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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasional 

Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu mata kuliah wajib lulus bagi mahasiswa 

pada semua program studi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) sarjana (S1). 

Tugas Akhir merupakan karya ilmiah hasil penelitian maupun kajian ilmiah yang dilakukan 

mahasiswa sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi. Penyusunan TA dilakukan 

secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing TA yang ditetapkan 

dengan SK Dekan. Agar pelaksanaan TA dapat berjalan dengan efektif, diperlukan pedoman 

penyusunan TA bagi mahasiswa, dosen pembimbing, penguji, program studi, fakultas, dan 

pihak-pihak yang terkait. Pedoman ini disusun untuk memperlancar dan mempermudah 

mahasiswa dalam menempuh TA serta pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

 

B. Tugas Akhir bagi Mahasiswa Program Sarjana berupa Tugas Akhir Skripsi (TAS)  
Tugas Akhir Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan 

kemampuannya dalam melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan 

penelitian. 

 

C. Fungsi dan Tujuan Pedoman Tugas Akhir Skripsi 

Merupakan acuan bagi mahasiswa, dosen, program studi, dan fakultas di lingkungan 

PGSD UMP dalam pelaksanaan penyusunan skripsi mulai tahap praproposal, proposal, 

penelitian, penyusunan laporan, ujian, dan penilaian. 
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BAB II 

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK 

 

A. Persyaratan Administrasi 

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah TA dengan persyaratan sebagai 

berikut. 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa UMP dalam tahun akademik yang bersangkutan yang 

dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) 

2. Mendaftar pada Komisi TA prodi PGSD 

 

B. Persyaratan Akademik 

1. Mahasiswa 

Untuk dapat menempuh TA mahasiswa harus memenuhi persyaratan yaitu 

jika sudah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 110 sks dengan IPK 

sekurang-kurangnya 2,76.  

 

2. Komisi TA Program Studi 

 

Komisi TA dibentuk oleh program studi PGSD untuk membantu Ketua 

Program Studi dalam mengelola pelaksanaan TA. Tugas Komisi TA adalah 

membantu Kaprodi dalam: 

a. mengidentifikasi daftar mahasiswa yang layak mengambil TA 

b. menyelenggarakan persiapan seminar proposal 

c. menentukan kelayakan judul yang diajukan mahasiswa 

d. menentukan pembimbing TA (Skripsi) 

e. memantau proses penyusunan dan pembimbingan TA 

 

3. Dosen Pembimbing Penyusunan TA 

 

Dosen pembimbing penyusunan TA diperuntukkan bagi mahasiswa program 

sarjana. Dosen pembimbing untuk mahasiswa program sarjana berjumlah satu orang. 

Dosen yang berwenang sebagai pembimbing penyusunan TA adalah dosen yang 

memiliki persyaratan sebagai berikut: 

a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli dengan 

kualifikasi pendidikan S2 atau S3. Dosen tetap DPK (yang memiliki Nomor Induk 

Dosen Khusus) berkualifikasi S2 dapat menjadi dosen pembimbing penyusunan 

TA setelah memiliki masa tugas empat tahun. 

b. Memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan tema/permasalahan TA 

mahasiswa yang akan dibimbing. 

c. Dosen pembimbing penyusunan TA ditetapkan sebagai dosen pembimbing 

setelah mahasiswa mengambil matakuliah TA pada KRS.  

d. Penetapan dosen pembimbing penyusunan proposal TA dilakukan melalui Surat 

Keputusan Dekan. 
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4. Validator Instrumen dan Produk Penelitian 

 

Validasi instrumen untuk program S1 validasi instrumen dilakukan oleh 

pembimbing TA. Kemudian untuk produk penelitian validator instrument meliputi 

dosen, pakar, maupun praktisi yang berpengalaman dibidangnya. Validator 

instrumen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Dosen validator produk penelitian sekurang-kurangnya memiliki jabatan 

fungsional Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S2.   

b. Validator guru, kualifikasi pendidikan S1 dan bersertifikat pendidik  

c. Validator pakar dan praktisi, memiliki pengalaman dalam bidang yang sesuai dan 

ditentukan oleh pembimbing. 

d. Diajukan dengan surat tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan, yang 

diterbitkan Komisi TA. 
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e. Contoh Form Pengantar Validasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor : A.11.II/…..-S.Ph/BTA/PGSD/ bulan/2021   1 November 2021 

Hal : Izin Validasi 

 

Yth. Bapak/Ibu . 

Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

Kami mohon dengan hormat, Bapak/Ibu bersedia bersedia menjadi validator produk 

pembelajaran bagi mahasiswa: 

 Nama :  

 NIM : 

 Prodi : 

 Dosen Pembimbing : 

 Judul : 

Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu dapat mengembalikan hasil validasi paling lama 2 (dua) 

minggu. Atas kerjasamanya yang baik dari Bapak /Ibu kami ucapkan terimakasih. 

 

Biro Tugas Akhir,  
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5. Tim Penguji 

 

Tim penguji TA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Untuk program Sarjana, penguji sekurang-kurangya menduduki jabatan 

fungsional Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 atau S3. 

b. Memiliki keahlian yang relevan dengan tema/judul TA mahasiswa.  

c. Ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan. 

6. Prosedur  Pelaksanaan Seminar Proposal hingga Skripsi.  

Pada semester ke tujuh, mahasiswa telah mengisi KRS TA Skripsi dan telah 

memiliki proposal penelitian. Untuk mendapatkan masukan atau informasi penting 

untuk melangkah pada tahap penulisan dan pelaksanaan penelitian, proposal tersebut 

harus dipresentasikan dalam seminar proposal skripsi. Berikut adalah prosedur seminar 

proposal skripsi. 

a. Prodi (Komisi Biro TA) membagi Dosen Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa 

b. Mahasiswa membayar biaya seminar proposal ke bendahara Biro Tugas Akhir, 

mahasiswa menyimpan bukti pembayaran sebagai salah satu syarat 

pendaftaran sidang skripsi. 

c. Mahasiswa mengajukan 2 judul Skripsi ke Biro Tugas Akhir melalui Form yang 

telah dicantumkan di laman https://pgsd.ump.ac.id. dan diserahkan kembali ke Biro 

Tugas Akhir. 

d. Biro Tugas Akhir akan menentukan 1 judul yang dapat ditindaklanjuti sebagai 

Skripsi dengan mempertimbangkan originalitas dan roadmap dosen pembimbing/ 

prodi. Hasil judul skripsi mahasiswa akan diumumkan dan dapat dilanjutkan proses 

bimbingan skripsi. 

e. Mahasiswa melakukan pembimbingan proposal skripsi yang telah direview oleh 

tim Biro Tugas Akhir Prodi PGSD kepada dosen pembimbing. Pembimbingan 

dilakukan sampai mahasiswa dinyatakan lulus dan selesai dalam menyusun skripsi. 

Pembimbingan dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh keduanya, 

baik daring ataupun luring. 

f. Mahasiswa wajib mengisi kartu bimbingan (form 5) mulai dari pembimbingan 

pertama hingga terakhir setelah proses pembimbingan dilakukan.  

g. Mahasiswa memohon persetujuan pengesahan proposal kepada dosen pembimbing 

dengan setidak-tidaknya telah melakukan  pembimbingan sebanyak empat kali.  

h. Mahasiswa menyerahkan draf proposal yang dengan dilampirkan form persetujuan 

seminar proposal oleh pembimbing (minimal 4 kali bimbingan) 

i. Mahasiswa melengkapi berkas persetujuan  proposal, mendaftar dan  mengunggah 

proposal skripsi tersebut pada sistem https://forms.gle/vXSRxKgc2HD71GuM6   

https://pgsd.ump.ac.id/
https://forms.gle/vXSRxKgc2HD71GuM6
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j. Mahasiswa memberikan draft proposal (hard/softfile) ke dosen pembimbing dan 

dosen penguji.  

k. Mahasiswa yang bersangkutan menggunakan seragam PSH pada saat seminar 

proposal. 

l. Mahasiswa yang mengajukan validasi instrumen dengan format surat pengantar 

permohonan validator ahli dan ketentuan-ketentuannya seperti pada tautan: 

https://pgsd.ump.ac.id/2020/04/28/sopvalidasi-dan-surat-permohonan-validasi/. 

m. Instrumen-instrumen terkait penelitian hendaknya melalui proses uji validitas 

terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pengambilan data penelitian. Uji 

validitas melibatkan orang lain (selain pembuat instrumen) yang dianggap ahli 

(expert). Expert, dalam penyusunan skripsi S1 PGSD dapat diambil dari akademisi 

dan praktisi. Uji validitas minimal melibatkan dua ahli: Dosen UMP minimal S2 

(sesuai bidang keahlian) atau  guru (memiliki NIP dan sertifikasi guru) *lihat form 

validasi 

n. Mahasiswa mengurus surat izin penelitian ke Fakultas. 

o. Mahasiswa menyelesaikan proses penelitian dibawah bimbingan dosen 

pembimbing hingga memperoleh persetujuan untuk ujian.  

p. Setelah mendapatkan persetujuan pada poin (o) mahasiswa akan mendapatkan 

dosen penguji seminar proposal/ skripsi.  

q. Biro Tugas Akhir menunjuk dosen penguji seminar berdasarkan kepakaran dan 

bidang keilmuan yang juga akan menjadi dosen penguji sidang skripsi. 

r. Mahasiswa akan mendapatkan waktu pelaksanaan seminar proposal/ujian  melalui 

WAG, website PGSD atau pengumuman di Prodi. 

s. Dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa melaksanakan seminar proposal 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan Biro Tugas Akhir. 

t. Mahasiswa mempresentasikan proposal skripsi dengan menggunakan powerpoint 

atau media digital lainnya. 

u. Dosen pembimbing dan dosen penguji mengisi dan menyerahkan berita acara dan 

hasil seminar ke Biro Tugas Akhir. 

v. Pada masa pandemi Covid-19, seminar proposal /ujian skripsi dilakukan dengan 

dihadiri oleh penguji dan dosen pembimbing secara bersama-sama tanpa audiens. 

Sedangkan pada kondisi normal, ketentuan ujian mengikuti Surat Edaran Dekan 

FKIP yang sudah ditetapkan. 

w. Setelah seminar proposal, mahasiswa melakukan revisi proposal dengan maksimal 

waktu selama dua minggu kepada dosen penguji dan dosen pembimbing.  

x. Jika mahasiswa tidak memperbaiki atau merevisi proposal dari dosen penguji 

dan pembimbing hingga jangka waktu maksimal satu bulan maka mahasiswa 

https://pgsd.ump.ac.id/2020/04/28/sopvalidasi-dan-surat-permohonan-validasi/
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WAJIB untuk mempresentasikan ULANG proposalnya di seminar proposal 

kembali. 

y. Proposal skripsi yang telah diseminarkan dan telah direvisi selanjutnya dapat 

dimintakan pengesahan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah 

ditunjuk untuk ditetapkan SK Dosen Pembimbing skripsi dari FKIP 

z. Nilai seminar proposal skripsi akan dikirimkan oleh Biro Tugas Akhir ke Prodi 

setelah proses seminar dilakukan. (e-certificate). 
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Form Pengajuan Judul 

     

    

Pengajuan Judul: NIM: 

Nama :  

  

 

Judul 1: 

 

Judul 2: 

 

Jika ada, Judul Penelitian Payung Dosen 

Pembimbing: 

 

 

 

NAMA 

 
Tanda Tangan 

Dosen Pembimbing  

  

 

 

 

 

 

BAB III 

Kaprodi PGSD 

 

 

 

 

Dedy Irawan, M.Pd 

NIK. 2160542 

 

Tanggal: 
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BAB III 

PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN TUGAS AKHIR 

 

A. Prosedur Penyusunan Skripsi 

1. Penyusunan Skripsi  

Proses penyusunan skripsi diawali dari tahap pengajuan proposal skripsi. 

Proposal skripsi berisi permasalahan yang layak dikaji lebih mendalam melalui 

kegiatan penelitian. Permasalahan penelitian dalam proposal ini digunakan sebagai 

pertimbangan didalam mengkaji penelitian secara ilmiah. 

Prosedur penyusunan skripsi dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. 

1. Mahasiswa mengajukan permasalahan penelitian dengan mengisi Formulir 

Pengajuan Judul skripsi paling lambat dua minggu setelah mengikuti pembekalan 

proposal TA. 

2. Komisi TA melakukan pertimbangan kelayakan proposal TA. Penilaian 

kelayakan dilakukan dengan melihat kompetensi keahlian dan roadmap penelitian 

prodi. Kriteria kelayakan judul proposal TA didasarkan atas: (1) relevansi; (2) 

urgensi, (3) kelayakan untuk diteliti dengan mempertimbangkan kedalaman 

permasalahan, waktu, akses, dan biaya; (4) keaslian dan kebaruan penelitian; (5) 

kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan prodi; dan (6) ketersediaan 

sumberdaya atau fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. 

3. Komisi TA menentukan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa. 

4. Ketua program studi mengusulkan Dosen Pembimbing Proposal skripsi kepada 

Dekan untuk diterbitkan Surat Keputusan. 

5. Ketua Program Studi mengumumkan daftar mahasiswa, rancangan judul skripsi, 

dan dosen pembimbing penyusunan proposal skripsi secara serentak. 

6. Prodi menyelenggarakan monitoring dan pendampingan penyusunan proposal 

skripsi secara berkala yang dikemas dalam kegiatan bimbingan klasikal. 

2. Penyusunan Proposal 

Setelah mahasiswa mendapatkan judul dan dosen pembimbing proposal 

skripsi, proses penyusunan proposal dimulai. Langkah-langkah penyusunan proposal 

adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi dosen pembimbing yang telah 

dibagikan oleh Komite Biro TA Prodi. 

2. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Proposal skripsi menyepakati proses 

pembimbingan penyusunan proposal. 

3. Mahasiswa menyusun proposal skripsi dengan bimbingan Pembimbing skripsi 

sesuai dengan jadwal yang disepakati. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan 

penyusunan proposal secara rutin/terjadwal yang dibuktikan dengan Kartu 

Bimbingan skripsi. (Form 5). 

4. Mahasiswa yang sudah menyusun proposal skripsi (ditandai dengan persetujuan 

dosen pembimbing proposal skripsi), melapor kepada Komisi TA untuk diproses 

lebih lanjut (seminar proposal melalui Google Form). 

5. Setelah selesai revisi proposal penelitian, kemudian mahasiswa mengajukan 

permohonan penerbitan SK pembimbing skripsi ke TU Fakultas. 
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6. Mahasiswa menginformasikan kepada Komisi TA jika ada perubahan yang 

substansial dari judul Skripsi. 

3. Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan 

 

Setelah proposal selesai dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing 

proposal skripsi, tahap berikutnya adalah pelaksanaan skripsi dan penyusunan 

laporan skripsi. Langkah-langkah pelaksanaan dan penyusunan laporan skripsi 

adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa entri mata kuliah TA dalam Kartu Rencana Studi pada semester 7 bagi 

mahasiswa program sarjana. 

2. Mahasiswa dan dosen Pembimbing skripsi menyepakati proses pembimbingan. 

3. Mahasiswa menyusun TA dengan bimbingan Dosen Pembimbing TA sesuai 

dengan jadwal/kontrak yang disepakati. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan 

secara rutin/terjadwal. 

4. Mahasiswa yang telah selesai menyusun laporan TA (ditandai dengan persetujuan 

Dosen Pembimbing TA), segera mengajukan ujian TA kepada Komisi Biro TA. 

5. Jika selama proses penyusunan TA mengalami kesulitan akademik, mahasiswa 

dapat menghubungi dan berkonsultasi dengan Komisi Biro TA.  

4. Pengajuan Validasi Instrumen Penelitian 

 

Setelah proposal skripsi memenuhi persyaratan, mahasiswa melakukan 

pengembangan instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat untuk pengambilan 

data, untuk program S1 validasi instrumen dilakukan oleh pembimbing TA dan atau 

ahli. 

 

5. Monitoring Pelaksanaan 

 

Monitoring pelaksanaan Skripsi dimaksudkan untuk menjamin ketepatan 

waktu dan kualitas skripsi. Monitoring dilakukan secara periodik oleh Komisi Biro 

TA. Langkah-langkah monitoring adalah sebagai berikut: 

1. Memastikan keterlaksanaan bimbingan secara efektif dengan mengadakan 

pertemuan secara berkala minimal dua kali dalam satu semester antara komisi TA, 

pembimbing, dan mahasiswa 

2. Memastikan proses bimbingan berjalan melalui pemantauan buku bimbingan 

skripsi. 

3. Memberikan solusi bagi mahasiswa yang bermasalah dalam penyelesaian skripsi. 

4. Mahasiswa wajib menyampaikan laporan kemajuan kepada pembimbing secara 

periodik dalam forum yang difasilitasi prodi. 
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B. Pengajuan Ujian 

Setelah laporan skripsi disetujui oleh pembimbing, mahasiswa segera 

mengajukan ujian TA ke TU Fakultas dengan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan. 

1. Pedoman skripsi yang dapat diunduh pada laman: https://pgsd.ump.ac.id  

2. Format artikel yang akan digunakan mengikuti gaya selingkung penulisan artikel pada 

jurnal yang dituju dengan indeks sinta. 

3. Ketentuan nama penulis pada artikel yaitu mahasiswa sebagai nama pertama diikuti 

nama pembimbing.  

4. Ketentuan artikel pada poin (2) menjadi syarat ujian skripsi JIKA status artikel sudah 

status SUBMITTED atau IN REVIEW dapat mengikuti ujian skripsi dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. (bukti SS email dapat dilampirkan). 

5. Batas kesamaan (Turnitin/plagiasi) untuk penelitian lapangan dengan luaran berupa 

artikel maksimal 35%, sedangkan untuk critical review research maksimal 20%. Cek 

Turnitin dapat dimintakan pada Dosen Pembimbing skripsi pada proses bimbingan. 

 

C. Ketentuan Khusus 

 

Jika proses bimbingan TA tidak dapat berjalan efektif karena sesuatu hal, 

mahasiswa dapat berkonsultasi dengan komisi Biro TA dan Kaprodi tentang kemungkinan 

pergantian pembimbing. Pergantian pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan 

Dekan atas usulan kaprodi. Dengan adanya pergantian dosen pembimbing maka segala 

biaya terkait administrasi akan disesuaikan masa pemberian SK berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pgsd.ump.ac.id/
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BAB IV 

SISTEMATIKA, BAHASA DAN TATA TULIS  

LAPORAN TUGAS AKHIR SEKRIPSI 

 

A. Sistematika Laporan 

Sistematika laporan TA terdiri atas bagian awal, inti, dan akhir. Isi masing- 

masing bagian sebagai berikut 

1. Bagian Awal 

a. Sampul Luar 

Halaman Sampul harus dapat memberikan informasi yang singkat, jelas, dan 

tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang tugas akhir tersebut yang 

berisi judul, logo universitas, jenis karya ilmiah (tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi), 

nama penulis dan NIM, program studi, fakultas, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto, dan tahun pengesahan. Penulisan halaman sampul mengikuti ketentuan 

sebagai berikut.  

