for change [Kebijakan singkat].  

https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/australia-newzealand/report/trans-tasman.pdf
https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/australia-newzealand/report/trans-tasman.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/images/%20publications/Democratic_Defense_Against_Disinformation_FINAL.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/images/%20publications/Democratic_Defense_Against_Disinformation_FINAL.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_10/sr10_260.pdf
http://www.bcs.com/documents/BCSOOHWP_Final_Report_05092016.pdf
http://www.bcs.com/documents/BCSOOHWP_Final_Report_05092016.pdf
https://www.sec.gov/files/sec-2017-agency-financialreport.pdf
https://www.sec.gov/files/sec-2017-agency-financialreport.pdf
https://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
https://projectreporter.nih.gov/project_info_details.cfm?aid=9473071&icde=40092311
https://projectreporter.nih.gov/project_info_details.cfm?aid=9473071&icde=40092311
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National Education Policy Center. https://nepc.colorado.edu/publication/ 

SES  

9) Press release 

U.S. Food and Drug Administration. (14 Februari 2019). FDA authorizes  

first interoperable insulin pump intended to allow patients to customize  

treatment through their individual diabetes management devices [Press  

release]. https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/Press 

Announcements/ucm631412.htm  

 

e. Pertemuan ilmiah 

1) Materi konferensi 

Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (12–15 Juli 2017). Everybody’s got a  

little music in them: Using music therapy to connect, engage, and motivate  

[Materi konferensi]. Autism Society National Conference, Milwaukee,  

WI, United States. https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/ 

Session9517.html  

2) Artikel yang dipresentasikan 

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (30 Maret–2 April 2016). 

If mama ain’t happy, nobody’s happy: The effect of parental depression  

on mood dysregulation in children [Artikel dipresentasikan]. Southeastern  

Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA,  

United States. 

3) Poster yang dipresentasikan 

Pearson, J. (27–30 September 2018). Fat talk and its effects on state-based  

body image in women [Poster dipresentasikan]. Australian Psychological  

Society Congress, Sydney, NSW, Australia. http://bit.ly/2XGSThP  

 

f. Skripsi/Tesis/Disertasi 

1) Skripsi, tesis, atau disertasi yang tidak diterbitkan 

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of  

elementary school leaders [Disertasi tidak terbit]. University of Virginia. 

2) Skripsi, tesis, atau disertasi dalam database 

Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations  

and new lessons from the Milgram experiment (Publication No.  

10289373) [Disertasi, University of Wisconsin–Madison]. ProQuest  

Dissertations and Theses Global. 

3) Skripsi, tesis, atau disertasi yang diterbitkan online (bukan pada database) 

Hutcheson, V. H. (2012). Dealing with dual differences: Social coping  

strategies of gifted and lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer  

adolescents [Tesis master, The College of William & Mary]. William &  

https://nepc.colorado.edu/publication/%20SES
https://nepc.colorado.edu/publication/%20SES
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm631412.htm
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm631412.htm
https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html
https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html
http://bit.ly/2XGSThP
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Mary Digital Archive. https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/ 

handle/10288/16594/HutchesonVirginia2012.pdf  

 

g. Review 

1) Review film yang terbit dalam suatu jurnal 

Mirabito, L. A., & Heck, N. C. (2016). Bringing LGBTQ youth theater into  

the spotlight [Review film The year we thought about love, oleh E.  

Brodsky, Dir.]. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity,  

3(4), 499–500. https://doi.org/10.1037/sgd0000205  

2) Review buku yang terbit di koran 

Santos, F. (11 Januari 2019). Reframing refugee children’s stories [Review  

buku We are displaced: My journey and stories from refugee girls  

around the world, by M. Yousafzai]. The New York Times.  

https://nyti.ms/2HIgjk3  

3) Review episode serial TV yang terbit pada website 

Perkins, D. (1 Februari 2018). The good place ends its remarkable second  

season with irrational hope, unexpected gifts, and a smile [Review serial  

TV episode “Somewhere else,” oleh M. Schur, Sutradara]. A.V. Club. 

https://www.avclub.com/the-good-place-ends-its-remarkablesecond-

season-with-i-1822649316  

 

h. Karya yang terbit secara tidak resmi 

1) Manuskrip yang tidak terbit 

Yoo, J., Miyamoto, Y., Rigotti, A., & Ryff, C. (2016). Linking positive affect 

to blood lipids: A cultural perspective [Manuskrip tidak terbit]. 

Department of Psychology, University of Wisconsin–Madison. 

2) Manuskrip yang masih ditulis 

O’Shea, M. (2018). Understanding proactive behavior in the workplace as a 

function of gender [Manuskrip masih ditulis]. Department of Management, 

University of Kansas. 

3) Manuskrip dalam status submitted 

Lippincott, T., & Poindexter, E. K. (2019). Emotion recognition as a function 

of facial cues: Implications for practice [Manuskrip berstatus submitted]. 

Department of Psychology, University of Washington. 

4) Arsip pra-cetak (ArXiv) 

Leuker, C., Samartzidis, L., Hertwig, R., & Pleskac, T. J. (2018). When 

money talks: Judging risk and coercion in high-paying clinical trials. 

PsyArXiv. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9P7CB  

  

https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16594/HutchesonVirginia2012.pdf
https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16594/HutchesonVirginia2012.pdf
https://doi.org/10.1037/sgd0000205
https://nyti.ms/2HIgjk3
https://www.avclub.com/the-good-place-ends-its-remarkablesecond-season-with-i-1822649316
https://www.avclub.com/the-good-place-ends-its-remarkablesecond-season-with-i-1822649316
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9P7CB
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5) Manuskrip informal dalam database ERIC 

Ho, H.-K. (2014). Teacher preparation for early childhood special education in 

Taiwan (ED545393). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545393.pdf  

 

i. Data set 

1) Data set 

D’Souza, A., & Wiseheart, M. (2018). Cognitive effects of music and dance 

training in children (ICPSR 37080; Version V1) [Data set]. ICPSR. 

https://doi.org/10.3886/ICPSR37080.v1 

2) Data mentah yang tidak terbit 

Baer, R. A. (2015). [Data mentah tidak terbit pada the correlations between 

the Five Facet Mindfulness Questionnaire and the Kentucky Inventory of 

Mindfulness Skills]. University of Kentucky. 

 

j. Perangkat lunak dan perlengkapan 

1) Perangkat lunak 

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2014). 

Comprehensive meta-analysis (Version 3.3.070) [Perangkat lunak]. 

