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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Skripsi 

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah sebagai bukti kemampuan akademik 

mahasiswa dalam penelitian dan pengembangan keilmuanan pada salah satu bidang 

keilmuan yang sedang ditempuh oleh mahasiswa, disusun dan dipertahankan sebagai 

persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Skripsi memiliki karakteristik 

sebagai berikut.  

1. Topik skripsi berfokus pada kajian aktual yang tercak dalam salah satu disiplin 

ilmu sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh mahasiswa.  

2. Skripsi ditulis dengan menggunakan teori-teori secara kritis untuk menganalisis 

data yang diperoleh di lapangan.  

Buku petunjuk penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa 

dalam menyusun skripsi. Petunjuk penulisan skripsi ini hanya mengatur hal-hal esensial, 

sedangkan hal-hal yang lebih rinci diserahkan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa 

untuk mengembangkannya, sesuai dengan proses penelitian dan bimbingan. Ketentuan 

dalam petunjuk penulisan skripsi ini, dengan format yang terkandung di dalamnya, harus 

diikuti dalam membuat tugas akhir Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Peradaban Bumiayu. 

B. Tujuan Penulisan Skripsi 

       Tujuan penulisan skripsi Universitas Peradaban Bumiayu adalah untuk 

mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam kemampuan menyampaikan gagasan 

tertulis, menelaah fenomena serta mengkomunikasikan pemikiran dengan menggunakan 

metodologi ilmiah. 
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BAB II 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

A.  Isi Proposal Skripsi 

Mahasiswa diharuskan membuat proposal yang berisi rancangan penelitian sesuai 

dengan fokus kajiannya. Proposal harus menggambarkan permasalahan yang akan diteliti 

secara metodologis. Format penyusunan proposal yang panjangnya tidak lebih dari 25 

halaman. Proposal Skripsi mempunyai struktur baku sebagai berikut. 

a. Pendahuluan  

Pendahuluan berisi: (1) Latar belakang masalah dengan didukung oleh data yang valid 

dan identifikasi masalah, (2) Pembatasan masalah atau fokus penelitian untuk penelitian 

kualitatif, (3) Rumusan masalah , (4) Tujuan penelitian, dan (5)  Manfaat penelitian.  

b. Landasan Teori dan Kajian Pustaka  

Berisi tentang: (1) teori yang berisi deskripsi, analisis dan sintesis, pemikiran mutakhir 

tentang berbagai isu yang relevan dengan masalah yang diteliti, (2) kajian hasil-hasil 

penelitian yang relevan, (3) kerangka pikir yang merupakan kajian teoritis tentang 

keterkaitan antar variabel dalam menjawab atau memecahkan permasalahan penelitian, 

(4) rumusan hipotesis dan atau pertanyaan penelitian. Referensi yang dipergunakan pada 

bab ini meliputi: (a) buku teks, (b) Proseding seminar nasional atau internasional, (c) 

jurnal ilmiah (skripsi dan jurnal ilmiah nasional/internasional sekurang-kurangnya 

berjumlah tiga).  

c. Metode Penelitian.  

Metode penelitian berisi: (1) jenis dan pendekatan penelitian (kuantitatif) dan desain 

penelitian (kualitatif), (2) subyek/fokus penelitian (penelitian kualitatif), populasi dan 

sampel (penelitian kuantitatif), (3) variabel atau obyek penelitian yang dilengkapi dengan 

definisi operasionalnya, lokasi atau latar (setting) penelitian, (5) teknik dan instrumen 

pengumpul data, (6) validitas dan reliabilitas instrumen atau teknik pencapaian 

kredibilitas penelitian, (7) teknik analisis data, (8) hipotesis statistik ( hanya penelitian 

kuantitatif) 

d.   Daftar Pustaka  

Daftar pustaka merupakan landasan teori dan kajian pustaka yang digunakan dalam  

penyusunan proposal. 
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B. Persyaratan Umum Penyusunan Proposal Skripsi 

Seorang mahasiswa jenjang S1 diizinkan mengajukan proposal penelitian skripsi 

dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Telah mengajukan judul dan mendapat persetujuan dari Kaprodi 

b. Telah lulus mata kuliah minimal sebanyak 120 SKS 

c. Lulus mata kuliah statistika dengan nilai minimal C (menyesuaikan dengan kurikulum 

program studi). 

d. Lulus mata kuliah penelitian pendidikan dengan nilai minimal C. 

C. Prosedur Umum Pengajuan Proposal Skripsi 

Prosedur pengajuan proposal skripsi bagi mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu 

diatur sebagai berikut : 

a. Mahasiswa mengajukan judul penelitian kepada Ketua Program Studi yang memuat 

judul penelitian, rumusan masalah dan dosen pembimbing yang diusulkan, pada 

waktu yang telah ditentukan prodi, dengan syarat minimal mendapat nilai C untuk 

mata kuliah Statistika Dasar dan Penelitian Pendidikan. 

b. Ketua Program Studi menetapkan judul yang diterima beserta satu orang dosen 

pembimbing, hasil rapat dengan tim dosen seleksi judul penelitian mahasiswa. 

c. Proses pembimbingan proposal. 

d. Mahasiswa mengajukan proposal penelitian yang telah disahkan oleh pembimbing 

kepada tim pengujian proposal Program Studi untuk mengikuti ujian/seminar proposal 

penelitian. 

D. Ujian Proposal Skripsi 

Ujian/seminar proposal skripsi adalah uji kelayakan proposal skripsi mahasiswa 

yang diselenggarakan oleh program studi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk dapat mengikuti ujian/seminar proposal skripsi adalah: 

a. Telah lulus mata kuliah minimal 120 sks termasuk mata kuliah Statistika Dasar dan 

Penelitian Pendidikan dengan nilai minimal C (dibuktikan dengan melampirkan 

transkrip nilai dari akademik). 

b. Mengisi formulir pendaftaran secara online dan mencetak formulir tersebut rangkap  

c. Memperlihatkan kartu bimbingan skripsi (minimal telah melakukan 5 kali 

bimbingan). 

d. Semua berkas dimasukkan ke dalam stopmap warna merah. 

e. Tim pengujian menetapkan dosen penguji dan waktu ujian dapat dilihat di papan 

pengumumam Prodi minimal 7 hari atau maksimal 14 hari setelah pendaftaran. 
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f. Setelah mahasiswa mengetahui dosen penguji dan waktu ujian, mahasiswa 

memberikan/mengantarkan berkas kepada dosen penguji dan dosen pembimbing 

minimal 3 hari sebelum hari ujian. Apabila mahasiswa terlambat mengantarkan berkas 

kepada dosen penguji dan pembimbing, dosen penguji atau dosen pembimbing berhak 

untuk membatalkan ujian. 

