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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan 

rahmat kepada kita sehingga dapat menyelesaikan revisi Pedoman Penulisan 

Skripsi untuk mahasiswa di lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Almuslim (Umuslim). Skripsi merupakan suatu karya ilmiah 

yang menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa FKIP Umuslim. Karya ilmiah 

merupakan hasil penelitian yang didesain, dianalisis dan sintesis melalui metode 

ilmiah yang valid. Oleh karena itu, karya ilmiah perlu disebarluaskan sehingga 

dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Penerbitan buku 

Pedoman Penulisan Skripsi yang merupakan revisi dari edisi sebelumnya 

merupakan sebuah upaya untuk membantu mahasiswa sarjana FKIP Umuslim 

untuk menulis skripsi secara professional. 

Gaya penulisan karya ilmiah termasuk skripsi senantiasa berubah seiring 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, gaya penulisan 

skripsi pada suatu universitas dengan universitas lain cenderung berbeda. 

Berkaitan dengan dua hal tersebut, pedoman ini menyajikan tiga jenis sistematika 

penulisan skripsi, yaitu sistematika penulisan skripsi hasil penelitian kuantitatif, 

kualitatif dan penelitian tindakan kelas (PTK). Sebagai tambahan, adanya 

Pedoman Penulisan Skripsi ini tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa 

untuk menulis skripsi dengan penyesuaian atau ketentuan yang berlaku pada 

bidang ilmu tertentu. 

Akhirnya pimpinan FKIP Umuslim mengucapkan terima kasih kepada 

panitia penyusunan/revisi Panduan Penulisan Skripsi FKIP Umuslim. Semoga 

pedoman ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas akademik FKIP Umuslim. 

 

 

 

 

Matangglumpangdua, April 2013 

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Almuslim, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Pengantar 

Dalam rangka penyelesaian studi dan memperoleh gelar kesarjanaan pada 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim 

(Umuslim), setiap mahasiswa diwajibkan menulis suatu karya ilmiah. Penulisan 

karya ilmiah dilaksanakan pada tahap akhir dari proses belajar seorang 

mahasiswa. Keberhasilan dalam mempelajari, meneliti, menulis, dan 

mempertahankan hasil karya tulis tersebut, dianggap sebagai pencerminan dari 

keberhasilan studi dan merupakan prasyarat bagi seorang mahasiswa untuk 

mendapatkan pengakuan kesarjanaan. 

Penyusunan pedoman penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan agar menjadi 

pedoman dan acuan teknik yang baku bagi mahasiswa dalam penulisan skripsi. 

Tanpa buku pedoman yang baku, maka seringkali pelaksanaan bimbingan justru 

terpaksa banyak waktu dihabiskan untuk mengarahkan hal-hal yang bersifat 

teknik. Spatutnya bimbingan dapat dipusatkan pada masalah non teknik yang 

menjadi tugas pokok dosen pembimbing dalam bimbingan penulisan karya ilmiah. 

Dengan panduan ini diharapkan kesulitan-kesulitan dan perbedaan-perbedaan 

yang terjadi selama ini dapat diatasi. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan, maka penyusunan karya ilmiah 

ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai: 

  Untuk dapat memberikan petunjuk teknik yang bersifat praktis dan mudah 

diikuti, baik oleh mahasiswa maupun dosen pembimbing dan pelaksanaan 

prosedur administrasi pada program studi. 

  Untuk memberikan suatu pedoman yang seragam dan standar, yang 

berlaku bagi FKIP Universitas Almuslim. 

  Pedoman ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu karya tulis ilmiah 

mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi pada FKIP Umuslim. 

 

1.2 Pengertian Karya Ilmiah 

Kerya tulis ilmiah merupakan produk berupa karya tulis, baik berupa hasil 

pembahasan literature, curah pendapat, maupun kajian dalam bentuk penelitian 

emperis. Karya ilmiah tersebut disajikan secara tertulis berdasarkan kesepakatan-

kesepakatan ilmiah yang dilandasi oleh kaidah-kaidah ilmiah. Melalui pembuatan 

karya ilmiah, masyarakat akademik pada suatu perguruan tinggi dapat 

mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, dan/atau hasil penelitian. 

Untuk penulisan dan pelaporan karya ilmiah diperlukan suatu pedoman tentang 

pembuatan karya ilmiah. Pedoman penulisan karya ilmiah ini member pentunjuk 

tentang cara menulis karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Namun 

dalam buku panduan ini, petunjuk penulisan karya ilmiah yang disajikan adalah 

petunjuk penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi. 
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Karya ilmiah dalam buku pedoman ini secara khusus dimaksudkan adalah 

karya ilmiah bentuk skripsi. Skripsi merupakan bentuk karya ilmiah yang ditulis 

oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana 

dalam bidang keahlian tertentu. Karya ilmiah bentuk skripsi ini merupakan sajian 

tertulis yang memuat pembahasan tentang suatu masalah, fenomena tertentu, atau 

temuan baru dalam berbagai bidang IPTEK dan seni, baik berdasarkan kajian 

literature maupun temuan emperis. Karya ilmiah bentuk skripsi diharapkan dapat 

memberi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengapresiasikan 

pengetahuan ilmiahnya selama mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan 

tinggi dan manfaatnya berupa sumbangan yang penting bagi kemajuan IPTEK dan 

seni sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Metode ilmiah dan ragam bahasa ilmiah 

meliputi: penyajian objektif, logis, emperis, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. 

 

1.3 Skripsi 

Tugas akhir S1 disebut skripsi. 

1) Pengertian 

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan fakta ilmu 

pengetahuan dan mengikuti teknik penulisan ilmiah yang bertujuan 

untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan 

S1, baik didukung hasil percobaan, kajian literature, maupun lainnya. 

 

2) Pembimbing Skripsi 

 Dalam penulisan skripsi seorang mahasiswa dibimbing oleh dua 

orang dosen, yang sesuai dengan bidang keilmuan, yaitu 

pembimbing utama dan pembimbing pembantu. 

 Penentuan pembimbing ditetapkan oleh dekan atas usulan ketua 

program studi. 

 Syarat Pembimbing Utama 

(1) Sarjana S-2 dengan jabatan fungsional Lektor atau 

o Sarjana S-1 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala atau 

Pembina 

o Sarjana S-3 tanpa syarat jabatan fungsional atau pangkat 

(2) Memiliki keahlian yang sesuai dibidang kajian dengan skripsi 

yang dibimbing. 

 Syarat Pembimbing Pembantu 

(1) Memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang kajian dengan 

skripsi yang sedang dibimbing. 

(2) Sarjana S-2 atau S-3 tanpa syarat jabatan fungsional atau 

pangkat. 

(3) Sarjana S-1 dengan jabatan fungsional Lektor atau pangkat 

Penata. 
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 Pembimbingan skripsi dilakukan secara periodik, sekurang-

kurangnya dua kali dalam satu bulan, yang dibuktikan dengan daftar 

kegiatan pembimbingan yang ditandatangani oleh Pembimbing 

Utama/Pembimbing Pembantu. 

 Pembimbing yang tidak melaksanakan tugas bimbingan selama 3 

(tiga) bulan berturut-turut akan ditunjuk penggantinya oleh ketua 

program studi. 

 Seorang dosen dibenarkan membimbing mahasiswa sebanyak-

banyaknya 10 (sepuluh) orang pada waktu bersamaan.  

 

3) Persyaratan Program Skripsi 

Mahasiswa dibenarkan mengambil program skripsi jika memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) Telah menyelesaikan beban kredit 140 sks, dengan IPK ≥ 2,75. 

(2) Tidak memiliki nilai D ≥ 10% dari jumlah sks. 

(3) Nilai mata kuliah yang berkaitan langsung dengan permasalahan 

skripsi ≥ B. 

 

4) Jangka Waktu Penyusunan Skripsi 

Seorang mahasiswa yang mengambil program skripsi harus sudah 

menyelesaikannya dalam waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan 

sejak persetujuan proposalnya. 

 

5) Tata Cara Pengambilan Program Skripsi 

(1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengambil program 

skripsi berkonsultasi dengan dosen wali/ketua program studi untuk 

menentukan permasalaha (topik) skripsi. 

(2) Permasalahan (topik) skripsi diajukan kepada ketua program studi 

untuk memperoleh pengesahan, yang selanjutnya ditunjuk 

pembimbing skripsi. 

(3) Mahasiswa menyusun proposal dengan bimbingan dari dosen 

pembimbing. 

(4) Proposal yang telah disetujui pembimbing diajukan untuk dibahas 

oleh Tim Pengendali Mutu Keilmuan Mahasiswa dalam bentuk 

seminar proposal, yang dipimpin oleh Pembimbing Utama, dengan 

dihadiri oleh dosen penguji dan sejumlah mahasiswa. 

(5) Proposal yang telah disempurnakan atas dasar hasil seminar 

disahkan oleh ketua program studi, yang selanjutnya untuk 

dilaksanakan. 

(6) Mahasiswa melaksanakan penyusunan skripsi berdasarkan proposal 

yang telah disahkan dengan bimbingan dari pembimbing (dosen 

wali). 
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(7) Skripsi yang telah disetujui pembimbing diajukan kepada ketua 

program studi untuk dibahas oleh Tim dalam seminar. 

(8) Skripsi yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dalam seminar 

hasil diajukan kepada Dekan melalui ketua program studi untuk diuji 

dalam siding Ujian. 

(9) Penulisan skripsi menggunakan panduan penulisan ilmiah yang 

dikeluarkan oleh FKIP Umuslim. 
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BAB II 

TATA CARA PENGUSULAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

SKRIPSI HASIL PENELITIAN 

 

 

3.1 Skripsi Hasil Penelitian Kuantitatif 

Menurut Sugiono (2010: 14) ”metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

 

3.1.1 Sistematika Penyusunan Skripsi Hasil Penelitian Kuantitatif 

Skripsi hasil penelitian kuantitatif ditulis dalam tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian utama, dan bagian akhir. Berikut rincian masing-masing bagian 

untuk penulisan skripsi hasil penelitian kuantitatif. Format masing-masing skripsi 

secara rinci juga dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

3.1.1.1 Bagian Awal 

Bagian awal skripsi hasil penelitian kualitatif meliputi halaman sampul, 

halaman judul, halaman persetujuan, halaman pernyataan keaslian tulisan, abstrak, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar 

lainnya. 

  

3.1.1.1.1 Halaman Sampul 

Halaman sampul skripsi dibuat dari kertas buffalo berwarna biru muda. 

Halaman sampul berisi judul skripsi, tulisan Skripsi,  nama dan nomor induk 

mahasiswa, logo Universitas Almuslim dengan diameter 3 cm, Program Studi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Almuslim, Bireuen, Tahun. 

Contoh halaman sampul dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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Judul skripsi harus menarik, singkat, padat, dan jelas menggambarkan isi 

skripsi. Judul skripsi yang baik tidak lebih dari 15 kata (tidak termasuk kata 

sambung dan kata depan) dan mempunyai kata kunci. Judul skripsi juga 

diusahakan tidak mengandung kata-kata ambigu. 

 

3.1.1.1.2 Halaman Judul  

Halaman judul terdiri atas dua halaman. Halaman pertama memiliki format 

dan isi yang sama dengan halaman sampul. Sedangkan lembar halaman kedua 

berisi: judul skripsi lengkap yang ditulis dengan huruf kapital, tulisan Skripsi 

diajukan kepada Universitas Almuslim sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan ...., nama 

dan nomor induk mahasiswa yang diketik dengan huruf kecil (kecuali huruf 

pertama), nama program studi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Almuslim, Bireuen, Tahun. Contoh lembar kedua halaman judul dapat 

dilihat pada Lampiran 6. 

 

3.1.1.1.3 Halaman Persetujuan  

Halaman persetujuan terdiri atas dua halaman. Halaman pertama 

merupakan halaman persetujuan pengujian skripsi yang berisi: tulisan Skripsi, 

...(judul) oleh ... (nama) telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, tempat dan 

tanggal, nama dan nomor induk dosen, serta diketahui oleh ketua program studi. 

Contoh halaman persetujuan pertama yang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 

7. 

Halaman persetujuan kedua merupakan halaman pengesahan yang 

menyatakan bahwa mahasiswa atau penulis skripsi dapat mempertahankan 

skripsinya di depan penguji. Halaman ini berisi tulisan LEMBAR 

PENGESAHAN, Skripsi, ...(judul) telah dipertahankan oleh ..., di depan dewan 

penguji pada ... (tanggal), Dewan penguji, diketahui oleh Ketua program studi, 

dan disahkan oleh Dekan. Lembar pengesahan ini baru diberikan setelah 

mahasiswa tersebut merevisi dan menyempurnakan skripsinya sesuai dengan 

masukan dan saran dari dewan penguji. Contoh halaman persetujuan kedua dapat 

dilihat pada Lampiran 8.  

   

3.1.1.1.4 Pernyataan Keaslian Tulisan  

Seperti yang telah dijelaskan pada kode etik penulisan karya ilmiah, 

plagiarisme merupakan suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu, halaman ini berisi 

penyataan bahwa skripsi ditulis dengan mengikuti kode etik penulisan karya 

ilmiah, dan merupakan hasil pemikiran mahasiswa yang bersangkutan. Contoh 

pernyataan keaslian tulisan dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

3.1.1.1.5 Abstrak  
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Abstrak merupakan tulisan singkat tentang latar belakang, tujuan, metode, 

hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan. Abstrak yang baik ditulis secara 

singkat dan padat, serta tidak lebih dari 200 kata. Dengan membaca abstrak, 

pembaca diharapkan dapat mengetahui garis besar penelitian yang telah 

dilakukan. Oleh karena itu, pembaca yang ingin mengetahui kegiatan penelitian 

secara umum dapat membaca bagian abstrak saja. Sedangkan bagi pembaca yang 

ingin mengetahui kegiatan penelitian secara detail dan rinci dapat membaca 

skripsi lengkap.  