Biostat. https://www.meta-analysis.com/  

2) Alat dan bahan 

SR Research. (2016). Eyelink 1000 plus [Alat dan bahan]. https://www.sr-

research.com/eyelink1000plus.html  

3) Aplikasi mobile 

Epocrates. (2019). Epocrates medical references (Version 18.12) [Aplikasi 

mobile]. App Store. https://itunes.apple.com/us/app/epocrates/id28193 

5788?mt=8  

4) Entry dalam aplikasi mobile 

Epocrates. (2019). Interaction check: Aspirin + sertraline. Dalam Epocrates 

medical references (Version 18.12) [Aplikasi mobile]. Google Play Store. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epocrates&hl=en_US  

 

k. Instrumen penelitian 

1) Petunjuk instrumen 

Tellegen, A., & Ben-Porath, Y. S. (2011). Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory–2 Restructured Form (MMPI-2-RF): Technical manual. 

Pearson. 

  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545393.pdf
https://www.meta-analysis.com/
https://www.sr-research.com/eyelink1000plus.html
https://www.sr-research.com/eyelink1000plus.html
https://itunes.apple.com/us/app/epocrates/id28193%205788?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/epocrates/id28193%205788?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epocrates&hl=en_US
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2) Perangkat instrumen 

Project Implicit. (n.d.). Gender–Science IAT. https://implicit.harvard.edu/ 

implicit/takeatest.html  

3) Database hasil pengukuran instrumen 

Alonso-Tapia, J., Nieto, C., Merino-Tejedor, E., Huertas, J. A., & Ruiz, M. 

(2018). Situated Goals Questionnaire for University Students (SGQ-U, 

CMS-U) [Database record]. PsycTESTS. https://doi.org/10.1037/t66267-

000 

 

l. Media audiovisual 

1) Film atau video 

Jackson, P. (Director). (2001). The lord of the rings: The fellowship of the ring 

[Film]. WingNut Films; The Saul Zaentz Company. 

2) Film atau video yang tidak berbahasa inggris 

Malle, L. (Sutradara). (1987). Au revoir les enfants [Goodbye children] 

[Film]. Nouvelles Éditions de Films. 

3) Serial TV 

Simon, D., Colesberry, R. F., & Kostroff Noble, N. (Executive Producers). 

(2002–2008). The wire [TV series]. Blown Deadline Productions; HBO. 

4) Episode serial TV 

Barris, K. (Writer & Director). (11 Januari 2017). Lemons (Season 3, Episode 

12) [TV series episode]. Dalam K. Barris, J. Groff, A. Anderson, E. B. 

Dobbins, L. Fishburne, & H. Sugland (Executive Producers), Black-ish. 

Wilmore Films; Artists First; Cinema Gypsy Productions; ABC Studios. 

5) TED Talk 

Giertz, S. (2018, April). Why you should make useless things [Video]. TED 

Conferences. https://www.ted.com/talks/simone_giertz_why_you_should_ 

make_useless_things  

6) Rekaman webinar 

Goldberg, J. F. (2018). Evaluating adverse drug effects [Webinar]. American 

Psychiatric Association. https://education.psychiatry.org/Users/Product 

Details.aspx?ActivityID=6172  

7) Video Youtube 

Fogarty, M. [Grammar Girl]. (30 September 2016). How to diagram a 

sentence (absolute basics) [Video]. YouTube. https://youtu.be/deiEY 

5Yq1qI  

  

https://implicit.harvard.edu/%20implicit/takeatest.html
https://implicit.harvard.edu/%20implicit/takeatest.html
https://doi.org/10.1037/t66267-000
https://doi.org/10.1037/t66267-000
https://www.ted.com/talks/simone_giertz_why_you_should_%20make_useless_things
https://www.ted.com/talks/simone_giertz_why_you_should_%20make_useless_things
https://education.psychiatry.org/Users/Product%20Details.aspx?ActivityID=6172
https://education.psychiatry.org/Users/Product%20Details.aspx?ActivityID=6172
https://youtu.be/deiEY%205Yq1qI
https://youtu.be/deiEY%205Yq1qI
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8) Album musik 

Bach, J. S. (2010). The Brandenburg concertos: Concertos BWV 1043 & 1060 

[Album recorded by Academy of St Martin in the Fields]. Decca. (Musik 

asli dipublikasikan 1721) 

9) Musik single 

Lamar, K. (2017). Humble [Lagu]. On Damn. Aftermath Entertainment; 

Interscope Records; Top Dawg Entertainment. 

10) Podcast 

Vedantam, S. (Host). (2015–sekarang). Hidden brain [Audio podcast]. NPR. 

https://www.npr.org/series/423302056/hidden-brain  

11) Podcast berepisode 

Glass, I. (Host). (12 Agustus 2011). Amusement park (No. 443) [Podcast 

berepisode]. In This American life. WBEZ Chicago. 

https://www.thisamericanlife.org/radioarchives/episode/443/amusement-

park  

12) Rekaman wawancara radio 

de Beauvoir, S. (4 Mei 1960). Simone de Beauvoir discusses the art of writing 

[Interview]. Studs Terkel Radio Archive; The Chicago History Museum. 

https://studsterkel.wfmt.com/programs/simone-de-beauvoir discusses-art-

writing  

13) Rekaman pidato 

King, M. L., Jr. (28 Agustus 1963). I have a dream [rekaman pidato]. 

American Rhetoric. 

https://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream. htm  

14) Seni rupa yang terdapat dalam museum atau website 

Wood, G. (1930). American gothic [Lukisan]. Art Institute of Chicago, 

Chicago, IL, United States. https://www.artic.edu/aic/collections/ 

artwork/6565  

15) Clip art atau stock image 

GDJ. (2018). Neural network deep learning prismatic [Clip art]. Openclipart. 

https://openclipart.org/detail/309343/neuralnetwork-deep-learning-

prismatic  

16) Infografis 

Rossman, J., & Palmer, R. (2015). Sorting through our space junk [Infografis]. 