1. Halaman sampul tugas akhir (laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi) 

terbuat dari karton tebal dengan warna yang disesuaikan dengan penanda warna 

fakultas;  

2. Semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal (line spacing 

= single);  

3. Judul diketik simetris di tengah (center), tidak menggunakan singkatan, tidak 

disusun dalam kalimat tanya, serta tidak perlu ditutup dengan tanda baca apa pun;  

4. Informasi yang dicantumkan pada punggung halaman sampul adalah: jenis tugas 

akhir, judul tugas akhir, dan tahun cetak. Informasi yang dicantumkan seluruhnya 

menggunakan huruf besar, dengan jenis huruf Times New Roman font 12, dan 

ditulis di tengah punggung halaman sampul (center alignment);  

5. Halaman sampul muka tidak boleh diberi siku besi pada ujung-ujungnya. 

b. Halaman Judul 

Secara umum informasi yang diberikan pada halaman judul sama dengan 

halaman sampul, tetapi pada halaman judul dicantumkan informasi tambahan, yaitu 

untuk tujuan dan dalam rangka apa tugas akhir itu dibuat. Penulisan halaman judul 

mengikuti ketentuan sebagai berikut.  

1. Format halaman judul sama dengan halaman sampul, hanya ada penambahan 

keterangan tujuan disusunnya tugas akhir;  

2. Semua huruf ditulis dengan spasi tunggal (line spacing = single) 

c. Halaman Pernyataan Orisinalitas  

Halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa tugas akhir yang 

disusun adalah hasil karyanya sendiri dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan 

ilmiah. Penulisan halaman pernyataan orisinalitas ditulis dengan spasi 1.5 (line 

spacing = 1.5 lines), tipe Times New Roman 12 poin dengan posisi rata kiri dan kanan 

(justify). 
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d. Halaman Pengesahan  

Halaman Pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya ilmiah atau 

pernyataan tentang penerimaannya, khususnya tugas akhir, skrispi, tesis, dan disertasi, 

oleh institusi penulis.  

Penggunaan istilah “dewan penguji” (pembimbing dan penguji) dan susunan 

anggota “dewan penguji” bergantung pada kebijakan setiap Fakultas atau Program 

Pascasarjana.  

Halaman Pengesahan tugas akhir ditulis dengan dengan spasi tunggal (line 

spacing = single), tipe Times New Roman 12 poin 

e. Kata Pengantar 

Halaman Kata Pengantar memuat pengantar singkat atas karya ilmiah. Di 

dalam halaman Kata Pengantar dimuat juga ucapan terima kasih atau penghargaan 

kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir. 

Sebaiknya, ucapan terima kasih atau penghargaan tersebut juga mencantumkan 

bantuan yang mereka berikan, misalnya bantuan dalam memperoleh masukan, data, 

sumber informasi, serta bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir. Ketentuan 

penulisan Kata Pengantar/ ucapan terima kasih:  

1. Judul Kata Pengantar ditulis dengan huruf tipe Times New Roman 12 poin, dicetak 

tebal dan huruf besar;  

2. Teks Kata Pengantar ditulis dengan huruf tipe Times New Roman 12 poin, spasi 

1,5 (line spacing = 1.5 lines) sesuai dengan contoh pada lampiran 5;  

3. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar, lalu 

keluarga atau teman;  

4. Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar adalah 2 x 2 spasi. 

f. Daftar Isi 

Daftar isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-

masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. Biasanya, agar daftar isi 

ringkas dan jelas, sub bab derajat ke dua dan ke tiga boleh tidak ditulis. Ketentuan 

penulisan Daftar Isi adalah sebagai berikut:  

1. Teks Daftar Isi ditulis dengan huruf tipe Times New Roman 12 poin dengan spasi 

satu (line spacing = 1 lines);  

2. Khusus untuk judul tiap bab ditulis dengan Times New Roman 12 poin, dicetak 

tebal dan huruf besar (kapital);  

3. Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi.  

g. Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lain  

Daftar tabel, gambar, dan daftar lain digunakan untuk memuat nama tabel, 

gambar, dan sebagainya yang ada dalam tugas akhir. Penulisan nama tabel, gambar, 

dan sebagainya menggunakan huruf kapital di awal kata (title case).  

Ketentuan penulisan Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan daftar lain adalah 

sebagai berikut:  

1. Teks ditulis dengan huruf tipe Times New Roman 12 poin dalam spasi tunggal (line 

spacing = single) sesuai dengan contoh pada lampiran 9;  

2. Khusus untuk judul Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan daftar lain dicetak tebal dan 

huruf besar (kapital) dengan huruf tipe Times New Roman 12 poin 
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h. Abstrak (dalam Bahasa Indonesia) 

Abstrak merupakan ikhtisar tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, 

metode penelitian, hasil, dan simpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca 

mengerti secara cepat isi tugas akhir untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih 

lanjut atau tidak. Penulisan Abstrak/ Abstract mengikuti ketentuan sebagai berikut:  

1. Abstrak adalah ringkasan, inti, atau ikhtisar dari Tugas Akhir;  

2. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, dengan minimum 75 kata dan maksimum 200 

kata, diketik dengan huruf tipe Times New Roman 12 poin, spasi tunggal (line 

spacing = single);  

3. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Setiap versi bahasa mengikuti ketentuan butir b;  

4. Pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan Inggris diletakkan dalam halaman 

yang berbeda;  

5. Nama mahasiswa (tanpa NIM) dan nama pembimbing ditulis di atas abstrak di 

bawah judul tugas akhir;  

6. Di bagian bawah abstrak dituliskan kata kunci. Untuk Abstrak dalam Bahasa 

Indonesia, kata kunci ditulis dalam Bahasa Indonesia. Untuk Abstrak dalam Bahasa 

Inggris, kata kunci ditulis dalam Bahasa Inggris (dicari padanan katanya). Kata 

kunci ditulis dengan huruf kecil semua (lowercase) dan dicetak miring;  

7. Semua istilah asing, kecuali nama, dicetak miring (italic). 

i. Abstrak (dalam Bahasa Inggris) 

Format dan isi abstrak dalam bahasa Inggris sama dengan format dan isi 

Abstrak dalam Bahasa Indonesia. 

 

2. Bagian Inti 

Isi bagian inti TA disajikan dalam bentuk bab, subbab dan/atau tingkat 

hierarki judul yang lebih rinci, dengan menganut sistematika tertentu, yang diatur 

dalam buku pedoman ini. 

a. Isi Bagian Inti Proyek Akhir 

Isi bagian inti proyek akhir terdiri atas 5 bab, yakni: (1) Pendahuluan; (2) 

Pendekatan Pemecahan Masalah; (3) Konsep Rancangan/Produksi/Jasa/Evaluasi/ 

Pengujian; (4) Proses, Hasil, dan Pembahasan; serta (5) Simpulan dan Saran. 

Secara rinci isi bagian inti proyek akhir dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, dan keaslian gagasan. 

 

BAB II. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

Berisi teori dan temuan-temuan yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan 

konsep pemecahan masalah yang menjadi fokus kajian/pengembangan. 

 

BAB III. KONSEP RANCANGAN/PRODUKSI/JASA/EVALUASI/ 

PENGUJIAN 

Berisi analisis kebutuhan, implementasi, dan cara serta alat yang digunakan untuk 

melakukan perancangan/produksi/jasa/evaluasi/ pengujian. 
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BAB IV. PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

Berisi proses pelaksanaan dan hasil dari rancangan/produksi/jasa/evaluasi/ 

pengujian yang telah dikembangkan pada bab sebelumnya serta pembahasan. 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan hasil pelaksanaan dan hasil rancangan/produksi/jasa/ evaluasi/ 

pengujian yang telah dilakukan, keterbatasan, serta saran yang dapat dijadikan 

masukan untuk pengembangan atau inovasi berikutnya. 

b. Isi Bagian Inti Tugas Akhir Skripsi 

Isi Tugas Akhir Skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu (1) Pendahuluan, (2) Kajian 

Pustaka, (3) Metode Penelitian, (4) Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan (5) 

Simpulan dan Saran. Secara rinci, isi bagian inti diuraikan sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

1) Latar belakang masalah, menjelaskan alasan-alasan rasional yang melandasi 

pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Untuk membuat alasan rasional perlu 

diungkapkan kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dibandingkan dengan 

kenyataan yang diharapkan. Berbagai data, fakta, pendapat, keluhan dari 

lapangan/tempat penelitian perlu diungkap untuk memperkuat perlunya 

dilakukan penelitian. 

2) Identifikasi masalah, menjelaskan kajian berbagai kemungkinan penyebab 

terjadinya masalah. Dalam hal ini perlu diungkap secara luas berbagai 

permasalahan yang mungkin untuk diteliti. Isi identifikasi masalah harus 

selaras dengan masalah yang diungkapkan pada latar belakang masalah. 

3) Batasan Masalah, yakni penetapan masalah (dari berbagai masalah yang 

teridentifikasi) dengan mempertimbangkan berbagai aspek metodologis, 

kelayakan untuk diteliti, serta keterbatasan peneliti tanpa mengorbankan 

kebermaknaan arti, konsep, atau topik yang diteliti. 

4) Rumusan masalah, berisi penegasan masalah yang akan diteliti sebagai hasil 

dari pembatasan masalah-masalah yang teridentifikasi. Rumusan masalah 

dituliskan dalam kalimat tanya. 

5) Tujuan penelitian, menyatakan target yang akan dicapai melalui penelitian. 

Tujuan dirumuskan selaras/mengacu kepada rumusan masalah. 

6) Manfaat penelitian, menjelaskan manfaat hasil penelitian untuk kepentingan 

teoretis maupun praktis 

 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, 

dan pertanyaan penelitian dan/atau hipotesis. Landasan teori mengkaji teori, 

pengertian, dan variabel yang relevan, dan hasil penelitian yang sudah dimuat 

dalam berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku teks, ensiklopedia, kamus, 

jurnal ilmiah, laporan penelitian, makalah seminar, prosiding, tesis ataupun 

disertasi. Artikel dalam internet juga dapat digunakan sebagai sumber apabila 

artikel ini dimuat dalam website pusat-pusat kajian atau penulis yang memiliki 

reputasi bukan dari pengarang yang tidak diketahui bidang keahliannya (Blog). 
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Handout atau materi pembelajaran tidak dapat digunakan sebagai sumber karena 

belum mengalami uji publik melalui publikasi Bab kajian pustaka ini bukan 

sekadar kumpulan kutipan, tetapi kutipan dan teori itu harus dibahas dan 

disintesiskan oleh peneliti/mahasiswa sehingga dapat memunculkan definisi, 

pemahaman baru, kerangka pikir, hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian, serta 

mengembangkan instrumen yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

Hipotesis atau pertanyaan penelitian harus selaras dan merupakan jabaran dari 

rumusan masalah. 

1) Kajian teori, menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan variabel 

penelitian dimulai dari definisi, konsep, asumsi, dan indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel tersebut sebagai landasan untuk mengembangkan 

instrumen penelitian. Kajian teori diperoleh dari literatur dan hasil penelitian 

yang relevan. 

2) Hasil penelitian yang relevan, berfungsi untuk memperkuat posisi penelitian 

yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah 

dilakukan. Hasil penelitian yang relevan juga digunakan sebagai dasar peneliti 

menyusun kerangka berpikir. Hasil penelitian yang relevan disajikan secara 

narasi dengan menganalisis hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian 

yang lain. 

3) Kerangka Berpikir, berisikan gambaran logis dan rasional tentang bagaimana 

variabel - variabel penelitian dapat saling berhubungan (korelasi). Kerangka 

berpikir akan mengarahkan peneliti kepada perumusan hipotesis. Penelitian 

yang tidak membuktikan hipotesis seperti penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, tidak perlu menuliskan kerangka berpikir. 

4) Pertanyaan Penelitian dan/atau Hipotesis 

Pertanyaan penelitian merupakan penegasan dari rumusan masalah yang akan 

dicari jawabannya melalui penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Untuk 

penelitian yang tidak membuktikan hipotesis, cukup menuliskan pertanyaan 

penelitian. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam bab III secara garis besar memuat subbab sebagai berikut 

1) Jenis atau Desain Penelitian. Peneliti perlu mengemukakan jenis atau desain 

penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2) Tempat dan Waktu Penelitian. 

3) Populasi dan Sampel Penelitian. Populasi dan sampel digunakan bila wilayah 

sasaran peneliti cukup luas sehingga tidak memungkinkan semua anggota 

dijadikan responden, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan 

mengambil sampel secara representatif. Bila wilayah sasaran dapat dijangkau 

seluruhnya maka sub bab ini diberi nama sumber data atau subjek penelitian. 

Untuk penelitian yang menggunakan sampel perlu dijelaskan cara menentukan 

ukuran sampel dan teknik sampling yang digunakan. 

4) Definisi Operasional Variabel, menjelaskan definisi masing-masing variabel 

disesuaikan dengan konteks penelitian. Definisi operasional dikembangkan dari 

teori, definisi konseptual, dan merupakan dasar bagi penentuan indikator- 

indikator dalam pengembangan instrumen penelitian. 

5) Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 



Pedoman Penulisan Skripsi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, UMP – 2021 
 

  

 

17 
 

Pada bagian ini perlu dipaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan dan 

instrumen yang dikembangkan. Peneliti perlu menjelaskan proses penyusunan 

instrumen dan pengujian kualitas instrumen. 

6) Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen dinyatakan layak sebagai alat pengumpul data bila memenuhi 

kriteria valid dan reliabel. Pada bagian ini perlu dijelaskan cara-cara 

penelusuran validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk instrumen berupa tes 

kognitif dengan bentuk soal pilihan ganda, pengujian kualitas soal diuji dengan 

indeks kesulitan, daya beda, pengecoh, dan reliabilitas. 

7) Teknik Analisis Data 

Dalam bagian ini perlu dijelaskan teknik analisis data yang digunakan termasuk 

uji persyaratan analisis yang dibutuhkan. 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri atas tiga bagian, yakni, hasil penelitian, pembahasan, dan 

keterbatasan penelitian. Hasil penelitian harus menjawab pertanyaan penelitian 

dan disusun menurut urutan pertanyaan penelitian/hipotesis. Bagian pembahasan 

merupakan bagian penting dari penelitian dan letaknya terpisah dari sub bab hasil 

penelitian. Bagian pembahasan memuat telaah kritis terhadap penelitian dengan 

menggunakan perspektif berbagai teori yang relevan yang telah dibahas pada Bab 

II dari TA. Keterbatasan penelitian merupakan keterbatasan yang terkait dengan 

metodologi bukan keterbatasan terkait dengan waktu, biaya, atau logistik 

penelitian. Keterbatasan penelitian juga tidak terkait dengan jumlah sampel atau 

variabel penelitian karena hal ini telah ditentukan sebelumnya. Untuk penelitian 

tindakan dan atau penelitian tindakan kelas perlu ada subbab tentang Refleksi 

Perolehan Pengetahuan Peneliti. 

 

BAB. V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat tiga subbab yaitu simpulan, implikasi, dan saran. Simpulan 

merupakan rangkuman dari jawaban pertanyaan penelitian atau hasil uji hipotesis 

dan sekaligus merupakan pemecahan permasalahan yang ada pada rumusan 

masalah. Simpulan harus pendek, merupakan deskripsi esensial, dan cenderung 

berbentuk pernyataan kualitatif, bukan angka-angka. Implikasi adalah 

konsekuensi lebih lanjut dari temuan dalam simpulan. Biasanya implikasi 

menggunakan bahasa saran tetapi belum operasional. Saran merupakan 

rekomendasi yang ditujukan berbagai pihak terkait dengan hasil penelitian dan 

menggunakan bahasa yang operasional. Implikasi dan saran harus sesuai dengan 

hasil penelitian yang telah terangkum dalam simpulan. 

 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat identitas semua buku, jurnal, laporan penelitian, 

referensi dari internet, dan sumber lain yang diacu dalam penulisan TA, serta 

disebut di dalam bagian isi. Sumber yang tidak dikutip dalam bagian isi tidak boleh 

dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, semua sumber yang disebut di 

dalam bagian isi, harus dicantumkan pada daftar pustaka. Daftar pustaka disusun 

secara alfabetis dari nama penulis menurut format khusus. 
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b. Lampiran-lampiran 

Lampiran memuat semua dokumen atau bahan penunjang yang digunakan 

atau dihasilkan dalam penelitian TA. Lampiran antara lain berupa surat izin 

penelitian, instrumen penelitian, rumus-rumus, penghitungan statistik yang 

dipakai, prosedur penghitungan, hasil uji coba instrumen, dan sejenisnya. 

Sementara itu, lampiran untuk penelitian kualitatif antara lain contoh transkrip 

wawancara yang disahkan responden, hasil reduksi dan abstraksi, catatan lapangan 

field notes, bukti-bukti Focus Group Discussion (FGD) dan atau Delphi. Lampiran 

diberi nomor secara urut menurut urutan prosedur penelitian, dan nomor 

halamannya merupakan kelanjutan dari nomor halaman bagian inti. 

B. Bahasa dan Tata Tulis 

1. Bahasa 

Tugas Akhir ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan 

ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki ciri-ciri: (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 antarparagraf, 

serta (9) menghindari penggunaan bentuk persona (kita, saya, kami, dan lain-lain). 

2. Tata Tulis 

Tata tulis TA dalam panduan ini disusun sebagai berikut 

a. Kertas 

TA diketik pada kertas berwarna putih, berukuran kuarto (21,5 cm x 28 cm), 

dengan berat 80 gram. Apabila di dalam naskah memerlukan kertas khusus seperti 

kertas milimeter untuk grafik, kertas kalkir untuk bagan atau peta dan sejenisnya, 

dapat digunakan kertas di luar ukuran yang telah ditentukan, yang dilipat sesuai 

dengan ukuran kertas naskah. 

b. TA diketik dengan ketentuan sebagai berikut. 

1) menggunakan spasi ganda. 