 Abstrak hanya berisi teks, tidak memuat rujukan pustaka, gambar dan 

tabel. Naskah abstrak diketik dengan spasi satu. Kata ABSTRAK ditulis di tengah 

halaman dengan huruf kapital yang ditebalkan. Abstrak berisi tulisan singkat latar 

belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan. Kata 

kunci juga dicantumkan pada bagian akhir abstrak. Contoh abstrak dapat dilihat 

pada Lampiran 10. 

   

3.1.1.1.6 Kata Pengantar  

Halaman kata pengantar berisi ucapan terima kasih penulis kepada 

individu, organisasi, lembaga, instansi dan pihak-pihak lainnya yang telah 

membantu mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan 

skripsi. Penulisan kata pengantar ditulis dengan ungkapan yang serius tanpa ada 

kesan main-main, seperti memuji dengan ungkapan yang berlebihan. 

Tulisan KATA PENGATAR diketik dengan huruf kapital yang 

ditebalkan dan diletakkan pada tengah halaman. Naskah kata pengatar diketik 

dengan spasi dua. Kata pengatar yang baik tidak melebihi satu halaman. 

Selanjutnya, pada bagian akhir kata pengantar cantumkan tempat, tanggal 

penulisan, dan nama penulis tanpa tanda tangan. Contoh halaman kata pengantar 

yang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

3.1.1.1.7 Daftar Isi  

Halaman daftar isi memuat Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar lampiran, judul bab dan subbab, daftar pustaka, dan lampiran yang diikuti 

dengan nomor halaman tempat dimana halaman tersebut dimuat di dalam teks. 

Judul DAFTAR ISI diketik dengan huruf kapital yang ditebalkan dan diletakkan 

ditengah halaman. Dua spasi di bawah  judul DAFTAR ISI diketik tulisan 

Halaman untuk menunjukkan nomor halaman. Abstrak, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar lampiran, daftar pustaka, lampiran, dan judul bab diketik 

dengan huruf kapital diikuti dengan nomor halaman judul bab pada bagian kanan 

halaman daftar isi, judul subbab diketik dengan menjorok ke dalam (indensi) 1 cm 

dengan huruf pertama setiap kata menggunakan huruf kapital kecuali untuk kata 

depan dan kata sambung dan diikuti dengan nomor halaman judul subbab pada 

bagian kanan halaman daftar isi. Contoh format daftar isi dapat dilihat pada 

Lampiran 12. 
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3.1.1.1.8 Daftar Tabel  

Daftar tabel tidak selalu diperlukan, kecuali bila terdapat lebih dari dua 

tabel pada skripsi tersebut. Daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, dan 

nomor halaman dimana tabel dimuat. Judul DAFTAR TABEL diketik dengan 

huruf kapital yang ditebalkan dan diletakkan ditengah halaman. Dua spasi di 

bawah  judul DAFTAR TABEL diketik tulisan Halaman untuk menunjukkan 

nomor halaman dimana tabel tersebut dimuat. Judul tabel yang lebih dari satu 

baris diketik dengan spasi satu. Antara satu judul tabel dengan tabel lainnya 

berjarak dua spasi. Daftar tabel yang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 13. 

  

  

3.1.1.1.9 Daftar Gambar  

Daftar gambar juga tidak selalu diperlukan, kecuali bila terdapat lebih dari 

dua gambar pada skripsi tersebut. Daftar gambar berisi nomor gambar, judul 

gambar, dan nomor halaman dimana gambar dimuat. Format daftar gambar sama 

dengan format yang digunakan untuk membuat daftar tabel. Contoh Daftar 

gambar dapat dilihat pada Lampiran 14. 

 

3.1.1.1.10 Daftar Lampiran  

Daftar lampiran juga tidak selalu diperlukan, kecuali bila terdapat lebih 

dari dua lampiran pada skripsi tersebut. Daftar lampiran memuat nomor lampiran, 

judul lampiran, dan nomor halaman dimana lampiran dimuat. Format daftar 

lampiran sama dengan format yang digunakan untuk membuat daftar tabel dan 

daftar gambar (Lampiran 15). 

 

3.1.1.1.11 Daftar Lainnya  

Jika di dalam suatu skripsi terdapat banyak tanda-tanda lainnya yang 

sangat penting, misalnya lambang-lambang atau singkatan-singkatan yang 

digunakan dalam ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa, maka 

perlu ada daftar khusus untuk lambang-lambang dan singkatan-singkatan tersebut. 

Format daftar tersebut sama dengan format yang digunakan untuk membuat daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

 

3.1.1.2 Bagian Utama 

 Bagian utama skripsi hasil penelitian kuantitatif terdiri atas lima bab, yaitu 

Bab Pendahuluan, Bab Kajian Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, dan Bab Penutup. Berikut pembahasan untuk masing-

masing bab. 

 

3.1.1.2.1 Bab 1 Pendahuluan 
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Bab pendahuluan berisi penjelasan mengenai apa yang diteliti, untuk apa 

dan mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Umumnya, Bab Pendahuluan 

untuk skripsi hasil penelitian kuantitatif memuat tujuh subbab, yaitu latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, ruang 

lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Rincian untuk 

masing-masing subbab dijelaskan pada bahasan berikut. 

 

Latar Belakang Masalah. Subbab latar belakang masalah menjelaskan 

secara rinci alasan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Umumnya alasan 

dilakukannya suatu penelitan karena adanya permasalahan yang terjadi. Masalah 

tersebut biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara teori dengan praktik 

yang terjadi di lapangan. Subbab latar belakang masalah juga dapat memaparkan 

secara ringkas teori, hasil penelitian yang pernah dilakukan, kesimpulan seminar 

dan diskusi ilmiah, pengalaman penulis, dan hasil wawancara dengan responden. 

Latar belakang masalah harus ditulis secara sistematis, maksudnya harus ditulis 

dari bagian yang umum sampai yang khusus, tidak ditulis dari khusus ke umum.   

  

 Rumusan Masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan dijawab melalui penelitian tersebut. Pertanyaan yang dirumuskan 

hendaknya merupakan pertanyaan yang rinci mengenai masalah yang akan diteliti. 

Rumusan harus disusun secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk kalimat 

tanya. Selain itu, rumusan masalah hendaknnya dapat diuji secara emperis, artinya 

memungkinkan mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah. 

 

 Tujuan Penelitian. Subbab tujuan penelitian memuat pernyataan singkat 

tentang tujuan atau sasaran yang hedak dicapai dalam penelitian tersebut. 

Umumnya dalam penulisan tujuan penelitian menggunakan kata kerja yang dapat 

diukur atau dilihat, seperti mengetahui, membuktikan, menguji, menerangkan, dan 

menguraikan.  

 

 Anggapan Dasar dan Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian mutlak 

diperlukan dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis merupakan dugaan atau 

jawaban sementara untuk pertanyaan pada rumusan masalah. Hepotesis penelitian 

yang baik hendaknya mempunyai hubungan antara dua variabel atau lebih, dapat 

diuji secara emperis, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. 

 

 Ruang Lingkup Penelitian. Subbab ini membahas cakupan dan batasan 

penelitian. Luas cakupan penelitian dapat dibatasi dengan membatasi kancah dan 

variabel penelitian. 
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 Manfaat Penelitian. Subbab ini menguraikan manfaat dan pentingnya 

penelitian. Manfaat penelitian ditulis secara logis dan tidak melebih-lebihkan. 

 

Definisi Operasional. Defisini operasional diperlukan apabila timbulnya 

perbedaan pengertian atau makna seandainya istilah tersebut tidak diberikan. 

Istilah-istilah yang perlu diuraikan adalah istilah-istilah pokok yang terdapat 

dalam skripsi dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional 

ditulis secara singkat, padat, dan jelas tanpa menjelaskan asal-usul atau 

rujukannya. 

  

3.1.1.2.2 Bab II Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka berisi ulasan tentang pustaka-pustaka yang telah dibaca, 

baik berupa buku, hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan terdahulu. 

Bab ini memuat deskripsi teoritis tentang objek atau variabel yang diteliti. Pustaka 

yang baik hendanya merupakan pustaka primer (jurnal dan hasil penelitian terbaru 

dan tidak termasuk buku ajar) terbaru yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan.  

Halaman kajian pustaka diusahakan tidak melebihi halaman hasil dan 

pembahasan. Kajian pustaka yang baik dan relevan membantu memahami dan 

mengetahui status dan garis depan penelitian. Agar terhindar dari tindakan 

plagiasi pada bab kajian pustaka, cara perujukan dan pengutipan harus benar-

benar diperhatikan dengan baik. 

 

3.1.1.2.3 Bab III Metode Penelitian 

 Bab metode penelitian meruapakan salah satu bab yang paling penting 

dalam penulisan skripsi. Bab ini akan membahas secara rinci tentang langkah-

langkah penelitian, pengambilan data dan pengolahan atau analisis data. Oleh 

karena itu, umumnya bab ini memuat enam subbab, yaitu subbab pendekatan dan 

jenis penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Rincian masing-masing subbab 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

  

 Pendekatan dan Jenis Penelitian. Subbab ini menjelaskan secara singkat 

tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Skripsi hasil penelitian 

kuantitatif menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebagai tambahan, terdapat 

beberapa jenis penelitian kuantitatif, seperti eksperimen dan deskriptif.  

 

 Rancangan penelitian. Subbab rancangan penelitian menjelaskan 

rancangan atau desain penelitian yang akan digunakan. Jenis penelitian yang 

berbeda akan menggunakan rancangan atau desain penelitian yang berbeda pula. 

Penelitian eksperimental menggunakan rancangan dan desain penelitian yang 

dapat mengendalikan variabel-variabel lain yang ikut berpengaruh terhadap 
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variabel terikat. Umumnya pemilihan rancangan dan desain penelitian didasarkan 

pada hipotesis yang diajukan. 

 Bahasan rancangan penelitian untuk jenis penelitian non eksperimental 

memuat penjelasan tentang tentang jenis penelitian yang dilakukan ditinjau dari 

sifat dan tujuannya, seperti apakah penelitian tersebut deskriptif atau korelatif. 

Selain itu juga dijelaskan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian dan 

hubungan antar variabel tersebut. 

 

 Lokasi dan Waktu Penelitian. Lokasi dan Waktu Penelitian merupakan 

subbab yang berisi tempat/lokasi dan waktu penelitian yang dilaksanakan. 

 

 Populasi dan Sampel. Populasi merupakan subjek keseluruhan penelitian. 

Karakteristik populasi yang digunakan dalam penelitian harus dijelaskan secara 

rinci pada subbab ini agar teknik pengambilan sampel yang digunakan tepat. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat merepresentasikan 

populasi secara keseluruhan. Sehingga, sampel yang digunakan adalah sampel 

yang dapat merepresentasikan populasi. Oleh karena itu, selain besarnya sampel, 

teknik pengambilan sampel juga harus dijelaskan secara rinci pada subbab ini.  

 

 Instrumen Penelitian. Subbab ini menjelaskan instrumen atau alat yang 

digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Instrumen yang digunakan 

harus bisa mengukur variabel yang akan diukur dalam penelitian. Selain itu, 

instrumen penelitian harus sesuai dengan pertanyaan pada rumusan masalah, 

artinya instrumen penelitian harus bisa mengukur dan membantu menjawab 

pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah.  

 Terdapat tiga instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian 

kuantitatif, yaitu instrumen yang sudah baku, instrumen baku yang telah 

dimodifikasi, dan instrumen yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. 

Penggunaan instrumen baku yang telah dimodifikasi dan instrumen hasil 

pengembangan peneliti sendiri harus diikuti dengan paparan proses dan hasil 

validasi dan reliabiliti instrumen tersebut. Sedangkan untuk instrumen yang sudah 

baku tidak perlu memaparkan proses dan hasil validasi dan reabiliti. 

  

 Teknik Pengumpulan Data. Secara umum subbab teknik pengumpulan 

data memuat langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data, kualifikasi 

dan jumlah petugas yang mengumpulkan data, dan waktu dan lokasi pengumpulan 

data. 

   

 Teknik Analisis Data. Bab ini menjelaskan jenis analisis statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data penelitian. Pemilihan analisis statistik yang 

digunakan ditentukan oleh jenis data yang diperoleh dan didasarkan pada 
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hipotesis dan rumusan masalah yang diajukan. Artinya hasil analisis harus bisa 

menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.  

 Selain itu, subbab teknik analisis data juga memuat alasan pemilihan jenis 

analisis tersebut. Bila jenis analisis tersebut merupakan analisis yang umum atau  

digunakan dalam penelitian, maka penjelasan alasan pemilihannya hanya dibahas 

secara singkat. Sedangkan sebaliknya, bila jenis analisis yang dipilih jarang 

digunakan dalam penelitian, maka penjelasannya harus dijelaskan secara rinci. 

Selanjutnya, jika data dianalisis di komputer, maka program yang digunakan 

harus disebutkan dalam subbab ini. 

 

3.1.1.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab hasil dan pembahasan memuat dua subbab, yaitu subbab hasil dan 

subbab pembahasan. Rincian masing-masing subbab dijelaskan sebagai berikut. 

 

 Hasil. Secara umum, subbab hasil penelitian dapat berisi beberapa sub-

subbab berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Setiap sub-subbab 

tersebut memuat masing-masing data yang diperoleh dalam penelitian beserta 

hasil analisisnya. Data yang ditemukan dapat disajikan dalam bentuk tabel atau 

gambar. Tetapi, tabel dan gambar yang bersifat sebagai pendukung penelitian 

tidak perlu disajikan dalam bab ini, cukup dilampirkan pada lampiran. Sedangkan 

Hasil analisis data dapat berupa distribusi frekuensi dan grafik yang berupa 

diagram, nilai rata-rata, simpangan baku, atau lainnya.   

 Hasil analisis data yang berupa angka-angka statistik, tabel, maupun grafik 

tidak bersifat komunikatif tanpa dijelaskan dengan kata-kata. Oleh karena itu, bab 

ini juga memuat ulasan atau penjelasan singkat tentang hasil analisis data. 

Penjelasan tersebut harus bersifat faktual tanpa mengungkapkan alasan pribadi. 