World Science Festival. https://www.worldsciencefestival.com/2015/11/ 

space-junkinfographic/  

  

https://www.npr.org/series/423302056/hidden-brain
https://www.thisamericanlife.org/radioarchives/episode/443/amusement-park
https://www.thisamericanlife.org/radioarchives/episode/443/amusement-park
https://studsterkel.wfmt.com/programs/simone-de-beauvoir%20discusses-art-writing
https://studsterkel.wfmt.com/programs/simone-de-beauvoir%20discusses-art-writing
https://www.americanrhetoric.com/speeches/mlki%20haveadream.htm
https://www.artic.edu/aic/collections/%20artwork/6565
https://www.artic.edu/aic/collections/%20artwork/6565
https://openclipart.org/detail/309343/neuralnetwork-deep-learning-prismatic
https://openclipart.org/detail/309343/neuralnetwork-deep-learning-prismatic
https://www.worldsciencefestival.com/2015/11/%20space-junkinfographic/
https://www.worldsciencefestival.com/2015/11/%20space-junkinfographic/
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17) Peta 

Google. (n.d.). [Google Maps directions for driving from La Paz, Bolivia, to 

Lima, Peru]. Diperoleh pada tanggal 16 Februari 2020, dari 

https://goo.gl/YYE3GR  

18) Fotografi 

McCurry, S. (1985). Afghan girl [Fotografi]. National Geographic. 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/nationalgeographi-

magazine-50-years-of-covers/#/ngm-1985-jun714.jpg  

19) Slide powerpoint atau catatan kuliah 

Housand, B. (2016). Game on! Integrating games and simulations in the 

classroom [Slide PowerPoint]. SlideShare. https://www.slideshare.net/ 

brianhousand/game-on-iagc2016/  

 

m. Media sosial 

1) Twitter 

APA Education [@APAEducation]. (29 Juni 2018). College students are 

forming mental-health clubs—and they’re making a difference 

@washingtonpost [Thumbnail with link attached] [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/apaeducation/status/1012810490530140161  

2) Profil Twitter 

APA Style [@APA_Style]. (n.d.). Tweets [Twitter profile]. Twitter. 

Diperoleh pada tanggal 1 November, dari https://twitter.com/APA_Style  

3) Postingan Facebook 

News From Science. (26 Juni 2018). These frogs walk instead of hop: 

https://scim.ag/2KlriwH [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/ 

ScienceNOW/videos/10155508587605108/  

4) Fanspage Facebook 

Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute. (n.d.). Home 

[Fanspage Facebook]. Facebook. Diperoleh pada tanggal 22 Juli 2019, dari 

https://www.facebook.com/nationalzoo  

5) Foto/video instagram 

Zeitz MOCAA [@zeitzmocaa]. (26 November 2018). Grade 6 learners from 

Parkfields Primary School in Hanover Park visited the museum for a tour 

and workshop hosted by [Photographs]. Instagram. https://instagram. 

com/p/BqpHpjFBs3b/  

6) Highlight instagram 

The New York Public Library [@nypl]. (n.d.). The raven [Highlight]. 

Instagram. Diperoleh pada tanggal 16 April 2019, dari 

https://bitly.com/2FV8bu3  

https://goo.gl/YYE3GR
https://www.nationalgeographic.com/magazine/nationalgeographi-magazine-50-years-of-covers/#/ngm-1985-jun714.jpg
https://www.nationalgeographic.com/magazine/nationalgeographi-magazine-50-years-of-covers/#/ngm-1985-jun714.jpg
https://www.slideshare.net/%20brianhousand/game-on-iagc2016/
https://www.slideshare.net/%20brianhousand/game-on-iagc2016/
https://twitter.com/apaeducation/status/1012810490530140161
https://twitter.com/APA_Style
https://www.facebook.com/%20ScienceNOW/videos/10155508587605108/
https://www.facebook.com/%20ScienceNOW/videos/10155508587605108/
https://www.facebook.com/nationalzoo
https://bitly.com/2FV8bu3


104 
 

7) Postingan forum online 

National Aeronautics and Space Administration [nasa]. (12 September 2018,). 

I’m NASA astronaut Scott Tingle. Ask me anything about adjusting to 

being back on Earth after my first spaceflight! [Postigan forum online]. 

Reddit. https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/9fag 

qy/im_nasa_astronaut_scott_tingle_ask_me_anything/  

8) Website koran, penulis tunggal 

Avramova, N. (3 January 2019). The secret to a long, happy, healthy life? 

Think age-positive. CNN. https://www.cnn.com/2019/01/03/health/ 

respect-towardelderly-leads-to-long-life-intl/index.html  

9) Website, penulis kelompok (organisasi) 

World Health Organization. (Maret 2018). Questions and answers on 

immunization and vaccine safety. https://www.who.int/features/ qa/84/en/  

 

n. Dokumen hukum 

1) Peraturan hukum 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Sulawesi Barat. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ 

bn/2017/bn805-2017.pdf 

2) Hak cipta 

Hiremath, S. C., Kumar, S., Lu, F., & Salehi, A. (2016). Using metaphors to 

present concepts across different intellectual domains (U.S. Patent No. 

9,367,592). U.S. Patent and Trademark Office. http://patft.uspto.gov/ 

netacgi/nph-Parser?patentnumber=9367592  

 

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/9fag%20qy/im_nasa_astronaut_scott_tingle_ask_me_anything/
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/9fag%20qy/im_nasa_astronaut_scott_tingle_ask_me_anything/
https://www.cnn.com/2019/01/03/health/%20respect-towardelderly-leads-to-long-life-intl/index.html
https://www.cnn.com/2019/01/03/health/%20respect-towardelderly-leads-to-long-life-intl/index.html
https://www.who.int/features/%20qa/84/en/
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/%20bn/2017/bn805-2017.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/%20bn/2017/bn805-2017.pdf
http://patft.uspto.gov/%20netacgi/nph-Parser?patentnumber=9367592
http://patft.uspto.gov/%20netacgi/nph-Parser?patentnumber=9367592
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BAB VII 

ARTIKEL ILMIAH 

 

Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat Tahun 2019 Pasal 38 Ayat 

9d menyatakan bahwa mahasiswa berkewajiban melaksanakan penelitian dengan 

sebaik-baiknya dan menulis skripsi serta artikel ilmiah menurut aturan penulisan 

yang telah ditentukan. 

Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan pada hasil 

penelitian skripsi yang telah dilaksanakan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah. 

Pembuatan artikel ilmiah dilakukan oleh mahasiswa dengan dibantu oleh Dosen 

Pembimbing. Penulis pertama pada artikel ilmiah adalah mahasiswa, sedangkan 

pembimbing berkedudukan sebagai penulis kedua dan penulis ketiga.  

 

A. Komponen Artikel Ilmiah 

Artikel ilmiah hasil penelitian terdiri dari judul, nama penulis, institusi 

penulis, alamat email, abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pendahuluan, 

metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. 