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

3) Jarak setelah tanda baca dituliskan: 

a) setelah tanda baca titik (.), koma (,), titik koma (;), titik dua (:), tanda seru (!), 

dan tanda tanya (?) satu ketukan, dengan kata di depannya. 

b) kurung buka dan kurung tutup (…) ditulis tanpa ketukan dengan kata/angka di 

dalamnya. 

c) garis miring (/) ditulis tanpa ketukan terhadap kata sebelum dan sesudahnya. 

4) Judul tabel dan gambar yang terdiri atas dua baris atau lebih, ditulis dengan 

jarak satu spasi. Penulisan judul menggunakan huruf yang sama dengan naskah, 

dengan huruf kapital setiap awal kata, kecuali kata tugas. Nama tabel diletakkan 

di atas tabel sedangkan nama gambar diletakkan di bawah gambar. Contoh pada 

lampiran 10. 

5) Daftar pustaka dituliskan: 

a) jarak antarbaris dalam satu pustaka adalah satu spasi. 

b) jarak antarpustaka adalah dua spasi. 
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c. Batas Tepi Pengetikan 

Batas tepi pengetikan ditentukan sebagai berikut. 

Tepi atas  : 4 cm 

Tepi bawah  : 3 cm 

Tepi kiri  : 4 cm 

Tepi kanan  : 3 cm 

d. Pengetikan Alinea Baru 

Tiap-tiap baris dari suatu alinea dimulai dengan ketukan huruf pertama 

menjorok kedalam sebesar 1.27 cm (dengan memanfaatkan fungsi tabs) atau lima 

karakter dari margin/ batas kiri. 

e. Pengetikan Bab, Subbab, dan Anak Subbab 

1. Bab ditulis dengan huruf besar (kapital) semua. Nomor bab menggunakan angka 

romawi besar (I,II,III, dst). Penulisan bab diatur simetris kiri-kanan (center) tanpa 

diakhiri dengan titik.  

2. Penomoran sub bab peringkat satu menggunakan huruf kapital dengan diikuti tanda 

titik, misalnya: A., B., C. dst.  

3. Penomoran sub bab peringkat dua menggunakan angka arab dengan diikuti tanda 

titik, misalnya: 1., 2., 3. dst.  

4. Penomoran sub bab peringkat tiga menggunakan huruf kecil dengan diikuti tanda 

titik, misalnya: a., b., c. dst. 

5. Penomoran sub bab peringkat empat menggunakan angka arab dengan kurung satu, 

tetapi setelah tanda kurung tidak diikuti titik, misalnya:             1), 2), 3) dst.  

6. Penomoran sub bab peringkat lima menggunakan huruf kecil dengan kurung satu, 

tetapi setelah tanda kurung tidak diikuti titik, misalnya:              a), b), c) dst.  

7. Penomoran sub bab peringkat enam menggunakan angka arab dengan kurung dua, 

tetapi setelah tanda kurung tidak diikuti titik, misalnya:         (1), (2), (3) dst.  

8. Penomoran sub bab peringkat tujuh menggunakan huruf kecil dengan kurung dua, 

tetapi setelah tanda kurung tidak diikuti titik, misalnya:            (a), (b), (c) dst.  

9. Awal kata pada judul sub bab ditulis dengan huruf kapital. 

10. Penulisan sub bab tanpa diakhiri dengan tanda baca apapun. 

f. Huruf 

Huruf yang digunakan adalah Times New Roman font 12 

1) Penomoran 

a) 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. 

b) Penomoran Rumus Matematik 

Jika di dalam laporan penelitian terdapat beberapa rumus atau persamaan 

matematik, penomorannya menggunakan angka arab yang ditempatkan di 

tepi kanan, di antara dua tanda kurung. 

c) Hierarki Penggunaan Nomor dan Huruf 

Urutannya: 
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                BAB I (sesuai urutan) 

                                           PENDAHULUAN (sesuai urutan, di tengah-tengah) 

 

A. Aaaaa (mulai dari kiri halaman) 

 

                   (bila diawali alinea) 

 

1. Bbbbbbbbbbbb 

 

  (bila diawali alinea) 

 

a. Ccccccccccc 

 

          (bila diawali alinea) 

 

 

1) Ddddddddd 

 

------------------------- (alinea diawali alinea) 

 

2) Huruf Miring dan Huruf Kapital 

Penggunaan huruf miring dan huruf kapital dalam bagian isi TA 

mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Pedoman Ejaan yang Disempurnakan. 

Penggunaan huruf miring dalam naskah TA untuk menuliskan kata atau kalimat 

dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Penggunaan huruf miring dan huruf 

kapital dalam penulisan daftar pustaka mengikuti aturan penulisan daftar 

pustaka dalam buku ini. 

3) Penyajian Tabel dan Gambar 

a) Tabel 

(1) Tulisan “Table”, nomor tabel, dan judul tabel dicantumkan di atas tabel, 

di tengah-tengah antara tepi kanan dan kiri. 

(2)  Nomor dan judul tabel diketik dalam satu baris, secara berurutan ke 

kanan berjarak satu spasi. 

(3) Nomor tabel di dalam teks menggunakan angka arab, berurutan, dari bab 

pertama sampai bab terakhir. 

(4) Nomor tabel dalam lampiran menggunakan angka arab dimulai dengan 

nomor 1. 

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

Tabel yang melebihi satu halaman diletakkan di dalam lampiran. 

b) Gambar 

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

lain yang sejenis. Penyajiannya mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

(1) Tulisan “Gambar”, nomor gambar, dan judul gambar diletakkan di bawah 

gambar, di tengah antara tepi kiri dan kanan. 
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(2) Nomor dan judul gambar ditulis dalam satu baris, berurutan kekanan 

satu baris dengan nomor tabel berjarak satu spasi. 

(3) Nomor gambar di dalam teks menggunakan angka arab, berurutan, dari 

bab pertama sampai bab terakhir. 

(4) Nomor gambar dalam lampiran menggunakan angka arab dimulai 

dengan nomor 1. 

4) Kutipan 

a) Macam-Macam Kutipan 

(1) Kutipan langsung yaitu kutipan yang dilakukan persis seperti sumber 

aslinya, baik bahasanya maupun susunan kata dan ejaannya. 

(a) Kutipan langsung pendek yaitu kutipan yang kurang dari tiga baris dan 

disalin dalam teks dengan memberikan tanda kutipan di antara bahan 

yang dikutip.  Contoh : “……………..” (nama pengarang; tahun; 

halaman). 

(b) Kutipan langsung panjang yaitu kutipan yang lebih dari tiga baris, 

diberi tempat tersendiri dalam alinea baru, diketik dengan jarak satu 

spasi, dan pengetikannya masuk empat ketukan (empat karakter) dari 

margin kiri. Dalam kutipan langsung ini, tanda kutip tidak dipakai. 

(2) Kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang hanya mengambil pokok-pokok 

pikiran atau semangatnya kemudian dinyatakan dengan kata-kata dengan 

bahasa sendiri. Kutipan ini tidak di antara tanda petik, diketik seperti halnya 

naskah, dan diupayakan kutipan tidak langsung ini tidak terlalu panjang. 

b) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Kutipan: 

(1) Bila bahan yang dikutip disajikan sebagai bahan yang diperbandingkan 

dengan bahan yang lain, maka harus ada keseimbangan dari perbandingan 

itu; 

(2) Kutipan yang diambil sebagian dari rangkaian kalimat yang ada, maka 

penulisan diberi jarak dengan tiga titik (...) diantara kutipan yang diambil; 

(3) Dalam kutipan langsung, tidak boleh memasukkan pendapat sendiri. Satu 

alinea sepenuhnya digunakan untuk kutipan langsung;  

(4) Kutipan hanya dapat diambil dari naskah-naskah atau cetakan yang 

diterbitkan, seperti buku, hasil penelitian, majalah, jurnal ilmiah, surat 

kabar, dan sebagainya. Dapat juga diambil dari hasil wawancara atau hasil 

rekaman yang didokumentasi. 

5) Daftar Pustaka 

Pustaka yang digunakan 85% berupa pustaka yang diterbitkan dan dengan 

tahun terbit maksimal sepuluh (10) tahun terakhir. Daftar pustaka disusun secara 

alfabetis dan lengkap. Dapat menggunakan APA. Bagian-bagian dalam daftar 

pustaka dipisahkan dengan tanda titik, misalnya diantara nama pengarang dengan 

tahun terbit. Penulisan pustaka menggunakan urutan kelengkapan sebagai berikut: 

a) Nama pengarang (nama belakang terlebih dahulu). 

b) Tahun penerbitan. 

c) Judul sumber pustaka. 

d) Kota penerbitan. 

e) Penerbit. 

Cara penulisan atau pengacuan untuk masing-masing sumber pustaka dapat 

dilihat pada contoh berikut: 
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a) Sumber pustaka buku: 

1) Book with single author 

Reynolds, H. (2000). Black pioneers. Ringwood, Vic.:  

Penguin.  

 

2) Book with multiple authors 

Gilbert, R., & Gilbert, P. (1998). Masculinity goes to school. St. Leonards, 

N.S.W.: Allen & Unwin.  

After the sixth author's name and initials, use et al. to indicate the remaining 

authors.  

  

3) Book with editor(s)  

Broinowski, A. (Ed.). (1990). ASEAN into the 1990s. London: Macmillan. 

Nugent, S.L., Shore, C. (Eds.). (1997). Anthropology and cultural studies. 

London: Pluto Press. 

Book, author not known Longman dictionary of the English language. 

(1984).Harlow, Essex: Longman.  

 

4) Book with author and editor 

Valéry, P. (1957). Oeuvres (J. Hytier, Ed.). Paris: Gallimard. 

 

5) Book other than first edition 

Goudie, A. (2000). The Human Impact on the Natural  

Environment. (5th ed.). Oxford: Blackwell. 

  

6) Book with more than one volume 

Corsini, R.J. (Ed.). (1994). Encyclopedia of psychology (4  

vols).  

New York: J.Wiley & Sons.  

Topliss, H. (1985). Tom Roberts 1856 - 1931: A catalogue  

raisonné: Vol.2.Plates. Melbourne: Oxford University Press.  

 

7) Book with corporate author 

Dames & Moore. (1995). Environmental management plan:  

Townsville FieldTraining  

 

b) Sumber pustaka artikel jurnal: 

Rogers, G. (1999). Reflections on teaching remote and isolated children. 

Education in Rural Australia, 9(2): 65-68.  

 

c) Sumber pustaka publikasi pemerintah: 

Queensland. Queensland Health. (1992). Towards a women's health policy: 

Social justice for women. Brisbane: Author. § Australian Bureau of Statisitcs. 

(1994). Building approvals Australia. (No. 8731.0) Canberra: Author.  

 

 

d) Sumber pustaka halaman Web: 

The Mariner 2002: Undergraduate student information. (2002). Retrieved 3 

April,2002, from James Cook University Web site:  
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http://www.jcu.edu.au/school/ns/Notices/General/Mariner/Contents.htmlIntext 

citation: The Mariner 2002 (2002) or (The Mariner 2002, 2002) 

 

e) Sumber pustaka Audio-visual: 

York, F. A. (1990). Children's songs of the Torres Strait Islands [Cassette 

recording].Bateman's Bay, N.S.W.: Owen Martin.  

 

Diamond, N. (1970). Cracklin' Rosie. On Tap Root Manuscript [Record]. 

Universal City, CA: MCA. In text citation: Include side and band or track 

numbers.  

 

Loi, M-A. (1997). Green tree frogs. [Illustration]. Brisbane: Queensland 

Department of Environment.  

 

Scorsese, M. (Producer), & Lonergan, K. (Writer/Director). (2000). You can 

count on me [Motion picture]. United States: Paramount Pictures.  

 

f) Websites 

Program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM. (2005)  

 

Program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM [Internet].  

Yogyakarta: S2 IKM UGM. Tersedia dalam: http://ph-ugm.org  

[Accessed 16 September 2009].  

 

g) Email 

Brack, E.V. (1996) Computing and short courses. LIS-LINK 2 May  

1996 [Internet discussion list]. Available from  

mailbase@mailbase.ac.uk [Accessed 15 April 1997]. 

 

C. Format Skripsi 

Penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuannya, jenis data yang diteliti atau 

menurut pendekatannya, teknik analisis data yang digunakan, dan menurut keterbaruan data 

yang diteliti. Buku pedoman Skripsi ini hanya memuat format laporan beberapa jenis 

penelitian utama yang paling sering digunakan oleh mahasiswa S1 Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

1. Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif dapat berupa penelitian survei, expost facto, atau 

eksperimen. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas dan objektif, dan 

mengikuti format berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 
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C. Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Penelitian dan/atau Pertanyaan Penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

D. Variabel Penelitian 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

G. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

B. Hasil Uji Hipotesis 

C. Pembahasan 

D. Keterbatasan Penelitian 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan 

b. Implikasi Hasil Penelitian 

c. Saran 

 

Penjelasan Penelitian Kuantitatif 

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang berisi alasan pemilihan masalah. Alasan pemilihan masalah 

memuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan 

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

kesenjangan antara keadaan ideal dan keadaan yang ditemukan di lapangan. 

Latar belakang memuat penjelasan keaslian penelitian. Keaslian penelitian 

dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah 

diteliti oleh peneliti terdahulu. Topik penelitian dikaitkan dengan penelitian 

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

mahasiswa yang bersangkutan. 

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

yang ditemukan meliputi kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan, 

ilmu pengetahuan dan pembangunan, serta bagi masyarakat secara umum. Manfaat 

hasil penelitian ini harus memperlihatkan manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

 

b. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berisikan uraian kesenjangan antara kondisi ideal dengan 

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

menggunakan angka atau huruf. 

 

c. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah berfungsi memperjelas dan membatasi ruang lingkup 

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

Pembatasan masalah diperlukan untuk memperlihatkan efektifitas dan efisiensi 

pekerjaan penelitian. 

d. Rumusan Masalah 

Peneliti harus merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan hal- hal 

penting seperti: masalah penelitian harus spesifik dan berkaitan dengan aspek tertentu; 
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harus terkait dengan teori-teori tertentu yang sudah teruji; harus relevan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, waktu, berguna, didefinisikan secara tajam, dan 

dapat dikerjakan; dan harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. 

 

e. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dituliskan secara spesifik dan dipandang sebagai subbab 

tersendiri. Rumusan tujuan penelitian seyogyanya sesuai dengan rumusan masalah 

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

penelitian disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

 

f. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian diuraikan sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Manfaat hasil penelitian diformulasikan dalam bentuk manfaat praktis dan 

manfaat teoretis. Manfaat praktis terdiri dari manfaat dari penelitian yang langsung 

diterima oleh objek penelitian dan pihak terkait dalam penelitian tersebut. Manfaat 

teoretis adalah manfaat yang disumbangkan oleh penelitian terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan. 

 

g. Kajian Teori 

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

teori harus membahas semua teori-teori pendukung dan hasil penelitian yang relevan 

serta kaitannya dengan variabel dan/atau fokus penelitian secara rinci dan mendalam. 

Fakta-fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber asli, dan terbaru. Kajian 

teori berfungsi untuk menunjukkan serta membahas keterkaitan, kohesi dan koherensi 

antara teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. 

Pembahasan dalam kajian teori harus memperlihatkan titik temu antara tubuh 

keilmuan yang sudah ada dengan fokus penelitian yang dikerjakan. Pembahasan 

seperti ini sangat penting dilakukan untuk memperlihatkan bahwa suatu bidang ilmu 

berasal dan berkembang dari ilmu-ilmu sebelumnya. 

Pembahasan dapat dilakukan dengan menguraikan perbedaan dan/atau 

kesamaan antara penelitian terdahulu beserta teorinya dengan penelitian yang 

diusulkan atau yang sudah dilakukan. Pembahasan penelitian-penelitian yang relevan 

dan teori-teori yang mendukung harus dilakukan secara sistematis dan berurutan, 

mulai dari tahun tertua kepada tahun termuda. Pengurutan tahun ilmu dan hasil 

penelitian dalam diperlukan, untuk memperlihatkan secara konkrit kepada pembaca 

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

berkaitan dengan bidang yang diteliti. 

Selain itu kajian teori harus mampu memberikan gambaran rinci dan 

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

pendukung harus digunakan sebagai panduan dan acuan referensi dalam pembahasan 

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

membahas temuan penelitian pada BAB IV skripsi, tidak boleh dipaparkan dalam 

kajian teori (BAB II). 

Terakhir, kajian teori harus mampu membangun kerangka berpikir yang jelas, 

dan menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang diteliti; kerangka berfikir 

harus digunakan sebagai pemandu dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan 

penelitian di lapangan. 

Kajian teori wajib terbebas dari praktik plagiarisme secara sempurna. Peneliti 

wajib mengapresiasi karya peneliti lainnya dengan mentaati aturan dan kaidah ilmiah 
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penulisan kajian teori. Penggunaan sumber langsung maupun tidak langsung, serta 

format penulisan daftar rujukan harus menggunakan aturan APA edisi ke 6 yang 

terdapat pada menu references “Microsoft Word”, atau aplikasi lainnya seperti 

“Software Endnote”. Persentase minimal orisinalitas skripsi ditetapkan antara 80% - 

90%, (diukur dengan aplikasi terpercaya). Bila tidak memenuhi persentase orisinalitas 

yang telah ditetapkan dan terbukti melakukan praktik plagiarisme, pelaku dapat 

dikenakan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu dosen 

pembimbing wajib mengetahui tingkat orisinalitas skripsi mahasiswa bimbingan 

sebelum sidang dewan penguji. 

 

h. Kajian Penelitian yang Relevan 

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

khusus untuk membahas penelitian-penelitian relevan. Peneliti harus membahas 

penelitian-penelitian yang relevan secara terintegrasi dengan pembahasan topik dan 

variabel penelitian dengan menggunakan teori-teori dan penelitian terdahulu. Peneliti 

harus membahas teori dan temuan-temuan penelitian yang relevan dengan 

mengemukakan kesamaan dan/atau perbedaan dengan penelitian yang akan atau 

sudah dikerjakan, sehingga terlihat bahwa penelitian-penelitian itu berhubungan atau 

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

dan hasil penelitian yang relevan untuk membangun kerangka teori sebagai landasan 

penelitian yang akan atau yang sudah dikerjakan. Dari pembahasan penelitian yang 

relevan, peneliti harus mampu mengeluarkan argumen yang kuat mengapa penelitian 

yang akan atau yang sudah dilakukan. 

 

i. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir pada dasarnya merupakan argumentasi logis untuk sampai 

pada penemuan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Kerangka pikir 

berguna untuk mengintegrasikan teori-teori dan hasil penelitian yang terpisah-pisah 

menjadi satu rangkaian utuh dengan menggunakan logika deduktif yang mengarah 

pada penemuan jawaban sementara yang disebut hipotesis. Kerangka pikir 

disampaikan dalam bentuk uraian (naratif) dan gambar (bagan). 

