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TATA CARA PENULISAN SKRIPSI 

 

1. Kerangka Skripsi 

A. Tiap tajuk diketik di halaman baru dengan huruf kapital tebal 

(bold), tempatkan di tengah. 

B. Yang dimaksud tajuk adalah : 

- ABSTRAK 

- KATA PENGANTAR 

- DAFTAR ISI 

- DAFTAR TABEL 

- DAFTAR GAMBAR 

- DAFTAR GRAFIK 

- DAFTAR DIAGRAM 

- DAFTAR LAMPIRAN 

- BAB I : PENDAHULUAN (5-10 %) 

1.1 Latar belakang masalah 

1.2 Perumusan Masalah 

1.3 Identifikasi masalah 

1.4 Maksud dan tujuan penelitian 

1.5 Kegunaan penelitian 

1.6 Lokasi penelitian 

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (15-20 %) 

- BAB III : METODE PENELITIAN (15-20 %) 

- BAB IV : HASIL PENELITIAN/PERANCANGAN       

DAN PEMBAHASAN (40-55 %) 

4.1 Hasil Penelitian/Perancangan 

4.2 Pembahasan 

- BAB V : SIMPULAN DAN SARAN (5-10 %) 

- DAFTAR PUSTAKA 

- LAMPIRAN 
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2. Bahan yang digunakan 

A. Kertas yang digunakan untuk mengetik skripsi adalah kertas HVS 

70 gram berukuran 21 x 29,7 (A4) warna putih. 

B. Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapkan kertas/tebal, dengan 

warna biru hitam kecuali sampul naskah skripsi untuk ujian, naskah 

skripsi berwarna sesuai jurusan. 

C. Antara bab yang satu dengan yang lain diberi pembatas dengan 

kertas dorslah (doorslag)/dengan warna biru hitam, sesuai dengan 

warna sampul luar. 

 

3. Pengetikan 

A. Pengetikan naskah skripsi dengan komputer adalah sebagai berikut: 

1) Pinggir atas : 4 cm dari tepi kertas 

2) Pinggir kiri : 4 cm dari tepi kertas 

3) Pinggir bawah : 3 cm dari tepi kertas 

4) Pinggir kanan : 3 cm dari tepi kertas 

B. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka, tidak boleh bolak-

balik. 

C. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman, atau huruf 

yang setara 

D. Huruf yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Untuk isi naskah ukuran font 12. 

2) Untuk judul dalam Bahasa Indonesia ukuran font 18, judul 

dalam Bahasa Inggris ukuran font 14. 

3) Untuk nama penulis ukuran font 12. 

4) Untuk nama lembaga ukuran font 16. 

 

4. Spasi 

A. Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah dua 

spasi 

B. Jarak antara penunjuk bab (misalnya, BAB I) dengan tajuk BAB 

(misalnya, PENDAHULUAN) adalah empat spasi. 
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C. Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks pertama yang ditulis 

atau antara tajuk bab dengan tajuk anak bab adalah 4 spasi. 

D. Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama teks adalah dua 

spasi dan alinea teks diketik menjorok ke dalam lima ketukan. 

E. Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk anak bab berikutnya 

adalah 4 spasi 

F. Jarak antara teks dengan tabel, gambar grafik, diagram, adalah 3 

spasi 

G. Alinea baru diketik menjorok ke dalam lima ketukan dari margin 

kiri teks ; jarak antara alinea adalah 2 spasi. 

H. Penunjuk bab dan tajuk bab ditempatkan pada halaman baru. 

 

5. Abstrak (Intisari Skripsi) 

5.1 Pengetikan Abstrak 

A. Jarak spasi dalam pengetikan Abstrak adalah satu spasi. 

B. Jarak antara judul ABSTRAK (dengan alinea abstrak adalah 4 

spasi. 

C. Abstrak terdiri hanya satu alinea. 

D. Alinea baru diketik menjorok ke dalam lima ketukan dari 

margin kiri teks. 