 

B. Gaya Penulisan 

Gaya penulisan pada setiap jurnal tidak sama (disebut: Gaya Selingkung), 

sehingga harus dipelajari dengan saksama bagaimana gaya/style dari jumal yang 

akan dikirimkan naskah artikel. Beberapa jurnal rujukan yang berada di bawah 

naungan FKIP Universitas Sulawesi Barat adalah Indonesian Journal of 

Educational Science (IJES), EDUVELOP: Journal of English Education and 

Development, PHYDAGOGIC Jurnal Fisika dan Pembelajarannya, BIOMA: 

Jurnal Biologi dan Pembelajarannya, dan PEDAMATH Journal on Pedagogical 

Mathmematics. Namun, tidak tertutup kemungkinan apabila mahasiswa 

mengirimkan artikel ilmiahnya ke jurnal lain yang dikelola oleh lembaga di luar 

FKIP Universitas Sulawesi Barat. 
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LEMBAR IDENTIFIKASI MASALAH 

Nama  :  

NIM      : 

Program Studi :  

 

No Masalah Solusi Jurnal yang Dikaji Rumusan Judul Proposal 
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  1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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dst 
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Form A1 
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No Masalah Solusi Jurnal yang Dikaji Rumusan Judul Proposal 

 

 

3. 

 

 

dst 

 
 

                                                                  Majene,........................ 20… 

 

Mengetahui, 

Dosen Penasihat Akademik                                                      Pengusul 

 

 

    _________________________      ___________________ 

    NIP/NIDN         NIM 

                               

Lampiran 3a.1 Lembar Identifikasi Masalah 
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UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
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Form A2 
Lampiran 3a.2. Lembar Kesediaan Calon Dosen Pembimbing 

LEMBAR KESEDIAAN CALON DOSEN PEMBIMBING 

 

IDENTITAS MAHASISWA: 

Nama  :  

NIM  :  

Program Studi :  

 

JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI PENASIHAT AKADEMIK: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

DOSEN PEMBIMBING YANG DIUSULKAN: 

No Nama Dosen Tanda Tangan Keterangan 

1    

2    

 

 

Majene,……………….  20… 

 

Mengetahui, 

Penasihat Akademik         Pengusul 

 

 

______________________        _____________________ 

NIP/NIDN.                  NIM. 

 

 

 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp/Fax: (0422) 22559. Website:http://unsulbar.ac.id 
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Form A3 
Lampiran 3a.3. Lembar Pengajuan Judul Penelitian 

LEMBAR PENGAJUAN JUDUL PENELITIAN 

 

IDENTITAS MAHASISWA: 

 Nama  :  

 NIM  : 

 Program Studi : 

JUDUL SKRIPSI YG DIUSULKAN: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

DOSEN PEMBIMBING YANG DIUSULKAN: 

1.  

2.  

 

           Majene, ……………… 20… 

Mengetahui  

 

Koordinator Program Studi                                 Sekretaris Program Studi 

 

 

_______________________        _______________________ 

NIP/NIDN                                                        NIP/NIDN 
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MONITORING SKRIPSI 
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UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 
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Form B1 Lampiran 4b.1. Buku Monitoring Skripsi 



 
 

113 

 

KARTU KONSULTASI 
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Pembimbing 
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JUDUL SKRIPSI : ………………………………………………………………….           

                                          ………………………………………………………………….                                                                

     …………………………………………………………………. 

Majene, …………………………...2020 

Pembimbing I                                           Pembimbing II 

 

(………………………………….)                         (…………………………………….) 

NIP/NIDN NIP/NIDN 

 

 

Mengetahui  

Koordinator Program Studi 

 

 

(…………………………………...) 

NIP/NIDN 
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KARTU KONSULTASI 

TUGAS AKHIR MAHASISWA 

 

Hari/ Tanggal Materi Bimbingan dan Saran Perbaikan  Paraf Dosen 

Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KARTU KONSULTASI 

TUGAS AKHIR MAHASISWA 

 

Hari/ Tanggal Materi Bimbingan dan Saran Perbaikan  Paraf Dosen 

Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

115 

 

KARTU KONSULTASI 

TUGAS AKHIR MAHASISWA 

 

Hari/ Tanggal Materi Bimbingan dan Saran Perbaikan  Paraf Dosen 

Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KARTU KONSULTASI 

TUGAS AKHIR MAHASISWA 

 

Hari/ Tanggal Materi Bimbingan dan Saran Perbaikan  Paraf Dosen 

Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

116 

 

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 

_____________________________(JUDUL)________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Diajukan oleh 

 

  

…………Nama………… 

..…..NIM….... 

 

 

 

telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat   

untuk diseminarkan 

 

 

Menyetujui   

   

………………… 

 

Pembimbing I : ___________________________ 

   N1P/NIDN  

   

………………… 

 

Pembimbing II : ___________________________ 

   N1P/NIDN 

 

Majene, ………………………20… 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi 

……………………………… 

 

 

 

 

___________________________ 

N1P/NIDN 

Form B2 Lampiran 4b.2 Lembar Persetujuan Seminar Proposal Penelitian 
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KARTU KENDALI SEMINAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA :…………………………………………… 

NIM  :…………………………………………… 

KELAS :…………………………………………… 

PRODI :…………………………………………… 

 

 

 

KETENTUAN PENGGUNAAN 

KARTU KENDALI SEMINAR 

 

1. Kartu kendali dibawa pada saat mengikuti seminar 

proposal/hasil penelitian. 

2. Setelah selesai seminar, kartu kendali diserahkan kepada 

sekretaris seminar untuk diparaf. 

3. Pengisian kartu kendali seminar tidak bisa diwakilkan. 

4. Mahasiswa wajib mengikuti minimal 10 seminar: 6 seminar 

proposal penelitian dan 4 seminar hasil penelitian. 

5. Kartu kendali seminar merupakan syarat untuk melaksakan 

seminar bagi mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah 

skripsi. 

6. Mahasiswa hanya bisa melaksanakan seminar proposal jika 

sebelumnya telah mengikuti minimal 6 seminar proposal. 

7. Mahasiswa hanya bisa melaksanakan seminar hasil 

penelitian jika sebelumnya telah mengikuti minimal 4 

seminar hasil penelitian 

8. Kartu kendali seminar harap disimpan dengan baik, jika 

hilang, maka semua seminar yang telah diikuti sebelumnnya 

tidak akan dihitung. 

Form B3 Lampiran 4b.3. Kartu Kendali Seminar 
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NO 
HARI/ 

TANGGAL 
PENYAJI 

JUDUL PROPOSAL / 

SKRIPSI 
PARAF 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

NO 
HARI/ 

TANGGAL 
PENYAJI 

JUDUL PROPOSAL / 

SKRIPSI 
PARAF 

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp/Fax: (0422) 22559. Website:http://unsulbar.ac.id 
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Form C1 

TANDA TERIMA UNDANGAN SEMINAR DAN NASKAH PROPOSAL PENELITIAN 

 

 

Nama  : ……………………………………………………………………………………………………. 

NIM  : ……………………………………………………………………………………………………. 