 

 Pembahasan. Seperti halnya subbab hasil penelitian, subbab pembahasan 

juga berisi beberapa sub-subbab berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan 

masalah. Tujuan utama subbab ini adalah untuk menunjukkan bagaimana tujuan 

penelitian dicapai, membuktikan hipotesis, dan menjawab pertanyaan yang 

diajukan pada rumusan masalah.  

 Rumusan masalah dapat dijawab dengan menjelaskan data dan hasil 

penelitian secara jelas dan eksplisit. Selanjutnya penafsiran hasil penelitian dapat 

menggunakan pendapat penulis yang besifat logika dan teori-teori yang ada.   

 Membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian lain yang relevan 

merupakan salah satu hal yang patut dicantumkan dalam bab pembahasan. 

Apabila penelitian yang dilakukan mempunyai hasil yang sama dengan hasil 

penelitian lain yang relevan, maka hasil penelitian yang dilakukan akan lebih 

terpercaya, valid, dan reliabel. Sebaliknya, jika hasil penelitian yang dilakukan 

bertolak belakang dengan hasil penelitian lainnya, maka penulis harus 

membuktikan bahwa hasil penelitiannya yang lebih akurat dan valid.  
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 Bila hipotesis yang diajukan ditolak, maka penulis harus menjelaskan 

faktor-faktor yang menyebabkan hipotesis tersebut ditolak. Faktor tersebut bisa 

berupa nonmetodologis atau kesalahan yang terjadi pada metode penelitian seperti 

kesalahan instrumen. Oleh karena itu, pada bab ini penulis juga harus memberikan 

saran-saran agar penelitian sejenis yang dilakukan di masa akan datang bisa lebih 

sempurna. 

 

3.1.1.2.5 Bab V Penutup 

 Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Bab ini 

berisi dua subbab, yaitu subbab kesimpulan dan subbab saran. 

 

 Kesimpulan. Kesimpulan penelitian harus bersifat tentatif, artinya isi 

kesimpulan tidak mengeneralisasikan hasil penelitian dengan terlalu berlebihan. 

Isi kesimpulan merupakan rangkuman seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan. 

Kesimpulan yang baik ditulis secara sistematis, artinya kesimpulan ditulis secara 

berurutan berdasarkan urutan subbab pada hasil dan pembahasan penelitian. 

 

 Saran. Saran ditulis secara singkat, padat dan jelas berdasarkan hasil, 

pembahasan, dan kesimpulan penelitian. Saran yang baik adalah saran yang ditulis 

secara jelas dan operasional. Sehingga, saran tersebut mudah dilaksanakan oleh 

peneliti lain. 

 

3.1.1.3 Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi hasil penelitian kuantitatif terdiri atas halaman daftar 

pustaka, halaman lampiran, dan halaman riwayat hidup. Pembahasan masing-

masing halaman dijelaskan sebagai berikut.  

 

3.1.1.3.1 Daftar Pustaka  

Bahan pustaka yang digunakan dalam penulisan skripsi hasil penelitian 

harus dicantumkan dalam halaman daftar pustaka. Tatacara penulisan daftar 

pustaka dibahas pada bab berikutnya dari buku ini. Contoh daftar pustaka dapat 

dilihat pada Lampiran 16. 

 

 

3.1.1.3.2 Lampiran 

Halaman lampiran berisi data-data penting yang mendukung penulisan 

skripsi, misalnya surat izin untuk melakukan penelitian, data-data mentah, dan 

dokumen lainnya. Untuk mempermudah pembaca, halaman lampiran hendaknya 

diberi nomor. Penulisan nomor pada halaman lampiran harus sesuai dengan 

urutan perujukan lampiran dalam naskah skripsi. 

   

3.1.1.3.3 Riwayat Hidup 
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 Riwayat hidup ditulis dengan spasi satu. Umumnya riwayat hidup memuat 

riwayat hidup dan nama lengkap penulis, tempat tanggal lahir, riwayat 

pendidikan, pengalaman organisasi, prestasi yang pernah diraih oleh penulis. Bila 

penulis sudah berkeluarga, maka nama istri dan anak boleh dicantumkan dalam 

riwayat hidup. Contoh riwayat hidup yang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 

17. 

  

3.2 Skripsi Hasil Penelitian Kualitatif 

 Menurut Sugiono (2010: 14) ”metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. 

 

3.2.1 Sistematika Penyusunan Skripsi Hasil Penelitian Kualitatif 

 Sama seperti skripsi hasil penelitian kuantitatif, skripsi hasil penelitian 

kualitatif juga terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian 

akhir. Rincian masing-masing bagian adalah sebagai berikut. 

 

3.2.1.1 Bagian Awal 

 Bagian awal skripsi hasil penelitian kualitatif memiliki format, isi, dan 

susunan yang sama dengan bagian awal skripsi hasil penelitian kuantitatif. Oleh 

karena itu, format, isi, dan susunan bagian awal skripsi hasil penelitian kualitatif 

tidak dibahas lagi pada subbab ini. 

   

3.2.1.2 Bagian Utama 

 Bagian utama skripsi hasil penelitian kualitatif meliputi lima bab, yaitu 

bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab hasil penelitian 

dan pembahasan, dan bab penutup. Masing-masing bab dijelaskan pada 

pembahasan berikut. 

 

3.2.1.2.1 Bab I Pendahuluan 

 Bab pendahuluan berisi wawasan umum tentang penelitian yang 

dilaksanakan. Bab ini harus bisa memberikan gambaran kepada pembaca tentang 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penelitian. 

Oleh karena itu, bab ini memuat enam subbab yang masing-masing subbab 

membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang 

lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Berikut dijelaskan 

pembahasan masing-masing subbab. 
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 Latar Belakang masalah. Latar belakang masalah berisi uraian tentang 

latar belakang penelitian atau alasan penelitian ini perlu dilakukan. Biasanya 

masalah yang terjadi karena adanya perbedaan antara teori dengan fakta yang 

terjadi di lapangan. Selain itu, subbab ini juga harus memuat siapa/apa saja yang 

mem pengaruhi penelitian ini.  

 

 Fokus Penelitian/Rumusan masalah. Subbab ini memuat pertanyaan-

pertanyaan yang ingin di jawab dengan penelitian yang dilakukan tersebut. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan untuk mengetahui fakta apa yang akan 

diungkap di lapangan. Selain itu, alasan mengapa pertanyaan-pertanyaan tersebut 

juga harus ditampilkan pada rumusan masalah. Oleh karena itu, sebelum 

pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan, perlu dilakukan studi pendahuluan ke 

lapangan.  

 

 Tujuan Penelitian. Selain berisi keguanaan atau tujuan penelitian, bagian 

ini juga membahas tentang pentingnya penelitian ini bagi ilmu pengetahun dalam 

arti yang luas. Artinya, dalam subbab ini peneliti harus memberi alasan kelayakan 

masalah yang diajukan dalam penelitian.  

 

 Ruang Lingkup Penelitian. Subbab ini membahas cakupan, batasan 

penelitian, dan luas cakupan penelitian. 

 

 Manfaat Penelitian. Subbab ini menguraikan manfaat dan pentingnya 

penelitian. Manfaat penelitian ditulis secara logis dan tidak melebih-lebihkan. 

 

Definisi Operasional. Defisini operasional diperlukan apabila timbulnya 

perbedaan pengertian atau makna seandainya istilah tersebut tidak diberikan. 

Istilah-istilah yang perlu diuraikan adalah istilah-istilah pokok yang terdapat 

dalam skripsi. Definisi operasional ditulis secara singkat, padat, dan jelas tanpa 

menjelaskan asal-usul atau rujukannya. 

 

3.2.1.2.2 Bab II Landasan Teori 

 Bab ini ditujukan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan 

kenyataan dilapangan, sebagai gambaran umum tentang peneltian, dan bahan 

pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan antara bab kajian pustaka pada 

skripsi hasil penelitian kuantitatif dengan bab landasan teori skripsi hasil 

penelitian kualitiatif. Penulisan kajian pustaka dimulai dengan mambahas teori 

secara umum sampai data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap 

teori yang digunakan. Sedangkan landasan teori penulisan dimulai dari data yang 

menggunakan teori sebagai bahan penjelas.  

 

3.2.1.2.3 Bab III Metode Penelitian 
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 Bab metode penelitian berisi pembahasan tentang metode dan langkah-

langkah penelitian yang dilakukan. Bab ini memuat delapan subbab, yaitu subbab 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan 

tahap-tahap penelitian. Berikut uraian masing-masing subbab tersebut. 

 

 Pendekatan dan Jenis Penelitian. Subbab ini menjelaskan secara singkat 

pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan. jika penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Selanjutanya, jenis penelitian yang digunakan harus 

disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Terdapat beberapa jenis penelitian 

untuk penelitian kualitatif, salah satunya adalah jenis penelitian survei. 

 

 Kehadiran Peneliti. Subbab ini menjelaskan bahwa peneliti bertindak 

sebagai instrumen dan pengumpul data. Keterlibatan instrumen lain selain 

manusia hanya sebatas pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena 

itu, untuk penelitian kualitatif kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. 

Selain itu, kehadiran peneliti harus dijelaskan secara rinci dan detail pada subbab 

ini, misalnya apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya oleh responden. 

 

 Lokasi dan Setting Penelitian. Subbab ini menjelaskan di mana lokasi 

penelitian dan alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut. Lokasi penelitian 

sebaiknya dijelaskan secara jelas dan rinci, misalnya letak geografis lokasi, dan 

suasana sehari-hari. Selain itu, pemilihan lokasi hendaknya didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan kemenarikan dan kesesuaian dengan topik penelitian. 

 

 Sumber Data. Bagian ini menjelaskan jenis data yang diambil, dan teknik 

pengambilannya. Jenis data yang dimaksud adalah data apa saja yang 

dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, dan siapa responden atau informannya. 

Sehingga, data yang diambil dapat dijamin kedibilitasnya. 

   

Teknik Pengumpulan Data. Subbab ini menjelaskan cara pengambilan 

data dalam penelitian. Terdapat beberapa teknik pengambilan data untuk 

penelitian kualitatif, seperti observasi partisipan, wawancara dengan reponden, 

dan dokumentasi. Oleh karena itu, jenis rekaman, format ringkasan rekaman data, 

dan prosedur perekaman harus dijelaskan pada subbab ini. 

 

Teknik Analisis Data. Subbab ini menjelaskan cara menganalisis data 

yang dikumpulkan dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik 

analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, misalnya analsis 
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domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analsis tema. Selain itu, 

dalam penelitian ini peneliti juga dapat menggunakan statistik nonparametik. 

 

Pengecekan Keabsahan Data. Subbab pengecekan keabsahan data 

memuat uraian tentang bagaimana usaha peneliti untuk mendapatkan keabsahan 

data dan temuannya. Oleh karena itu, perlu ditinjau kredibilitas data dan temuan 

penelitian agar data dan temuan penelitian absah. Kredibilitas data dan temuan 

dapat ditinjau dengan menggunakan teknik perpanjangan peneliti di lapangan, 

observasi yang mendalam, triangulasi data, dan pembahasan dengan teman 

sejawat. Selanjutnya, pada subbab ini perlu juga diteliti dapat-tidaknya temuan 

ditransfer ke latar lain, ketergantungan pada konteksnya, dan dapat tidaknya data 

dikonfirmasikan kepada sumbernya. 

Tahap-tahap Penelitian. Bagian tahap-tahap penelitian menguraikan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan 

laporan penelitian. Langkah-langkah tersebut harus ditulis secara sistematis, rinci 

dan jelas. 

 

3.2.1.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab hasil dan pembahasan terdiri atas subbab hasil penelitian dan subbab 

pembahasan. Rincian masing-masing subbab dijelaskan sebagai berikut. 

 

 Hasil Penelitian. Subbab hasil penelitian berisi uraian tentang data dan 

temuan yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan prosedur yang telah 

diuraikan sebelumnya dalam bab metode penelitian. Uraian data dan temuan 

penelitian disajikan dalam beberapa sub-subbab sesuai pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan dalam rumusan masalah, dan hasil analisis data. Hasil pengamatan, 

wawancara, dan deskripsi informasi lainnya merupakan contoh-contoh data yang 

harus dipaparkan dalam subbab ini. Sedangkan, temuan penelitian merupakan 

hasil analisis data yang ditulis dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif 

yang muncul dari data. Selain itu, temuan penelitian juga dapa berupa penyajian 

kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi. 

 

 Pembahasan. subbab pembahasan menguraikan pemikiran, keterkaitan 

antara pola-pola, klasifikasi-klasifikasi, dimensi-dimensi terhadap teori dan 

temuan sebelumnya. Selain itu, dalam subbab ini juga perlu membahas secara 

jelas dan rinci temuan penelitian di lapangan. Sama seperti subbab hasil 

penelitian, subbab ini juga dapat memuat beberapa sub-subbab sesuai paparan 

data dan temuan penelitian.  

 

3.2.1.2.5 Penutup 

 Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Bab ini 

berisi dua subbab, yaitu subbab kesimpulan dan subbab saran. 
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 Kesimpulan. Kesimpulan penelitian harus bersifat tentatif, artinya isi 

kesimpulan tidak mengeneralisasikan hasil penelitian dengan terlalu berlebihan. 

Isi kesimpulan merupakan rangkuman seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan. 

Kesimpulan yang baik ditulis secara sistematis, artinya kesimpulan ditulis secara 

berurutan berdasarkan urutan subbab pada hasil dan pembahasan penelitian. 

 

 Saran. Saran ditulis secara singkat, padat dan jelas berdasarkan hasil, 

pembahasan, dan kesimpulan penelitian. Saran yang baik adalah saran yang ditulis 

secara jelas dan operasional. Sehingga, saran tersebut mudah dilaksanakan oleh 

peneliti lain. 

 

 

 

3.2.1.3 Bagian Akhir 

 Seperti halnya skripsi hasil penelitian kuantitatif, skripsi hasil penelitian 

kualitatif juga terdiri dari beberapa halaman, yaitu halaman daftar pustaka, 

halaman lampiran, dan halaman riwayat hidup. Format, isi, dan susunan halaman-

halaman tersebut juga sama dengan skripsi hasil penelitian kuantitatif. 