 

5.2 Panjang dan Isi Abstrak (Intisari) 

Panjang Abstrak skripsi ditetapkan sekitar 150-200 kata 

A. Abstrak penelitian empiris sekurang-kurangnya berisi hal-hal 

berikut: 

1) masalah yang diteliti, kalau mungkin dalam satu kalimat; 

2) subyek/obyek penelitian disertai karakteristik khusus, 

misalnya, jumlah, tipe, jenis, dan atau karakteristik 

lainnya; 

3) Metode penelitian yang digunakan; 

4) Hasil penelitian; 

5) Kesimpulan, saran-saran;. 

6) Penulisan Kata Kunci Abstrak; 
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7) Jumlah kata kunci Abstrak minimal 3, dan maksimal 5. 

Kata kunci terdiri dari subyek, obyek, dan variabel 

penelitian. 

 

 

 

6. Penomoran Bab,Anak Bab, dan Paragraf 

A. Penomoran bab menggunakan angka Romawi kapital, di tengah 

halaman (misalnya BAB I) 

B. Penomoran anak bab menggunakan angka Arab, diketik pada 

margin sebelah kiri (misalnya, 2.1, 2.2, dst) Penomoran cucu bab 

disesuaikan dengan nomor bab (misalnya, 2.1.1, 2.1.2 dst) 

 

7. Penomoran Halaman 

7.1 Halaman Bagian Awal. 

A. Penomoran bagian awal skripsi, mulai dari halaman judul 

(halaman sesudah sampul) sampai dengan halaman Daftar 

Lampiran menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, dst); 

B. Halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing tidak 

diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai 

halaman I dan halaman ii (nomor halaman tersebut tidak 

diketik) 

C. Halaman Abstrak sampai dengan halaman lampiran diberi 

nomor dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan 

dari halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing 

(halaman iii, iv, dst) 

D. Nomor halaman diletakkan pada plas (lajur) bawah tengah, 

berjarak tiga spasi dari margin bawah (baris teks pada halaman 

itu) 

 

7.2 Bagian Inti 

Pembagian nomor halaman pada bagian inti skripsi ditetapkan 

berikut : 
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A. Penomoran mulai dari Bab I (PENDAHULUAN sampai dengan 

bab terakhir (SIMPULAN DAN SARAN) menggunakan angka 

Romawi (I, II,III, dst), diletakkan pada plas sebelah kanan, 

berjarak tiga spasi dari margin atas (baris pertama teks pada 

halaman itu) dan angka terakhir nomor halaman itu lurus 

dengan margin kanan 

B. Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari bab I 

(PENDAHULUAN) sampai dengan bab terakhir 

(KESIMPULAN DAN SARAN) nomor halaman diletakkan 

pada plas bawah persis di tengah-tengah, berjarak tiga spasi dari 

margin bawah. 

 

7.3 Bagian Akhir 

Pembagian nomor halaman pada bagian inti skripsi ditetapkan 

sebagai berikut : 

A. Penomoran bagian akhir skripsi, mulai dari DAFTAR 

PUSTAKA sampai dengan lampiran, menggunakan angka Arab 

diletakkan pada plas atas sebelah kanan, berjarak tiga spasi dari 

margin atas (baris pertama teks pada halaman itu), lurus dengan 

margin kanan 

B. Pada setiap halaman yang bertajuk, mulai dari 

DAFTAR PUSTAKA sampai dengan lampiran nomor halaman 

diletakkan pada plas bawah persis di tengah-tengah, berjarak 

tiga spasi dari margin bawah. 

C. Penomoran halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan 

nomor halaman bagian Inti. 

 

7.4 Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka didasarkan atas pustaka yang telah 

dijadikan sumber dalam penyusunan/penulisan laporan hasil 

penelitian. Tujuan utama penyajian daftar pustaka adalah memberi 

informasi mengenai bagaimana orang dapat dengan mudah 

menemukan sumber yang disebutkan dalam rancangan penelitian. 
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Hal-hal yang perlu disebutkan dalam daftar pustaka adalah seperti 

di bawah ini. 