 

j. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berisi uraian singkat yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian 

teori, dan harus sama dengan yang sudah dipaparkan pada usulan penelitian. Hipotesis 

adalah jawaban sementara atas masalah yang akan atau sudah diteliti dan disampaikan 

dalam kalimat pernyataan. Hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang telah dikaji, 

dengan kerangka berpikir tertentu. 

 

k. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif 

  

l. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian diungkapkan secara spesifik dan dituliskan secara 

naratif.  

m. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi harus menggambarkan kelompok individu yang mempunyai 

karakteristik sama. Sampel harus menggambarkan bagian kecil atau keseluruhan dari 

populasi yang menjadi subjek penelitian. Teknik pemilihan sampel harus 
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digambarkan dengan jelas, mengemukakan alasan-alasan logis, sesuai pendekatan dan 

teori penelitian yang digunakan. 

 

n. Variabel Penelitian 
Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan 

tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan 

ditarik kesimpulan. 

 

o. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik dan instrumen pengumpulan data harus mencerminkan ketepatan dan 

kecermatan sehingga validitas dan kehandalan data terlihat jelas. Teknik yang 

digunakan harus mampu mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan 

topik dan rumusan masalah penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data harus 

sesuai dengan pendekatan/teori yang digunakan dalam rancangan penelitian. 

 

p. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Mencari validitas dan reliabilitas instrumen sebelum digunakan. Instrumen 

dikatakan valid bila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur hendak apa yang 

akan diukur. Kemudian instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tes jika 

digunakan berkali-kali memberikan hasil yang tetap atau ajeg.  

 

q. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara mengolah data yang telah diperoleh untuk 

menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif harus 

menggunakan metode statistik yang tepat, sesuai dengan karakteristik data yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Pada analisis data disampaikan teknik analisis yang digunakan untuk mengolah 

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

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

perhitungan ataupun rumus-rumus statistik yang digunakan untuk uji persyaratan 

analisis dan menguji hipotesis atau menganalisis data harus dituliskan. 

 

r. Deskripsi Data 

Dalam deskripsi data dikemukakan hasil pengolahan data setiap variabel dengan 

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

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

bentuk tabel dan gambar (grafik batang, garis, atau lingkar). Adapun rincian data 

setiap anggota sampel dimuat dalam lampiran. Deskripsi data ini dapat dijabarkan 

dengan menggunakan tabel, gambar, grafik, atau teks. 

 

s. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada dasarnya merupakan langkah untuk menguji diterima 

tidaknya pernyataan yang dikemukakan dalam perumusan hipotesis (hipotesis kerja). 

Hipotesis kerja yang dikemukakan diterima apabila data empirik mendukung 

pernyataan tersebut. Sebaliknya, hipotesis kerja ditolak apabila data empirik tidak 

mendukung. Analisis data empirik dalam pengujian hipotesis penelitian kuantitatif 

didasarkan pada penalaran induktif. Artinya hasil analisis data pada anggota sampel 

digunakan untuk memperoleh simpulan yang diberlakukan terhadap seluruh anggota 

populasi. 
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Banyaknya kegiatan analisis data dilakukan sesuai dengan jumlah hipotesis 

yang telah dirumuskan. Hasil analisis data yang dilaporkan adalah koefisien hasil 

perhitungan saja, sedangkan proses perhitungan selengkapnya ditulis pada lampiran. 

Koefisien hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan dalam bahasa statistik. 

Berdasarkan pengujian hasil analisis data tersebut dibahas dengan 

menggunakan bahasa ilmiah sesuai bidang studi yang diteliti berdasarkan konsep- 

konsep yang telah diutarakan. 

 

t. Pembahasan 

Pada bagian ini, peneliti melakukan pembahasan hasil analisis data atau hasil 

penelitian dengan cara mengaitkan temuan dengan kajian teori. 

  

u. Keterbatasan Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti dapat menuliskan hambatan-hambatan dalam melakukan 

penelitian, kemudian dapat juga menuliskan hal-hal yang ditemui pada saat penelitian. 

 

v. Simpulan 

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat dari pembahasan hasil 

penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Isi simpulan penelitian kuantitatif 

lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. 

 

w. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan simpulan penelitian dikaji implikasi/dampak yang dapat 

ditimbulkan. Implikasi berisi penjelasan terhadap perkembangan ilmu dan penerapan 

praktis hasil penelitian dalam pemecahan masalah dan pelaksanaan kebijakan yang 

terkait. Kajian implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan 

lebih lanjut berdasarkan argumentasi yang mengacu pada teori-teori keilmuan yang 

ada atau penemuan-penemuan penelitian lain yang relevan. 

 

x. Saran 

Saran yang diajukan harus bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan 

simpulan hasil penelitian, bukan dari kajian teori. Saran hendaknya berisi implikasi-

implikasi yang relevan dengan konteks penelitian dan penelitian lanjutan yang dapat 

dilakukan oleh peneliti berikutnya dalam bidang yang sudah diteliti. 

 

2. Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif berusaha mengungkap realitas atau kebenaran di balik gejala 

yang terekam secara inderawi dalam paradigma interpretatif. Kadang-kadang penelitian 

ini  disebut sebagai penelitian interpretatif. Ada beberapa tradisi dalam paradigma ini 

antara lain etnografi, biografi, fenomenologi, grounded theory, dan studi kasus. 

Mahasiswa yang melakukan penelitian kualitatif harus mampu memilih salah satu dari 

tradisi dari penelitian interpretatif ini. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah 

instrumen kunci di samping instrumen pendukung lainnya seperti pedoman wawancara, 

panduan observasi, atau alat-alat rekam audio dan video. Penelitian kualitatif pada 

umumnya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif 

untuk menemukan konsep, teori, atau bahkan filosofi yang berbasis pada data (grounded 

on data). Proses reduksi data bisa menjadi konsep, dan selanjutnya melalui tahap 

teoretisasi konsep-konsep tersebut dikelompokkan, diintegrasikan, dan dikomparasikan 
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sehingga menjadi teori. Selanjutnya apabila peneliti ingin menemukan prinsip-prinsip 

perlu ada upaya abstraksi lebih lanjut sehingga menghasilkan prinsip-prinsip/azas atau 

filosofi. Laporan penelitian kualitatif secara umum, disusun dalam bentuk narasi yang 

bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri ilmiah, dengan sistematika 

sebagai berikut. Sedikit variasi format dalam penelitian kualitatif dimungkinkan, apalagi 

bila dikaitkan dengan berbagai jenis tradisi penelitian kualitatif. 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Penelitian yang Relevan 

C. Alur Pikir 

D. Pertanyaan Penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Sumber Data 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

E. Keabsahan Data 

F. Analisa Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

B. Pembahasan dan Temuan 

C. Keterbatasan Penelitian 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran/Implikasi Hasil Penelitian 

Penjelasan Penelitian Kualitatif 

Bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang konteks penelitian yang 

memberikan wawasan arah penelitian yang sudah dilakukan. Dengan membaca 

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

teori yang digunakan dan manfaat penelitian. 

 

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah pada penelitian kualitatif berisikan konteks penelitian 

yang diawali dengan ungkapan fenomena yang akan diangkat dalam penelitian, alasan 

mengapa penelitian tersebut layak dilakukan, pernyataan pentingnya penelitian, dan 

ungkapan hasil-hasil penelitian yang relevan. Selain itu, peneliti juga harus 

mengemukakan kata kunci penelitian yang berupa konsep- konsep yang sudah diteliti, 

sejalan dengan teori-teori yang relevan dan didukung oleh bukti-bukti empiris (hasil 

penelitian terdahulu yang relevan) dan bukti teoretis. 
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b. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berisikan uraian kesenjangan antara kondisi ideal dengan 

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

menggunakan angka atau huruf. 

 

c. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah berfungsi memperjelas dan membatasi ruang lingkup 

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

Pembatasan masalah diperlukan untuk memperlihatkan efektifitas dan efisiensi 

pekerjaan penelitian. 

 

d. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada hakekatnya adalah fokus penelitian yang berupa 

pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui suatu aktivitas penelitian. Rumusan 

masalah penelitian menggunakan kata tanya; misalnya, bagaimana atau mengapa, 

bersifat masa kini (mutakhir), dan menunjukkan model penelitian yang diterapkan, 

yakni model eksploratif, deskriptif, atau eksplanatif, sehingga pertanyaan tersebut 

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

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

terlalu luas, maka peneliti diperbolehkan menggunakan batasan masalah. 
 

e. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang telah dicapai dalam 

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

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

penelitian yang telah dicapai. 

 

f. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian mengungkapkan manfaat 

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

memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian. 
 

g. Kajian Teori 

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

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

relevan serta mengaitkannya dengan variabel dan/atau fokus penelitian secara rinci 

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

terbaru. Dengan demikian, kajian teori berfungsi untuk menunjukkan serta membahas 

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

relevan dengan fokus penelitian. 

Pertama, pembahasan pada kajian teori harus mampu memperlihatkan titik 

temu antara bidang keilmuan yang sudah ada dengan fokus penelitian yang 

dikerjakan. Pembahasan seperti ini sangat penting dilakukan untuk memperlihatkan 

bahwa suatu ilmu berasal dan berkembang dari bidang ilmu sebelumnya. 

Kedua, pembahasan dapat dilakukan dengan menguraikan perbedaan dan/atau 

kesamaan antara penelitian terdahulu beserta teorinya dengan penelitian yang yang 

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

mendukung harus dilakukan secara sistematis dan berurutan, mulai dari tahun tertua 

kepada tahun termuda. Pengurutan tahun terbit hasil penelitian dalam kajian teori 
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diperlukan untuk memperlihatkan secara konkrit perkembangan peta jalan (road-map) 

dan kandungan aspek keilmuan berkaitan dengan bidang yang diteliti. 

Selain itu kajian teori harus mampu memberikan gambaran rinci dan 

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

pendukung harus digunakan sebagai panduan dan acuan untuk membahas hasil 

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

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

di dalam kajian teori. 

Terakhir, kajian teori harus mampu membangun kerangka berpikir yang logis 

dan jelas, dan menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang diteliti. 

Kerangka berfikir berfungsi sebagai pemandu dalam pelaksanaan tahapan-tahapan 

kegiatan penelitian di lapangan. 

Kajian teori wajib terbebas dari praktik plagiarisme secara sempurna. Peneliti 

wajib mengapresiasi karya peneliti lainnya dengan mentaati aturan dan kaidah ilmiah 

dalam menulis kajian teori. Penggunaan sumber secara langsung maupun tidak 

langsung, serta format penulisan daftar rujukan harus menggunakan aturan APA Edisi 

ke 6 yang terdapat pada menu references Microsoft Word, atau alat aplikasi lain 

seperti “Software Endnote”. Persentase minimal orisinalitas bagian utama skripsi 

mahasiswa ditetapkan antara 80%-90% (diukur dengan aplikasi terpercaya). Bila tidak 

memenuhi persentase orisinalitas yang ditetapkan dan terbukti melakukan praktik 

plagiarisme, pelaku dapat dikenakan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Supaya hal ini tidak terjadi, maka kepada dosen pembimbing skripsi 

diwajibkan menguji tingkat orisinalitas skripsi mahasiswa sebelum sidang dewan 

penguji. 

 

h. Penelitian yang Relevan 

Peneliti harus membahas penelitian-penelitian yang relevan secara terintegrasi 

dengan pembahasan topik dan variabel penelitian dengan menggunakan teori-teori 

dan penelitian terdahulu. Peneliti harus membahas teori dan hasil temuan-temuan 

penelitian yang relevan dengan mengemukakan kesamaan dan/atau perbedaan dengan 

penelitian yang akan atau sudah dikerjakan, sehingga terlihat bahwa penelitian-

penelitian itu berhubungan atau berbeda satu sama lain. Pendek kata, peneliti 

menggunakan pembahasan teori terkait dan hasil penelitian yang relevan untuk 

membangun kerangka teori sebagai landasan penelitian yang akan atau yang sudah 

dikerjakan. Dari pembahasan penelitian yang relevan, peneliti harus mampu 

mengeluarkan argumen yang kuat mengapa penelitian yang akan atau yang sudah 

dilakukan. 

 

i. Alur Pikir 

Alur pikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah penelitian yang 

disampaikan secara naratif (berupa uraian) dan digambarkan dengan skema secara 

holistik dan sistematik. 

 

j. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian berfokus pada topik-topik yang bersifat analisis, 

mengajukan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dari fenomena-fenomena untuk 

kemudian diikuti secara lebih terurai dengan pertanyaan: “siapa”, “apa”, “di mana”, 

dan “ kapan”. 
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k. Jenis Penelitian 

Jenis atau desain penelitian adalah penelitian kualitatif. Kualitatif terdapat beragam 

jenisnya, seperti fenomenologi, etnografi, studi kasus, biografi, dan lain lain. 

 

l. Tempat dan Waktu Penelitian 

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

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

(karakteristik), dan kapan penelitian (dari penyusunan proposal sampai dengan 

pelaporan). Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan 

kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian yang dipilih. 

Pemilihan lokasi diharapkan menemukan hal-hal bermakna dan baru atau sesuai 

dengan fenomena sosial atau peristiwa penelitian. Lokasi penelitian menjelaskan 

tentang tempat penelitian, misalnya desa, komunitas, atau lembaga tertentu dan 

menjelaskan alasan dipilihnya lokasi tersebut. 

 

m. Sumber Data 

Bagian ini menjelaskan tentang jenis data yang diperlukan, sumber data 

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

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

dipatuhi. 

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain 

yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden/informan, yaitu 

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

kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitiaan disebut dengan 

informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti 

berkaitan dengan penelitian yang akan atau yang sudah dilaksanakan. 

 

n. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik dan instrumen pengumpulan data harus mencerminkan ketepatan dan 

kecermatan sehingga validitas dan kehandalan data terlihat jelas. Teknik yang 

digunakan harus mampu mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan 

topik dan rumusan masalah penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data harus 

sesuai dengan pendekatan/teori yang digunakan dalam rancangan penelitian.  

 

o. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji validitas dan 

reliabilitas yang dilakukan melalui triangulasi. 

 

p. Analisa Data 

Analisa data adalah proses inpeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan 

menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung 

pengambilan keputusan. 

 

q. Deskripsi Hasil Penelitian 

Peneliti di sini dapat mendeskripsikan hasil penelitian yang meliputi data penelitian 

untuk selanjutnya akan dijadikan bahan untuk pembahasan. 
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r. Pembahasan dan Temuan 

Pada bagian ini, peneliti melakukan pembahasan hasil analisis data atau hasil 

penelitian dengan cara mengaitkan temuan dengan kajian teori. 

 

s. Keterbatasan Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti dapat menuliskan hambatan-hambatan dalam 

melakukan penelitian, kemudian dapat juga menuliskan hal-hal yang ditemui pada 

saat penelitian. 

 

t. Simpulan 

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat dari pembahasan hasil 

penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Isi simpulan penelitian kuantitatif 

lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. 

 

u. Saran/Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan simpulan penelitian dikaji implikasi/dampak yang dapat 

ditimbulkan. Implikasi berisi penjelasan terhadap perkembangan ilmu dan penerapan 

praktis hasil penelitian dalam pemecahan masalah dan pelaksanaan kebijakan yang 

terkait. Kajian implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan 

lebih lanjut berdasarkan argumentasi yang mengacu pada teori-teori keilmuan yang 

ada atau penemuan-penemuan penelitian lain yang relevan. 

Saran yang diajukan harus bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan 

simpulan hasil penelitian, bukan dari kajian teori. Saran hendaknya berisi implikasi-

implikasi yang relevan dengan konteks penelitian dan penelitian lanjutan yang dapat 

dilakukan oleh peneliti berikutnya dalam bidang yang sudah diteliti. 

 

3. Penelitian Campuran Kualitatif dan Kuantitatif 

Penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif dapat menggunakan model (a) 

berurutan (sequensial), (b) model paralel, model concurrent triangulation, dan (d) model 

concurrent embedded. Model sequensial adalah model yang menggunakan penelitian 

kuantitatif sebagai dasar penelitian kualitatif, atau sebaliknya. Model paralel adalah 

model yang  menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Metode 

kombinasi model atau desain concurrent triangulation adalah metode penelitian yang 

menggabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara 

mencampur kedua metode tersebut secara seimbang (50% metode kuantitatif dan 50% 

metode kualitatif). Metode kombinasi model atau desain concurrent embedded 

(campuran tidak berimbang) adalah metode penelitian yang menggabungan antara 

metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode 

tersebut secara tidak seimbang. Laporan penelitian dengan metode campuran harus 

memiliki fokus yang jelas, dan memenuhi kaidah penggunaan metode kualitatif dan 

kuantitatif. Penulisan bagian inti dapat dilakukan dengan menggunakan format berikut. 

 

a. Sistematika Laporan Penelitian Campuran dengan Metode Kombinasi 

Sequential Explanatory 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 
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D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Pikir 

D. Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode Kuantittaif 

1. Populasi dan Sampel 

2. Teknik Pengumpulan Data 

3. Instrumen Penelitian 

4. Analisis Data 

B. Metode Kualitatif 

1. Teknik Pengumpulan Data 

2. Analisis Data 

3. Uji Keabsahan data 

4. Analisis Data hasil Penelitian Kualitatif 

C. Metode Campuran 

1. Deskripsi Data Kombinasi 

2. Analisis Data Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

C. Keterbatasan Penelitian 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Implikasi 

C. Saran 

b. Sistematika Laporan Penelitian Campuran dengan Metode Kombinasi Model 

Sequential Exploratory 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode Kualitatif 

1. Tempat Penelitian 

2. Sumber data 

3. Teknik Pengumpulan Data 

4. Analisis Data 

5. Pengujian Kredibilitas Data 

6. Pengujian Transferabilitas Data 

7. Perumusan Temuan Awal 
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B. Metode Kuantitatif 

1. Populasi dan Sampel 

2. Teknik Pengumpulan Data 

3. Instrumen Penelitian 

4. Teknik Analisis Data 

C. Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

2. Temuan Hipotesis 

3. Hasil Pengujian Hipotesis 

4. Temuan Hipotesis 

5. Temuan Hasil Kualitatif 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Saran 

c. Sistematika Laporan Penelitian Campuran dengan Metode Kombinasi Model 

Concurrent Triangulation Berangkat dari Rumusan Masalah Kuantitatif 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Pikir 

D. Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian concurrent triangulation 

B. Langkah-langkah Penelitian 

C. Populasi dan Sampel 

D. Teknik Pengumpulan Data (Kuantitatif dan kualitatif) 

E. Instrumen Penelitian (kuantitatif dan kualitatif) 

F. Teknik Analisis Data (kuantiatif dan kualitatif) 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi data (kuan-kual) 

A. Hasil Pembuktian Hipotesis (kuan-kual) 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Saran 
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d. Sistematika Laporan Penelitian Campuran dengan Metode Kombinasi Model 

Concurrent Embed Berangkat dari Rumusan Masalah Kualitatif 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

C. Pertanyaan penelitian pokok 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian concurrent embed 

B. Langkah-langkah Penelitian 

C. Sumber data Penelitian 

D. Teknik Pengumpulan Data (kualitatif dan kuantitatif) 

E. Instrumen Penelitian (Human Intrumen dan instrumen kuantitatif) 

F. Teknik Analisis Data (kualitatif dan kuantitatif) 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data Kualitatif dan Kuantitatif 

B. Pembahasan 

C. Temuan 

D. Keterbatasan Penelitian 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Saran 

 

4. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memperbaiki cara, kondisi, dan/atau hasil pembelajaran, misal untuk memperbaiki cara 

mengajar yang tidak tepat, kondisi pembelajaran yang pasif, dan/atau hasil belajar yang 

rendah. 