 

3.3 Skripsi Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Menurut Susilo, dkk (2008:1), “Penelitian tindakan kelas (PTK) dapat 

didefinisikan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan 

bersifat reflektif mandiri yang dilakukan oleh guru dan calon guru yang memiliki 

tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, 

isi, kompetensi, atau situasi pembelajaran”.  

 

3.3.1 Sistematika Penyusunan Skripsi Hasil PTK 

 Seperti halnya skripsi hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif, PTK juga 

terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Berikut 

rincian masing-masing bagian. 

 

3.3.1.1 Bagian Awal 

 Bagian awal skripsi hasil PTK memiliki format, isi, dan susunan yang 

sama dengan bagian awal skripsi hasil penelitian kuantitatif dan skripsi hasil 

penelitian kualitatif. Oleh karena itu, format, isi, dan susunan bagian awal skripsi 

hasil PTK tidak dibahas lagi pada bagian ini. 

 

3.3.1.2 Bagian Utama 

 Sama seperti skripsi hasil penelitian kuantitatif dan skripsi hasil penelitian 

kualitatif, skripsi hasil penelitian tindakan kelas juga terdiri dari lima bab, yaitu 
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bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab paparan data dan 

temuan penelitian, dan bab Penutup. Berikut uraian masing-masing bab tersebut. 

 

3.3.1.2.1 Bab I Pendahuluan 

 Bab ini menguraikan gambaran umum tentang penelitian yang 

dilaksanakan. Oleh karena itu, bab ini harus memuat enam subbab yang 

menjelaskan penelitian secara umum. Keenam subbab tersebut adalah subbab latar 

belakang masalah, subbab rumusan masalah, subbab tujuan penelitian, subbab 

ruang lingkup penelitian, subbab manfaat penelitian, dan subbab definisi 

operasional. Uraian masing-masing subbab tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 

 Latar Belakang Masalah. Subbab latar belakang masalah harus 

mendeskripsikan secara jelas masalah yang timbul sehingga penelitian ini perlu 

dilakukan. Umumnya masalah ditimbulkan karena adanya kesenjangan antara 

keadaan yang ideal (teori) dengan fakta dilapangan. Latar belakang penelitian 

PTK yang baik mengandung empat bahasan penting, yaitu bahasan tentang 

pendidikan secara umum, pembahasan keadaan yang ideal (teori), bahasan fakta 

yang terjadi di lapangan, dan solusi yang diberikan oleh penulis untuk 

memecahkan masalah tersebut.  

 

 Rumusan Masalah. Subbab ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan 

dijawab melalui PTK. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirumuskan berdasarkan 

masalah yang telah diidentifikasi pada subbab latar belakang masalah. Umumnya 

dalam penulisan skripsi hasil PTK terdapat tiga pertanyaan yang sering diajukan, 

yaitu bagaimana hasil belajar siswa?, bagaimana aktivitas siswa?, dan bagaimana 

respon siswa? terhadap tindakan yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

 

 Tujuan Penelitian. Subbab tujuan penelitian memuat pernyataan singkat 

tentang tujuan atau sasaran yang hedak dicapai dalam penelitian tersebut. 

Umumnya dalam penulisan tujuan penelitian menggunakan kata kerja yang dapat 

diukur atau dilihat, seperti mengetahui, membuktikan, menguji, menerangkan, dan 

menguraikan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian. Subbab ini membahas cakupan dan batasan 

penelitian. Luas cakupan penelitian dapat dibatasi dengan membatasi kancah dan 

variabel penelitian. 

 

Manfaat Penelitian. Subbab manfaat penelitian menguraikan manfaat 

atau pentingnya penelitian tersebut dilaksanakan. Uraian tersebut terkait dengan 

manfaatnya terhadap peningkatan hasil dan proses belajar mengajar yang 

dilakukan dengan menggunakan tindakan yang dipilih dalam penelitian tersebut. 
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Definisi Operasional. Defisini operasional diperlukan apabila timbulnya 

perbedaan pengertian atau makna seandainya istilah tersebut tidak diberikan. 

Istilah-istilah yang perlu diuraikan adalah istilah-istilah pokok yang terdapat 

dalam skripsi dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional 

ditulis secara singkat, padat, dan jelas tanpa menjelaskan asal-usul atau 

rujukannya. 

 

3.3.1.2.2 Bab II Landasan Teori 

 Bab ini ditujukan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan 

kenyataan dilapangan, sebagai gambaran umum tentang peneltian, dan bahan 

pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan antara bab kajian pustaka pada 

skripsi hasil penelitian kuantitatif dengan bab landasan teori skripsi hasil 

penelitian kualitiatif dan PTK. Penulisan kajian pustaka dimulai dengan 

mambahas teori secara umum sampai data, dan berakhir pada penerimaan atau 

penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan landasan teori penulisan 

dimulai dari data yang menggunakan teori sebagai bahan penjelas. 

 Halaman landasan teori diusahakan tidak melebihi halaman hasil dan 

pembahasan. Umumnya materi pelajaran yang diajarkan dalam tahap tindakan 

dalam PTK tidak dimasukkan ke dalam bab ini, tetapi boleh dimasukkan ke 

halaman lampiran. 

 

3.3.1.2.3 Bab III Metode Penelitian 

 Bab metode penelitian berisi tentang langkah-langkah atau prosedur yang 

dilaksanakan dalam penelitian. Bab metode penelitian untuk PTK memuat tujuh 

subbab, yaitu subbab pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

dan tahap-tahap penelitian. Masing-masing subbab dijelaskan sebagai berikut. 

 

 Pendekatan dan Jenis Penelitian. Subbab ini menjelaskan secara singkat 

pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan. PTK cenderung mengarah kepada 

pendekatan kualitatif.  

 

 Kehadiran Peneliti. Berdasarkan karakteristik dan tujuan PTK, peneliti 

adalah pihak yang paling merasakan adanya masalah yang perlu dipecahkan 

dalam penelitian ini. Bila peneliti adala guru kelas atau mata pelajaran yang 

menjadi kancah penelitian, maka guru tersebutlah yang dapat merasakan adanya 

masalah. Sedangkan, jika peneliti berasal dari luar kancah penelitian, maka 

peneliti tersebut harus mengakrabkan diri dengan kancah penelitian tersebut dan 

mengobservasi permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di 

lapangan mutlak diperlukan.  
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Lokasi dan Setting Penelitian. Subbab ini menjelaskan di mana lokasi 

penelitian dan alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut. Lokasi penelitian 

sebaiknya dijelaskan secara jelas dan rinci, misalnya letak geografis lokasi, dan 

suasana sehari-hari. Selain itu, pemilihan lokasi hendaknya didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan kemenarikan dan kesesuaian dengan topik penelitian. 

 

Data dan Sumber Data. Bagian ini menjelaskan jenis dan sumber 

pengumpulan data. Data yang diambil harus disesuaikan dengan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam PTK umumnya data 

yang dikumpulkan adalah data tentang proses pembelajaran yang berupa hasil 

belajar siswa, interaksi guru dan siswa, dan respon siswa terhadap tindakan yang 

dilakukan dalam penelitian tersebut.  

Selain itu, sumber data juga harus dicantumkan dengan jelas. Umumnya, 

sumber data utama adalah siswa sebagai individu atau kelompok. Karena siswa 

tersebutlah yang menampilkan perubahan perilaku akibat penerapan tindakan 

dalam penelitian. Selain itu, sumber data juga dapat berasal dari guru dan staf 

sekolah.  

 

Teknik Pengumpulan Data. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah 

atau prosedur yang ditempuh dalam pengambilan data penelitian. Subbab ini juga 

memuat informasi tentang bagaimana data diambil, siapa yang mengambil data, 

instrumen apa yang digunakan, serta urutan pengumpulan data. 

Terdapat beberapa instrumen atau cara pengumpulan data PTK. Data hasil 

belajar siswa dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pre-test dan post-test, 

data yang menyangkut dengan proses pembelajaran dan interaksi guru-siswa 

dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi, dan data persepsi siswa 

terhadap tindakan dalam penelitian dilakukan dengan wawancara, angket, atau 

kuisioner.  

 

Teknik Analisis Data. Subbab ini memaparkan infromasi tentang siapa 

yang melakukan analisis, langkah-langkah dan teknik analisis. Teknik analisis 

data PTK umumnya menyerupai teknik analisis data untuk penelitian kualitatif. 

Selanjutanya, data yang dianalisis harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan dalam rumusan masalah.  

 

Tahap-tahap Penelitian. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dan 

prosedur penelitian secara utuh. PTK memiliki empat tahap utama, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Oleh karena itu, subbab ini 

menjelaskan secara jelas dan rinci setiap kegiatan pada masing-masing tahap 

PTK. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan jumlah siklus yang dilaksanakan 

pada penelitian.  
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3.3.1.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini menjelaskan tahapan penelitian tindakan kelas untuk setiap siklus. 

Penjelasan tersebut diawali dengan kegiatan apa saja yang dilakukan pada tahap 

perencanaan, selanjutnya bagaimana pelaksanaan tindakan yang direncanakan, 

apa yang ditemukan pada tahap observasi, dan bagaimana hasil belajar siswa. 

Selain itu, juga diuraikan bagaimana prosedur observasi yang dilakukan secara 

bersamaan dengan tahap tindakan, artinya bagaimana proses observasi selama 

proses pembelajaran berlangsung.  

 Seperti telah dijelaskan lebih awal, analisis data pada PTK sama dengan 

analisis data penelitian kualitatif. Oleh karena itu, analisis data pada PTK 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan 

hasil analisis. Teknik pengolahan data PTK dapat menggunakan tabulasi, grafik, 

diagram, dan statistik sederhana seperti rataan dan simpangan baku.  

 Temuan penelitian merupakan hasil penyimpulan dari data yang telah 

dipaparkan dan dianalisis. Kesimpulan tersebut ditulis secara singkat, padat, dan 

jelas.  

 

 Pembahasan. Pembahasan berisi pemikiran dan gagasan penulis tentang 

apa yang telah dilakukan, diamati, dan hasil analisis data pada bab terdahulu. 

Pemikiran dan gagasan penulis tersebut dapat dibandingkan dengan teori dan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini juga dapat memuat jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dalam 

beberapa subbab sesuai paparan data dan temuan penelitian.  

 

3.3.1.2.5 Bab V Penutup 

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Bab ini 

berisi dua subbab, yaitu subbab kesimpulan dan subbab saran. 

 

Kesimpulan. Kesimpulan penelitian harus bersifat tentatif, artinya isi 

kesimpulan tidak mengeneralisasikan hasil penelitian dengan terlalu berlebihan. 

Isi kesimpulan merupakan rangkuman seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan. 

Kesimpulan yang baik ditulis secara sistematis, artinya kesimpulan ditulis secara 

berurutan berdasarkan urutan subbab pada hasil dan pembahasan penelitian. 

 

 Saran. Saran ditulis secara singkat, padat dan jelas berdasarkan hasil, 

pembahasan, dan kesimpulan penelitian. Saran yang baik adalah saran yang ditulis 

secara jelas dan operasional. Sehingga, saran tersebut mudah dilaksanakan oleh 

peneliti lain. 

 

3.3.1.3 Bagian Akhir 

 Seperti halnya skripsi hasil penelitian kuantitatif dan skripsi hasil 

penelitian kualitatif, skripsi hasil PTK juga terdiri atas beberapa halaman, yaitu 
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halaman daftar pustaka, halaman lampiran, dan halaman riwayat hidup. Format, 

isi, dan susunan halaman-halaman tersebut juga sama dengan skripsi hasil 

penelitian kuantitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PERUJUKAN DAN PENGUTIPAN 

 

 

 

Pada pembahasan bab ini berisi pedoman yang berhubungan dengan cara 

menulis rujukan dari berbagai sumber dan cara menulis kutipan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

 

4.1 Cara Menulis Rujukan 

 Perujukan dilakukan dengan menulis nama akhir dan tahun di antara tanda 

kurung. Jika ada dua penulis, perujukan dilakukan dengan cara menyebut nama 

akhir kedua penulis tersebut. Jika penulisnya lebih dari dua orang, penulisan 

rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama dari penulis dan yang 

lainnya dengan menulis dkk. Jika nama penulis tidak disebutkan, yang 

dicantumkan dalam rujukan adalah nama lengkap lembaga yang menerbitkan, 

nama dokumen yang diterbitkan, atau nama Koran. Untuk penulisan dari karya 

terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya. 

Rujukan dari dua sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda 

dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan menuliskan tanda titik koma 

sebagai tanda pemisah. 

 Dalam penulisan rujukan harus menghindari penggunaan catatan kaki 

untuk mencantumkan sumber rujukan, karena untuk penulisan catatan kaki hanya 

digunakan untuk menjelaskan keterangan yang bersifat penting, misalnya untuk 

menjelaskan isi teks atau makalah yang disajikan dalam suatu kegiatan, tempat, 

dan waktu kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop atau lokakarya. 

 Dalam melakukan pengutipan bisa dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung. Akan tetapi, pengutipan sebaiknya dilakukan secara tidak 

langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan barisan dari kutipan 
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yang diambil. Pengutipan secara langsung hendaknya dilakukan hanya untuk 

pernyataan-pernyataan yang sifatnya “fenomenal” atau “monumental” dari tokoh 

atau tokoh legendaris. 

 

4.2 Cara Menulis Kutipan Langsung 

 

4.2.1 Kutipan Kurang dari 40 Kata 

 Penulisan kutipan yang kurang dari 40 kata, maka ditulis di antara tanda 

kutip (“…”) sebagai bagian yang tidak terpisah dalam teks utama yang diikuti 

oleh nama penulis, tahun dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara 

bersamaan dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di 

dalam kurung, seperti contoh di bawah ini. 

 Nama penulis disebutkan dalam teks secara bersamaan. 