E.  Penentuan Pembimbing dan Penguji Skripsi 

Dalam menulis skripsi, mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing 

skripsi dan penguji skripsi pada saat ujian proposal maupun ujian skripsi. Dosen 

pembimbing dan penguji skripsi adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Berkualifikasi akademik minimal S2. 

b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). 
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SKRIPSI 

 

A. ISI SKRIPSI 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas 

Peradaban, lembar judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, lembar 

pernyataan bermaterai, lembar moto dan persembahan, abstrak dalam Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (kalau ada), daftar gambar (kalau ada), 

dan daftar lampiran (kalau ada). Bagian awal ini diberi nomor halaman dengan huruf romawi 

kecil, ditaruh di kaki halaman bagian tengah. Penghitungan nomor halaman dimulai dari 

lembar judul (bukan sampul) sampai dengan lembar sebelum bab pendahuluan, tetapi yang 

diberi nomor mulai dari lembar abstrak.  

a) Sampul  

Sampul skripsi memuat judul, logo Universitas Peradaban Bumiayu, maksud penulisan, 

nama lengkap dan nomor induk mahasiswa, nama program studi, nama universitas, dan 

tahun penyelesaian. Sampul dibuat pada kertas karton hard cover dengan warna merah 

hati.  

b) Lembar Kosong Berlogo  

Lembar kosong berlogo dimaksudkan sebagai pembatas antara sampul dan isi skripsi.  

c) Lembar Judul  

Lembar judul sama dengan halaman sampul, dicetak pada kertas berwarna putih.  

d) Lembar Persetujuan Pembimbing  

Lembar ini berjudul PERSETUJUAN PEMBIMBING berisi pernyataan “Skripsi ini 

telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi”. 

Selanjutnya ditulis “Bumiayu, (tanggal, bulan, tahun persetujuan), dan di bawahnya 

disediakan tempat untuk tanda tangan pembimbing. Setelah itu ditulis “mengetahui 

Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan” dan ditandatangani. 

 

 

 

 

 

 

e) Lembar Pengesahan  
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Lembar ini berjudul LEMBAR PENGESAHAN (ditulis pada bagian tengah atas dengan 

huruf kapital tegak) dan berisi pernyataan berikut: Skripsi dengan judul “...” telah 

dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Universitas Peradaban pada hari..., tanggal... nama bulan dan tahun, serta 

ditandatangani oleh panitia ujian.  

f) Pernyataan Keaslian  

Lembar ini berjudul LEMBAR PERNYATAAN dan ditulis di tengah atas. Isi pernyataan 

itu ialah “saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar karya 

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah”.  

g) Lembar Moto dan Persembahan  

Moto di sini adalah ungkapan bijak untuk kehidupan yang dipilih berkaitan dengan judul 

skripsi. Persembahan adalah pernyataan karya ilmiah itu dipersembahkan kepada siapa.  

h) Abstrak dan Abstract 

Lembar ini diberi judul ABSTRAK (ditulis pada bagian tengah atas dengan huruf kapital 

tegak). Di bawahnya, dengan jarak spasi rangkap dicantumkan nama belakang penulis, 

diikuti tanda koma, lalu nama belakang, depan dan tengah (kalau ada), tahun lulus ujian, 

diikuti judul skripsi (ditulis miring), diikuti dengan Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Universitas Peradaban, nama pembimbing. Pada baris baru berikutnya 

dicantumkan Kata Kunci: (berkisar dari tiga sampai 5 dengan lima kata) dengan jarak 

spasi rangkap. Pada baris berikutnya, ditulis teks abstrak dengan spasi satu. Isi abstrak 

meliputi latar belakang masalah, rumusan atau fokus masalah dan tujuan, metode yang 

digunakan, hasil yang diperoleh, simpulan, dan saran yang diajukan. Butir-butir itu 

ditulis dalam satu paragraf. Teks abstrak tidak lebih dari 200 kata. Abstrak ditulis dalam 

Bahasa Indonesia, sedangkan abstract ditulis dalam Bahasa Inggris.  

i) Kata Pengantar  

Lembar ini berjudul KATA PENGANTAR (ditulis pada bagian tengah atas dengan huruf 

kapital tegak), ditulis untuk mengantarkan pembaca memahami naskah skripsi dilengkapi 

ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi. 

Informasi pengantar berupa fokus atau tema penelitian, tujuan, keunggulan, dan isi 

ringkas dari skripsi. Ucapan terima kasih disusun berdasarkan tingkat kontribusinya 

dalam penyusunan skripsi yang disusun dalam bentuk paragraf.  

j) Daftar Isi  
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Daftar isi memuat judul yang terdapat pada bagian awal skripsi mulai dari halaman judul 

sampai daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran (jika ada),  dan bagian isi (pokok) 

skripsi mulai bab pertama sampai terakhir beserta sub-bab masing-masing. Kecuali judul 

sub-bab, semuanya diketik dengan huruf kapital. Judul-judul itu diikuti titik-titik 

sepanjang baris, diikuti nomor halaman tempat judul itu terdapat pada halaman lembar 

skripsi.  

k) Daftar Tabel  

Daftar tabel memuat nomor dan judul tabel, lalu disusul nomor halaman tempat tabel 

terdapat dalam teks. Judul tabel yang lebih dari satu baris diketik dengan spasi satu. Jarak 

antara judul tabel yang satu dengan yang lain dalam daftar itu satu setengah spasi.  

l) Daftar Gambar  

Daftar gambar memuat nomor dan judul gambar, lalu disusul nomor halaman tempat 

gambar terdapat dalam teks. Judul gambar yang lebih dari satu baris diketik dengan spasi 

satu. Jarak antara judul gambar yang satu dengan yang lain dalam daftar itu satu setengah 

spasi.  

m) Daftar Lampiran  

Daftar lampiran disusun dengan sistematika nomor urut (angka romawi), judul lampiran 

beserta nomor halaman.  

 

PENELITIAN KUANTITATIF 

Format bagian inti skripsi untuk penelitian kuantitatif sebagai berikut.  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Pembatasan Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian  

F. Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI  

A. Deskripsi Kajian Teoretis 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

C. Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis Penelitian 
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BAB III METODE PENELITIAN  

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

B. Pendekatan Penelitian 

C. Populasi dan Sampel 

D. Variabel Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Instrumen Penelitian 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

H. Teknik Analisis Data  

I. Hipotesis statistik 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

B. Pembahasan 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

B.  Saran  

DAFTAR PUSTAKA 
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Penyusunan skripsi memerlukan petunjuk pengisian. Petunjuk pengisinan skripsi sebagai 

berikut. 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah merupakan pintu masuk bagi peneliti untuk menyingkap 

kesenjangan yang terjadi antara kebenaran teoretis dengan realitas di lapangan. Latar 

belakang masalah mencakup isu-isu mendasar yang menunjukkan bahwa 

tema/topik/judul penelitian tersebut penting dan menarik untuk diteliti. Pada bagian ini 

dipaparkan tentang isu-isu penting dan menarik serta identifikasi masalah di lapangan 

yang menjadi titik perhatian peneliti. Pada akhirnya peneliti menemukan peluang untuk 

melakukan kajian lebih mendalam tentang persoalan tersebut. Discourse theoretic dan 

realitas di lapangan dilakukan oleh peneliti didasarkan pada hal-hal sebagai berikut.  

1. Hasil kajian pustaka. Pustaka yang berupa jurnal, buku, dokumen ilmiah, terbitan 

berkala, laporan hasil penelitian, abstrak tesis dan disertasi, internet, dan sumber-

sumber lain yang relevan.  

2. Hasil diskusi dengan pakar, sejawat atau kolegial yang seprofesi. Berdasarkan diskusi 

yang bersifat formal maupun informal akan membantu peneliti menemukan masalah 

penelitian. Diskusi bisa dalam bentuk seminar, simposium, diskusi panel, konferensi, 

lokakarya, dan lainnya.  