Judul  : ……………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Daftar dosen yang menyetujui untuk hadir dalam seminar dan telah diberikan undangan seminar serta 

draft proposal penelitian 

 

NO NAMA DOSEN TANGGAL TERIMA TANDA TANGAN/PARAF 

1   1  

2 2   

3   3  

4 4   

  

 

        Majene, ……………………20… 

        Ketua/Sekretaris* Sidang, 

 

 

 

            ___________________________ 
         NIP/NIDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

*coret yang tidak perlu 

Lampiran 4c.1. Tanda Terima Undangan Seminar dan Naskah Proposal Penelitian 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp/Fax: (0422) 22559. Website:http://unsulbar.ac.id 

 

120 

Form C2 

 BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN  

 

Pada hari …………… tanggal ……….. bulan ………….…… tahun ………… pukul ……….. WITA di Ruang 

............................... telah dilaksanakan Seminar Proposal yang dibawakan oleh: 

Nama  : ……………………………………………………………………………………………………. 

NIM  : ……………………………………………………………………………………………………. 

Judul  : ……………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………. 

Dosen Pembimbing : 1. …………………………………………………………………………….. 

  2. ……………………………………………………………………………... 

Dosen Penguji : 1. …………………………………………………………………………….. 

  2. …………………………………………………………………………….. 

Jumlah Peserta : 1. Pembimbing  = ……………………. Orang 
  2. Penguji  = ……………………. Orang 
  3. Dosen  = ……………………. Orang 
  4. Mahasiswa  = ……………………. Orang 
 

NO NAMA DOSEN JABATAN TANDA TANGAN/PARAF 

1  Ketua Sidang 1  

2 
2  Sekretaris Sidang 

3  Pembimbing I 3  

4 
4  Pembimbing II 

5  Penguji I 5  

6 
6  Penguji II 

 

Majene, ……………………20… 

        Ketua/Sekretaris* Sidang, 

 

 

 

           ___________________________ 
         NIP/NIDN 
 

*coret yang tidak perlu 

Lampiran 4c.2. Berita Acara Seminar Proposal Penelitian 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 
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Form C3 

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 

NAMA/ NIM   : 

HARI/ TANGGAL : 

 
A. Tim Penilai 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN/PARAF 

1  Ketua Sidang 1. 

2  Pembimbing I                            2. 

3  Pembimbing II 3. 

4  Penguji I                            4. 

5  Penguji II 5. 

 
B. Peserta 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN/PARAF 

1   1. 

2                              2. 

3   3. 

4                              4. 

5   5. 

6                              6. 

7   7. 

8                              8. 

9   9. 

10                              10. 

11   11. 

12                              12. 

13   13. 

14                              14. 

15   15. 

16                              16. 

17   17. 

18                              18. 

19   19. 

20                              20. 

21   21. 

22                              22. 

 

Mengetahui,  

Ketua/Sekretaris* Sidang, 

 

 

                ___________________________ 
*coret yang tidak perlu       NIP/NIDN 

Lampiran 4c.3. Daftar Hadir Seminar Proposal Penelitian 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp/Fax: (0422) 22559. Website:http://unsulbar.ac.id 
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Form C4 

FORMAT SARAN/PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 

 

 

Nama  :  ………………………………………… 

NIM  : …………………………………….…… 

Judul  : ………………………………….……… 

 

Dosen Pembimbing 

1. …………………………………….. 

Saran/Perbaikan 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

2. …………………………………….. ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

Dosen Penguji 

1. …………………………………….. 

Saran/Perbaikan 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

2. …………………………………….. ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4c.4. Format Saran/Perbaikan Seminar Proposal Penelitian  



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 
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123 

Form C5 

FORMAT PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 

 

Nama   :  

NIM   :   

Prodi                             : 

Judul Penelitian  : ……………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

No ASPEK YANG DINILAI Nilai Ket 

1 Ide Penelitian   

2 Kajian Teori   

3 Metode Penelitian   

4 Kaidah Penulisan   

5 Kemampuan Presentasi   

6 Penguasaan Materi   

 Nilai Rata-rata   

 
       Nilai Akhr (NA): Jml (Nilai) =........................... 
Pemberian Nilai                           6 

85 ≤ NA ≤ 100  = A       
80 ≤ NA < 85 = A-      
75 ≤ NA < 80 = B+        

70 ≤ NA < 75  = B        Majene, …………………… 20…  

65 ≤ NA < 70  = B-     

50 ≤ NA < 65  = C      Panitia  : 

40 ≤ NA < 50  = D      Nama          : 

   < 40  = E       NIP/NIDN  : 

Catatan: C, D, dan E tidak Lulus 

      

       

 

                                            Tanda Tangan  :......................................... 
           

 

         

     

Lampiran 4c.5. Format Penilaian Seminar Proposal Penelitian 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp/Fax: (0422) 22559. Website:http://unsulbar.ac.id 

 

124 

Form C6 

REKAPITULASI PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL 

 
Nama/NIM   :   

Program Studi   :   

Judul Penelitian    :  

 

No ASPEK YANG DINILAI B1 B2 U1 U2 Nilai (Huruf) 

1 Ide Penelitian      

2 Kajian Teori      

3 Metode Penelitian      

4 Kaidah Penulisan      

5 Kemampuan Presentasi      

6 Penguasaan Materi      

 Nilai Rata-rata      

 
Berdasarkan hasil rapat tim penilai, maka proposal penelitian mahasiswa yang tersebut di atas  

DAPAT/TIDAK DAPAT* DILANJUTKAN KE TAHAP PENELITIAN  
dengan masa perbaikan maksimal ……… pekan/bulan* 

     

 

Pemberian Nilai:        

 85 ≤ NA ≤ 100  = A       

80 ≤ NA < 85 = A-       

75 ≤ NA < 80 = B+      

70 ≤ NA < 75  = B    

 65 ≤ NA < 70  = B-      
 50 ≤ NA < 65  = C       
 40 ≤ NA < 50  = D     Majene, …………………………20…. 

< 40  = E     Mengetahui, 
   Catatan: C, D, dan E tidak Lulus    Ketua/Sekretaris* Sidang  

 

 Keterangan: 
 B1 = Pembimbing I     
 B2 = Pembimbing II 

U1 = Penguji I      _____________________________ 
U2 = Penguji II      NIP/NIDN 
 

 

*coret yang tidak perlu 

Lampiran 4c.6. Rekapitulasi Penilaian Seminar Proposal Penelitian 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp/Fax: (0422) 22559. Website:http://unsulbar.ac.id 
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Form C7 

DAFTAR NILAI SEMINAR PENELITIAN 

NO NIM NAMA MAHASISWA NILAI RATA-RATA KETERANGAN 

1     

2     

3     

  

 Ditetapkan di  : Majene 

 Pada Tanggal : …………… 20.. 