Penelitian tindakan kelas bukan penelitian eksperimen, bukan penelitian 

eksperimen semu, dan juga bukan penelitian pengembangan. Penelitian tindakan kelas 

seharusnya berlangsung siklus lebih dari satu; satu siklus terdiri atas perencanaan (plan), 

tindakan (action), observasi (observation) dan refleksi (reflection). Jumlah siklus pada 

setiap penelitian tidak boleh ditentukan sebelum action dilakukan; yang boleh ditentukan 

adalah kriteria keberhasilan penelitian. 

Contoh rumusan masalah penelitian tindakan sebagai berikut: (1) Apakah 

tindakan yang digunakan (teknik, metode, strategi, media, dan lain-lain) dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Kalau ya (2) Bagaimana peningkatan 

kualitas pembelajaran tersebut terjadi dengan menggunakan teknik, metode, strategi 

tersebut? (3) Apakah ada perubahan atau modifikasi prosedur dari teknik, metode, atau 

strategi yang digunakan sebagai tindakan? (4) Adakah perubahan ke arah lebih baik dari 

praktik-praktik sebelumnya?   (5)  Apakah guru peneliti merasakan peningkatan 

kesadaran, pengetahuan, atau keterampilan diri atau perubahan sikap dalam mengatasi 

dan menghadapi permasalahan kelasnya? 
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Permasalahan pertama harus diupayakan terpecahkan melalui tindakan atau 

penggunaan metode tertentu. Permasalahan kedua adalah diskusi tentang prosedur yang 

telah dilalui, proses, dan perkembangan individu kelas yang bermasalah dan dampaknya 

pada kualitas pembelajaran. Dengan menggunakan analisis melalui teori yang luas maka 

menjadikan penelitian tindakan kelas ini mampu menemukan teori berdasarkan 

pengalaman praktik. Permasalahan ketiga merupakan analisis kritis apakah tindakan 

yang digunakan pada konteks yang berbeda ini mengalami modifikasi agar efektif untuk 

konteks tersebut? Permasalahan keempat adalah terkait dengan praktik-praktik apa yang 

berubah ke arah yang lebih baik. Permasalahan kelima adalah refleksi guru sebagai 

peneliti terhadap perolehan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan baru (practice 

based-knowledges) sebagai representasi dari visi penelitian tindakan yang 

memberidayakan (empowering) partisipan. Isi bagian inti Tesis hasil dari penelitian 

tindakan kelas perlu disusun dengan sistematika sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Pikir  

D. Hipotesis Tindakan 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian Tindakan 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Deskripsi Tempat Penelitian 

D. Subjek Penelitian 

E. Prosedur Penelitian 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

G. Indikator Keberhasilan 

H. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

C. Temuan Penelitian 

D. Keterbatasan Penelitian 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

C. Saran 

 

Penjelasan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang berkaitan langsung dengan pengalaman 

belajar yang diterima pembelajar di dalam kelas; dengan asumsi bahwa peningkatan 
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kualitas proses pembelajaran dan pengalaman belajar, akan memberi efek positif kepada 

hasil belajar. Dengan demikian, peneliti tindakan kelas harus memahami bahwa PTK 

adalah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan 

pengalaman belajar secara kualitatif, bukan perbaikan hasil belajar dalam bentuk 

kuantitatif secara langsung. Mahasiswa yang memilih PTK sebagai basis penulisan 

skripsi, harus bekerjasama dengan guru kelas atau guru bidang studi dalam pelaksanaan 

penelitian. 

 

a. Latar Belakang Masalah 

Dalam latar belakang masalah, peneliti PTK mengungkapkan permasalahan 

pembelajaran kontekstual yang hendak dipecahkan. Uraian mencakup identifikasi 

permasalahan proses pembelajaran yang nyata terjadi di dalam kelas dan ditunjukkan 

oleh cuplikan video pembelajaran di kelas tersebut. Peneliti menganalisis akar setiap 

masalah proses pembelajaran dengan menggunakan teori pembelajaran yang relevan 

dan mutakhir; kemudian memilih salah satu masalah aktual yang paling krusial di 

antara masalah yang telah dianalisis. Alasan pemilihan masalah dikaitkan langsung 

dengan pengaruh masalah tersebut terhadap pencapaian hasil belajar dalam bidang 

keilmuan, sikap dan keterampilan yang harus dicapai oleh pembelajar sesuai 

kurikulum yang berlaku. 

Latar belakang juga mengemukakan teori pemecahan masalah yang dipilih 

secara ringkas serta tindakan yang akan digunakan secara meyakinkan. Peneliti harus 

menggambarkan hasil perbaikan proses pembelajaran yang akan dicapai, yang 

ditunjukkan oleh indikator-indikator proses perbaikan yang menyebabkan 

keberhasilan. Peneliti dianjurkan mengemukakan hipotesis tindakan, berkaitan 

dengan pilihan tindakan yang digunakan. 

 

b. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah perlu dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan 

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

untuk dianalisis akar penyebabnya dan menentukan tingkat prioritas pemecahan. 

Permasalahan aktual pembelajaran di dalam kelas dapat berhubungan langsung 

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

perkembangan personal. Permasalahan aktual tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 

topik-topik yang lebih operasional. 

Dalam proses identifikasi masalah, peneliti dan guru hendaknya mampu 

membedakan masalah yang bersifat individual, yaitu masalah yang dihadapi oleh 

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

dihadapi oleh sebagian besar siswa dalam kelas. Masalah yang tepat untuk dijadikan 

masalah penelitian adalah masalah yang dirasakan oleh sebagian besar siswa dalam 

kelas. 

Proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mengikuti langkah- 

langkah sebagai berikut: 

1. Menulis semua hal terkait dengan pembelajaran yang dirasakan perlu memperoleh 

perhatian untuk menghindari dampak yang tidak diharapkan. 

2. Memilah dan mengklasifikasikan masalah sesuai dengan jenisnya, mencatat 

jumlah siswa yang mengalaminya, dan mengidentifikasi frekuensi timbulnya 

masalah. 

3. Mengurutkan masalah sesuai dengan tingkat urgensinya untuk ditindaki 

(kemudahannya, keseringannya, dan jumlah siswa yang mengalaminya). 
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4. Peneliti dan guru kelas kemudian secara bersama-sama memilih permasalahan 

yang urgen untuk dipecahkan. 

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

kontribusinya terhadap perbaikan proses pembelajaran. 

c. Pembatasan Masalah 

Seorang mahasiswa yang mengadakan studi untuk menyiapkan penelitian 

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

mereka dapat membatasi masalah yang akan diteliti. Cara yang dianjurkan untuk 

membatasi masalah ialah dengan mendiagnosis masalah-masalah yang sudah 

diidentifikasi. Tujuannya untuk menetapkan masalah yang paling utama untuk 

ditindaklanjuti dengan tindakan yang tepat sesuai dengan teori yang relevan untuk 

memecahkan akar masalah. 

 

d. Rumusan Masalah 

Peneliti memamparkan rumusan masalah dengan kalimat tanya. Perumusan 

masalah memuat alternatif pemecahan yang ditawarkan serta alasan rasional 

pemilihan tindakan pemecahan yang tepat terhadap masalah yang akan diteliti. 

 

e. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang telah dicapai dalam 

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

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

penelitian yang telah dicapai 

 

f. Manfaat Penelitian 

Peneliti memaparkan kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu 

pembelajaran. Manfaat penelitian hendaknya dipaparkan bagaimana bentuk dan di 

mana hasil penelitian dapat diimplementasikan. 

 

g. Kajian Teori 

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

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

harus mampu mendeskripsikan teori yang berhubungan dengan variabel topik dan 

kata kunci penelitian yang dilakukan untuk memberi arah pelaksanaan tindakan. 

Kerangka teori disusun berdasarkan kajian teoritis dan kajian empiris, yang terkait 

dengan permasalahan penelitian dan upaya yang ditempuh sebagai solusi. Kejelasan, 

ketepatan dan keakuratan kajian teori sangat diperlukan untuk dijadikan kerangka atau 

acuan pengembangan tindakan. Kajian teori juga menerangkan alasan-alasan mayor 

mengapa masalah pembelajaran yang dipilih perlu diteliti dan dipecahkan secepatnya. 

Kajian teoritik harus membahas semua teori-teori pendukung dan hasil 

penelitian relevan yang berhubungan dengan variabel dan/atau fokus penelitian secara 

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

dan terbaru. Kajian teori menunjukkan keterkaitan, kohesi dan koherensi antara teori-

teori, hasil-hasil penelitian relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan dalam kajian 

teori harus mampu memperlihatkan titik temu antara batang tubuh keilmuan yang 

sudah ada dengan fokus penelitian yang dikerjakan. Pembahasan seperti ini sangat 

penting untuk memperlihatkan bahwa suatu ilmu berasal dan berkembang dari ilmu-

ilmu sebelumnya. 

 



Pedoman Penulisan Skripsi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, UMP – 2021 
 

  

 

40 
 

Pembahasan dapat dilakukan dengan membandingkan, mempertentangkan 

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

untuk dijadikan landasan teori dan kerangka berfikir untuk penelitian yang akan atau 

yang sudah dikerjakan. Pembahasan teori dan penelitian relevan dilakukan secara 

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

tahun teori dan tahun terbit hasil penelitian dalam kajian teori sangat diperlukan, untuk 

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

kandungan aspek keilmuan, berkaitan dengan bidang yang diteliti. 

Selain itu kajian teori harus mampu memberikan gambaran rinci dan 

memperjelas konteks penelitian. Semua teori pendukung dan penelitian yang relevan 

harus digunakan sebagai panduan dan acuan referensi dalam pembahasan hasil 

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

temuan penelitian, tidak boleh dibahas dalam kajian teori. Terakhir, kajian teori harus 

mampu membangun kerangka berpikir yang jelas, sebagai pemandu peneliti dalam 

melaksanakan tindakan. 

Kajian teori wajib terbebas dari praktik plagiarisme secara sempurna. Peneliti 

wajib mengapresiasi karya peneliti lainnya dengan mentaati aturan dan kaidah ilmiah 

dalam menulis kajian teori. Penggunaan sumber secara langsung maupun tidak 

langsung, serta format penulisan daftar rujukan harus menggunakan aturan APA Edisi 

ke 6 yang terdapat pada menu references Microsoft Word, atau aplikasi atau 

“software” lain seperti “Endnote”. Persentase minimal orisinalitas skripsi ditetapkan 

berkisar antara 80% - 90% (diukur dengan aplikasi terpercaya). Bila terbukti 

melakukan praktik plagiarisme, atau tidak memenuhi persentase orisinalitas yang 

telah ditetapkan, pelaku dapat dikenakan sanksi akademik sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Dosen pembimbing wajib mengetahui tingkat orisinalitas skripsi 

mahasiswa bimbingan sebelum dimajukan ke sidang dewan penguji. 

 

h. Penelitian yang Relevan 

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

khusus untuk membahas penelitian-penelitian relevan. Peneliti harus membahas 

penelitian-penelitian yang relevan secara terintegrasi dengan pembahasan topik dan 

variabel penelitian dengan menggunakan teori-teori dan penelitian terdahulu. Peneliti 

harus membahas teori dan temuan-temuan penelitian yang relevan dengan 

mengemukakan kesamaan dan/atau perbedaan dengan penelitian yang akan atau 

sudah dikerjakan, sehingga terlihat bahwa penelitian-penelitian itu berhubungan atau 

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

dan hasil penelitian yang relevan untuk membangun kerangka teori sebagai landasan 

penelitian yang akan atau yang sudah dikerjakan. Dari pembahasan penelitian yang 

relevan, peneliti harus mampu mengeluarkan argumen yang kuat mengapa penelitian 

yang akan atau yang sudah dilakukan. 

 

i. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah penelitian 

yang disampaikan secara naratif (berupa uraian) dan digambarkan dengan skema 

secara holistik dan sistematik. 

 

j. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan adalah jawaban tentative pertanyaan penelitian setelah 

mengkaji teori-teori, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan 
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masalah penelitian. Hipotesis tindakan berisi pernyataan tentang tindakan yang akan 

atau yang sudah dilakukan dalam rangka pemecahan masalah yang diteliti. 

 

k. Desain Penelitian Tindakan 

Desain penelitian tindakan adalah penelitian tindakan kelas. 

 

l. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti menjelaskan lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian yang akan atau 

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

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

prasarana sekolah yang berkaitan dengan penelitian, misalnya kondisi perpustakaan. 

Waktu dan lamanya tindakan dikemukakan secara rinci. Jumlah siklus harus 

disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan dan waktu yang tersedia serta 

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

identik dengan pengertian satu kali pertemuan atau satu kali tatap muka, tetapi bisa 

beberapa kali pertemuan. Waktu pelaksanaan tindakan setiap siklus ditunjukkan 

dengan jelas, menggunakan tabel kegiatan penelitian. 

 

m. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa yang menjadi sasaran pelaksanaan tindakan, 

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

karakteristik siswa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Peneliti menjelaskan metode penelitian dan rincian prosedur yang akan atau 

yang sudah digunakan dalam pemecahan masalah. 

 

n. Prosedur Penelitian 

Prosedur PTK diuraikan secara rinci yang meliputi kegiatan dalam 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, hingga refleksi pada setiap siklus. 
1) Perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu dilakukan 

sebelum pelaksanaan tindakan, misalnya: menyusun perangkat pembelajaran, 
seperti: RPP, pengadaan media, bahan dan alat; pengembangan instrumen 
penilaian. 

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

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

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

o. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Pada bagian ini diuraikan teknik yang akan atau yang sudah digunakan untuk 

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

data. Untuk PTK, peneliti harus menggunakan teknik (1) observasi (dengan alat 

perekam video) untuk merekam secara lengkap proses pembelajaran dan suasana 

kelas, serta peristiwa tertentu yang tidak mungkin dicatat secara lengkap selama 

pelaksanaan tindakan, dan/atau perilaku pembelajar selama proses pembelajaran; (2) 

wawancara mendalam dengan pembelajar untuk memperoleh data kualitatif yang 
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akurat; dan (3) analisis dokumen untuk memperoleh data dari arsip dan dokumen 

tertulis. 
 

p. Indikator Keberhasilan  

Indikator kinerja penelitian adalah bagian terpenting dalam PTK. Untuk 

menentukan ketercapaian tujuan penelitian, peneliti PTK harus merumuskan indikator 

keberhasilan tindakan. Indikator harus disusun secara realistik dengan 

mempertimbangkan kondisi sebelum pemberian tindakan dan jumlah siklus tindakan 

yang dilakukan. Indikator keberhasilan PTK harus dititik beratkan kepada perbaikan 

dan/atau perubahan proses pembelajaran di dalam kelas, dan harus dapat 

didiskripsikan dengan teori pembelajaran efektif. Indikator yang bersifat kuantitatif 

yang dapat diukur (seperti hasil belajar), dapat diikutsertakan sebagai indikator 

keberhasilan tambahan atau indikator minor. 

 

q. Teknik Analisis Data 

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

kuantitatif. Data kuantitatif harus dianalisis dengan teknik statistik deskriptif 

komparatif, yaitu membandingkan hasil hitung dari statistik deskriptif, misalnya 

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

Sedangkan data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis kritis atau tematik, yaitu 

mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru selama proses 

penerapan tindakan. Hasil analisis tersebut harus menjadi bahan pertimbangan untuk 

menyusun rencana memperbaiki pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya. 
 

 

r. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan hasil tindakan per pertemuan setiap 

siklus dengan data lengkap rekaman video, yang menjelaskan tingkat keberhasilan 

pencapaian indikator dan kelemahan yang terjadi. Analisis diarahkan kepada 

pembahasan perubahan mendasar perilaku belajar pada siswa (seperti kemenarikan 

kegiatan pembelajaran, perobahan tingkat motivasi pembelajar akibat perbaikan 

proses belajar, tingkat kesenangan pembelajar, tingkat keterlibatan pembelajar dalam 

proses pembelajaran), suasana kelas, dan hasil belajar. Pemaparan data kualitatif 

adalah indikator utama keberhasilan penelitian tindakan kelas; dan harus disertai 

dengan bukti rekaman video observasi, disertai dengan menit dan detik ke berapa 

di dalam video. Grafik, tabel, atau foto juga dapat digunakan secara optimal untuk 

mengemukakan hasil analisis data yang menunjukkan perubahan yang terjadi 

 

s. Pembahasan  

Pada bagian ini peneliti melakukan pembahasan hasil penelitian dengan cara 

mengaitkan temuan, tindakan dan indikator keberhasilan dengan kajian teori dan 

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

penelitian, (2) temuan “penting” penelitian, paparan logika diperolehnya temuan, (4) 

interpretasi temuan, dan (5) kaitan antara temuan dengan teori dan hasil penelitian 

yang relevan. 

 

t. Temuan Penelitian 
Peneliti dapat menuliskan temuan-temuan yang ditemukan pada saat penelitian di 

lapangan yang berhubungan dengan variabel penelitian. 

 

 



Pedoman Penulisan Skripsi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, UMP – 2021 
 

  

 

43 
 

u. Simpulan 

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat dari pembahasan hasil 

penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Isi simpulan penelitian kuantitatif 

lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. 