3. Survei awal atau kajian awal dalam bentuk kajian dokumenter maupun kajian 

lapangan.  

4. Surat kabar, majalah, media elektronik dapat membantu memunculkan ide-ide 

penelitian.  

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dilakukan dengan pertimbangan keluasan masalah, kelayakan 

masalah, dan kekhasan bidang kajian. Untuk mendapatkan rumusan masalah penelitian 

yang baik, pembatasan masalah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagi berikut.  

1. Masalah perlu dipecahkan melalui penelitian lapangan. 

2. Kebermaknaan atau keberartian (signifikansi) pemecahan masalah.  

3. Keaslian (Originalitas).  

4. Kelayakan.  
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C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan pemetaan faktor-faktor, aspek-aspek atau variabel-variabel 

yang terkait. Hal-hal yang penting dalam perumusan masalah sebagai berikut.  

1. Masalah yang telah dirumuskan secara spesifik harus diikuti dengan perumusan 

secara operasional, sehingga masalahnya menjadi mudah diamati dan diukur 

indikator-indikatornya.  

2. Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan untuk 

lebih menfokuskan jawaban atau pemecahan masalah yang akan diperoleh.  

3. Masalah harus dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, pendek, padat, dan 

mencerminkan masalah yang diajukan serta dapat diteliti.  

4. Masalah penelitian harus memiliki landasan rasional dan diargumentasikan secara 

jelas, sehingga secara akademik dapat diterima.  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan keinginan peneliti untuk 

mendapat jawaban atas pertanyaan yang konsisten dengan perumusan masalah. Tujuan 

penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif.  

E.  Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian harus memuat dua hal yaitu manfaat teoretis dan praktis bagi pihak-

pihak yang terkait dengan upaya pemecahan masalah penelitian. Manfaat teoretis 

(akademis) adalah kegunaan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan. Manfaat 

praktis adalah kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat penggunanya.  

 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori berisi tentang pembahasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

mengkaji atau menganalisis masalah penelitian. Landasan teori memuat deskripsi 

teoretis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis.  

A. Deskripsi Teoretis  

Deskripsi teoretis meliputi: (1) Mengidentifikasi dan mengkaji teori-teori yang relevan 

dengan variabel penelitian yang akan dianalisis;(2) Melengkapi kajian teori dengan 

berbagai pendapat orang lain yang telah dipublikasikan;(3) Menyatakan sintesis (definisi 

konseptual) tentang variabel penelitian pada setiap akhir pembahasan suatu kajian teori. 
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Teori menjelaskan hubungan antarvariabel. Kriteria landasan teori yang dimaksud harus 

dapat:  

1. Memberikan kerangka pemikiran pelaksanaan penelitian  

2. Membantu peneliti dalam mengkonstruksi hipotesis penelitian.  

3. Memberikan dasar atau landasan dalam menjelaskan dan memaknai data atau fakta 

yang telah terkumpul.  

4. Mendudukkan permasalahan penelitian secara nalar dan runtut.  

5. Mengkonstruksi ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga konsep dan 

wawasannya menjadi mendalam dan bermakna.  

6. Memberikan acuan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan para ahli melalui 

teori yang telah digeneralisasi secara baik.  

7. Mengkaitkan dengan penyusunan instrumen penelitian, terutama yang menggunakan 

validitas konstruk dan validitas isi, teori memberikan dasar konseptual dalam 

menyusun definisi operasional.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Kajian penelitian yang relevan merupakan pembahasan hasil-hasil penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneli lain yang termuat dalam buku teks, jurnal, tesis, disertasi, 

prosiding, dan kegiatan ilmiah yang digunakan sebagai landasan penelitian. Tujuan 

kajian penelitian yang relevan sebagai berikut.  

1. Membantu peneliti dalam memposisikan permasalahan penelitian.  

2. Mengetahui orisinilitas permasalahan penelitian.  

3. Memberikan dasar dalam menyusun kerangka berpikir penelitian.  

4. Membantu peneliti untuk menghindari kelemahan penelitian sebelumnya.  

C.  Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikir peneliti secara komprehensif yang 

dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan masalah (jawaban pertanyaan penelitian) 

berdasarkan teori yang dikaji. Kerangka berpikir memuat unsur-unsur berikut. 

1. Penjelasan variabel yang diteliti  

2. Menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan teori yang mendasarinya.  

D. Hipotesis Penelitian  

        Hipotesis adalah pernyataan mengenai hubungan, proporsi tentatif mengenai 

keterkaitan antarvariabel. Fungsi hipotesis penelitian adalah sebagai pedoman 

memberikan arah dan jalannya kegiatan penelitian yang dilakukan mulai dari 

penyusunan desain penelitian, penentuan kriteria dalam penyusunan instrumen 
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penelitian, termasuk sebagai pedoman menetapkan indikator tentang aspek atau variabel 

yang diukur, sebagai pedoman menentukan teknik analisis data penelitian. Kriteria 

hipotesis penelitian sebagai berikut.  

1. `Hipotesis disusun dalam kalimat yang menyatakan hubungan antar variabel. 

2. Hipotesis dilandasi argumentasi logis berdasarkan teori atau pengalaman.  

3. Hipotesis dapat diuji dan diukur melalui penelitian.  

4. Hipotesis disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas.  

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Tempat penelitian menjelaskan tempat penelitian dilaksanakan. Pengertian tempat 

tidak sekadar identitas administratif, namun lebih pada karakter lingkungan penelitian. 

Waktu penelitian menjelaskan waktu pelaksanaan penelitian seperti hari, minggu, bulan, 

tahun, dan seterusnya. Dalam bagian ini memuat jadwal penelititan yang berisi rincian 

tahap-tahap penelitian dan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing 

tahap, mulai dari persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan 

skripsi. Jadwal kegiatan penelitian disajikan dalam bentuk matriks. 

A. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian berisi penjelasan mengenai teknik penelitian yang dilakukan. Perlu 

dijelaskan mengapapeneliti menggunakan metode tersebut.  

B. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah semua individu atau unit atau peristiwa yang ditetapkan sebagai subyek 

penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan merupakan wilayah generalisasi yang 

ditetapkan oleh peneliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri atau sifat 

yang sama dengan populasinya dan harus representatif.  

C. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah atribut atau peubah penelitian yang akan diukur. Pada bagian 

ini menjelaskan mengenai jenis dan jumlah variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik dan alat pengumpulan data harus ditentukan secara tepat, sehingga diperoleh data 

yang valid dan reliabel. Jumlah alat pengumpul data yang akan digunakan tergantung 

pada variabel yang akan diteliti. Pada bagian ini perlu dikemukakan jenis alat pengumpul 
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data yang digunakan, skala pengukuran pada setiap alat pengumpul data, dan prosedur 

pengujian validitas dan reliabilitas alat pengumpul data. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengukur atau 

mengumpulkan informasi kuantitatif maupun kualitatif sebagai bahan pengolahan 

berkenaan dengan obyek ukur yang diteliti. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti 

prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Adapun reliabilitas adalah 

kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup diukur atau 

diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. 

G. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data berkenaan dengan pengolahan data untuk menjawab rumusan 

masalah dan pengujian hipotesis penelitian. Rumusan hipotesis menentukan teknik 

statistik yang digunakan. Bila peneliti tidak membuat hipotesis, maka rumusan masalah 

penelitian itulah yang perlu dijawab. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

atau mencapai tujuan penelitian. Uraian tentang teknik analisis data mencakup 

penjelasan deskripsi data, uji persyaratan analisis, atau uji hipotesis. Jika ada hipotesis 

maka bagian akhir penjelasan analisis data dikemukakan rumusan hipotesis statistik.  

H. Hipotesis Statistik 

Hipotesis merupakan pernyataan yang belum dibuktian secara empiris, sehingga harus 

memuat pernyataan singkat, yang merupakan jawaban/simpulan sementara terhadap akar 

masalah penelitian. Penyusunan hipotesis didasarkan atas hasil kajian teori/pengetahuan 

relevan, sehingga bukan sekadar perkiraan/dugaan kesimpulan penelitian semata. Oleh 

karena, itu metode penelitian yang dipilih harus menghasilkan fakta-fakta empirir guna 

menguji hipotesis. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Bagian ini disajikan deskripsi data setiap variabel, hasil pengujian prasyarat analisis, 

hasil analisis dan atau hasil pengujian hipótesis. Data statistik detail lebih baik disajikan 

dalam lampiran.  

B. Pembahasan  

Bagian ini berisi review atau mendialogkan temuan penelitian empiris yang relevan 

dengan teori-teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu.  

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Bagian ini berisi pernyataan singkat dan tepat berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Simpulan hendaknya 

dinyatakan dalam paragraf.  

B. Saran  

Saran diajukan berdasarkan simpulan penelitian.  

.  

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan landasan teori dan kajian pustaka yang digunakan dalam  

penyusunan skripsi. 
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PENELITIAN KUALITATIF 

Format bagian inti skripsi untuk penelitian kualitatif sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

A. Konteks Penelitian/Latar Belakang 

B. Fokus Penelitian  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian  

F. Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori  

B. Kajian Pustaka  

C. Kerangka Berpikir  

BAB III PROSEDUR PENELITIAN  

A. Desain Penelitian  

B. Latar Penelitian  

C. Data dan Sumber Data Penelitian 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Keabsahan Data 

F. Teknik Analisis Data  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

B.  Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

Format laporan hasil penelitian kualitatif ini masih bersifat tentatif dan masih dapat 

dikembangkan sesuai dengan ancangan penelitian yang digunakan dan temuan yang 

berkembang di lapangan.  Hal-hal tesebut di atas dijelaskan sebagai berikut. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Latar belakang masalah merupakan pintu masuk bagi peneliti untuk menyingkap 

kesenjangan yang terjadi antara kebenaran teoretik dengan realitas di lapangan. Latar 

belakang mencakup isu-isu mendasar yang menunjukkan bahwa tema/topik/judul 

penelitian tersebut penting dan menarik untuk diteliti. Pada bagian ini dipaparkan tentang 

isu-isu penting dan menarik serta identifikasi masalah di lapangan yang menjadi titik 

perhatian peneliti. Pada akhirnya peneliti menemukan peluang untuk melakukan kajian 

lebih mendalam tentang persoalan tersebut. Kajian teori dan kejadian di lapangan 

dilakukan oleh peneliti didasarkan pada hal-hal sebagai berikut.  

1. Hasil kajian pustaka. Pustaka yang berupa jurnal, buku, dokumen ilmiah, terbitan 

berkala, laporan hasil penelitian, abstrak tesis dan disertasi, internet, dan sumber-

sumber lain yang relevan.  

2. Hasil diskusi dengan pakar, sejawat atau kolegial yang seprofesi. Berdasarkan diskusi 

yang bersifat formal maupun informal akan membantu peneliti menemukan masalah 

penelitian. Diskusi bisa dalam bentuk seminar, simposium, diskusi panel, konferensi, 

lokakarya, dan lainnya.  

3. Survei awal atau kajian awal dalam bentuk kajian dokumenter maupun kajian 

lapangan.  

4. Surat kabar, majalah, media elektronik dapat membantu memunculkan ide-ide 

penelitian.  

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian meliputi objek atau sasaran penelitian, ruang lingkup dan waktu 

penelitian.  

C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah adalah persoalan yang perlu dipecahkan atau pertanyaan yang perlu 

dijawab dengan penelitian. Persoalan itu dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

maupun pernyataan.  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan keinginan peneliti untuk 

mendapat jawaban atas pertanyaan yang konsisten dengan perumusan masalah dan 

dinyatakan dengan kalimat deklaratif.  
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E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian harus memuat dua hal yaitu manfaat teoretis dan praktis bagi pihak-

pihak yang terkait dengan upaya pemecahan masalah penelitian. Manfaat teoretis 

(akademis) adalah kegunaan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan. Manfaat 

praktis adalah kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat penggunanya.  

 

BAB II  

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

Landasan teori berisi tentangpembahasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

mengkaji atau menganalisis masalah penelitian. Landasan teori memuat deskripsi 

teoretik, penelitian yang relevan,dan kerangka berpikir. Kristalisasi teori dapat berupa 

definisi atau proposisi yang menyajikan pandangan tentang fokus penelitian yang 

disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memberikan eksplanasi dan prediksi 

mengenai suatu fenomena. Teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pisau 

analisis data.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Kajian penelitian yang relevan merupakan pembahasan hasil-hasil penelitian yang 

termuat dalam buku teks, jurnal, tesis, disertasi, prosiding, dan kegiatan ilmiah. Tujuan 

kajian penelitian yang relevan sebagai berikut.  

1. Membantu peneliti dalam memposisikan permasalahan penelitian. 

2. Mengetahui orisinilitas permasalahan penelitian.  

3. Memberikan dasar dalam menyusun kerangka berpikir penelitian.  

4. Membantu peneliti merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian.  

5. Membantu peneliti untuk menghindari kelemahan penelitian sebelumnya.  

C. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir menggambarkan alurpikir peneliti yang dimaksudkan untuk menyusun 

reka pemecahan masalah (jawaban pertanyaan penelitian) berdasarkan teori yang dikaji. 

Kerangka berpikir memuat unsur-unsur berikut.  

1. Penjelasan variabel yang diteliti  

2. Menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan teori yang mendasarinya.  
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BAB III  

PROSEDUR PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian berisi penjelasan mengenai prosedur penelitian yang digunakan.  

B. Latar Penelitian  

Latar penelitian berisi penjelasan tentang lokasi, rentang waktu, dan atau subyek 

penelitian. Peneliti perlu menjelaskan alasan memilih lokasi, rentang waktu, dan atau 

subyek penelitian.  

C. Data dan Sumber Data Penelitian  

Data penelitian kualitatif terdiri atas dataprimer dan data sekunder. Wujud data berupa 

informasi lisan, tulis, aktivitas, dan kebendaan. Data dapat bersumber dari informan, 

arsip, dokumen, kenyataan yang berproses, dan artefak. Peneliti perlu menjelaskan alasan 

menggunakan data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data berisi tentang cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data, misalnya wawancara, observasi, studi dokumen. Peneliti perlu menjelaskan alasan 

menggunakan teknik pengumpulan data penelitian. 