 

 Ketua/Sekretaris* Sidang,  

 

 

 _______________________ 

 NIP/NIDN 

   
 

 

 

 

 

 

Lampiran 4c.7. Daftar Nilai Seminar Proposal Penelitian 
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LEMBAR PERBAIKAN PROPOSAL PENELITIAN 

Judul                           : 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Nama   :  

NIM   :  

Program Studi  :  

Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 Telah melakukan perbaikan dan diperiksa oleh penguji dan pembimbing 

sesuai revisi/saran/pertanyaan pada seminar proposal tanggal…………………….. 

       Majene, ………………. 20… 

Menyetujui 

Komisi Penasihat 

Penguji I        Penguji II 

 

 

 

 

_______________________ ___    __________________________ 

NIP/NIDN          NIP/NIDN  

 

Pembimbing I        Pembimbing II 

 

 

 

 

__________________________                       __________________________                      

NIP/NIDN        NIP/NIDN

Form D1 
Lampiran 4d.1. Lembar Perbaikan Proposal Penelitian 
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LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN 

_____________________________(JUDUL)________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Diajukan oleh 

 

  

…………Nama………… 

..…..NIM….... 

 

 

 

telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat   

untuk melaksanakan penelitian 

 

 

Menyetujui   

   

………………… 

 

Pembimbing I : ___________________________ 

   N1P/NIDN 

   

………………… 

 

Pembimbing II : ___________________________ 

   N1P/NIDN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Majene, ………………………20… 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi 

……………………………. 

 

 

 

 

___________________________ 

N1P/NIDN 

Form D2 
Lampiran 4d.2. Lembar Pengesahan Proposal Penelitian 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
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Form E1 

Majene, ………………………. 

 

Nomor  :  

Lamp  : 

Hal  : Permohonan Izin Penelitian 

 

Kepada Yth: ………………………….. 

 Di 

 Tempat 

 

 Dengan hormat disampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini: 

 

Nama  : 

NIM  : 

Program Studi : 

Fakultas :  

 

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian studi pada program sarjana 

FKIP Universitas Sulawesi Barat. 

 

Dengan judul penelitian: 

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

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

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

Dosen Pembimbing : 1. 

     2.  

Lokasi Penelitian :  

Pelaksanaan direncanakan selama …………… bulan, mulai bulan/tahun ……………….. s.d. 

bulan/tahun ……………….., sehubungan maksud tersebut dimohon kiranya kepada mahasiswa 

dapat diberikan izin. 

 

Atas bantuan dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih. 

 

 

       Wakil Dekan Bidang Akademik dan  

Kemahasiswaan 

 

 

 

 

__________________________ 

NIP/NIDN

Lampiran 4e.1. Surat Izin Penelitian 
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LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI 

_____________________________(JUDUL)________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Diajukan oleh 

 

  

…………Nama………… 

..…..NIM….... 

 

 

 

telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat   

untuk ujan skripsi 

 

 

Menyetujui   

   

………………… 

 

Pembimbing I : ___________________________ 

   N1P/NIDN 

   

………………… 

 

Pembimbing II : ___________________________ 

   N1P/NIDN 

 

Majene, ………………………20… 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi 

……………………………… 

 

 

 

 

___________________________ 

N1P/NIDN  

Form F1 
Lampiran 4f.1. Lembar Persetujuan Ujian Skripsi 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
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Form F2 

TANDA TERIMA UNDANGAN UJIAN DAN NASKAH SKRIPSI 

 

 

Nama  : ……………………………………………………………………………………………………. 

NIM  : ……………………………………………………………………………………………………. 

Judul  : ……………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Nama Dosen yang menyetujui untuk hadir dalam ujian skripsi dan telah diberikan undangan ujian serta 

draft skripsi  

 

NO NAMA DOSEN TANGGAL TERIMA TANDA TANGAN/PARAF 

1   1  

2 2   

3   3  

4 4   

5   5  

  

 

 

        Majene, ……………………20… 

        Ketua/Sekretaris* Sidang, 

 

 

 

            ___________________________ 
         NIP/NIDN 

 

 

 

 

 

*coret yang tidak perlu 

 

Lampiran 4f.2. Tanda Terima Undangan Ujian dan Naskah Skripsi 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp/Fax: (0422) 22559. Website:http://unsulbar.ac.id 
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Form F3 

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI 
 

 HARI / TANGGAL : 

 JAM    : 

 TEMPAT  :  

 

Majene, …………………….. 20... 

Ketua/Sekretaris* Sidang,  

 

 

 

________________________ 

        NIP/NIDN 

 

 

*coret yang tidak perlu 

No. Nama Dosen  Jabatan Tanda tangan 

1.  Ketua Sidang 1. ....................... 

2.  Sekretaris Sidang 2.   ..................... 

3.  Anggota 3. ....................... 

4.  Anggota 4. ....................... 

5.  Anggota 5. ………………. 

6.  Anggota 6. ....................... 

Nama Pembimbing 

1.  Pembimbing I 1. ...................... 

2.  Pembimbing II 2. ...................... 

3.  Mahasiswa 3. ...................... 

Judul Skripsi Mahasiswa 

Judul Mahasiswa: 
 
 
 

Lampiran 4f.3. Berita Acara Ujian Skripsi 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 
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Form F4 

FORMAT SARAN/PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI 

 

 

Nama  :  ………………………………………… 

NIM  : …………………………………….…… 

Judul  : ………………………………….……… 

 

Tim Penguji 

1. …………………………………….. 

Saran/Perbaikan 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

2. …………………………………….. ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

3. …………………………………….. ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

4. …………………………………….. ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

5. …………………………………….. ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4f.4. Format Saran/Perbaikan Ujian Skripsi 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
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Form F5 

FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI 

 

Nama Mahasiswa :  

NIM   :   

Jurusan   : 

Judul Penelitian  :  

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

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

No. Komponen/Aspek Nilai Ket 

1 Kajian Teori   

2 Metode Penelitian   

3 Pembahasan Hasil Penelitian   

4 Kaidah Penulisan   

5 Kemampuan Presentasi   

6 Penguasaan Materi   

 Nilai Rata-rata   

 
 
       Nilai Akhir (NA): Jml (Nilai) =........................... 
Pemberian Nilai                           6 

85 ≤ NA ≤ 100  = A       
80 ≤ NA < 85 = A-      
75 ≤ NA < 80 = B+        

70 ≤ NA < 75  = B        Majene, …………………… 20…  

65 ≤ NA < 70  = B-     

50 ≤ NA < 65  = C      Panitia  : 

40 ≤ NA < 50  = D      Nama          : 

   < 40  = E       NIP/NIDN  : 

Catatan: C, D, dan E tidak Lulus 

      

 

       

 

                                Tanda Tangan  :......................................... 