 

v. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan simpulan penelitian dikaji implikasi/dampak yang dapat 

ditimbulkan. Implikasi berisi penjelasan terhadap perkembangan ilmu dan penerapan 

praktis hasil penelitian dalam pemecahan masalah dan pelaksanaan kebijakan yang 

terkait. Kajian implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan 

lebih lanjut berdasarkan argumentasi yang mengacu pada teori-teori keilmuan yang 

ada atau penemuan-penemuan penelitian lain yang relevan. 

 

w. Saran 

Saran yang diajukan harus bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan 

simpulan hasil penelitian, bukan dari kajian teori. Saran hendaknya berisi implikasi-

implikasi yang relevan dengan konteks penelitian dan penelitian lanjutan yang dapat 

dilakukan oleh peneliti berikutnya dalam bidang yang sudah diteliti. 

 

5. Penelitian Pengembangan 

Bagian inti Skripsi yang disusun berdasarkan penelitian dan pengembangan terdiri dari 

dua bagian, yaitu Bagian Satu dan Bagian Dua. 

 

BAGIAN SATU: 

Memuat kajian analisis pengembangan. Kajian analisis ini dituangkan sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Pengembangan 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

G. Manfaat Pengembangan 

H. Asumsi Pengembangan 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Pikir 

D. Pertanyaan Penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

B. Prosedur Pengembangan 

C. Desain Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

2. Subjek Uji Coba 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

4. Teknik Analisis Data 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Hasil Pengembangan  

B. Hasil Uji Coba Produk 

C. Revisi Produk 

D. Kajian Produk Akhir 

E. Keterbatasan Penelitian 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

B. Implikasi  

C. Saran  

D. Diseminasi Produk 

 

BAGIAN DUA: 

Bagian Dua memuat produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan 

seperti telah dispesifikasikan dalam bagian satu. Bagian ini biasanya berupa produk 

(model atau media) dan perangkat penerapannya. Bagian satu dan bagian dua disusun 

terpisah. 

 

Penjelasan Penelitian Pengembangan 

Penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 

dunia pendidikan, produk-produk yang dikembangkan dapat berupa model 

pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau perangkat pembelajaran dengan 

menggabungkan pengembangan perangkat pembelajaran yang berhubungan dengan 

teknologi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

a. Latar Belakang Masalah 

Bagian ini mengungkapkan konteks penelitian dan pengembangan proyek 

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

analisis kebutuhan (needs analysis), identifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada 

antara kondisi nyata dengan kondisi ideal, serta dampak yang ditimbulkan oleh 

kesenjangan-kesenjangan itu. Berbagai alternatif untuk mengatasi kesenjangan itu 

perlu dipaparkan secara singkat disertai dengan identifikasi faktor penghambat dan 

pendukungnya. Hasil kajian pustaka yang berupa teori-teori dan temuan-temuan 

empiris yang relevan dengan produk yang dikembangkan perlu dipaparkan secara 

terpadu dalam latar belakang masalah. Alternatif yang ditawarkan sebagai pemecahan 

masalah beserta rasionalnya dikemukakan di bagian akhir dari paparan latar belakang 

masalah. 

 

b. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah perlu dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan 

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

untuk dianalisis akar penyebabnya dan menentukan tingkat prioritas pemecahan. 

Permasalahan aktual pembelajaran di dalam kelas dapat berhubungan langsung 

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

perkembangan personal. Permasalahan aktual tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 

topik-topik yang lebih operasional. 

Dalam proses identifikasi masalah, peneliti dan guru hendaknya mampu 

membedakan masalah yang bersifat individual, yaitu masalah yang dihadapi oleh 
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seorang atau beberapa orang siswa, dengan masalah umum, yaitu masalah yang 

dihadapi oleh sebagian besar siswa dalam kelas. Masalah yang tepat untuk dijadikan 

masalah penelitian adalah masalah yang dirasakan oleh sebagian besar siswa dalam 

kelas. 

Proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mengikuti langkah- 

langkah sebagai berikut: 

1. Menulis semua hal terkait dengan pembelajaran yang dirasakan perlu memperoleh 

perhatian untuk menghindari dampak yang tidak diharapkan. 

2. Memilah dan mengklasifikasikan masalah sesuai dengan jenisnya, mencatat 

jumlah siswa yang mengalaminya, dan mengidentifikasi frekuensi timbulnya 

masalah. 

3. Mengurutkan masalah sesuai dengan tingkat urgensinya untuk ditindaki 

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

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

yang urgen untuk dipecahkan. 

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

kontribusinya terhadap perbaikan proses pembelajaran. 

 

c. Pembatasan Masalah 

Seorang mahasiswa yang mengadakan studi untuk menyiapkan penelitian 

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

mereka dapat membatasi masalah yang akan diteliti. Cara yang dianjurkan untuk 

membatasi masalah ialah dengan mendiagnosis masalah-masalah yang sudah 

diidentifikasi. Tujuannya untuk menetapkan masalah yang paling utama untuk 

ditindaklanjuti dengan tindakan yang tepat sesuai dengan teori yang relevan untuk 

memecahkan akar masalah. 

 

d. Rumusan Masalah 

Sebagai penegasan dari apa yang telah dibahas dalam latar belakang masalah, 

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

dipecahkan. Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan diungkapkan melalui 

kalimat tanya. Rumusan masalah harus spesifik, terukur, dan menggambarkan fokus 

penelitian. Rumusan masalah penelitian pengembangan dirumuskan bertolak dari 

masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. 

Rumusan masalah hendaknya disertai dengan alternatif pemecahan yang ditawarkan 

serta rasional mengapa alternatif itu yang dipilih sebagai cara pemecahan yang paling 

tepat terhadap masalah yang ada. 

 

e. Tujuan Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan mengungkapkan alternatif untuk 

memecahkan permasalahan yang terjadi. Tujuan pengembangan diarahkan pada ke 

pencapaian kondisi ideal seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah. 

Hal ini dinyatakan dengan jelas sebagaimana yang diuraikan dalam bagian rumusan 

masalah. Perbedaannya, rumusan masalah ditulis dalam bentuk pertanyaan. 

 

f. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Bagian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang 

karakteristik produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan. Karakteristik 

produk mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan 
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satu produk dengan produk lainnya. Produk yang dimaksud dapat berupa modul, buku 

teks, instrument penilaian, bahan ajar multimedia, dan multimedia interaktif atau 

produk lain yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pembelajaran dan 

pendidikan. 

 

g. Manfaat Pengembangan 

Manfaat pengembangan untuk megungkapkan argumentasi mengapa perlu ada 

pengubahan kondisi nyata ke kondisi ideal. Dengan kata lain, pentingnya 

pengembangan mengungkapkan mengapa masalah yang ada perlu dan mendesak 

untuk dipecahkan. 

Dalam bagian ini diharapkan juga terungkap kaitan antara urgensi pemecahan 

masalah dengan konteks permasalahan yang lebih luas. Pengaitan ini dimaksudkan 

untuk menjelaskan bahwa pemecahan suatu masalah yang konteksnya mikro benar-

benar dapat memberi sumbangan bagi pemecahan masalah lain yang konteksnya lebih 

luas. 

 

h. Asumsi Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian pengembangan merupakan landasan pijak untuk 

menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model 

serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknnya diangkat dari teori- teori yang 

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

hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan. 

 

i. Kajian Teori 

Kajian teoretis dalam penelitian pengembangan harus mengemukakan 

landasan teoritis dan empiris yang melandasi pengembangan yang akan dilakukan. 

Kajian teoretis dan empiris dibangun berdasarkan variabel-variabel penelitian. Dalam 

penyajian kajian teoretis hendaknya ditunjukan bahwa permasalahan yang akan 

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

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

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

halamannya. 

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

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

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

mendalam. Fakta-fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber yang relevan, 

asli, dan terbaru. Dengan demikian, kajian teori berfungsi untuk menunjukkan serta 

membahas keterkaitan, kohesi dan koherensi antara teori-teori dan hasil-hasil 

penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan harus mampu 

memperlihatkan titik temu antara tubuh keilmuan yang sudah ada dengan fokus 

penelitian yang dikerjakan. Pembahasan seperti ini sangat penting dilakukan untuk 

memperlihatkan bahwa suatu ilmu berasal dan berkembang dari ilmu sebelumnya. 

Pembahasan dapat dilakukan dengan menguraikan perbedaan dan/atau 

kesamaan antara penelitian terdahulu beserta teorinya dengan penelitian yang 

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

relevan dan teori yang mendukung harus dilakukan secara sistematis dan berurutan, 

mulai dari tahun tertua kepada yang termuda. Pengurutan tahun terbit hasil penelitian 

dalam kajian teori sangat diperlukan, untuk memperlihatkan secara konkrit tentang 
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perkembangan peta jalan (road-map) dan kandungan aspek keilmuan berkaitan 

dengan bidang yang diteliti. 

Selain itu kajian teori harus mampu memberikan gambaran rinci dan 

memperjelas konteks penelitian. Semua penelitian yang relevan dan teori pendukung 

harus digunakan sebagai panduan dan acuan referensi dalam pembahasan hasil 

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

hasil penelitian pada BAB IV skripsi, tidak boleh dimuat di dalam kajian teori. 

Terakhir, kajian teori harus mampu membangun kerangka berpikir yang jelas, 

dan menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang diteliti; karena kerangka 

berfikir akan digunakan sebagai pemandu peneliti dalam melaksanakan tahapan 

kegiatan penelitian di lapangan. 

Kerangka berpikir disajikan dengan mengidentifikasi kondisi ideal yang 

seharusnya terjadi dalam pembelajaran dan dibandingkan dengan kondisi lapangan 

berdasarkan hasil observasi awal, dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang upaya 

pemecahan masalah yang akan dilakukan, hingga diperoleh produk hasil penelitian 

dan pengembangan. 

Kajian teori wajib terbebas dari praktik plagiarisme secara sempurna. Peneliti 

wajib mengapresiasi karya peneliti lainnya dengan mentaati aturan dan kaidah ilmiah 

dalam menulis kajian teori. Penggunaan sumber secara langsung maupun tidak 

langsung, serta format penulisan daftar rujukan harus menggunakan aturan APA Edisi 

ke 6 yang terdapat pada menu references Microsoft Word, atau aplikasi lainnya seperti 

“Software Endnote”. Persentase orisinalitas minimal skripsi ditetapkan antara 80% - 

90%, (diukur dengan aplikasi terpercaya). Bila terbukti melakukan praktik 

plagiarisme, dan/atau tidak memenuhi persentase orisinalitas yang telah ditetapkan, 

pelaku dapat dikenakan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk 

itu dosen pembimbing wajib mengetahui tingkat orisinalitas skripsi mahasiswa 

bimbingan sebelum sidang dewan penguji. 

 

j. Penelitian yang Relevan 

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

khusus untuk membahas penelitian-penelitian relevan. Peneliti harus membahas 

penelitian-penelitian yang relevan secara terintegrasi dengan pembahasan topik dan 

variabel penelitian dengan menggunakan teori-teori dan penelitian terdahulu. Peneliti 

harus membahas teori dan temuan-temuan penelitian yang relevan dengan 

mengemukakan kesamaan dan/atau perbedaan dengan penelitian yang akan atau 

sudah dikerjakan, sehingga terlihat bahwa penelitian-penelitian itu berhubungan atau 

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

dan hasil penelitian yang relevan untuk membangun kerangka teori sebagai landasan 

penelitian yang akan atau yang sudah dikerjakan. Dari pembahasan penelitian yang 

relevan, peneliti harus mampu mengeluarkan argumen yang kuat mengapa penelitian 

yang akan atau yang sudah dilakukan. 

 

k. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah penelitian 

yang disampaikan secara naratif (berupa uraian) dan digambarkan dengan skema 

secara holistik dan sistematik. 
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l. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian berfokus pada topik-topik yang bersifat analisis, 

mengajukan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dari fenomena-fenomena untuk 

kemudian diikuti secara lebih terurai dengan pertanyaan: “siapa”, “apa”, “di mana”, 

dan “ kapan”. 

 

m. Model Pengembangan 

Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan 

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

menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model 

konseptual adalah model yang bersifat analitis yang memberikan komponen-

komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antarkomponen. Model 

teoretis adalah model yang menunjukan hubungan perubahan antarperistiwa. 

Dalam bagian ini perlu dikemukakan secara singkat struktur model yang 

digunakan sebagai dasar pengembangan produk. Apabila model yang digunakan 

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

disertai dengan alasan pemilihan komponen yang disesuaikan dengan kekuatan dan 

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

informasi yang lengkap mengenai setiap komponen dan kaitan antarkomponen dari 

model itu perlu dipaparkan. Perlu diperhatikan bahwa uraian model diupayakan 

seoperasional mungkin sebagai acuan dalam pengembangan produk. 

 

n. Prosedur Pengembangan 

Bagian ini memaparkan langkah-langkah yang ditempuh oleh pengembang 

dalam membuat produk sesuai model pengembangan yang dipilih. Apabila model 

pengembangannya adalah prosedural, maka prosedur pengembangan mengikuti 

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

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

petunjuk bagaimana langkah prosedural yang dilalui sampai ke produk yang 

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

 

o. Desain Uji Coba 

Peneliti di sini menuliskan desain uji coba dari setiap tahap, uji coba skala kecil dan 

uji coba skala besar. 

 

p. Subjek Uji Coba 

Karakteristik subjek uji coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap, 

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

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

Subjek uji coba yang dilibatkan harus disetai identifikasi karakteristiknya secara jelas 

dan lengkap tetapi terbatas dalam kaitannya dengan produk yang dikembangkan. 

Teknik pemilihan subjek uji coba juga perlu dikemukakan agak rinci, apakah 

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

Subjek uji coba berupa sasaran pengguna produk dilakukan dengan dua 

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

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

awal yang hanya melibatkan beberapa subjek penelitian saja. Setelah dilakukan uji 

lapangan terbatas dilakukan revisi yang dimaksudkan agar produk penelitian yang 

dikembangkan layak untuk di uji kembali pada uji lapangan yang lebih luas. Uji 
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lapangan luas (uji kelompok besar) merupakan uji lapangan yang melibatkan lebih 

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

hasil uji lapangan lebih luas untuk mengurangi tingkat kelemahan dari produk yang 

dikembangkan dan produk tersebut layak untuk di uji kembali pada uji operasional 

yang lebih luas. 

 

q. Teknik dan Instrumen Pengumpul Data 

Bagian ini mengemukakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data seperti yang sudah dikemukakan dalam butir sebelumnya. Jika menggunakan 

instrumen yang sudah ada, perlu uraian mengenai karakteristik instrumen itu, terutama 

mengenai kesahihan dan kehandalanya. Apabila instrument yang digunakan 

dikembangkan sendiri maka prosedur pengembangannya perlu juga dijelaskan dan 

hasil uji coba instrumen tersebut. 

 

r. Teknik Analisis Data 

Pada analisis data disampaikan teknik analisis yang digunakan untuk 

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

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

pada tujuan yang hendak dicapai atau hendak diuji. Ketepatan teknik analisis data 

sangat menentukan, sesuai masalah dan jenis penelitiannya. Apabila rumusan masalah 

lebih dari satu dan masing-masing memerlukan teknik analisis yang berbeda, perlu 

dijelaskan secara rinci. Pada penelitian dan pengembangan, data yang dikumpulkan 

berupa data kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, uraikan secara sistematis, data 

yang berbentuk angka maupun transkrip (teks) hasil wawancara, catatan lapangan, 

atau bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. 

 

s. Hasil Pengembangan 

Hasil pengembangan berisi deskripsi hasil analisis data penelitian yang sudah 

terorganisasi dengan baik. Data penelitian disajikan secara informatif, komunikatif, 

dan relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penyajian hasil penelitian dapat 

berupa deskripsi, tabel/gambar/bagan/grafik yang disertai dengan penjelasan, yang 

mudah dibaca dan dipahami dengan memperhatikan tata cara penulisan yang umum. 

Pada bagian hasil pengembangan juga diuraikan proses pengembangan produk. 

 

t. Hasil Uji Coba Produk 

Peneliti di sini menuliskan hasil dari uji setiap uji coba produk yaitu uji coba produk 

awal, skala kecil, dan skala besar. 

 

u. Revisi Produk 

Revisi produk dituliskan peneliti berisikan hasil dari masukkan validator dan 

perbaikan produk. 

 

 

v. Kajian Produk Akhir 

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

menggunakan bahasa ilmiah sesuai permasalahan yang diteliti. Secara umum yang 

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

penelitian, (2) temuan “penting” penelitian, (3) paparan logika diperolehnya temuan, 

dan (4) kaitan antara temuan dengan teori dan hasil penelitian yang relevan. 
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v. Keterbatasan Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti dapat menuliskan hambatan-hambatan dalam 

melakukan penelitian, kemudian dapat juga menuliskan hal-hal yang ditemui pada 

saat penelitian. 

 

w. Desiminasi Produk 

Peneliti bisa melakukan desiminasi produk dengan cara penyebaran produk ke daerah 

dan atau ke beberapa sekolah, selain itu peneliti juga bisa menyebarluaskan dengan 

cara mengikuti seminar pendidikan atau memuat tulisan yang berkaitan dengan 

penelitian di dalam artikel.  

 

x. Simpulan 

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat dari pembahasan hasil 

penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Isi simpulan penelitian kuantitatif 

lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. 

 

y. Implikasi  

Berdasarkan simpulan penelitian dikaji implikasi/dampak yang dapat 

ditimbulkan. Implikasi berisi penjelasan terhadap perkembangan ilmu dan penerapan 

praktis hasil penelitian dalam pemecahan masalah dan pelaksanaan kebijakan yang 

terkait. Kajian implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan 

lebih lanjut berdasarkan argumentasi yang mengacu pada teori-teori keilmuan yang 

ada atau penemuan-penemuan penelitian lain yang relevan. 

 

z. Saran 

Saran yang diajukan harus bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan 

simpulan hasil penelitian, bukan dari kajian teori. Saran hendaknya berisi implikasi-

implikasi yang relevan dengan konteks penelitian dan penelitian lanjutan yang dapat 

dilakukan oleh peneliti berikutnya dalam bidang yang sudah diteliti. 

1.1. Pengertian Literatur Review/Narrative Review 

 

Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan 

reprodusibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya 

hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan 

praktisi. Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap 

pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang 

kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Tujuan yan lebih  rinci  dijelaskan  oleh  

Okoli & Schabram (2010) yaitu (1)  menyediakan latar/basis teori untuk penelitian 

yang akan dilakukan, (2) mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah 

ada terkait topik yang akan diteliti dan  (3)  menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis 

dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian terdahulu. 

Secara garis besar terdapat tiga bentuk review yaitu: narrative review, kualitatif 
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sistematik review, dan kuantitatif sistematik review (bisa ditambah dengan meta-

analisis). 