Contoh: 

Suryabrata (2010:155) mengatakan bahwa “kecerdasan atau intelligence quotient 

diperoleh dari hasil perbandingan antara MA (mental age) dan CA (chronological 

age)”. 

 Nama penulis dtulis bersama dengan tahun penerbitan dan nomor 

halaman. 

Contoh: 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa “Kecerdasan atau intelligence quotient 

diperoleh dari hasil perbandingan antara MA (mental age) dan CA (chronological 

age)” (Suryabrata, 2010:155). 

 Jika terdapat tanda kutip dalam kutipan, maka digunakan tanda kutip 

tunggal („…‟) 

Contoh: 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ”terdapat kecenderungan semakin „kurang 

penghargaan‟ pemimpin terhadap rakyat semakin rendah tingkat kepatuhan di 

suatu Negara” (Haryati, 2008:17). 

 

4.2.2 Kutipan 40 Kata atau Lebih  

 Kutipan yang terdiri dari 40 kata atau lebih ditulis tidak menggunakan 

tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,2 cm dari garis 

tepi pada sisi kiri dan kanan dan diketik dengan spasi tunggal (1 spasi). Nomor 

halaman kutipan juga harus ditulis. 

 

Contoh: 

Pieget (1998:110) menyatakan bahwa: 

 Pengalaman belajar anak sesuai dengan tahapannya sehingga pengalaman 

belajar berlangsung dalam diri setiap individu melalui konstruksi 

pengetahuan. Belajar bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi proses 

mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. 
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 Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, garis barunya dimulai 1,2 

cm dari tepi kiri teks kutipan. 

 

4.2.3 Kutipan yang Sebagian Dihilangkan 

 Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang 

dihilangkan, maka kata-kata tersebut diganti dengan tiga titik. 

Contoh: 

“Filsafat pendidikan tumbuh … dari lingkungan dan wujud manusia, dari agama 

dan kebudayaan,  masalah dan kesulitan tanpa tekanan atau paksaan” 

(Langgulung, 2008:11). 

 Apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat tersebut diganti dengan 

empat titik. 

Contoh: 

“Dengan lengsernya Presiden Suharto pada tahun 1998 tercipta peluang untuk 

mengadakan wacana pembebasan mengenai peristiwa 1 Oktober 1965 …. dimana 

Suharto memberi kesan untuk menutupi kejadian tersebut” (Antonie, 2005: 9) 

 

4.3 Cara Menulis Kutipan Tidak Langsung 

 Kutipan yang ditulis secara tidak langsung atau dijelaskan dengan bahasa 

penulis sendiri, ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis 

bahan kutipan dapat ditulis secara terpadu dalam teks, atau ditulis dalam kurung 

bersama tauhun penerbitannya. Jika memungkinkan nomor halaman juga harus 

disebutkan. 

Contoh: 

Langeveld (1950:140) mengatakan bahwa golongan intelektual, terkendalikan, 

konsekuen, dan sadar adalah salah satu tipe anak remaja. 

 

 Nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. 

Contoh:  

Golongan intelektual, terkendalikan, konsekuen, dan sadar adalah salah satu tipe 

anak remaja (Langeveld, 1950:140). 

 

4.4 Cara Menulis Daftar Rujukan (Daftar Pustaka) 

Daftar rujukan atau daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku, 

makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung taupun 

tidak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip, maka tidak 

boleh dicantumkan dalam Daftar Rujukan, sedangkan semua bahan yang dikutip 

secara langsung ataupun tidak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam 

Daftar Rujukan. 

Adapun penulisan Daftar Rujukan meliputi (1) nama penulis ditulis 

dengan urutan: nama terakhir, nama awal, dan nama tengah, tanpa gelar akdemik, 
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(2) tahun penerbitan, (3) judul, termasuk anak judul (subjudul) dan ditulis cetak 

miring, (4) kota tempat penerbitan, (5) nama penerbit. Bagian-bagian tersebut 

dapat bervariasi tergantung jenis pustakanya. Jika penulisnya lebih dari satu, cara 

penulisan namanya sama dengan penulis pertama. 

Nama penulis yang terdiri dari dari dua bagian ditulis dengan urutan: nama 

akhir diikuti koma, nama awal (disingkat atau tidak disingkat tetapi harus 

konsisten dalam satu karya ilmiah), diakhiri dengan titik. Apabila sumber yang 

dirujuk ditulis oleh tim, semua nama penulis harus dicantumkan dalam daftar 

rujukan (daftar pustaka). 

 

4.4.1 Rujukan dari Buku   

 Adapun cara menulis rujukan yang diambil dari buku yaitu dengan cara 

menulis tahun penerbitan setelah nama penulis, diakhiri dengan titik. Judul buku 

ditulis dengan huruf miring dengan menuliskan huruf besar pada awal setiap kata, 

kecuali kata hubung. Kota tempat penerbit dan nama penerbit dipisahkan dengan 

titik dua (:). 

 

 

Contoh: 

1. Pengarang tunggal: 

Sanjaya, W. 2007. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group. 

 

2. Pengarang bersama: 

Sudjana, N. & Rifai, A. 2005. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru. 

 

3. Redaksi atau suntingan: 

Koentjaraningrat (red). 1983. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. 

Jakarta: Gramedia. 

 

4. Terjemahan: 

Scott, J.C. 2000. Senjatanya Orang-Orang yang Kalah. Terjemahan A. 

Rahman Zainuddin Sayogyo dan Mien Joebhaar. Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia. 

 

 Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang-orang 

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

diikuti oleh lambing a, b, c, dan seterusnya yang urutannya ditentukan secara 

kronologis atau berdasarkan judul buku-bukunya. 

Contoh: 

Sudijono, A. 1994a. Pengantar Statistik Pendidikan, Cet Ke-I. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 
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Sudijono, A. 1994b. Teknik Evaluasi Pendidikan: Suatu Pengantar (jilid I & II). 

Yogyakarta: Sumbangsih Offset. 

 

4.4.2 Rujukan dari Buku yang Berisi Kumpulan Artikel yang Ada 

Editornya 

 Cara penulisannya seperti menulis rujukan dari buku, ditambah dengan 

tulisan (Ed.) jika terdiri dari sat editor dan (Eds.) jika editornya lebih dari satu 

yang terletak di antara nama penulis dan tahun penerbitannya. 

Contoh: 

Soelaiman, D.A (Ed.). 2003. Warisan Budaya Melayu Aceh. Banda Aceh: pusat 

studi Melayu-Aceh (PUSMA).  

 

Darling-Hammond, L, Bransford, J.Le Page, P., Hammerness, K. & Duffy, H. 

(Eds.) 2005. Preparing Teachers for a Changing World. San Fransisco, 

CA:Jossey-Bass. 

 

 

4.4.3 Rujukan dari Buku yang Berasal dari Perpustakaan Elektronik 

Setelah nama penulis, tahun, judul buku, kota, dan nama penerbit, nama 

perpustakaan dicantumkan setelah penerbit buku. Alamat web perpustakaan 

tersebut harus dicantumkan disertai tanggal aksesnya. 

Contoh: 

Dealey, C. 1999. The Care of Wounds: A Guide for Nurses. Oxford: Blackwell 

Science. Drai NetLibrary, (Online), (http://www.netlibrary.com), diakses 

27 Januari 2011. 

 

4.4.4 Rujukan dari Buku yang Tidak Diketahui Nama Pengarangnya 

Judul buku ditulis dengan disertai dengan tahun penerbitan, kota, dan 

nama penerbit. Judul buku dicetak miring dan diakhiri dengan titik. 

Contoh: 

Longman Dictionary of the English Language. 1984. Harlow, Essex: Longman. 

 

4.4.5 Rujukan dari Artikel dalam Jurnal Elektronik 

Volume dan nomor jurnal ditulis setelah nama jurnal. Nomor halaman 

tidak dicantumkan. Alamat situs jurnal ditulis dengan tanda kurung dan disertai 

denga tanggal akses. 

Contoh: 

DeMarie, D.2001. A Trip to the Zoo: Children‟s words and Photograps. Early 

Chilhood Research and Practice, 3 (1). (Online), 

(http://ecrp.uiuc.edu/v3n1/demarie.html), diakses 24 nopember 2011.  

 

http://www.netlibrary.com/
http://ecrp.uiuc.edu/v3n1/demarie.html
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4.4.6 Rujukan dari Artikel dalam Majalah atau Koran 

Nama penulis ditulis paling depan, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun 

(jika ada). Judul artikel ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar pada setiap 

huruf awal kata, kecuali kata penghubung. Nama majalah ditulis dengan huruf 

kecil kecuali huruf pertama setiap kata, dan cetak miring. Nomor halaman disebut 

pada bagian akhir. 

 

Contoh: 

Ridwanaz. 20 Agustus 2009. Pertumbuhan Perekonomian Rakyat Indonesia. 

Serambi Indonesia, hlm.2. 

 

Sedangkan untuk rujukan Koran tanpa ada penulis nama Koran ditulis di awal. 

Tanggal, bulan, dan tahun ditulis setelah nama Koran, kemudian judul ditulis 

dengan huruf besar kecil dicetak miring dan diikuti dengan nomor halaman. 

Contoh: 

Tempo. 21 Maret 2011. Ijazah Penyetaraan paket C Rawan Manipulasi, hlm.10. 

 

4.4.7 Rujukan dari Internet Berupa Karya Individual 

Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti secara 

berturut-turut oleh tahun, judul karya tersebut (dicetak miring) dengan diberi 

keterangan dalam kurung (Online), dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan 

tersebut di antara tanda kurung, disertai dengan keterangan kapan diakses. 

Contoh: 

Irfan, M. 2009. Metode Pembelajaran Aktif pada Matapelajaran Bahasa Inggris 

untuk Sekolah Menengah, (Online), 

(http://www.depdiknas.go.id/jurnal/30/metodepembelajaranaktif_matapela

.html),diakses 27 Mei 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.depdiknas.go.id/jurnal/30/metodepembelajaranaktif_matapela.html),diakses
http://www.depdiknas.go.id/jurnal/30/metodepembelajaranaktif_matapela.html),diakses
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BAB V 

 ILUSTRASI  

 

5.1 Arti dan Tujuan Ilustrasi Dalam Skripsi 

 Ilustrasi merupakan suatu bentuk penyajian informasi dalam tabel dan 

gambar seperti foto, grafik, diagram, dan bagan. Dalam skripsi, ilustrasi bertujuan 

mengemukakan kepada pembaca mengenai hal-hal yang tidak terungkap dengan 

kata-kata. Ada beberapa sebab mengapa dalam beberapa hal ilustrasi mempunyai 

kelebihan terhadap pengungkapan dengan menggunakan kata. Pertama, adalah 

Ilustrasi dapat menunjukkan detail yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. 

Kedua, jika ilustrasi tersusun baik, maka ia hanya akan memakan ruang sedikit. 

Ketiga, dengan adanya ilustrasi skripsi akan lebih menarik. 

 

5.2 Membuat Ilustrasi Yang Mengenai Sasarannya 

 Teks dan ilustrasi merupakan suatu kesatuan, oleh karena itu ilustrasi 

harus mendukung atau memperkuat yang diungkapkan dengan kata-kata. Ilustrasi 

yang berdiri sendiri atau tidak berkaitan dengan teks maka ilustrasi tersebut tidak 

berfungsi. 

 Letak ilustrasi idealnya ditempatkan sesudah uraian dalam teks, tetapi 

tidak terlalu jauh terpisah. Apabila ilustrasi mendahului uraian dengan sendirinya 

terasa janggal. 

 

5.3 Macam-macam Ilustrasi  

 Ilustrasi berupa tabel, gambar seperti foto, grafik, diagram, dan bagan. 

Semua ilustrasi dalam buku panduan ini yang berbentuk tabel dinyatakan dengan 

tabel, sedangkan dalam bentuk grafik, diagram, foto dan bagan dinyatakan dengan 

gambar. 

 

5.3.1 Tabel  

Tabel sedapat mungkin jangan melebihi satu halaman, kecuali hal itu tidak 

dapat dihindari. Judul tabel diletakkan di atas tabel dengan diberikan keterangan 
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Tabel, nomor Tabel dan judul Tabel tanpa diakhiri oleh tanda titik. Apabila judul 

tabel lebih satu baris, maka judul tabel diketik dengan spasi satu. Penempatan 

tabel pada suatu halaman disesuaikan dengan teks tabel dan diupayakan seimbang 

antara margin kiri dan kanan. Contoh tabel dapat dilihat pada Tabel 5.1 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1 Daftar distribusi normalitas siswa kelas  menggunakan model 

kooperatif tipe Numbered Head Together 

 

 

No 

 

Interval 

 

Fo 

 

Fh 

 

(Fo - Fh) 

 

(Fo - 

Fh)
2 

(Fo - Fh)
2 

Fh 

1 2 - 3 1 0.4 0.6 0.4 0.9 

2 4 - 5 1 2.0 -1.0 1.0 0.5 

3 6 - 7 5 5.1 -0.1 0.0 0.0 

4 8 - 9 5 5.1 -0.1 0.0 0.0 

5 10 - 11 1 2.0 -1.0 1.1 0.5 

6 12 - 13 2 0.4 -1.6 2.6 6.4 

  15 15.0 0.0 4.9 8.3 

 

5.3.2 Gambar 

Apabila dalam skripsi terdapat gambar, maka gambar diletakkan setelah 

paragraf yang berhubungan dengan gambar tersebut. Gambar diberikan 

keterangan Gambar, nomor gambar dan diikuti dengan judul gambar yang 

bersangkutan  tanpa diakhiri dengan titik. Bila judul dan keterangan gambar lebih 

dari satu baris, diketik berjarak 1 (satu) spasi yang dimulai di bawah huruf awal 

judul gambar. Bila gambar bukan ciptaan sendiri, sumbernya ditulis di akhir 

keterangan gambar. Penempatan gambar sama dengan penempatan tabel, yakni di 

tengah-tengah halaman yang seimbang antara margin kiri dan margin kanan.  