Lampiran 4f.5. Format Penilaian Ujian Skripsi 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
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Form F6 

 REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN SKRIPSI 

 
Nama/NIM   :  

Program Studi   :   

Judul Skripsi     :  
 

No ASPEK YANG DINILAI B1 B2 U1 U2 U3 Nilai (Huruf) 

1 Latar Belakang       

2 Kajian Pustaka       

3 Metode Penelitian       

4 Kualitas Hasil Penelitian       

5 Kemampuan Presentasi       

6 Penguasaan Materi       

 Nilai Rata-rata       

 
 

Berdasarkan hasil rapat tim penilai, maka skripsi mahasiswa yang tersebut di atas  
DAPAT DITERIMA TANPA REVISI/DAPAT DITERIMA DENGAN REVISI/TIDAK DAPAT DITERIMA*  

dengan masa perbaikan maksimal ……… pekan/bulan* 
     

 

Pemberian Nilai:        

 85 ≤ NA ≤ 100  = A       

80 ≤ NA < 85 = A-       

75 ≤ NA < 80 = B+      

70 ≤ NA < 75  = B    

 65 ≤ NA < 70  = B-      
 50 ≤ NA < 65  = C       
 40 ≤ NA < 50  = D      

< 40  = E     Majene, …………………………20…. 
   Catatan: C, D, dan E tidak Lulus    Mengetahui, 

 Ketua/Sekretaris* Sidang  

 Keterangan: 
 B1 = Pembimbing I     
 B2 = Pembimbing II 

U1 = Penguji I       
U2 = Penguji II      _____________________________ 
U3 = Penguji III      NIP/NIDN 
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REKAPITULASI PENILAIAN NILAI AKHIR SKRIPSI 

 
Nama/NIM   :  

Program Studi   :   

Judul Skripsi     :  

 

 

No Aspek yang Dinilai Bobot (B) Nilai (N*) Skor (B x N) 

1 Seminar Proposal Penelitian 30%   

2 Ujian Skripsi 70%   

Jumlah (Nilai Akhir)  

 

 

Majene, ………………… 20… 

 

Penilai Nama Tanda Tangan 

Ketua Sidang   

Pembimbing I   

Pembimbing II   

Penguji I   

Penguji II   
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SUSUNAN ACARA YUDISIUM 

 

1. Pembukaan oleh MC. 

2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

3. Menyanyikan Mars Universitas Sulawesi Barat. 

4. Pembacaan doa. 

5. Pembacaan Surat Keputusan Dekan tentang nama-nama peserta yudisium oleh Pimpinan 

Program Studi. 

6. Pengukuhan peserta yudisium oleh Pimpinan Fakultas dengan urutan sebagai berikut: 

a) MC meminta seluruh peserta yudisium untuk berdiri. 

b) Pengucapan ikrar dan janji peserta yudisium dipimpin oleh perwakilan peserta yudisium dan 

diikuti oleh seluruh peserta yudisium.  

c) Pimpinan Fakultas mengukuhkan peserta yudisium dengan terlebih dahulu menanyakan 

kesediaan peserta yudisium untuk dikukuhkan.  

d) Pimpinan Fakultas menandatangani Berita Acara Yudisium. 

e) MC meminta seluruh peserta yudisium untuk duduk kembali. 

7. Sambutan dan pengarahan oleh Pimpinan Fakultas. 

8. Pesan dan kesan oleh peserta (perwakilan peserta) yudisium. 

9. Foto bersama peserta yudisium dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi. 

10. Penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4g.1. Susunan Acara Yudisium 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp/Fax: (0422) 22559. Website:http://unsulbar.ac.id 

 

137 

Form G2 

 

IKRAR DAN JANJI YUDISIUM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

 
 

Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, kami peserta yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sulawesi Barat dengan ini berikrar dan berjanji: 

1. Siap mengabdikan diri bagi agama, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

2. Siap menjaga, membela, dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keragaman 

budayanya. 

3. Siap mengamalkan segala ilmu yang telah didapatkan kepada masyarakat, agama, dan bangsa. 

4. Tetap setia dan menjaga nama baik almamater tercinta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sulawesi Barat di manapun berada. 

5. Siap memperjuangkan dan mengamalkan tindakan anti korupsi di manapun tempat mengabdi. 

6. Tidak merasa puas dan terus menerus menggali serta menuntut ilmu hingga akhir hayat, baik secara formal 

ataupun informal. 
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Lampiran 4g.3. Naskah Pengukuhan Peserta Yudisium 

PENGUKUHAN YUDISIUM 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 
 

 
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sulawesi Barat pada hari ini ……………, tanggal ....... bulan ……..….tahun …….. mengukuhkan saudara-

saudara yang telah disebutkan namanya untuk diyudisium sebagai Sarjana Pendidikan pada Program Strata 1 

Program Studi ………………..……., Program Studi ………………..……., Program Studi ………………..……., 

dan Program Studi ………………..……. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Amin. 

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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LEMBAR PENGESAHAN 

 

JUDUL SKRIPSI DITULIS DENGAN FONT TIMES NEW ROMAN 12 

BOLD CENTER UPPERCASE SPASI 1,5 TINTA HITAM 

 

NAMA MAHASISWA 

NIM ......................................... 

 

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Tanggal: .......................... 

 

 

PANITIA UJIAN 

 

 Ketua Penguji  :……………………………………  (……………………..) 

Sekretaris Ujian :…………………………………… (……………………..)

 Pembimbing I  :…………………………………… (……………………..) 

Pembimbing II :…………………………………… (……………………..) 

Penguji I  :…………………………………… (……………………..) 

Penguji II  :…………………………………… (……………………..)

    

 

 

Majene, ................................ 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sulawesi Barat 

Dekan, 

 

 

 

___________________________ 

NIP.  
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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama mahasiswa : .................................................. 

NIM   : .................................................. 

Program Studi  : .................................................. 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skrpsi ini merupakan hasil karya sendiri dan belum 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan 

sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil 

jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya. 

 

Majene, .......................... 

Yang membuat pernyataan 

 

 

Materai 6000 

 

Nama mahasiswa/i 

NIM. ..............................
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama   : 

NIM   : 

Program Studi  : 

 

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan 

Universitas Sulawesi Barat Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive 

Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : 

 

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

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

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

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

 

beserta instrumen penelitian yang ada (jika diperlukan). Universitas Sulawesi 

Barat berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk 

pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama 

tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak 

Cipta. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

Majene, ..................... 