Bentuk narrative review : 

1. Editorial 

Tipe ini biasanya ditulis oleh editor suatu jurnal. Bisanya tulisannya ini 

berupa review dari topik khusus yang mengacu hanya pada sebagian kecil 

dari published paper. Selain itu, pada bagian ini biasanya dapat berupa 

opini dari editor atau invited author. 

2. Commentary 

Tipe ini juga termasuk dalam narrative review akan tetapi biasanya 

dilengkapi dengan opini dari penulis. Tidak ada metode dan merupakan 

sebuah komentar dari artikel yang bias atau memliki konflik. Penulis 

memaparkan pendapatnya dan menilai kekurangan atau kesalahan dari 

artikel yang telah terpublikasi. 

3. Narrative overview/unsystematic review 

Merupakan bentuk objektif dari penulisan review, dan tipe inilah yang 

digunakan sebagai Tugas Akhir mahasiswa. 

1.2. Tahapan dalam menulis literatur review 

 

Menulis literatur review memiliki beberapa tahapan. Polit & Hungler 

dalam Carnwell (2001) membagi tahapannya menjadi lima, yaitu (1) 

mendefinisikan ruang 

lingkup topik yang akan direview, (2) mengidentifikasi sumber-sumber yang 

relevan, (3) mereview literatur, (4) menulis review dan (5) mengaplikasikan 

literatur pada  studi yang akan  dilakukan.  Ramdhani,  Amin  & Ramdhani. 

(2014) menjelaskan empat tahapan dalam membuat literatur review, yaitu 

(1) memilih topik yang akan direview, 

(2) melacak dan memilih artikel yang cocok/relevan, 

(3) melakukan analisis dan sintesis literatur dan 

(4) mengorganisasi penulisan review. 

Dari tahapan yang harus diikuti dalam membuat literatur review, langkah 

yang perlu diperhatikan adalah membuat sintesis dari artikel-artikel konseptual atau 

empiris yang relevan dengan studi yang akan dilakukan. Saat menulis literatur 
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review, ada dua hal yang menjadi bagian yang wajib untuk merujuk terbitan atau 

publikasi sebelumnya yaitu pendahuluan dan pembahasan. Dengan mengemukakan 

referensi, akan menjadi pendukung dalam argumentasi sekaligus dapat menjadi 

rujukan kembali literatur yang digunakan sebagai landasan dalam analisis yang 

dikemukakan. 

A. Konsep Sintesis dalam Penelitian 

 

Membuat sintesis artikel hasil pemikiran atau hasil penelitian diawali dengan 

menganalisis artikel-artikel yang relevan dengan topik yang akan direview 

maksudnya adalah membahas/mengkaji artikel dengan cara membuat identifikasi 

dan klasifikasi berdasarkan elemen-elemen yang akan direview dari beberapa artikel 

yang membahas topik yang hampir sama. Menyintesis merupakan proses 

mengintegrasikan hasil analisis terhadap artikel-artikel berdasarkan kesamaan dan 

perbedaan masing-masing artikel dan membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan 

dan perbedaan setiap artikel tersebut dalam bentuk simpulan kolektif dari beberapa 

artikel yang dianalisis. 

B. Teknik dan Instrumen yang digunakan dalam Sintesis 

 

Ramdhani, et al., (2014) mengadopsi pendapat Cronin, et al. (2008) dan Sally 

(2013) menjelaskan bahwa salah satu teknik yang digunakan dalam sintesis adalah 

dengan menggunakan matriks sintesis (synthesis matrix) yang dikelola berdasarkan 

key studies pada topik tertentu. Matrik sintesis ini sangat bermanfaat sebagai basis 

penelitian yang akan dilakukan. Matrik sintesis adalah sebuah tabel/diagram yang 

memungkinkan peneliti untuk 

mengelompokkan dan menglasifikasi argumen-argumen yang berbeda dari beberapa 

artikel dan mengombinasikan berbagai elemen yang berbeda untuk mendapatkan 

kesan/simpulan terhadap keseluruhan artikel secara umum. Matrik sintesis 

digunakan untuk mengelola sumber-sumber literatur dan mengintegrasikannya 

dengan interpretasi yang unik. Matrik sintesis dibuat dengan cara sebagai berikut : 

1. Identifikasi minimal 20 artikel yang sangat relevan dengan fokus 

penelitian 

2. Buat kolom-kolom untuk mengidentifikasi beberapa hal, seperti 

a. pertanyaan penelitian yang diajukan penulis, 

b. metode yang digunakan, 
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c. karakteristik sampel penelitian, 

d. persamaan yang ditemukan dan 

Perbedaan masing-masing nartikel yang tidak ditemukan pada artikel yang lain 

2.1 BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Batasan Masalah 

BAB II. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis Metode 

2.2 Pengumpulan Data (sumber data, kriteria, langkah/strategi, batas waktu) 

2.3 Analisa Data 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

2.4 Bagian Akhir Tugas Akhir/Skripsi 

Bagian akhir terdiri dari: 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran-lampiran 

 

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar label, daftar gambar, daftar lampiran, daftar arti lambang, simbol atau singkatan, 

dan abstrak semua acuan tata cara penulisan dapat dilihat pada pedoman skripsi secara 

umum dari fakultas. 

3.1 Judul 

Buatlah judul yang menarik dan buatlah dengan topik yang aktual, tambahkan “literatur 

review” untuk memperjelas desain penulisan yang dilakukan. 

3.2 Abstrak 

Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang meliputi latar belakang, tujuan 

penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian dan kesimpulan. Tidak ada kutipan 

(acuan) dari pustaka, dan merupakan hasil pemikiran murni dari penulis. Tujuan 

penelitian diambil atau disarikan dari tujuan penelitian dalam bab pendahuluan. Cara 
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penelitian disarikan dari metode penelitian dan hasil penelitian dari kesimpulan yang 

disertai dengan kata-kata kunci. Umumnya abstrak terdiri atas 3 alinea, terdiri maksimal 

300 kata. 

 

Contoh: 

Penulisan kata kunci atau key words pada abstrak 

Key words : anting-anting (Acalypha indica Linn.), 

Artemia salina Leach, phytochemical test, toxicity test 

Kata-kata kunci : tanaman anting-anting (Acalypha 

indica Linn.), Artemia salina Leach, uji fitokimia,uji toksisitas 

4.1 Pendahuluan 

Pendahuluan adalah bab pertama dan tugas akhir/skripsi yang mengantarkan 

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

penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada dasarnya memuat : 

4.1.1 Latar Belakang 

Latar belakang masalah mengungkapkan alasan-alasan mengapa sesuatu 

(masalah) diteliti sebagai kajian dalam tugas akhir/skripsi. Permasalahan harus jelas 

terungkap melalui argumentasi dan fakta mengapa tugas akhir/skripsi tersebut ditulis. 

Penyusunan latar belakang masalah setidak-tidaknya dapat dilakukan melalui dua 

pendekatan: 

a. Diawali dari pemikiran teoritis kemudian mengarah ke fakta empirik. 

b. Diawali dari dunia empirik ke arah teoritik. 

 

Dalam latar belakang harus ada “idealitas”, ada problem atau gap dan ada 

gagasan untuk menyelesaikan problem (urgensi penelitian) yang kemudian menjadi 

judul penelitian. 

4.1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dari bab pendahuluan yang 

umumnya dibaca terlebih dahulu oleh pembaca tugas akhir/skripsi. Melalui rumusan 

masalah dapat secara singkat diketahui hal apa yang akan diketahui dalam tugas 

akhir/skripsi. Rumusan masalah dapat berupa pertanyaan- pertanyaan yang ingin 

dicarikan jawabannya melalui kegiatan ilmiah yang akan dilakukan. Perumusan masalah 

dapat pula berupa pernyataan-pernyataan tentang sesuatu persoalan (yang merupakan 



Pedoman Penulisan Skripsi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, UMP – 2021 
 

  

 

55 
 

rincian dari permasalahan yang akan dikaji) dan yang diikuti dengan pernyataan- 

pernyataan tujuan, keinginan atau harapan yang merupakan jawaban atas persoalan yang 

dikemukakan.  

4.1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus menyebutkan secara khas tujuan yang ingin dicapai. 

Dalam beberapa hal tujuan penelitian sudah tersirat di dalam judul penelitian. Tujuan 

penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah. 

4.1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian atau pentingnya penelitian terutama ditujukan bagi 

pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan kata lain, 

kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian dalam 

bagian ini, diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang 

dipilih memang layak untuk dilakukan. Manfaat penelitian perlu dibedakan 

kepentingannya, misalnya bagi penulis, lembaga, atau pihak- pihak lain. 

4.1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan jika penelitian memerlukan batasan-batasan 

permasalahan pada penelitian sekiranya tidak akan memperluas ruang lingkup 

penelitian. Batasan masalah ini juga diperlukan untuk lebih mengarahkan atau 

memfokuskan penelitian. 

 

4.2 Metode Penelitian 

Pada metode penelitian ini terdapat uraian tentang metode yang digunakan, 

sumber data, kriteria pengumpulan data, langkah/strategi pengumpulan data, dan 

analisis data. 

a. Jenis metode seperti literatur review, deskriptif. 

b. Sumber data merupakan penjelasan mengenai sumber- sumber untuk 

memperoleh artikel relevan yang akan direview, seperti google scholar, pubmed, 

scopus, elsevier, dll. 

c. Langkah/strategi pengumpulan data dapat berupa kata kunci yang digunakan 

untuk mencari artikel yang akan direview. Termasuk penjelasan mengenai batas 

waktu pencarian data/artikel. 

Contoh : 
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Tabel 1. Tracking pencarian artikel 

Tanggal 

pencarian 

Database Tahun 

pencarian 

Kata kunci Jumlah artikel 

yang ditemukan 

(#hits) 

XX – Juli 

– 2020 
Pubmed 

2010 – 

2020 

*Jeruk purut 

*Salmonnella 
200 

dst..     

 

d. Pengumpulan data memuat kriteria inklusi dan eksklusi, seleksi artikel dan 

penilaian terhadap kualitas artikel yang relevan dengan topik penulisan skripsi. 

- Kriteria inklusi : merupakan penjelasan dari faktor yang dipilih 

penulis untuk memasukkan artikel untuk dilakukan review. 

- Kriteria eksklusi: merupakan penjelasan dari faktor penulis untuk 

memutuskan bahwa artikel dalam pencarian tidak termasuk dalam 

artikel yang akan direview. 

Perlu disebutkan pula jumlah studi yang digunakan dan yang tidak 

digunakan dalam menulis review ini (minimal 20 artikel). 

e. Analisis hasil berisi uraian yang lengkap tentang cara menganalisis 

konsep yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis 

data, misalnya: 

1. Metode eksposisi, yaitu dengan memaparkan data dan fakta yang ada 

sehingga pada akhirnya dapat dicari korelasi antara data-data 

tersebut. 

2. Metode analitik, yaitu melalui proses analisis data atau informasi 

dengan memberikan argumentasi melalui berpikir logis dan yang 

selanjutnya diambil suatu kesimpulan. 

4.3 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan bisa 

dipecah menjadi sub judul tersendiri sesuai kebutuhan. Bagian paling penting dari bab 

ini adalah mampu melakukan sintesis dari semua studi yang telah dipilih. 

a. Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan secara deskriptif, dapat pula 

diringkas dalam bentuk daftar (tabel), grafik, gambar dan ditempatkan 

sedekat- dekatnya dengan pembahasan agar pembaca lebih mudah 

mengikuti uraian. Pada alenia pertama bab ini sebaiknya dikemukakan 

bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada tabel, gambar atau grafik 
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yang nomornya disebutkan. 

b. Pembahasan tentang hasil penelusuran literatur yang diperoleh, berupa 

penjelasan teoritis, baik secara kualitatif, kuantitatif atau secara statistik 

dengan membandingkan artikel yang masuk dalam kriteria artikel yang 

direview. 

c. Pembahasan dalam penelitian berbasis integrasi dalam berbagai kajian 

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses elaborasi secara 

saintifik sesuai kebutuhan kerja ilmiah, tema-tema atau konsep-

konsep ilmu Program studi. 

Contoh penyajian hasil penyaringan artikel : 

 

Dikutip dari Nugroho, W.D., dkk. 2020. Literature Review : Transmisi Covid-19 

dari Manusia ke Manusia Di Asia. 
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Tabel 2. Sendi dan otot yang bekerja saat Takbirotul Ihram 

No Sendi Tipe gerakan Otot – otot yang bekerja 

 

1 

 

Sendi Bahu 

 

Internal 

rotasi 

M. pectoralis mayor, M. latissnus dorsi, 

M. teres mayor, M. subscapularis, 

M. 
Deltoideus anterior 

2 Sendi Pergelangan tangan Pronasi M. pronator quadratus, M. pronator teres 

3 Sendi siku Ekstensi M. triceps dan M. anconeus 

4 Sendi siku Fleksi 
M. brachialis, M. brachoradialis, M. Biceps, 

M. pronator teres 

 

 

5 

 

 

Sendi pergelangan tangan 

 

 

Fleksi 

dorsal 

M. ekstensor carpi radialis brevis dan 

longus, 
M. digitorum communis, M. extensor 

digiti minimi, M. extensor carpi 

ulnaris, 

M. extensor pollicies longus, M. extensor 

indicis 

6 Sendi pergelangan tangan Fleksi 

palmar 

Flexor carpi radialis, palmaris longus, 

flexor carpi radialis 

 

7 

 

Metacarpophalangeal 

(MP)/proximal 

interphalangeal/ distal 

interphalangeal 

 

Fleksi, 

ekstensi, 

abduksi 

dan 

adduksi 

M. flexor digitorum profundus, M. 

superficialis, M. doral interossei, M. 

palmer interossei, M. M. flexor 

digitiminimi brevis, M, extensor digitorum, 

M. extensor indicis, M. flexor pollicis 

longus and brevis, M. extensor pollicis 

longus dan brevis, M. abductor pollicis 

brevis dan longus, M. adductor pollicis 

 

8 

 

Temporomandibular 

Membuka 

mulut 

(depresi) 

M. external pterygoids, M. masseter 

  Menutup 

mulut 

M. Temporalis, M. internal pterygoids 

 

Dikutip dari hasil review Zulvikar Syambani Ulhaq (2010). Pengaruh Active Range of 

Motion (ROM) dan Kontraksi Otot Pada Gerakan Sholat Terhadap Pengingkatan Perfusi 

Penumbra dan Strategi Rehabilitasi Pascastroke Iskemik. 

4.4 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah, yaitu pada sub bab 

tersendiri di bab terakhir. 

a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari 

hasil penelitian pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah secara 

singkat dan jelas, sekaligus untuk menjawab tujuan penelitian. 
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b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis. Saran 

ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan 

atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan, atau kepada 

pengguna hasil penelitian dalam rangka pemanfaatan penelitian. 

BAB V. BAGIAN AKHIR TUGAS AKHIR/SKRIPSI 

 

Beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam bagian ini adalah hal-hal yang 

mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian utama tugas 

akhir/skripsi. Isi yang perlu ada pada bagian akhir ini adalah daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

5.1 Daftar Pustaka 

Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus sudah 

disebutkan dalam teks. Artinya, semua bahan pustaka yang disebutkan dalam tugas 

akhir/skripsi harus dicantumkan dalam daftar pustaka, yang ditampilkan melalui 

catatan dalam (in-note) atau penyebutan langsung dalam kalimat. Sebaliknya, 

bahan pustaka yang hanya dipakai sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam 

teks tidak dimasukkan dalam daftar pustaka. Tata cara penulisan daftar pustaka 

akan diuraikan pada bab tata cara penulisan tugas akhir/skripsi. 

 

5.2 Daftar Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang 

berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama tugas 

akhir/skripsi. Pada bagian ini wajib mengisi checklist pada lampiran 1 and 

assessment dari narrative review pada lampiran 2. Selain itu, lampiran-lampiran ini 

hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting untuk tugas 

akhir/skripsi, misalnya instrumen penelitian, data mentah hasil penelitian, rumus-

rumus statistik yang digunakan, hasil perhitungan statistik, hasil komputasi, serta 

surat izin dan tanda bukti telah melaksanakan pengumpulan data penelitian. 

Halaman daftar lampiran didahului oleh suatu perkataan LAMPIRAN yang 

ditempatkan di tengah- tengah halaman. Perhatikan lampiran halaman bukti 

konsultasi tugas akhir/skripsi. 
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Lampiran 1. Narrative Review Checklist (wajib diisi) 

Lakukan identifikasi terhadap karya tulis yang telah dibuat dengan memeriksa poin-

poin yang terdapat pada tabel di bawah ini dan tuliskan halaman yang 

mencantumkan poin tersebut. 

 
 

Bagian/Tema # Hal yang diperiksa 
Terdapat pada 

baris/halaman 

JUDUL 

Judul 1 Mengidentifikasi bahwa naskah 

merupakan suatu narative review 

 

ABSTRAK 2 Memberikan ringkasan yang meliputi 

latar belakang, tujuan, ringkasan singkat 

dari narative review dan impilkasinya 

untuk penelitian kedepannya 

 

PENDAHULUAN 

Rasional/latar 

belakang 

3 Menjelaskan alasan peninjauan dalam 

konteks apa yang sudah diketahui 

 

Tujuan 4 Menentukan pertanyaan utama yang 

diidentifikasi untuk topik review 

 

METODE 

 5 Menentukan proses untuk 

mengidentifikasi artikel yang akan di 

review (misalnya tahun artikel, bahasa, 

desain studi, dan database yang 

digunakan) 

 

DISKUSI/SUMMARY 

Narrative 6 Mendiskusikan: 1) artikel yang ditinjau 

termasuk temuan fundamental atau 

kunci, 2) keterbatasan dan atau kualitas 

artikel yang ditinjau, dan 3) manfaat 

untuk penelitian di masa yang akan 

datang 

 

Summary 7 Memberikan interpretasi keseluruhan 

dari tinjauan naratif dalam konteks 

tertentu atau perkembangan penelitian di 

masa mendatang 
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Lampiran 2. Assesment dari karya ilmiah literatur (wajib diisi) 

SKALA SANRA 
 

Beri nilai kualitas artikel dengan skala 0–2. Untuk setiap aspek kualitas, pilih opsi yang 

paling sesuai dengan karya tulis yang telah ditulis 

1) Justifikasi pentingnya artikel ini bagi pembaca 

 

Tidak ada penjalasan pentingnya artikel bagi membaca 

0 Ada penjelasan pentingnya artikel, tetapi tidak ada justifikasi 

  

1 Pentingnya dijelaskan dengan adanya justifikasi 

   

2 

2) Pernyataan tujuan atau rumusan masalah 

Tidak ada tujuan dan rumusan masalah 

 
  

 

0 Tujuan dijelaskan tanpa adanya rumusan masalah yang  

jelas 

 

  

1 Tujuan dan rumusan masalah dijelaskan dengan jelas 

  

2 
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3) Deskripis tentang  pencarian sumber literatur 

Strategi pencarian tidak dijelaskan 

0 Strategi pencarian dijelaskan singkat 

1 Strategi pencarian dijelaskan dilengkapi kriteri  inluksi dan eksklusi 

2 

4) Referensi 

Isi tidak didukung oleh sumber referensi yang memadai  

0 Referensi yang inkonsisten dengan isi. 

   

1 Isi didukung dengan referensi yang sesuai dan memadai 

2 

5) Penalaran iliman 

(misalnya, penggabungan bukti yang sesuai, 

 seperti RCT dalam pengobatan klinis) 

Isi artikel tidak didukung dengan bukti yang memadai  

0 Bukti yang sesuai hanya disebutkan dalam beberapa artikel 

 

1 Bukti yang sesuai disebutkan secara menyeluruh

   

2 
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6) Penyajian data yang sesuai 

(misalnya, risiko absolut vs relatif; ukuran efek dengan interval kepercayaan) 

Data tidak dipresentasikan dengan baik 

   

0 Data sebagian besar tidak dipresentasikan dengan baik  

  

1 Data secara umum dipresentasikan secara baik 

   

2 

 

 

J u m l a h  S k o r 
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Penjelasan dan instruksi SANRA 

SANRA dimaksudkan untuk membantu editor menilai kualitas artikel review 

artikel berdasarkan kriteria yang dapat diakses oleh pembaca. Selain itu, SANRA 

juga membantu editor untuk mendokumentasikan kualitas naskah dengan 

menggunakan tiga opsi penilaian, 0, 1 dan 2. 