E. Keabsahan Data  

Keabsahan data berisi penjelasan tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan 

trianggulasi data, misalnya trianggulasi metode, sumber, teori, dan peneliti. Peneliti perlu 

menjelaskan alasan menggunakan teknik trianggulasi data penelitian.  

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data berisi tahapan analisis penelitian, misalnya dalam teknik analisis 

interaktif terdiri atas sajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Peneliti perlu 

menjelaskan alasan menggunakan teknik analisis data.  

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Bagian ini disajikan deskripsi data setiap variabel, hasil pengujian prasyarat analisis, 

hasil analisis dan atau hasil pengujian hipótesis. Data statistik detail lebih baik disajikan 

dalam lampiran.  

B. Pembahasan  

Bagian ini berisi review atau mendialogkan temuan penelitian empiris yang relevan 

dengan teori-teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu.  
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Bagian ini merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Simpulan dinyatakan dalam 

paragraf secara singkat dan tepat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan 

pada tesis harus mencerminkan hasil dialog secara kritis antara teori dan temuan 

lapangan. Simpulan pada disertasi harus mencerminkan temuan baru tentang teori atau 

model.  

B. Saran  

Saran diajukan berdasarkan simpulan penelitian. Saran penelitian mengungkap tentang 

pengembangan (perluas rumusan masalah) atau perdalam fokus penelitian. 

      

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi semua sumber 

rujukan yang digunakan dalam teks. Artinya bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai 

bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan dalam daftar pustaka. 

Sebaliknya semua pustaka yang disebutkan dalam teks harus dicantumkan dalam daftar 

pustaka. Tata cara penulisan lihat dipetunjuk penulisan dapat dilihat pada bagian penulisan. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN BIMBINGAN,SIDANG DAN PENILIAIN SIDANG SKIRPSI 

 

A. Laporan Kemajuan Skripsi 

       Untuk memantau penyelesaian skripsi, mahasiswa diharuskan mengisi laporan 

kemajuan skripsi yang terdapat pada buku catatan kemajuan studi mahasiswa. 

B. Persyaratan Ujian Skripsi 

Persyaratan untuk menempuh ujian skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Mengisi biodata peserta ujian skripsi. 

2. Telah lulus semua mata kuliah (dilampiri transkrip nilai dari akademik rangkap 2). 

3. Fotocopy piagam OSMA (rangkap 2). 

4. Telah memiliki sertifikat KPPM minimal 2 buah. 

5. Telah lulus Ujian Baca Tulis al-Qur’an (UBTQ). 

6. Mempunyai 5 sertifikat pelatihan/seminar/workshop. 

7. Surat keterangan Lunas/bebas keuangan dari bagian keuangan. 

8. Surat keterangan Lunas biaya ujian skripsi dari bagian keuangan. 

9. Surat keterangan bebas teori dari bagian Akademik. 

10. Mengumpulkan “kartu seminar asli” minimal telah mengikuti 10 kali seminar 

proposal/skripsi yang sudah ditandatangani penguji dan diketahui Ketua Jurusan. 

11. Mengumpulkan kartu bimbingan skripsi asli  yang telah ditandatangani oleh Ketua 

Jurusan. 

12. Mengumpulkan surat izin penelitian dari LPPM Universitas Peradaban. 

13. Mengumpulkan surat izin penelitian dari Bappeda, Kesbangpol dan Diknas. 

14. Mengumpulkan surat keterangan telah melakukan penelitian dari instansi terkait 

(LPPM, Sekolah, Desa, Diknas, Kesbangpol ) 

15. Bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris skor TOEFL minimal 450. 

16. Menyerahkan naskah skripsi yang telah mendapat nota dinas pembimbing sebanyak 

(4) eksemplar. 

17. Semua berkas persyaratan di masukkan ke dalam stopmap plastik berwarna sesuai 

dengan fakultas rangkap 3. 

C. Waktu Pelaksanaan Ujian Skripsi 

Waktu pelaksanaan ujian skripsi ditetapkan oleh Ketua Jurusan. 

D. Penentuan Tim Penguji Ujian Skripsi 

Tim penguji ujian skripsi ditetapkan oleh Ketua Jurusan. 
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E. Tata Tertib Ujian Skripsi 

Ujian Skripsi dilakukan dalam sidang Tim Penguji yang terdiri atas satu Ketua 

Sidang, seorang Pembimbing merangkap Penguji II, dan seorang Penguji I. Sidang ujian 

skripsi diadakan secara terbuka dengan tata tertib sebagai berikut. 

1. Dosen penguji 

a. Berpakaian rapi (Kemeja Berdasi dan Jas bagi Pria dan Blazer bagi wanita) 

b. Hadir 10 menit sebelum ujian dimulai 

c. Menguji dan menulis masukan dan/ atau saran untuk perbaikan skripsi 

d. Menyerahkan masukan dan / atau saran tertulis kepada mahasiswa dan membimbing 

revisi 

e. Memberitahu Ketua Jurusan atau koordinator skripsi secara tertulis apabila tidak 

dapat menguji paling lambat dua hari sebelum ujian. 

2. Mahasiswa 

a. Berpakaian atas putih, bawah gelap dan memakai jas almamater 

b. Hadir di ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai 

c. Bersikap sopan 

d. Membawa data dan sumber rujukan skripsi 

e. Menguraikan garis besar skripsi selama kurang lebih 15 menit 

f. Menjawab pertanyaan penguji dengan jelas dan bersikap tenang 

g. Mencatat saran penguji dengan baik 

h. Keluar ruangan ujian saat penguji menyidangkan hasil ujian 

i. Masuk kembali untuk mendengarkan  hasil ujian setelah dipanggil pimpinan ujian.   

F. Aspek Penilaian Dalam Ujian Proposal Skripsi 

NO Komponen Penilaian Interval 

skor 

Skor 

1 Isi proposal skripsi tertulis meliputi aspek:   

 Keaslian (Originalitas) 0-20  

Kejelasan dan keruntutan rumusan masalah, tujuan, 

pembahasan, dan simpulan 

0-10  

Kemutakhiran, dan kedalaman kajian pustaka 0-10  

Memiliki relevansi sesuai dengan prodi(Bidang 

Keilmuan) 

0-10  

 Kualitas bahasa 0-10  

Kesesuaian format dengan panduan penulisan skripsi 0-10  

2 Penyajian dalam ujian proposal skripsi meliputi aspek:   
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 Kejelasan dan tampilan penyajian 0-10  

Penguasaan materi dan kemampuan menjawab 

pertanyaan 

0-20  

 Jumlah 0-100  

 

RENTANG NILAI 

Nilai Mutu Bobot 

≥ 80 

66,00 – 79,99 

56,00 – 65,99 

46,00 – 55,99 

< 46 

A 

B 

C 

D 

E 

4 

3 

2 

1 

0 

 

G. Aspek Penilaian Dalam Ujian Skripsi 

NO Komponen Penilaian Interval 

skor 

Skor 

1 Isi skripsi tertulis meliputi aspek:   

 Keaslian (Originalitas) 0-10  

Kejelasan dan keruntutan rumusan masalah, tujuan, 

pembahasan, dan simpulan 

0-10  

Kemutakhiran, dan kedalaman kajian pustaka 0-10  

Memiliki relevansi yang erat sesuai dengan prodi 

(Bidang Keilmuan) 

0-10  

Kesesuaian rancangan penelitian dengan pelaksanaan dan 

hasil penelitian 

0-10  

Kualitas bahasa 0-10  

Kesesuaian format dengan panduan penulisan skripsi 0-10  

   

2 Penyajian dalam ujian skripsi meliputi aspek:   

 Kejelasan dan tampilan penyajian 0-10  

Penguasaan materi dan kemampuan menjawab 

pertanyaan 

0-20  

 Jumlah 0-100  

 

RENTANG NILAI 

Nilai Mutu Bobot 

≥ 80 

66,00 – 79,99 

56,00 – 65,99 

46,00 – 55,99 

< 46 

A 

B 

C 

D 

E 

4 

3 

2 

1 

0 

 

 

 

H. Ketentuan Kelulusan 



23 

 

 

 

Mahasiswa dinyatakan lulus pada ujian skripsi apabila memperoleh skor minimal C. 