 

A. Untuk Buku : minimal 5 judul edisi terbaru dan minimal 

satu edisi Bahasa inggris, jurnal  

1) Nama penulis 

2) Tahun penerbitan 

3) Judul buku, (dengan huruf besar atau miring 

4) Tempat penerbitan (kota) 

5) Nama Penerbit 

 

 

 

B. Untuk Jurnal (minimal edisi 10 tahun terakhir) 

1) Nama penulis 

2) Tahun penerbitan 

3) Judul tulisan, (dengan huruf besar atau miring) 

4) Nama jurnal 

5) Jilid (dan nomor) 

6) Halaman 

 

C. Untuk Website 

1) Nama penulis 

2) Tahun penerbitan 

3) Judul tulisan (atau miring) 

4) Nama website 

5) Nama pemilik website 

 

7.5 Sistematika Penulisan Presentasi 

Penyajian hasil penelitian dalam presentasi sidang tugas akhir yang 

perlu disampaikan dalam power point secara singkat dan padat 

adalah hal-hal sebagai berikut: 

A. Judul Penelitian 
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B. Latar belakang masalah. 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian  

D. Kegunaan Penelitian 

E. Metode Penelitian. 

F. Rancangan/hasil percobaan yang dilakukan/diperoleh 

(pengumpulan dan pengolahan data) 

G. Cara-cara pembahasan /analisa 

H. Hasil Penelitian 

I. Simpulan  

J. Saran-saran pengembangan dari hasil penelitian 

K. Dilanjutkan dengan dengan demo hasil perancangan bila ada. 
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Contoh tata letak marjin pada halaman kertas 

 

4 cm tepi atas kertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 cm tepi bawah kertas 
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Contoh Jilid Skripsi 

 

 
JUDUL SKRIPSI 

(Huruf Times New Roman, Font 18) 

 

 
 

S K R I P S I 

(Huruf Times New Roman, font 14) 
Diajukan untuk melengkapi kurikulum dalam 

Mencapai gelar Sarjana 

(Huruf Times New Roman, font 12) 

 
 

 

Disusun Oleh : 
 

 

Nama mahasiswa : …………………………. 
No. Pokok  : …………………………. 

Jurusan  : …………………………. 

 

 
(Huruf Times New Roman, font 12) 

 

 
 

Logo 

 
 

 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MANDALA 

BANDUNG 
200.. 

(Huruf Times New Roman, font 16) 

(Ukuran A4/21 x 29,7 cm warna biru hitam) 
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Contoh halaman judul skripsi 

 

 
JUDUL SKRIPSI 

(Bahasa Indonesia, Huruf Times New Roman, font 18) 

(Bahasa Inggris, Huruf Times New Roman, font 14) 

 
 

S K R I P S I 

(Huruf Times New Roman, font 14) 
Diajukan untuk melengkapi kurikulum dalam 

Mencapai gelar Sarjana 

(Huruf Times New Roman, font 12) 

 
 

 

Disusun Oleh : 
 

 

Nama mahasiswa  : ................................... 
No. Pokok  : ………………………… 

Jurusan   : ………………………… 

 

 
(Huruf Times New Roman, font 12) 

 

 
 

Logo 

 
 

 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MANDALA 

BANDUNG 
200.. 

(Huruf Times New Roman, font 16) 

(Ukuran A4/21 x 29,7 cm warna biru hitam) 
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Tanggung jawab yuridis atas keseluruhan isi skripsi ada pada Penyusun, 

Pembimbing dan Sekolah Tinggi Teknologi Mandala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

(Nama Penyusun) 
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Contoh halaman pengesahan skripsi 

 

JUDUL SKRIPSI 

(Bahasa Indonesia, Huruf Times New Roman font 18) 

(Bahasa Inggris, Huruf Times New Roman font 14) 

 

Disetujui tim evaluasi dan Pimpinan pada tanggal 

Seperti tertera di bawah ini 

(Huruf Times New Roman, font 10) 

 

Bandung, ........................ 

 

 Penguji I Penguji II 

 

 

 (……………)                                             (…………….) 

 

 

Pembimbing 

 

 

(.................) 

 

Mengetahui 

 

 K e t u a Ketua  

 STT Mandala Program Studi 

 

 

 

 (……………)                                             (…………….) 
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RINCIAN SKRIPSI 

 

Susunan skripsi terdiri dari isi bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Adapun struktur penulisan skripsi lengkapnya sebagai berikut: 

 

1. ISI BAGIAN AWAL 

Isi bagian awal penulisan skripsi terdiri atas : Halaman Sampul, Halaman 

Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pernyataan, Abstrak, Kata 

Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran. 