1 - Justifikasi pentingnya artikel bagi pembaca 

Pertimbangkan seberapa baik manuskrip menjelaskan masalah dan menyoroti bagian 

yang masih ada gap antara data dan fakta secara menyeluruh (2), dangkal (1), atau 

tidak sama sekali (0). 

2 - Pernyataan spesifik atau rumusan pertanyaan 

Ada tujuan atau pertanyaan spesifik yang akan dibahas atau topik yang akan ditinjau. 

Berikan nilai apabila ini telah dilakukan secara menyeluruh dan jelas (2), tidak jelas 

(1), atau tidak sama sekali (0). 

3 - Deskripsi pencarian literatur 

Adanya transparansi tentang sumber informasi yang menjadi dasar teks. Berikan 

nilai sejauh mana artikel yang tertulis mencapai hal teserbut. Untuk skor 2, perlu 

adanya penjelasan mengenai pencarian literatur misalkan (database, termasuk 

deskripsi yang tepat dari riwayat pencarian, diagram alir, dan istilah pencarian). 

Naskah yang hanya merujuk secara singkat pada pencarian literaturnya akan 

mendapat skor 1, sedangkan yang tidak menyebutkan metodenya akan mendapat 

skor 0. 

4 - Referensi 

Beri nilai kelengkapan referensi: sebagian besar atau semua kata kunci relevan 

dengan isi tulisan (2), tidak konsisten (1), secara sporadis (0). 

5 - Penalaran Ilmiah 

Item ini menggambarkan kualitas karya ilmiah yang dibuat. Semua studi yang 

dijadikan bahan referensi harus dijelaskan, termasuk desain studi (uji coba 

terkontrol secara acak, studi kualitatif, dll), dan jika tersedia, tingkat bukti dari 

hasil penelitian tesebut. Lampirkan bukti-bukti tersebut dalam sebuah tabel dan 

tercantum pada lembar terpisah dan jadikan sebagai bahan acuan untuk menulis 
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Apabila telah dilakukan secara menyeluruh (2), dangkal (1), atau hampir tidak 

sama sekali (0). 

6 - Penyajian data yang sesuai 

Item ini menjelaskan penyajian data yang benar yang menjelaskan inti dari 

naskah tulisan. Contoh, sudah sepantasnya ukuran efek disertai dengan interval 

kepercayaan, ini harus dicantumkan dalam naskah. Berikan nilai seberapa jauh 

makalah mencapai ini - teliti dan menyeluruh (2), sebagian (1), atau hampir tidak 

sama sekali (0). 
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BAB V 

UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI 

 

 

A. Ketentuam Pelaksanaan Ujian 

Setelah mahasiswa mengisi formulir Pengajuan Ujian dan memenuhi persyaratan ujian 

TA, langkah-langkah pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut. 

1. Persyaratan Administratif 

Persyaratan administratif bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian TA diatur 

sebagai berikut:  

a) Mengisi blangko pendaftaran ujian skripsi dari TU FKIP. 

b) Menyerahkan lembar persetujuan ujian skripsi dari 1 pembimbing. 

c) Kartu konsultasi dari pembimbing. 

d) Bukti ASLI kuitansi pembayaran bimbingan skripsi. 

e) Fotocopy bukti setoran SPP yang sedang berjalan. 

f) KRS yang mencantumkan skripsi 6 sks. 

g) Daftar MK yang telah ditempuh/konsep transkrip. 

h) Bukti asli biaya ujian sidang skripsi. 

i) Daftar konversi mata kuliah dari prodi PGSD. 

j) Lampiran SK pengakuan SKS mahasiswa S1 Kependidikan Guru. 

k) Melampirkan bukti Screenshoot Submit artikel ke dosen pembimbing dan 

penguji. 

2. Persyaratan Akademis 

1) Mahasiswa telah menempuh minimal 140 sks. 

2) Mempunyai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,76. 

3) Naskah TA Skripsi sudah memperoleh persetujuan tertulis dari pembimbing. 

 

B. Susunan, Tugas, dan Wewenang Tim Penguji TA 

1. Susunan Tim Penguji 

Tim penguji TA untuk program S1 berjumlah 4 orang. 

a. Penguji 1 (Kaprodi/Sekprodi) 

b. Penguji 2  

c. Penguji 3  

d. Penguji 4 (Pembimbing) 

 

2. Tugas, dan Wewenang Tim Penguji 

a. Penguji 1 

Penguji 1 bertugas untuk memimpin dan mengarahkan pelaksanaan ujian akhir 

TA dengan kewajiban sebagai berikut. 

1) Memberi arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian akhir TA. 

2) Memberikan arahan dan petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki 

kelancaran, kedisiplinan dan ketepatan waktu ujian akhir TA. 

3) Memberi penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian TA 

mahasiswa. 

4) Memberikan peringatan dan sanksi akademik yang bersifat mendidik 

bersama-sama Tim Penguji apabila ditemukan unsur-unsur plagiarisme dalam 

naskah TA mahasiswa yang diuji. 

5) Membuat laporan tertulis perkembangan/kemajuan proses pelaksanaan ujian 

akhir TA mahasiswa (Berita Acara). 
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b. Penguji 2, 3, dan 4 

Penguji 2, 3, dan 4 bertugas membantu Penguji 1 untuk memperlancar proses 

pelaksanaan administratif ujian akhir TA dalam hal: 

1) Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah TA yang 

diuji. 

2) Memberi penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian TA 

mahasiswa. 

3) Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/perbaikan tertulis 

yang diberikan selama ujian TA. 

C. Persiapan dan Pelaksanaan Ujian TA 

1. Persiapan Ujian 

a. Komisi TA/Kaprodi mengajukan nama-nama tim penguji dan waktu pelaksanaan 

ujian. 

b. Kaprodi mengusulkan Penetapan Tim Penguji TA dan waktu pelaksanaan ujian 

TA kepada Dekan. Dekan menerbitkan Surat Tugas tentang Pelaksanaan Ujian 

Akhir TA. 

c. Mahasiswa mendistribusikan skripsi kepada tim penguji dan mempersiapkan 

materi presentasi untuk ujian TA, dokumen- dokumen pendukung, dan sumber-

sumber referensi yang digunakan dalam naskah TA. 

2. Pelaksanaan Ujian TA 

a. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana 

1) Alokasi waktu ujian Proyek Tugas Akhir Skripsi maksimum selama 100 menit, 

dengan rincian sebagaimana Tabel 1 

Tabel 1. 

                            Alokasi Waktu Ujian TA Program Diploma dan Sarjana 

No. Kegiatan Alokasi Waktu 

1.  Pembukaan 5 menit 

2.  Pemaparan Hasil 10 menit 

3.  Penguji 2 20 menit 

4.  Penguji 3 20 menit 

5.  Penguji 1 20 menit 

6.  Penguji 4 15 menit 

7.  Sidang penentuan hasil ujian 5 menit 

8.  Penutup 5 menit 

 

2) Masing-masing penguji membuat catatan perbaikan yang diperlukan atas 

naskah TA pada lembar yang telah disediakan untuk diberikan kepada 

mahasiswa 

3) Tim penguji melakukan sidang untuk menetapkan hasil ujian. Selama tim 

penguji bersidang, mahasiswa yang diuji dipersilahkan ke luar dari ruang ujian. 

4) Setelah tim penguji selesai bersidang, mahasiswa dipanggil kembali masuk ke 

ruang ujian dan Penguji 1 menyampaikan keputusan hasil ujian 

5) Penguji 1 menutup pelaksanaan ujian TA. 

Keputusan hasil ujian “lulus tanpa revisi”, ”lulus dengan revisi” atau “tidak 

lulus”. Lama waktu revisi bagi mahasiswa yang dinyatakan “lulus dengan 

revisi” ditentukan oleh panitia penguji paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

dilaksanakannya ujian. Jika dalam waktu yang ditentukan mahasiswa belum 

berhasil memperoleh persetujuan tertulis dari semua pembimbing atas hasil 
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revisinya, maka kelulusannya dibatalkan. Mahasiswa wajib menempuh ujian 

ulang. 

 

D. Penilaian TA 

Mahasiswa dinyatakan LULUS ujian TA jika mendapatkan nilai rerata akhir dari 

seluruh tim penguji TA minimal B. Hasil ujian dapat dikategorikan sebagai berikut. 

a. Lulus tanpa perbaikan TA. 

b. Lulus dengan perbaikan TA. 

c. Tidak lulus, mengulang ujian dengan perbaikan TA. 

d. Tidak lulus dan harus membuat TA baru. 
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BAB VI 

ARTIKEL HASIL TUGAS AKHIR SKRIPSI 

 

A. Bagian Awal  

Ketentuan sub-judul pada bagian ini sama dengan sub-judul pada Bagian A, yaitu; 

1. Halaman Sampul 

a. Judul Tugas Akhir 

b. Logo 

c. Tulisan Tugas Akhir 

d. Informasi Tujuan Disusunnya Tugas Akhir 

e. Nama dan Nomor Induk Mahasiswa 

f. Nama Institusi 

g. Tahun 

2. Halaman Pengesahan 

3. Halaman sampul dan halaman pengesahan 1 spasi. 

 

B. Bagian Utama 

1. Ketentuan 

a) Artikel diketik dengan font 12, Times New Roman, dengan 1,5 spasi. 

b) Jumlah halaman artikel ilmiah antara 12 – 20 halaman. 

c) Bagian dan subbagian dalam artikel tidak diberi nomor. 

d) Setiap sub judul baru dicetak tebal dan berjarak tiga spasi (dua kali enter) dari kalimat 

terakhir paragraf sebelumnya. 

e) Sistematika penulisan artikel terdiri atas judul, nama penulis, abstrak (bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris), pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan 

dan rekomendasi/ saran, serta daftar pustaka. 

2. Judul 

Judul merupakan reformulasi dari judul tugas akhir yang memiliki sifat informatif. 

Maksimum 14 kata. Judul sebaiknya ringkas dan lugas menggambarkan isi tulisan. Boleh 

menggunakan judul yang kreatif dan menarik minat pembaca. Kata pengaruh, hubungan, 

dan studi kasus sebaiknya tidak digunakan sebagai judul.  Lokasi penelitian disampaikan 

di bagian metode, tidak disebut di judul. 

3. Nama Penulis 

Nama penulis artikel ditulis tanpa gelar akademis, baik untuk nama mahasiswa sebagai 

penulis satu (1) maupun nama pembimbing sebagai penulis dua (2) dst, disertai nama 

program studi, fakultas, universitas, dan e-mail penulis. 

4. Abstrak 

Abstrak terdiri atas satu alinea dengan spasi tunggal berisi pernyataan ringkas dan padat 

yang memuat masalah, tujuan, metode, hasil, dan simpulan penelitian. Abstrak ditulis 

dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan jumlah 200-250 kata. Abstrak 

dilengkapi 3-5 kata kunci dan ditempatkan di bagian bawah abstrak. 

5. Pendahuluan 

Pendahuluan ditulis langsung setelah abstrak. Bagian ini menyajikan (1) latar belakang, 

(2) tujuan penelitian, (3) teori tentang rasionalisasi penelitian. Ditulis menjadi 1 dalam 

pendahuluan bukan dipecah-pecah. 

6. Metode 

1) Bagian ini menyajikan metode penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan sumber data. 

2) Bagian-bagian pada butir satu tersebut disajikan secara singkat dalam satu paragraf. 
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3) Penelitian yang menggunakan alat dan bahan perlu ditulis spesifikasi alat dan 

bahannya. 

4) Untuk penelitian kualitatif perlu ditambahkan peran (deskripsi) mengenai kehadiran 

peneliti, subjek penelitian, informan, cara-cara menggali data penelitian, lokasi 

penelitian. 

7. Hasil dan Pembahasan 

1) Hasil analisis data disajikan sesuai dengan jenis penelitian dan gaya selingkung 

jurnal/ketentuan dari jurnal tempat publish artikel. 

2) Hasil analisis yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik harus diberi komentar 

atau dibahas. Pembahasan tidak harus dilakukan per tabel atau grafik. Untuk 

penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik-

subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. 

3) Bagian pembahasan harus mempertimbangkan hal-hal berikut: 

a) Hasil-hasil penelitian disimpulkan secara eksplisit; 

b) Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori 

yang ada; 

c) Temuan diintegrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dengan 

jalan membandingkan temuan itu dengan temuan penelitian sebelumnya, dengan 

teori yang ada, atau dengan kenyataan di lapangan; 

d) Jika penelitian itu menelaah teori (penelitian dasar), teori yang lama dapat 

dikonfirmasi atau ditolak, sebagian atau seluruhnya. Penolakan sebagian dari teori 

harus disertai dengan modifikasi teori. Penolakan terhadap seluruh teori harus 

disertai dengan rumusan teori baru; 

e) Untuk penelitian kualitatif, bagian ini dapat pula memuat ide-ide peneliti, 

keterkaitan antara kategori-kategori dengan dimensi-dimensi, serta posisi temuan 

penelitian terhadap temuan dan/atau teori sebelumnya. 

8. Simpulan dan saran  

1) Isi kesimpulan merupakan rumusan jawaban dari tujuan penelitian bukan rangkuman 

hasil penelitian. Kesimpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan pada 

hasil dan diskusi (maksimal 1 hlm), dibuat  dalam bentuk alinea (bukan numerik), 

berisi temuan penelitian sebagai sintesis antara hasil analisis data dan hasil 

pembahasan, serta lebih menonjolkan hal-hal yang baru yang memberikan kontribusi 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

2) Saran-saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, atau pengembangan teoritis, dan 

penelitian lanjutan. Saran dibuat secara ringkas, jelas dan padat, dan dibuat dalam 

bentuk alinea (bukan numerik). 

3) Bagian simpulan dan saran dapat pula disebut bagian penutup. 

9. Referensi 

1) Teknik penulisan referensi disesuaikan dengan panduan penulisan tugas akhir (bab 

V). 

2) Referensi yang dimasukkan, hanya yang digunakan pada artikel ilmiah. 

3) Penulisan referensi artikel diwajibkan untuk mensitasi terkait artikel/tulisan 

(dosen) dari lingkungan internal Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

 

C. Bagian Akhir 

Lampiran-lampiran dokumen penelitian yang menunjukkan bukti bahwa penelitian telah 

dengan benar dilaksanakan. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1: Contoh Halaman Sampul 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Judul 

 
 

PENINGKATAN BERPIKIR KRITIS 

MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN VIDEO CRITIC  

BERBASIS ATONG TEMA 7 INDAHNYA KERAGAMAN DI NEGERIKU PADA 

KELAS IV SD X 

(huruf kapital, 14 Times New Roman, bold, spasi 1) 
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menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua 

sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil 

penjiplakan dari karya orang lain. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur 
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Lampiran 7: Contoh Abstrak 
 

 

 

JUDUL 

Nama mahasiswa1, nama pembimbing2
 

 

ABSTRAK 

Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Psikologi UMP angkatan 2012 

dalam mencari dan menggunakan informasi secara efektif dalam konteks active learning dan 

self regulated learning selama mereka mengikuti Program Pendidikan Dasar Pendidikan 

Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian 

menyarankan bahwa perpustakaan perlu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum; materi 

pendidikan pemakai perpustakaan harus dikembangkan sesuai dengan komponen-komponen 

yang ada dalam information literacy; perpustakaan juga harus menyediakan sarana dan 

fasilitas yang mendukung peningkatan literacy mahasiswa. 

 

Kata kunci: Informasi, information literacy, information skills 

 
 

TITLE 

Nama mahasiswa1, nama pembimbing2
 

 

ABSTRACT 

The aims of this study were: (1) to find out the types of grammatical errors, (2) to find 

out the frequency of occurrence of each error type made by the first semester students of 

English Department in making notes. The study was conducted at the first semester of English 

Department of Muhammadiyah University of Purwokerto in the Academic Year 2010/2011. 

The population was the first semester students of the Department consisting of 151 students. 

The data used was the daily notes which the students wrote. The results of the study revealed 

that 

…. 

 

Key words: grammatical errors, daily notes, occurances 
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Lampiran 10. Contoh Penulisan Judul Tabel dan Judul Gambar 
 

Table 4.1 Distribution of the Age and Sex Characteristics of Age and Sex among the Studens  in the 

Independent Group and in the Assistance Group in the Nursing Laboratory, Faculty of 

Health Sciences, University of Muhammadiyah Purwokerto 

Variable Assistance Group Independent Group 

f (n = 18) % f (n = 21) % 

Age     

Mean ± SD 18,06 ± 0,725 18,62 ± 1,024 

Min-Max 17 - 20 17 – 22 

Sex     

Male 9 50 6 28.6 

Female 9 50 15 71.4 

Source: Processed primary data 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Tampilan form laporan data kredit nasabah 
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