Yang menyatakan 

 

 

 

Nama mahasiswa/i 

NIM. ........................ 
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MOTTO 

 

 

Jalan yang mulus tidak akan melahirkan sopir yang andal 

Langit yang terang tidak akan melahirkan pilot yang gesit 

Laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh 

Maka, jadilah orang yang kuat dan cerdas dalam menghadapi hambatan 

 

 

 

Pada saat sebuah pintu sukses tertutup, 

pintu sukses yang lain akan segera terbuka 

Maka, janganlah terlampau lama terpaku di depan pintu yang tertutup 

sehingga lupa melihat pintu sukses yang telah terbuka 

Lampiran 5.7. Contoh Halaman Motto 
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ABSTRAK 

 

SUHARJO: Peranan Modal Sosial dalam Perbaikan Mutu Sekolah Dasar di Kota 

Majene. Skripsi. Majene: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Sulawesi Barat, 2020. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola akses dan pemanfaatan 

modal sosial serta peranan modal sosial dalam perbaikan mutu sekolah dasar di 

Kota Majene. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Subjek penelitian dengan teknik purposive samling terdiri atas kepala sekolah, 

guru, siswa, dan anggota komite sekolah di SDN tipe A (satu sekolah besar) dan 

SDN tipe C (satu sekolah kecil). Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Data penelitian ini 

dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif secara interaktif maju 

berkelanjutan diantara pengumpulan dara, pengorganisasian data, pengkodean dan 

pengkategorisasian data, identifikasi konsep, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mutu sekolah di SDN tipe A dan SDN tipe C 

mengalami kemajuan melalui pemanfaatan modal sosial dalam dimensi jaringan 

dan norma-norma untuk perbaikan mutu sekolah. Kemajuan mutu sekolah di SDN 

tipe A dan SDN tipe C meliputi lingkungan fisik sekolah, budaya sekolah, dan 

prestasi akademik. Namun, SDN tipe A telah mengalami kemajuan mutu sekolah 

yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan SDN tipe C. 

Kata kunci: peranan, modal sosial, mutu sekolah dasar 
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ABSTRACT 

 

SUHARJO: The Role of Social Capital in Improving Primary School Quality in 

Majene Regency. Undergraduate Thesis. Majene: Faculty of Teacher 

Training and Education, Universitas Sulawesi Barat, 2020. 

 

This study aims to reveal the pattern of access and utilization of social 

capital in primary schools as well as the role of social capital in improving the 

quality of primary schools in Majene Regency. This study employed the 

qualitative research. The research subjects comprised principals, teachers, 

students, and school committee members in Public Primary School of type A (a 

big school) and Public Primary School of type C (a small school). They were 

selected by means of purposive sampling techniques. The data were collected 

through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The 

data were analyzed using the qualitative analysis techniques progressing 

interactively among data collecting, data organizing, data coding and categorizing, 

concept identifying, and conclusion drawing. This research shows that school 

quality of public primary school of type A and type C had improvement through 

social capital (networks and norms dimension) for improving the quality of the 

schools. The schools improved in term of school physical environment, school 

culture (school values), and educational attainment. However, the public primary 

school of type A had better improvement in term of quality than those of the 

public primary school of type C. 

Keywords: role, social capital, primary school quality 
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PRAKATA 

 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberi 

ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul ”Penerapan Diskusi Kelompok disertai Talking Stick 

untuk Meningkatkan Aktivitas Oral dan Kemandirian Belajar Biologi 

Siswa”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Peneliti menyadari 

bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan 

pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih 

kepada: 

 

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. 

2. Ketua Program Studi Pendidikan ........., Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. 

3. Bapak/Ibu .............................. , selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan 

motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak/Ibu ............................. , selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan 

pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Kepala SMA Negeri ......... , yang telah memberi kesempatan dan tempat guna 

pengambilan data dalam penelitian.  

6. Bapak/Ibu ..................... , selaku Guru mata pelajaran ......... SMA Negeri 

...................., yang telah memberi bimbingan dan bantuan dalam penelitian. 

7. Peserta didik SMA Negeri 1 Majene yang telah bersedia untuk berpartisipasi 

dalam pelaksanaan penelitian ini. 

8. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

mungkin disebutkan satu persatu. 

 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan peneliti. Meskipun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu. 

 

 

Majene, 

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

 
Tanda Tangan 

 

Peneliti
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Keterangan: 

                                berarti mempengaruhi 
 

Gambar 2.7. Diagram Kerangka Pikir Penelitian 
 

Sumber: 

Hakim, F. (2014). Pengaruh Penggunaan Strategi Pembelajaran TAPPS terhadap 

Motivasi Belajar Matematika dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa Kelas VIII MTsN Model Makassar [Skripsi Tidak Terbit]. Universitas 

Negeri Makassar 

Lampiran 5.15. Contoh Kerangka Pikir Penelitian  

TAPPS 

Memberikan permasalahan berupa 

soal-soal pemecahan masalah yang 

terkait dengan kehidupan sehari-hari. 

 

Thinking Aloud: Guru memberikan 

waktu kepada setiap pasangan siswa 

untuk memahami permasalahan dan 

memberikan pertanyaan tentang apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam 

permasalahan. 

 

Guru mengidentifikasi siswa yang 

telah/belum menguasai dengan melihat 

hasil diskusi mereka dan memberikan 

nilai tambahan. 

 

Siswa yang lain menanggapi hasil 

diskusi dari siswa yang presentasi di 

depan. 

 

Pair: Setiap pasangan berdiskusi untuk 

merencanakan  penyelesaian masalah. 

 

Problem Solving: Problem Solver 

melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah dengan bantuan serangkaian 

pertanyaan dari listener. 

 

Guru meminta salah satu siswa untuk 

menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

 

Guru mengevaluasi jawaban siswa dan 

memberikan penguatan atas jawaban 

tersebut serta memberikan solusi 

apabila ada kesulitan. 

 

Aspek Motivasi: 

Perhatian 

Aspek Motivasi: 

Relevansi 

Aspek Motivasi: 

Percaya Diri 

Aspek Motivasi: 

Kepuasan 

Pemecahan 

Masalah: 

Memahami 

Masalah 

Pemecahan 

Masalah: 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Pemecahan 

Masalah: 

Melaksanakan 

Rencana 

Pemecahan 

Masalah: 

Melihat Kembali 

Menyampaikan informasi awal 

mengenai materi 
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