Adapun ketentuan kelulusannya adalah: 

1. Lulus sempurna tanpa syarat dan perbaikan 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus sempurna apabila skripsi yang disusun benar-benar 

sempurna tanpa perbaikan apapun 

2. Lulus dengan Perbaikan 

a) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan kewajiban untuk memperbaiki skripsi, 

harus menyerahkan perbaikan tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja. Bagi yang   perbaikan total maka diberikan kebijakan waktu yang 

diserahkan kepada Kaprodi masing-masing. 

b) Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan 

dinyatakan tidak lulus, dan wajib menempuh ulang. 

3. Tidak lulus ujian Skripsi 

a)  Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi apabila mendapat nilai D atau 

E. 

b) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, diberi kesempatan satu kali untuk diuji 

ulang. 

c) Ketidaklulusan yang di sebabkan kurangnya kemampuan menjawab, maka kepada 

mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan ujian ulang dalam jangka waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ujian dilaksanakan. 

d) Ketidaklulusan yang disebabkan kurangnya mutu skripsi, kepada mahasiswa yang 

bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki skripsi dalam jangka waktu 

maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ujian dilaksanakan. 

e) Jika ujian ulang atau perbaikan/penyerahan skripsi melampaui batas waktu yang 

ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar yudisium pada tahun 

berjalan. 

4. Perbaikan Nilai 

a) Perbaikan nilai ujian skripsi dapat dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh nilai 

C. 

b) Perbaikan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak nilai diumumkan 

dan bagi yang perbaikan total diberi kelonggaran waktu yang diserahkan kepada 

Ketua jurusan masing-masing. 

5. Prosedur Ujian Ulang dan Perbaikan Nilai Skripsi 

Persyaratan untuk perbaikan ujian skripsi adalah sebagai berikut : 
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a) Menyelesaikan administrasi keuangan untuk perbaikan nilai ujian skripsi. 

b) Melakukan peroses bimbingan ulang pada pembimbing skripsi. 

c) Memperbaiki materi skripsi. 

I. Kewajiban Menyerahkan Skripsi 

1. Mahasiswa wajib menyerahkan skripsi dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang 

telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dekan masing-masing Fakultas paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal ujian. 

2. Skripsi dalam bentuk hard copy sesuai dengan ketentuan konvensi naskah. 

3. Skripsi dalam bentuk soft copy disimpan dalam bentuk file dengan program PDF, yang 

tidak dapat diubah, disalin dan dicetak. 

4. Karya ilmiah dengan hasil skripsi dengan program PDF untuk dipublikasikan dalam 

jurnal nasional. 

5. Kewajiban menyerahkan skripsi merupakan persyaratan untuk mengikuti yudisium. 

J. Sanksi 

1. Skripsi yang terbukti merupakan hasil plagiat dinyatkan batal dan yang bersangkutan 

Drop Out (DO). 

2. Skripsi yang tidak memenuhi prasyarat administrasi tidak diproses. 

3. Skripsi yang secara substantif tidak memenuhi ketentuan dalam buku pedoman ini 

dinyatakan batal. 

4. Skripsi yang tidak diserahkan sebagaimana diatur dalam huruf J angka 4, maka nilai 

yang telah diperoleh dinyatakan batal dan harus menyusun  skripsi kembali, sepanjang 

masa studinya masih memungkinkan. 

K. Pengesahan dan Persetujuan Skripsi 

Pengesahan dan persetujuan skripsi dibuat setelah skripsi diujikan dan 

disempurnakan oleh mahasiswa berdasarkan saran Tim Pengujian Ujian Skripsi.  

L. Ketentuan Khusus 

Hal-hal yang belum diatur atau yang memerlukan pengaturan khusus akan 

ditetapkan oleh Ketua Jurusan berdasarkan hasil rapat pimpinan jurusan. 

 

 

 

 

 

BAB V 
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TATA CARA PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI DAN SKRIPSI 

 

A. Bahan dan Ukuran Kertas 

Naskah skripsi dibuat dengan kertas HVS A4 80 gram (21,5x29,7 cm) 

B. Sampul Proposal Skripsi dan Skripsi 

A. Sampul proposal skripsi 

a. Sampul proposal skripsi dijilid softcover langsung masing-masing fakultas. Huruf 

Times New Roman font 14 untuk semua tulisan pada halaman sampul, spasi 1, 

dicetak dengan tinta hitam pada kertas cover. 

b. Tulisan pada sampul proposal skripsi meliputi hal-hal sebagai berikut: 

(1) Logo Universitas Peradaban 

(2) Judul proposal atau usulan penelitian secara lengkap dengan menggunakan huruf 

kapital 

(3)  Tulisan “PROPOSAL SKRIPSI” 

(4) Nama lengkap mahasiswa 

(5) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

(6) Nama fakultas 

(7) Nama jurusan 

(8) Nama Tempat penerbitan  

(9)  Tahun penerbitan 

(10) Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur simetris, rapi dan 

serasi.  

1. Sampul Skripsi 

a. Sampul skripsi dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Untuk ujian skripsi, sampul skripsi berupa kertas putih yang dilampiri 

transparan putih tanpa jilid. 

2) Untuk pengumpulan setelah perbaikan berdasarkan saran Tim Penguji 

Skripsi, skripsi dijilid dengan kulit tebal (hard cover) dengan ketentuan 

warna sebagai berikut: 

a) Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan berwarna merah. 

b) Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna  kuning kunyit. 

c) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna hijau. 

d) Fakultas Sains dan Teknologi berwarna biru 
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b. Tulisan 

Tulisan pada sampul skripsi meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Logo Universitas Peradaban 

2) Judul Skripsi 

3) Tulisan “SKRIPSI” 

4) Maksud penulisan, misalnya: “Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu 

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan” 

5) Tulisan “Oleh” 

6) Nama Mahasiswa 

7) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

8) Nama fakultas 

9) Nama jurusan 

10) Nama Tempat 

11) Tahun penerbitan 

C. Pengetikan 

1. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan besar font 12 dan 

diketik rapi (rata kiri kanan – justify) 

2. Cetak miring (italic) digunakan untuk menulis judul buku, nama jurnal, dan istilah 

asing yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. 

3. Lambang-lambang atau tanda-tanda yang tidak dapat ditulis dengan mesin, ditulis 

dengan tangan memakai tinta hitam. 

4. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakang, misalnya m, gr, 

kg, km. 

5. Jarak antar baris adalah dua spasi (spasi ganda/double) kecuali pada kutipan 

langsung, dan data refrensi dalam daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. 

6. Batas tulisan adalah 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, 4 cm dari tepi kiri 

dan 3 cm dari tepi kanan. 

7. Alinea baru dimulai pada ketikan ke-8 dari baris tepi kiri. 

8. Judul bab ditulis dengan huruf besar (capital) dan diletakkkan di tengah secara 

simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas. 

9. Judul sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada tiap-tiap 

permulaan kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. 

10.  Pengetikan proposal dilakukan dengan spasi 1,5 (Line spacing = 1.5 lines), 

pengetikan skripsi dilakukan dengan spasi ganda/double                                                    
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D. Penomoran Bab dan Subbab 

1. Bab dinomori dengan menggunakan angka romawi 

2. Subbab dinomori dengan ketentuan sebagai berikut: 

I ..........(Judul Bab) 

A................(Judul Subbab level 1) 

1 .....................(Judul Subbab level 2) 

a ........................( Judul Subbab level 3 

1) .............................(Judul Subbab level 4) 

a) ...................................(Judul Subbab level 5) 

(1) ............................................(Judul Subbab level 6) 

Dan seterusnya.  

E. Penomoran Halaman 

1. Penomoran halaman pada bagian awal, mulai halaman judul sampai dengan daftar 

isi menggunakan angka romawi kecil di tengah pada bagian bawah. 

2. Penomoran halaman bagian isi/utama dan bagian akhir, dari halaman bab pertama 

sampai dengan terakhir memakai angka Arab di sudut kanan atas, kecuali halaman 

judul bab diletakkan di tengah bagian bawah. 

Nomor halaman ditulis dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 2,5 cm dari tepi atas 

(header). Sedangkan penomoran pada bagian awal dan halaman pertama tiap bab 

ditulis secara simetris dengan jarak 2 cm dari marjin bawah (footer). Penomoran 

halaman tidak diberi imbuhan apapun. Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu 

angka romawi kecil dan angka latin.  

1) Angka Romawi Kecil 

(a) Digunakan untuk bagian awal kecuali Halaman Sampul; 

(b) Letak: tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas; 

(c) Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap 

diperhitungkan. 

2) Angka Latin 

(a) Digunakan untuk bagian isi dan bagian akhir; 

(b) Letak: sudut kanan atas; 1,5 cm dari tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan 

kertas; 

(c) Khusus untuk halaman pertama setiap bab, penomorannya diletakkan di 

tengah, 2,5 cm dari tepi bawah kertas. 

F. Tabel dan Gambar 
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1. Bagan, grafik, peta, dan foto disebut gambar. 

2. Tabel dan gambar diletakkan secara simetris. 

3. Tabel dan gambar dinomori dengan angka Arab. 

4. Judul tabel dan gambar yang menyertai nomor diletakkan simetris di atas tabel 

dan gambar tanpa diakhiri dengan titik. 

5. Keterangan tabel dan gambar ditulis pada halaman yang sama dengan halaman 

tabel dan gambar tersebut. 

G. Bahasa 

1. Skripsi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai dengan ejaan 

yang disempurnakan (EYD). 

2. Skripsi juga dapat ditulis menggunakan bahasa asing. 

3. Menghindari pemakaian kata ganti orang pertama dan kedua (saya, aku, kami, 

engkau, kamu). 

4. Transliterasi Arab – Latin  menggunakan Pedoman Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 

Tahun 1987 Diperbaharui No. 0543b/U/487. 

H. Penulisan Nama 

1. Nama orang atau penulis yang diacu  dalam  uraian dan daftar pustaka ditulis 

tanpa gelar akademik atau derajat kesarjanaan. 

2. Nama penulis dalam daftar pustaka dicantumkan lengkap, termasuk jika penulis 

sebuah pustaka terdiri dari dua orang atau tiga. Jika penulis lebih dari tiga orang, 

cukup ditambah penulis pertama dengan dkk. 

I. Cara Menulis Kutipan dan Sumber Kutipan 

Kutipan adalah penulisan kembali sebagian teks dari suatu sumber bacaan atau 

rujukan. Kutipan itu bermacam-macam jenisnya, seperti kutipan langsung, dan 

kutipan tidak langsung, teknik pengutipannya pun berbeda-beda. 

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diungkapkan dengan bahasa dan gaya 

penulisan sendiri, sedangkan kutipan langsung adalah mengungkapkan suatu masalah 

persis sama dengan sumber aslinya. Di dalam penulisan kutipan perlu diperhatikan 

hal-hal berikut: 

1. Kutipan langsung yang kurang dari empat baris ditempatkan di dalam teks di 

antara tanda petik dengan jarak sama dengan jarak baris di dalam teks, yaitu dua 

spasi. Terdapat dua cara menulis kutipan langsung. Pertama, nama pengarang 

disebut secara terpadu di dalam teks. Contoh : sebagaimana temuan Abubakar dan 
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Anwar (2005 : 71) bahwa “lebih dari 24% lebih remaja SMA Kota Banda Aceh 

pernah melakukan prilaku menyimpang beresiko tinggi (juvenile deliquence) 

seperti menggunakan narkoba, dan 6 % lebih diantaranya sudah pernah 

melakukan free sex”. Kedua, nama penulis disebut secara terpisah. Contoh : “lebih 

dari 24% lebih remaja SMA Kota Banda Aceh pernah melakukan prilaku 

menyimpang beresiko tinggi (juvenile deliquence) seperti menggunakan narkoba, 

dan 6 % lebih diantaranya sudah pernah melakukan free sex” (Abubakar dan 

Anwar, 2005 : 71). 

2. Kutipan langsung lima baris atau lebih ditempatkan di bawah baris terakhir teks 

yang mendahuluinya. Kutipan itu diketik tanpa tanda petik, dengan jarak satu 

spasi dan menjorok masuk tujuh ketukan dari margin kiri. Contoh: 

Sesuai dengan pendapat Beth B. Hess (1986 : 57) yang benar Hess (1986 : 57)  

sebagai berikut: 

The main poin to remember are these: 

1. Culture develope over time according to the specific history of the group. 

2. Culture of lerned and transmited from generation to another. Culture is 

understood and shere by the members of a society. 

3. The culture of any one group is composed of many elements that from a 

relatively unified whole. That is, various culture traits (single item) and 

pattern  (set of traits) tend to be consistent with one other. This consistency is 

called cultural integration. …….. 

Ditulis miring karena kutipan tersebut dari bahasa asing langsung, namun apabila 

kutipan dari sumber biasa tidak perlu dimiringkan. 

3. Kutipan tidak langsung : nama pengarang dapat disebut terpadu dalam teks, atau 

disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya.Contoh: 

Spradly (1997 : 6) mengemukakan bahwa pengamatan yang dilakukan oleh dua 

kelompok yang berbeda terhadap suatu kejadian dapat menimbulkan interpretasi 

yang berbeda. Atau bisa juga: 

Pengamatan yang dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda terhadap suatu 

kejadian dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda (Spradly, 1997 : 6). 