 

5.3.2.1 Grafik  
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Grafik dapat digunakan untuk membanding dua, tiga, ataupun mungkin 

empat perangkat data. Grafik dapat digambarkan dengan berbagai macam garis, 

garis yang sering digunakan adalah garis penuh, namun untuk variasi dapat pula 

digunakan garis putus-putus, garis titik atau lainnya. Agar dapat membedakan 

antara satu perangkat data untuk memperjelas grafik dimungkinkan titik yang 

menjadi pangkal penggambaran grafik digunakan tanda persegi (  ), segitiga (  

), lingkaran (  ), dan sebagainya. Contoh grafik dapat dilihat pada Lampiran 18. 

 

 

 

5.3.2.2 Diagram  

Diagram tidak jauh berbeda dengan grafik, diagram digunakan untuk 

menjelaskan kepada pembaca tentang kondisi, proses, hubungan, dan 

perbandingkan. Diagram yang paling sering digunakan yaitu diagram lingkaran 

dan diagram batang. Diagram lingkaran untuk menggambarkan rangkuman 

kuantitatif, setiap bagian memperlihatkan presentasi unsur tertentu. Sedangkan 

diagram batang untuk membandingkan kebesaran jumlah. Penggambaran diagram 

batang dapat dibuat tegak, namun dapat pula mendatar. Hal ini tergantung  pada 

panjang pendeknya balok atau batang. Setiap balok atau batang itu dapat terisi 

penuh, diarsir atau bahkan diwarnai. Contoh Diagram dapat dilihat pada Lampiran 

19. 

 

5.3.2.3 Bagan  

Bagan digunakan untuk menyatakan/melukiskan suatu konsepsi secara 

sederhana. Tujuannya adalah untuk menyatakan bagian atau unsur yang satu 

nampak jelas hubungannya dengan yang lainnya, sehingga keseluruhannya 

menjadi satu kesatuan. Contoh bagan yang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 

20. 

 

5.3.2.4 Foto 

Khusus untuk foto yang dilampirkan sebagai bukti fisik hasil penelitian 

harus mewakili dari hasil penelitian, sebagai contoh jika judul skripsi “Penerapan 

Metode Penemuan Terbimbing Dalam Pembelajaran Matematika untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Sekolah Dasar”, maka foto-foto yang dilampirkan cukup langkah-langkah proses 

pembelajarannya saja dengan memberikan keterangan di bawah foto. Contoh Foto 

dapat dilihat pada Lampiran 21. 
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BAB VI 

KETATABAHASAAN 

 

 

6.1 Penggunaan Huruf Kapital 

Huruf kapital dipakai sebagai berikut. 

1. Huruf pertama kata pada awal kalimat 

2. Huruf pertama petikan langsung 

3. Ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata 

ganti 

4. Gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 

5. Nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai 

pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 

6. Huruf pertama unsur-unsur nama orang 

7. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 

8. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. 

9. Huruf pertama nama geografi. 

10. Huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata depan atau kata 

hubung. 

11. Huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama 

badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 

12. Huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali 

kata depan dan kata hubung yang berada di tengah kata. Huruf pertama unsur 

singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. 

13. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai 

sapaan. 

14. Huruf pertama kata ganti Anda. 

 

6.2 Penulisan Huruf Bercetak Miring 
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Huruf miring atau italic ditampilkan secara miring dan bentuknya seperti 

tulisan tangan. Karena keadaannya itu huruf miring dan bentuknya seperti tulisan 

tangan. karena keadaannya itu huruf miring disebut juga sebagai huruf kursif. 

Huruf miring dipakai dalah hal-hal berikut ini 

1. Menuliskan nama buku, majalah, Koran 

2. Menuliskan istilah asing, daerah, ilmiah yang ditulis dengan ejaan aslinya 

3. Menegaskan huruf, kata, atau frasa yang dipentingkan/dikhususkan 

4. Tetapan atau peubah  (variable) yang tidak diketahui dalam matematika. 

Contohnya x, y, l. 

5. Pernyataan rujukan silang dalam indeks: lihat, lihat juga. 

6. Nama ilmiah seperti genus, spesies, varietas, dan forma makhluk: salacca 

zalacca var. amboinense. Akan tetapi, nama ilmiah takson di atas tingkat 

genus tidak ditulis dengan huruf  italic: Felidae, Moraceae, Mucorales. 

 

6.3 Penulisan Kata 

 

6.3.1 Kata Dasar 

Kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah (berdiri sendiri) 

Contoh: Siswa itu rajin. 

 

6.3.2 Kata Turunan 

1. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 

Contoh:  bergetar 

tulisan 

penerapan 

memperhatikan 

2. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis 

serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. 

Contoh:  bertumpang tindih 

mengambil alih 

3. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan 

akhiran, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. 

Contoh:  menggarisbawahi 

pertanggungjawaban 

4. Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, 

gabungan kata itu ditulis serangkai (a, antar, catur, maha, mono, multi, pra, 

pasca, semi ,dsb.) 

Contoh: amoral, antar negara, caturwarga, mahasiswa, multiguna, prasejarah, 

pascasarjana, semifinal. 

5. Bila bentuk terikat tersebut diikuti oleh kata yang didahului oleh huruf kapital, 

di antara kedua unsur itu diberi tanda hubung. 

Contoh: non-Indonesia 
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6.3.3 Bentuk Ulang 

Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. 

Contoh:  buku-buku 

gerak-gerik 

 

6.3.4 Gabungan Kata 

1. Gabungan kata / kata majemuk ditulis terpisah 

Contoh: orang tua 

Rumah sakit 

2. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan makna ganda, diberi tanda 

hubung. 

Contoh: anak-istri ( anak dan istri) 

buku -sejarah baru (buku sejarah yang baru) 

buku sejarah- baru (sejarahnya baru) 

3. Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kesatuan ditulis 

serangkai 

Contoh:  halalbihalal, manakala, barangkali, olahraga,    

  kacamata,darmasiswa,apabila,padahal,matahari, duka cita 

manasuka, kilometer,bilamana , daripada, peribahasa,segitiga, 

 sukacita, saputangan, 

 

 

 

6.3.5 Kata Ganti 

Kata ganti ku, mu, nya, kau ditulis serangkai dengan kata yang 

mengikutinya atau mendahuluinya., kecuali pada Mu dan Nya yang mengacu pada 

Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital dan diberi tanda hubung (-). 

Contoh: Nasihat orang tua harus kauperhatikan 

  Anakku, anakmu, dan anaknya sudah menjadi anggota perkumpulan itu. 

  Tuhan kepada-Mulah hamba meminta pertolongan. 

 

6.3.6 Kata Depan 

Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, 

kecuali yang sudah dianggap sebagai satu kesatuan seperti kepada dan daripada. 

Contoh: Di mana ada gula, di situ ada semut. 

 Pencuri itu keluar dari pintu belakang. 

Mahasiswa itu akan berangkat ke luar negeri. 

 

6.3.7 Kata Sandang 

Kata si , sang, hang, dang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 

Contoh: Muhammad Ali dijuluki petinju “si Mulut Besar”. 
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6.3.8 Partikel 

1. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 

Contoh: Pergilah sekarang! 

2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. 

Contoh: Jika engkau pergi, aku pun akan pergi. 

Kata-kata yang sudah dianggap padu ditulis serangkai, seperti 

andaipun, ataupun, bagaimanapun, kalaupun, walaupun, meskipun, 

sekalipun. 

3. Partikel per yang berarti „mulai‟, „demi‟, „tiap‟ ditulis terpisah. 

Contoh: Harga BBM naik per ! April. 

Mereka masuk satu per satu. 

Harga kertas Rp 25.000,00 per rim. 

6.3.9 Singkatan dan Akronim 

1. a.    Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan jabatan atau pangkat diikuti 

 tanda titik.  

Contoh: Suman Hs. 

  Muh. Yamin, S.H. (Sarjana Hukum) 

  M.B.A. (Master of Business Administrtion) 

  M.Sc. (Master of Science) 

  Bpk. (Bapak) 

  Sdr. (saudara) 

b. Singkatan nama resmi lembaga emp erintah dan ketatanegaraan, badan atau 

organisasi, serta dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis 

dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. 

Contoh: DPR GBHN KTP PT 

c. Singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. 

Contoh: dll. hlm. sda. Yth. 

d. Lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, mata uang tidak diikuti 

tanda titik. Contoh: Cu , cm, kg, Rp 

2. a.    Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis 

 seluruhnya dengan huruf kapital. 

 Contoh: ABRI LAN IKIP SIM 

b. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan 

suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. 

Contoh: Akabri, Bappenas, Iwapi, Kowani. 

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

ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis 

dengan huruf kecil. Contoh: pemilu, rapim, tilang. 

 

6.3.10 Angka dan Lambang Bilangan 
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1. Penulisan kata bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. 

Contoh: 

a. Abad XX dikenal sebagai abad teknologi. 

b. Abad ke-20 dikenal sebagai abad teknologi. 

c. Abad kedua puluh dikenal sebagai abad teknologi. 

2. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis 

dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang dipakai berturut-turut. 

Contoh: 

a. Ada sekitar lima puluh calon mahasiswa yang tidak diterima di perguruan 

tinggi itu. 

b. Kendaraan yang beroperasi di Aceh terdiri atas 1.000 beca angkot, 100 

Cenderawasih, dan 100 bus kota. 

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

kalimat diubah sehingga yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua 

kata tidak terdapat di awal kalimat. 

Contoh: 

a. Dua puluh mahasiswa mendapat beasiswa dari perusahaan itu. 

b.  #150 orang pegawai mendapat penghargaan dari pemerintah.(salah) 

c. Sebanyak 150 orang pegawai mendapat penghargaan pemerintah. 

 

6.4 Pemakaian Tanda Baca  

 

6.4.1 Tanda titik (.)  dipakai  

1. Pada akhir kalimat; 

2. Pada singkatan nama orang; 

3. Pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan; 

4. Pada singkatan atau ungkapan yang sangat umum; 

5. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, dan daftar; 

6. Untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukan waktu; 

7. Untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukan jangka waktu. 

 

6.4.2 Tanda titik tidak dipakai  

1. Untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak 

menunjukkan jumlah; 

2. Dalam singkatan yang terdiri atas huruf–huruf awal kata atau suku  kata, atau 

gabungan keduanya, yang terdapat di dalam nama badan pemerintah, 

lembaga–lembaga nasional atau internasional, atau yang terdapat di dalam 

akronim yang sudah diterima oleh masyarakat. 

3. Di belakang alat pengirim dan tanggal surat, atau nama dan alamat penerima 

surat. 

 

6.4.3 Tanda koma ( , ) dipakai   
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1. Di antara unsur–unsur dalam suatu perincian dan pembilangan 

2. Untuk memisahkan kalimat setara; 

3. Untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat; 

4. Di belakang kata seru yang terdapat pada awal kalimat; 

5. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat 

pada awal kalimat; 

6. Untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain; 

7. Di antara unsur-unsur alamat yang ditulis berurutan; 

8. Untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya; 

9. Di antara nama orang dan gelar akademik; 

10. Di muka angka persepuluhan; 

11. Untuk mengapit keterangan tambahan, atau keterangan aposisi. 

12. Memisahkan unsure dala satu deret. 

13. Memisahkan nama, alamat serta bagian-bagiannya; tempat dan tanggal; nama 

tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 

 

6.4.4 Tanda titik koma ( ; ) dipakai  

1. Untuk memisahkan bagian–bagian kalimat yang sejenis dan setara; 

2. Untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk sebagai 

pengganti kata penghubung. 

3. Memisahkan unsur-unsur sintaksis yang setara, atau dalam deret yang di 

dalamnya sudah mengandung tanda baca lain (saya datang; saya lihat; saya 

menang). 

4. Memisahkan nama-nama pengarang pada pengacuan ganda. Misalnya 

(Suhartono et al. 1994; Tjahjadi et al 1994; Manuwoto & Suwandi 1998).  

 

6.4.5 Tanda titik dua (:) dipakai  

1. Pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian; 

2. sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian; 

3. dalam teks drama sesudah kata yang menunjukan pelaku dalam percakapan 

4. di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab – 

kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan (karangn Ali 

Hakim, Pendidikan Seumur Hidup : Sebuah Studi, sudah terbit). 

5. Menandakan nisbah (angka banding), contoh nisbah mahasiswa perempuan 

terhadap laki-laki ialah 3:1. 

6. Memisahkan judul dan anak judul, Kepustakaan Gen: Bagaimana 

Mengkontruksinya? 

7. Memisahkan nomor jilid dan halaman dalam daftar pustaka (Hayati 2: 85-86) 

8. Memisahkan tahun dan halaman kalau pengacuan halaman dilakukan halaman 

dilakukan pada system Nama-Tahun dalam teks (Turmudi: 25) 

9. Memisahkan bab dan ayat dalam kitab suci (Surat Waqiah: 40) 
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6.4.6 Tanda hubung (-) dipakai  

1. Untuk menyambung suku–suku kata dasar yang terpisah karena pergantian 

baris; 

2. Untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya; 

3. Menyambung unsur–unsur kata ulang; 

4. Menyambung huruf kata yang dieja; 

5. Untuk memperjelas hubungan bagian–bagian ungkapan; 

6. Untuk merangkaikan se- dengan angka, angka dengan –an, singkatan huruf 

besar dengan imbuhan atau kata; 

7. Untuk merangkaikan unsur bahasa indonesia dengan unsur bahasa asing. 

8. Menyambung bagian-bagian tanggal 

9. Memenggal kata-kata tertentu. 

 

6.4.7 Tanda pisah (--,-,---).  

Bergantung kepada panjangnya terdapat tiga macam tanda pisah, yaitu tanda 

pisah em (--), tanda pisah en ( - ), dan tanda pisah 3-em (---). 

1. Tanda pisah em dipakai untuk membatasi penyisipan kalimat yang tidak 

terkait erat dengan kalimat induknya. 