4. Jika sumber acuan menggunakan bahasa asing, sebaiknya bagian yang dikutip 

diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia sebagai kutipan tidak 

langsung, jika terpaksa harus dikutip langsung, pernyataan di dalam bahasa asing 

itu dikutip sesuai dengan aslinya dan semua unsur bahasa asing itu diberi garis 

bawah atau diketik miring (kursif). Pengetikan kutipan tersebut sama dengan 

penjelasan (poin 2 diatas). Contoh: 
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Bahkan Sutherland dan Cressey (1984 : 43) membandingkan angka penyimpang 

remaja pria dan wanita dengan 15 : 1. Artinya dalam lima belas kasus perilaku 

menyimpang yang ditemukan hanya satu yang terjadi pada perilaku remaja 

wanita, terutama dalam masyarakat tradisional. Hal itu dapat kita lihat dalam 

pernyataan mereka berikut:  

“Males dominate the world of crime ……. The crime rate for men greatly in 

excess of the rate for women in all nations, all communities a nations in Canada 

for example the ratio of male to fameles convicted of serius offenses is abaout 

15:1. The difference is even greater in traditional societies”. 

5. Jika di dalam teks nama pengarang tidak dinyatakan, dicantumkan nama akhir 

pengarang dan tahun terbit pustaka yang diacu serta nomor halaman (kalau dikutip 

pada halaman tertentu) di dalam kurung di akhir pernyataan yang dikemukakan 

sebelum tanda titik akhir kalimat pernyataan itu. Diantara nama pengarang dan 

tahun terbit ditempatkan tanda koma; dan di antara tahun terbit dan nomor 

halaman ditempatkan tanda titik dua. Contoh: 

Dalam penelitian deskriptif tidak wajib harus ada hipotesis (Sanapiah, 1998 : 36). 

Jika ada dua pengarang, dicantumkan kedua nama akhir pengarang itu yang 

dipisahkan dengan kata dan, serta tahun terbitnya. Jika pengarang lebih dari dua 

orang, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) sesudah nama akhir nama 

pengarang yang pertama. Kata dan singkatan dkk. tidak digaris bawahi. Contoh : 

Pergerakan buruh sering kali diawali oleh tidak terakomodirnya keinginan dan 

harapannya (Parker, S.R dkk. 1992 :78) yang benar (Parker dkk. 1992 :78) 

Menurut Aminudin dkk. (1978:63), hemoglobin adalah pigmen merah pembawa 

oksigen pada butir darah merah. 

Jika ada beberapa karya terbitan tahun yang sama dari seseorang pengarang, 

sebagai pembeda digunakan huruf a, b, dan c, dibelakang tahun terbit di dalam 

kurung. Contoh: 

Selanjutnya, Haris (2001a) berpendapat bahwa … Pendapatnya itu diperkuatnya 

dengan mengatakan bahwa … (Haris, 2001b). 

 

6. Jika sumber informasi diacu bersama, nama-nama pengarang dan tahun terbit 

ditempatkan di dalam satu kurung). Penempatannya mengikuti tahun terbit. Tanda 

titik koma (;) memisahkan sumber informasi yang satu dengan yang lain. Contoh: 
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……. Pembelajaran bahasa Indonesia masih dianggap bermasalah (Chaer, 1981 ; 

Badudu, 1985; Suyono, 1995). 

7. Jika buku rujukan tidak mempunyai tahun terbit, dituliskan tanpa tahun di dalam 

kurung sesudah penyebutan nama pengarang. 

Contoh: 

…….. dana moneter internasional (Wardhana, tanpa tahun :117). 

8. Jika sumber kutipan itu tanpa nama penulis, maka penulisannya adalah (Th. 1972: 

18). 

J. Daftar Pustaka 

1. Daftar pustaka ditulis dengan jarak satu spasi, sementara antar pustaka diberi jarak 

dua spasi. 

2. Penulisan pustaka adalah dengan urutan nama pengarang, tahun terbit, judul 

karya, kota penerbit, dan nama penerbit. 

3. Penulisan nama disusun alfabetik. 

4. Apabila karya berupa terjemah, maka nama penerjemah ditulis setelah judul karya 

terjemahan dengan didahului kata “terj.” (bila terjemah ke dalam bahasa 

Indonesia) dan “trans.” (bila terjemah ke dalam selain bahasa Indonesia).  

K. Daftar Pustaka Selain dari Buku 

1. Sumber yang berasal dari jurnal 

Penulisan jurnal sebagai daftar pustaka mengikuti urutan : nama belakang penulis, 

nama depan penulis, tahun penerbitan, judul artikel (ditulis diantara tanda petik), 

judul jurnal dengan dengan huruf miring dan ditulis penuh, nomor volume dengan 

angka Arab dan digarisbawahi tanpa didahului dengan singkatan “Vol”, nomor 

penerbitan (jika ada) dengan angka Arab dan ditulis di antara tanda kurung, nomor 

halaman dari nomor halaman pertama sampai dengan nomor halaman terakhir 

tanpa didahului singkatan “pp” atau “h”. 

Contoh: 

Fuad, Nurhatatti. 2008. “Pendidikan Agama Pada SLB”. Edukasi. Vol. 6 (3). 20-

27.  

 

 

2. Berupa Publikasi Kementrian 

Contoh: 
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Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. 2010. Panduan Pendidikan 

Karakter. Jakarta : Kemendikbud. 

3. Berupa dokumen 

Contoh: 

Proyek Pengembangan Pendidikan Guru. 1983. Laporan Penilaian Proyek 

Pengembangan Pendidikan Guru. Jakarta : Depdikbud. 

4. Berupa makalah 

Contoh: 

Mastuhu. 1997.Pendidikan dan Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Makalah pada Kongres Nasional Al-Qur’an II Dalam Rangka Musabaqoh 

Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XVIII, Tahun 1997 di Jambi. 

5. Berupa surat kabar 

Contoh: 

Sanusi, Ahmad. 1986. “Menyimak Mutu Pendidikan dengan Konsep Takwa dan 

Kecerdasan, Meluruskan Konsep Belajar dalam Arti Kualitatif”. Pikiran Rakyat 

(8 September 1986). 

L. Penulisan Daftar Isi 

Berisi semua informasi secara garis besar dan disusun berdasarkan urut nomor 

halaman.  

M. Pembatas Skripsi 

Warna kertas pembatas skripsi disesuaikan dengan masing-masing fakultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran. 1 : Contoh Halaman Sampul Depan Proposal 
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JUDUL 

(ukuran 14 Times New Roman) 

 

 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Oleh  

 

ATI INAYATI 

40312014 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

BUMIAYU 

2016 

 

Lampiran. 2 : Contoh Halaman Sampul Depan Skripsi 

 

2,5 cm 

7,5 cm 
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JUDUL 

(ukuran 14 Times New Roman) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  

Gelar Sarjana Pendidikan  

 

 

 

 

 

Oleh  

 

ATI INAYATI 

40312014 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

BUMIAYU 

2016 

 

Lampiran.  3: Contoh Halaman Judul  

 

2,5 cm 

7,5 cm 
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JUDUL 

(ukuran 14 Times New Roman) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  

Gelar Sarjana Pendidikan  

 

 

 

 

 

Oleh  

 

ATI INAYATI 

40312014 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

BUMIAYU 

2016 

 

Lampiran.  4: Contoh Halaman Sampul Samping 

 

2,5 cm 

7,5 cm 
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