2. Tanda pisah en dipergunakan untuk menunjukkan kisaran (halaman 15-16). 

Jangan menggunakan tanda pisah en bersama perkataan  dari dan antara, atau 

bersamaan tanda kurang (dari halaman 15 sampai 25, bukan dari halaman 15-

25, antara tahun 1945 dan 1950, bukan antara tahun 1945-1950, -4 sampai -

6
0
C, bukan -4 - -6

0
C). 

3. tanda pisah 3-em digunakan dalam daftar pustaka alih-alih mengurang nama 

pengarang sebelumnya 

Sugiono. (2009). ……… 

_______. (2011). ……... 

 

6.4.8 Tanda elipsis (. . .) dipakai  

1. Untuk menggambarkan kalimat yang terputus : Misalnya : Kalau begitu … ya, 

marilah kita berangkat. 

2. Untuk menunjukan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan : 

Misalnya : Sebab-sebab kemerosotan . . . akan diteliti lebih lanjut. 

 

6.4.9 Tanda petik (“. . .”) dipakai : 

1. Mengapit petikan langsung; 

2. Mengapit judul syair, karangan, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat; 

3. Mengapit istilah ilmiah yang masih kurang dikenal. 

 

6.4.10 Tanda petik tunggal („…‟) dipakai  

1. Mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan petikan lain, misalnya : 

Tanya basri, “Kaudengar bunyi „kring – kring tadi‟? 
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2. Mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing, misalnya : 

rate of inflation „laju inflasi‟. 

 

6.4.11 Tanda garis miring (/) dipakai  

1. Dalam penomoran kode surat, misalnya : No. 7/ PK/ 1983 ; 

2. Sebagai pengganti kata dan, atau, per atau nomor alamat, misalnya: 

mahasiswa / mahasiswi, hanya Rp 30,00 / lembar, Jalan BantengV / 6. 

3. Tanda bagian atau menunjukkan bilangan pecahan (1/2) 

 

 

6.4.12 Tanda Ampersan (&) 

Tanda ampersan berfungsi sebagai pengganti tanda dan, bila diinginkkan 

dalam bentuk lebih singkat. Tanda ini dianjurkan dipakai dalam pengacuan 

pustaka sebab membantu mengurangi pengulangan. 

(Reid & Webster dan Nandika & Tampubolon).  

 

6.5 Ketepatan Pilihan Kata (Diksi) 

Bahasa sebagai alat komunikasi berfungsi untuk menyampaikan gagasan 

atau ide pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Pendengar 

atau pembaca akan dapat menerima gagasan atau ide yang disampaikan pembicara 

atau penulis apabila pilihan kata yang mengandung gagasan dimaksud tepat. 

Pilihan kata yang tidak tepat dari pembicara atau penulis dapat mengakibatkan 

gagasan atau ide yang disampaikannya tidak dapat diterima dengan baik oleh 

pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan hal–hal 

berikut: kata bermakna denotatif dan konotatif, kata bersinonim, kata umum dan 

kata khusus, dan kata yang mengalami perubahan makna. 

 

6.5.1 Kata Bermakna Denotatif dan Bermakna Konotatif 

Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan 

konsep dengan kenyataan. Makna ini merupakan makna yang lugas, makna apa 

adanya. Makna ini bukan makna kiasan atau perumpamaan. Sebaliknya, makna 

konotatif atau asosiatif muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita 

terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Makna konotatif dapat 

muncul di samping makna denotatif suatu kata. Dalam bahasa tulisan ragam 

ilmiah dan formal yang harus kita gunakan adalah kata–kata denotatif agar 

keobjektifan bisa tercapai dan mudah dipahami tanpa adanya asosiasi. Hal ini 

perlu diperhatikan karena apabila terdapat kata asosiatif, pemahaman pembaca 

atau pendengar sangat subjektif dan berlainan. Kita bandingkan kata perempuan 

dan pandai dalam kalimat berikut. 

1. a. Perempuan itu ibu saya. 

b. Ah,dasar perempuan. 
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2. a. Saudara saya termasuk orang pandai dalam memotivasi orang lain 

 untuk berpikir positif. 

b. Karena keyakinannya, barang yang hilang itu ditanyakan kepada 

 orang pandai yang tinggal di sebuah kota. 

 

6.5.2 Kata Bersinonim 

Kata bersinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir 

sama. Banyak kata bersinonim yang berdenotasi sama, tetapi konotasinya 

berbeda. Akibatnya, kata–kata yang bersinonim itu dalam pemakaiannya tidak 

sepenuhnya dapat saling menggantikan. Kata–kata mati, meninggal, wafat, gugur, 

mangkat, mampus, dan berpulang memiliki makna denotasi yang sama, yaitu 

nyawa lepas dari raga, tetapi makna konotasinya berbeda. Relakah Saudara 

kepada orang yang sangat Saudara hormati dan Saudara cintai mengatakan Dia 

telah mampus kemarin, sebaliknya kepada binatang Saudara mengatakan 

Kambing itu telah wafat kemarin. Dengan contoh tadi jelaslah bagi kita bahwa 

kata dapat memiliki kekhususan dalam pemakaiannya walaupun kata yang 

digunakan memiliki makna denotasi yang sama. 

 

6.5.3 Kata Bermakna Umum dan Bermakna Khusus 

Kita sering mendengar atau membaca kata yang bermakna kabur akibat 

kandungan maknanya terlalu luas dalam kehidupan sehari-hari. Kata seperti itu 

sering mengganggu kelancaran dalam berkomunikasi. Karena itu, agar 

komunikasi berlangsung dengan baik, kita harus dengan cermat menggunakan 

kata yang bermakna umum dan bermakna khusus secara tepat. Jika tidak, 

komunikasi terhambat dan kesalahpahaman mungkin muncul. 

Kata bermakna umum mencakup kata bermakna khusus. Kata bermakna 

umum dapat menjadi kata bermakna khusus jika dibatasi. Kata bermakna umum 

digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang bersifat umum, sedangkan kata 

bermakna khusus digunakan untuk menyatakan gagasan yang bersifat khusus atau 

terbatas. 

1. Dia memiliki kendaraan 

2. Dia memiliki mobil 

3. Dia memiliki sedan. 

Kata sedan dirasakan lebih khusus daripada kata mobil. Kata mobil lebih 

khusus daripada kata kendaraan. Demikian pula halnya dalam kata beruntun ini 

binatang, binatang peliharaan, kucing. 

 

6.6 Kata Baku dan Tak baku 

Kata baku adalah kata yang tidak bercirikan bahasa daerah atau bahasa 

asing. Baik dalam penulisan maupun dalam pengucapannya harus bercirikan 

bahasa Indonesia. Dengan perkataan lain, kata baku adalah kata yang sesuai 
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dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Kita perhatikan beberapa 

contoh berikut. 

 

Kata Baku Kata Tak Baku 

  

  

6.7 Kalimat Efektif 

Sebuah kalimat efektif memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu yang 

membedakannya dari kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri 

(1) kesepadanan struktur, (2) keparalelan, (3) ketegasan, (4) kehematan, (5) 

kecermatan, (6) kepaduan, dan (7) kelogisan. 

 

6.7.1 Kesepadanan 

Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran (gagasan) dan struktur 

bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan 

gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan kalimat itu 

memiliki beberapa ciri, seperti di bawah ini. 

1) Kalimat itu memiliki fungsi-fungsi yang jelas (subjek dan predikat). 

Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat menyebabkan kalimat itu 

tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan 

dengan menghindarkan pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, 

dan sebagainya di depan subjek.  

Contoh: Dalam musyawarah itu menghasilkan lima ketetapan yang harus 

dipatuhi bersama  

Kalimat di atas tidak memiliki kesepadanan karena fungsi subjek tidak jelas. 

Kalimat di atas tidak menampilkan apa atau siapa yang menghasilkan lima 

ketetapan yang harus dipatuhi bersama. Subjek kalimat dalam kalimat tersebut 

tidak jelas karena penekanan kata dalam. 

2) Tidak terdapat subjek ganda. Contoh: Peringatan hari Sumpah Pemuda 

beberapa warga masyarakat menampilkan berbagai kegiatan kesenian. 

3) Kata penghubung digunakan secara tepat. Contoh: Dia datang terlambat. 

Sehingga tidak dapat mengkuti kuliah pertama. 

Konjungsi sehingga tidak dapat digunakan di awal kalimat karena berfungsi 

sebagai konjungsi intrakalimat. 

4)  Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang.  

Contoh: Semua regulasi yang menghambat iklim 

 

6.7.2 Keparalelan 

Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat 

itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda (nomina), bentuk 
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kedua dan seterusnya juga harus menggunakan kata benda (nomina). Kalau 

bentuk pertama menggunakan kata kerja (verba), bentuk kedua dan seterusnya 

juga menggunakan kata kerja (verba). 

 

6.7.3 Kehematan 

Kehematan dalam kalimat efektif ialah hemat menggunakan kata, frasa, 

atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus 

menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan 

di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak 

diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. 

 

6.7.4 Kecermatan 

Kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda, dan 

tepat dalam pilihan kata. Kecermatan dalam kalimat berkaitan dengan pemilihan 

kata, penyusunan kata, dan penggunaan logika dalam kalimat. 

 

6.7.5 Kepaduan/ Koherensi 

Kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga 

informasi yang disampaikannya tidak terpecahpecah. Kalimat yang padu tidak 

bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. 

Kepaduan menunjukkkan adanya hubungan timbal balik yang baik dan jelas 

antara unsur-unsur (kata atau kelompok kata) yang membentuk kalimat itu. 

Bagaimana hubungan antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dan 

objek, serta keterangan-keterangan lain yang menjelaskan tiap-tiap unsur pokok 

tadi. Kesalahan yang sering merusakkan kepaduan adalah menempatkan kata 

depan, kata penghubung yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya, perapatan 

kata aspek atau keterangan modalitas yang tidak sesuai, dan sebagainya 

 

6.7.6 Kelogisan 

Kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan 

kaidah yang berlaku. Kelogisan berhubungan dengan penalaran, yaitu proses 

berpikir untuk menghubung-hubungkan fakta yang ada sehingga sampai pada 

suatu simpulan. Dengan perkataan lain, penalaran (reasoning) ialah proses 

mengambil simpulan (conclicusion, interference) dan bahan bukti atau petunjuk 

(evidence) ataupun yang dianggap bahan bukti atau 

petunjuk (Moeliono, 1988: 124-125)  

Contoh: Mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondarmandir di 

daerah tersebut. 

 

6.8 Paragraf 

Paragraf merupakan satu kesatuan pikiran yang dibangun dengan 

serangkaian kalimat. Satu kesatuan pikiran merupakan komponen isi dan satu 
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rangkaian kalimat merupakan komponen bentuk paragraf. Satu kesatuan pikiran 

dan satu kesatuan bentuk merupakan tuntutan yang harus dipenuhi sebuah 

paragraf. Dalam sebuah paragraf harus memenuhi tuntutan koherensi dalam isi 

(coherencein meaning) dan kohesi dalam bentuk (cohesion in form). 

 

6.8.1 Syarat Koherensi 

Koherensi ialah kesatuan isi atau kepaduan maksud; koherensi paragraf 

ialah kepaduan isi paragraf. Paragraf yang tidak menunjukkan adanya kepaduan 

isi disebut paragraph yang tidak koheren. Demi terpenuhinya tuntutan koherensi 

paragraf, ada dua hal pokok yang harus diperhatikan. Kedua hal yang dimaksud 

ialah (1) kokohnya kalimat penjelas dalam menjelaskan ide pokok dan (2) 

logisnya urutan peristiwa, waktu, ruang atau tempat, dan proses. 

 

6.8.2 Syarat Kohesi 

Kohesi mengandung arti hubungan yang erat; perpaduan yang kokoh dan 

kohesif berarti padu. Jadi, paragraf yang baik dituntut untuk mempunyai 

hubungan antarkalimat yang erat, perpaduan antarkalimat yang kokoh. Untuk 

memperoleh a) Konjungsi, (b) Pronomina,(c) Repetisi ,(d) Sinonim, (e) 

Hiponim,() Paralelisme, (g) Elipsasi. 

 

6.8.3 Penggunaan Konjungsi 

Ungkapan pengait antarkalimat dapat digunakan konjungsi (ungkapan 

penghubung). Ungkapan penghubung yang dapat digunakan (a) hubungan 

tambahan antara lain: lebih lagi, selanjutnya, di samping itu, berikutnya, lagi pula, 

(b) hubungan pertentangan antara lain: akan tetapi, namun, walaupun demikain, 

sebaliknya, (c) hubungan perbandingan antara lain: sama dengan itu, sehubungan 

dengan itu, (d) hubungan akibat antara lain: oleh sebab itu, jadi, maka, (e) 

hubungan tujuan, antara lain: untuk itu, untuk maksud itu, (f) hubungan waktu, 

antara lain: beberapa saat kemudian, sementara itu, (g) hubungan tempat, antara 

lain: berdekatan dengan itu. 

 

6.8.4 Penggunaan Pronomina 

Dalam usaha memadu kalimat-kalimat dalam suatu paragraf, dapat 

digunakan pronominal (kata ganti orang). Pemakaian kata ganti ini berguna untuk 

menghindari penyebutan nama orang berkali-kali. Kata ganti yang dimaksud 

adalah saya, aku, kita, kami, engkau, kamu, dia, ia, beliau, mereka, dan nya. 

 

6.8.5 Penggunaan Repetisi 

Repitisi dapat digunakan dalam upaya merangkai kalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain. Repitisi yaitu mengulang kata tertentu yang dianggap 

penting. 
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6.8.6 Penggunaan Sinonim 

Cara lain yang kadang-kadang juga digunakan untuk merangkaikan 

kalimat dalam paragraf adalah sinonim atau kemaknaan. Kesemaknaan tidak 

terbatas pada kata dan kata, namun mungkin juga kesemaknaan kata dan 

kelompok kata, Misalnya, Bandung bersemakna dengan “kota yang dijuluki Paris 

van Java”, Bung Karno bersemakna dengan “tokoh proklamator‟. 

 

 

 

 

6.8.7 Penggunaan Hiponim 

Sarana kohesi lain yang masih berhubungan dengan makna adalah 

hiponimi. Hiponimi ialah hubungan makna umum dan makna khusus, atau makna 

kelas dan makna subkelas. 
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Lampiran 2a. Contoh format skripsi hasil penelitian kuantitatif. 

 

Bagian Awal 

 Bagian awal skripsi hasil penelitian kuantitatif terdiri atas: 

  Halaman Sampul 

  Halaman Judul 

  Halaman Persetujuan 

  Pernyataan Keaslian Tulisan 

  Abstrak 

  Kata Pengantar 

  Daftar Isi 

  Daftar Tabel 

  Daftar Gambar 

  Daftar Lampiran 

  Daftar Lainnya (jika ada) 

 

Bagian Utama 

 Bagian utama skripsi hasil penelitian kuantitatif meliputi: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Peneltian 

1.4 Anggapan Dasar dan Hipotesis Penelitian 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.7 Definisi Operasional 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

  2.1 ............................... 

  2.2 ............................... 

  2.3 ............................... 

BAB III METODE PENELITIAN 

  3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  3.2 Rancangan Penelitian 

  3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  3.4 Populasi dan Sampel 

  3.5 Instrumen Penelitian 

  3.6 Teknik Pengumpulan Data 

  3.7 Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  4.1 Hasil Penelitian 

  4.2 Pembahasan 
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BAB V PENUTUP 

  5.1 Kesimpulan 

  5.2 Saran 

 

Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi hasil penelitian kuantitatif terdiri atas: 

  Daftar Pustaka 

  Lampiran 

  Riwayat Hidup 
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Lampiran 2b. Contoh format skripsi hasil Case Study untuk FKIP Bahasa Inggris. 

 

Bagian Awal 

 Bagian awal skripsi hasil penelitian Case Study  meliputi: 

  Cover  

  Title 

  Board of Examiner 

  Statement of Writing Originality  

  Abstract 

  Acknowledgement 

  Table of contents 

  List of Table 

  

Bagian Utama 

 Bagian utama skripsi hasil penelitian Case Study meliputi: 

CHAPTER I: INTRODUCTION 

1.1 Background of the Research  

1.2 Problem of the Research 

1.3 Purpose of the Research 

1.4 Scope of the Research  

1.5 Significance of the Research  

1.6 Definition of Key Terms 

 

CHAPTER II: REVIEW OF RELATED LITERATURE 

  2.1 ............................... 

  2.2 ............................... 

  2.3 ............................... 

 

CHAPTER III: RESEARCH METHODOLOGY 

  3.1 Research Design (for quantitative research) 

  3.2 Attendance of the Researcher (for qualitative research) 

  3.3 Research location  

  3.4 Source of Data 

  3.5 Technique of Data Collection 

  3.6 Technique of Data Analysis 

 

 

 

HAPTER IV: DATA PRESENTATION AND RESEARCH FINDINGS 

  4.1 Data Presentation 

  4.2 Findings 



 
51 

 

CHAPTER V: CONCLUSION AND SUGGESTION 

  5.1 Conclusion 

  5.2 Suggestion 

 

Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi penelitian Case Study terdiri atas: 

  BIBLIOGRAPHY 

  APPENDIXES 

  CURRICULUM VITAE 

 

Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi hasil Case Study terdiri atas: 

  Daftar Pustaka 

  Lampiran 

  Riwayat Hidup 
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Lampiran 3. Contoh format skripsi hasil penelitian kualitatif. 

 

Bagian Awal 

 Bagian awal skripsi hasil penelitian kualitatif meliputi: 

  Halaman Sampul 

  Halaman Judul 

  Halaman Persetujuan 

  Pernyataan Keaslian Tulisan 

  Abstrak 

  Kata Pengantar 

  Daftar Isi 

  Daftar Tabel 

  Daftar Gambar 

  Daftar Lampiran 

  Daftar Lainnya (jika ada) 

 

Bagian Utama 

 Bagian utama skripsi hasil penelitian kualitatif meliputi: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Fokus Penelitian/Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Ruang Lingkup Masalah 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Definisi Operasional 

BAB II  LANDASAN TEORI 

2.1 ............................... 

  2.2 ............................... 

  2.3 ............................... 

BAB III METODE PENELITIAN 

  3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  3.2 Kehadiran Peneliti 

  3.3 Lokasi dan Setting Penelitian  

  3.4 Sumber Data 

  3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  3.6 Teknik Analisis Data 

  3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

  3.8 Tahap-tahap Penelitian 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  4.1 Hasil Penelitian 

  4.2 Pembahasan 
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BAB V PENUTUP 

  5.1 Kesimpulan 

  5.2 Saran 

 

Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi hasil penelitian Kualitatif terdiri atas: 

  Daftar Pustaka 

  Lampiran 

  Riwayat Hidup 
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Lampiran 4a. Contoh format skripsi hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

Bagian Awal 

 Bagian awal skripsi hasil penelitian tindakan kelas meliputi: 

  Halaman Sampul 

  Halaman Judul 

  Halaman Persetujuan 

  Pernyataan Keaslian Tulisan 

  Abstrak 

  Kata Pengantar 

  Daftar Isi 

  Daftar Tabel 

  Daftar Gambar 

  Daftar Lampiran 

  Daftar Lainnya (jika ada) 

 

Bagian Utama 

 Bagian utama skripsi hasil penelitian tindakan kelas terdiri atas: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Ruang Lingkup Masalah 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Definisi Operasional 

BAB II  LANDASAN TEORI 

2.1 ............................... 

  2.2 ............................... 

  2.3 ............................... 

BAB III METODE PENELITIAN 

  3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  3.2 Kehadiran Peneliti 

  3.3 Lokasi dan Setting Penelitian  

  3.4 Data dan Sumber Data 

  3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  3.6 Teknik Analisis Data 

  3.7 Tahap-tahap Penelitian 

3.7.1 Tahap Perencanaan 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 

3.7.3 Tahap Pengamatan 
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3.7.4 Tahap Refleksi 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  4.1 Paparan Data 

  4.2 Temuan Penelitian 

4.2.1 Temuan Tiap Siklus 

4.2.2 Temuan Lengkap 

  4.3 Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

  5.1 Kesimpulan 

  5.2 Saran 

 

Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi hasil penelitian PTK terdiri atas: 

  Daftar Pustaka 

  Lampiran 

  Riwayat Hidup 
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Lampiran 4b. Contoh format skripsi hasil Penelitian Tindakan Kelas (Action 

          Research) untuk FKIP Bahasa Inggris. 
 

Bagian Awal 

 Bagian awal skripsi hasil penelitian Action Research terdiri atas: 

  Cover  

  Title 

  Board of Examiner 

  Statement of Writing Originality  

  Abstract 

  Acknowledgement 

  Table of contents 

  List of Table 

   

Bagian Utama 

 Bagian utama skripsi hasil penelitian Action Research meliputi: 

 

CHAPTER I: INTRODUCTION 

1.1 Background of the Research  

1.2 Problem of the Research 

1.3 Purpose of the Research 

1.4 Scope of the Research  

1.5 Significance of the Research  

1.6 Definition of Key Terms 

 

CHAPTER II: REVIEW OF RELATED LITERATURE 

  2.1 ............................... 

  2.2 ............................... 

  2.3 ............................... 

 

CHAPTER III: RESEARCH METHODOLOGY 

3.1 Research Design 

3.2 Setting and Subject of the Research  

3.3 Research Procedure  

3.3.1 Reconnaissance 

3.3.2 Planning  

3.3.3 Implementing  

3.3.4 Observing  

3.3.5 Analysis and Reflection  

3.4 Technique of Data Collection  

3.5 Technique of Data Analysis 
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CHAPTER IV: DATA PRESENTATION AND RESEARCH FINDINGS 

  4.1 Data Presentation 

  4.2 Findings 

 

CHAPTER V: CONCLUSION AND SUGGESTION 

  5.1 Conclusion 

  5.2 Suggestion 

 

Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi penelitian Action Research terdiri atas: 

  BIBLIOGRAPHY 

  APPENDIXES 

  CURRICULUM VITAE 

 

 

Bagian Utama 

 Bagian utama skripsi hasil penelitian Experimental Research meliputi: 

 

CHAPTER I: INTRODUCTION 

1.1 Background of the Research  

1.2 Problem of the Research 

1.3 Purpose of the Research 

1.4 Hypothesis of the Research 

1.5 Scope of the Research  

1.6 Significance of the Research  

1.7 Definition of Key Terms 

 

CHAPTER II: REVIEW OF RELATED LITERATURE 

  2.1 ............................... 

  2.2 ............................... 

  2.3 ............................... 

 

CHAPTER III: RESEARCH METHODOLOGY 

3.1 Research Design 

3.2 Research location 

3.3 Population and Sample  

3.4 Technique of Data Collection  

3.5 Technique of Data Analysis 

CHAPTER IV: DATA PRESENTATION AND RESEARCH FINDINGS 

  4.1 Data Presentation 

  4.2 Findings 
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CHAPTER V: CONCLUSION AND SUGGESTION 

  5.1 Conclusion 

  5.2 Suggestion 

 

Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi penelitian Experimental Research terdiri atas: 

  BIBLIOGRAPHY 

  APPENDIXES 

  CURRICULUM VITAE 
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          Inggris. 
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Lampiran 6a. Contoh lembar kedua halaman judul skripsi FKIP Unimus. 

 

 

 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 

X DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 5E PADA 

KONSEP KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP DI 

SMA 2 BIREUEN 
 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI  

diajukan kepada Universitas Almuslim 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  

gelar Sarjana Pendidikan  

pada program studi Pendidikan Biologi 

 

 

 

 

 

 

 

KHAIRUL IMAN 

080202009 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS ALMUSLIM 

BIREUEN 

2012 
 

 

3,5 cm 

3,5 cm 

1,5 cm 

3,5 cm 

3 cm 

3 cm dari tepi 

bawah kertas 

3,5 cm 

2,5 cm 

3 cm dari tepi 

atas kertas 



 
62 

Lampiran 6b. Contoh lembar kedua halaman judul skripsi FKIP Unimus 
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Lampiran 7a. Contoh halaman persetujuan pertama FKIP Unimus. 
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Lampiran 9. Contoh pernyataan keaslian tulisan. 
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Lampiran 10a. Contoh abstrak. 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa 

menggunakan model kooperatif tipe Think Pair Share dengan model kooperatif 

tipe Numbered Head Together pada materi hidrosfer, siswa kelas VII SMP Negeri 

5 Peusangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Negeri 5 Peusangan yang terdiri atas 3 kelas dengan jumlah keseluruhan adalah 

137 orang siswa. Sampel yang di ambil hanya 2 kelas yaitu kelas  dengan 

jumlah siswa 17 orang dan kelas  dengan siswa berjumlah 15 orang. Data di 

analisis dengan t-test.  Hasil penelitian diperoleh nilai t-hitung < t-tabel (-0.19 < 

2.042). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa 

menggunakan model kooperati tipe Think Pair Share dengan model kooperatif 

tipe Numbered Head Together pada materi hidrosfer. Perbedaan hasil tersebut 

dapat dilihat pada nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas VII1 sebelum dan 

sesudah penerapan model koopratif tipe TPS (  = 6.8 dan 14.6) dan siswa kelas 

VII2 sebelum dan sesudah penerapan model koopratif tipe NHT (  = 6.4 dan 

14.4). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan kedua model 

pembelajaran tersebut sangat efektif untuk meningkatkan hasil siswa dalam 

belajar. Hipotesis yang berbunyi :” terdapat perbandingan hasil belajar siswa yang 

di ajarkan melalui model pembelajaran Thing Pair Share dengan hasil belajar 

siswa yang di ajarkan dengan model pembelajaran Numbered Heads Together 

pada materi hidrosfer di kelas VII SMP Negeri 5 Peusangan”, dapat diterima 

kebenarannya. 
 

Kata Kunci : Think Pair Share, Numbered Head Together. 
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Lampiran 10b. Contoh abstract Bahasa Inggris. 

 

 

ABSTRACT 

Writing is a complex process and such contain element of mastery and surprise. 

When student want to write something, they should have a lot of information, 

ideas, and thought in their mind so that  they are able to express them in 

sentences, paragraphs, and an essay. The researcher found  the problems of the 

research: First, how does Neuro-Linguistic Programming (NLP) increase the 

students‟ ability in writing recount texts and second, how can Neuro-Linguistic 

programming (NLP) encourage the students to be active in writing teaching and 

learning process. Based on the problem above, the researcher put some purposes 

of this research: First, to find out how Neuro-Linguistic Programming (NLP) 

could increase the students‟ ability in writing recount text. Second, to know if 

Neuro-Linguistic Programming (NLP) encourage the students to be active in 

writing teaching and learning process. To answer the questions above, the 

researcher used a collaborative classroom action research (CAR) as the 

methodology of the research, the researcher conducted this research at SMA 

Negeri 2 Peusangan. The subject of the research is the second year students which 

consisted of 30 students. In collecting the data, the researcher used some 

instruments such as test, observation checklist, and questionnaires for students. 

All data gathered were analyzed qualitatively and quantitatively. Furthermore, 

through neuro-linguistic programming in writing recount text to the second year 

students of SMA Negeri 2 Peusangan has successfully improved. The result 

showed that the students‟ mean score of post-test in the cycle one was 60,16, and 

students‟ mean score in cycle two was 70,5, it indicated that this action research 

was successfully done. This result was answered the research questions, where the 

use of neuro-linguistic programming could increase the students‟ ability in writing 

recount text and could encourage the students to be active in writing.  

Key Words: Neuro-Linguistic Programming, Writing Recount Text 
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Gambar 4.1. Interaksi antara Pembelajaran dan Level Sekolah Terhadap  

          kemampuan pemahaman Konsep 
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Lamprian 19. Contoh diagram. 

 

a. Contoh Diagram Batang 

          

Gambar 4.2. Perbandingan Nilai Rata-Rata Tes Pemahaman Konsep Siswa 

 

 

 

b. Contoh diagram lingkaran 

 

  
 

Gambar 4.3. Perbandingan Nilai Rata-Rata Tes Pemahaman Konsep Siswa 
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Gambar 3.1. Prosedur Penelitian 
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