A. Halaman Sampul 

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

nomor pokok mahasiswa (NPM), dan diikuti dengan nama lengkap 

Perguruan Tinggi, Jurusan, Dan waktu (tahun) lulus ujian.  

B. Halaman Persetujuan Pembimbing 

Halaman persetujuan pembimbing adalah Halaman persetujuan yang 

memuat persetujuan dari pembimbing I dan Pembimbing II (bila ada) 

C. Halaman Pernyataan 

Halaman pernyataan adalah halaman yang memuat tentang pernyataan 

mahasiswa bahwa penelitian yang dilakukan adalah benar benar asli, 

bukan dari hasil jiplakan/plagiat. 

D. Abstrak 

Abstrak/ Intisari harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Dalam teks 

abstrak disajikan secara padat inti sari skripsi, yang mencakup: 

masalah yang diteliti, kalau mungkin dalam satu kalimat; 

subyek/obyek penelitian disertai karakteristik khusus, misalnya, jumlah, 

tipe, jenis, dan atau karakteristik lainnya, Metode penelitian yang 

digunakan, Hasil penelitian, Kesimpulan, saran-saran, Penulisan Kata 

Kunci Abstrak, Jumlah kata kunci Abstrak minimal 3, dan maksimal 5. 
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Kata kunci terdiri dari subyek, obyek, dan variabel penelitian, dan 

Panjang abstrak skripsi ditetapkan sekitar 150 s/d 200 kata 

E. Kata Pengantar 

Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis yang 

ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, atau pihak-pihak 

lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan 

menyelesaikan penulisan skripsi. 

F. Daftar Isi 

Di dalam halaman daftar isi dimuat judul bab dan judul subbab yang 

disertai dengan nomor halaman tempat pemuatannya di dalam teks. 

G. Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor 

halaman untuk setiap tabel. Judul tabel harus sama dengan judul tabel 

yang terdapat di dalam teks. 

H. Daftar Gambar 

Pada halaman daftar gambar dicantumkan nomor gambar, judul 

gambar, dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Judul 

gambar yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi 

tunggal. 

I. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, serta halaman 

tempat lampiran itu berada. Judul lampiran yang memerlukan lebih dari 

satu baris diketik dengan spasi tunggal.  

 

2. ISI BAGIAN INTI 

Bagian inti dari skripsi terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan 
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simpulan dan Saran. Jumlah halaman bagian inti minimal 60 ( enam puluh 

) halaman. Rincian isi dari masing-masing bab diuraikan pada berikut: 

 

A. Bab 1 Pendahuluan (5-10%) 

Pendahuluan adalah bab pertama dari skripsi yang mengantarkan 

pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa 

dan mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan 

ini pada dasarnya memuat (1) Latar belakang Masalah, (2) Rumusan 

Masalah, (3) Identifikasi Masalah (4) Maksud dan Tujuan Penelitian (5) 

Kegunaan Penelitian, (6) Lokasi Penelitian 

 

B. Bab II Tinjauan Pustaka (15-20%) 

Sebelum mengajukan hipotesis, peneliti wajib mengkaji teori dan hasil-

hasil penelitian yang relevan. Bagian tinjauan pustaka berisi : (1) 

Landasan Teoritik ; (2) Hasil-hasil penelitian sebelumnya ; (3) 

Kerangka pemikiran ; (4) Hipotesis Penelitian 

 

C. Bab III Metode Penelitian (15 – 20%) 

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian 

paling tidak mencakup ; (1) Obyek Penelitian, (2) populasi dan sampel, 

(3) Instrumen Penelitian/Alat Pengumpulan Data, (4) Prosedur 

Pengumpulan Data, dan (5) Analisis Data,(6) Definisi Operasional 

Variabel Penelitian 

 

D. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan (40 – 55%) 

Dalam penelitian yang menguji hipotesis, laporan mengenai hasil-hasil 

yang diperoleh sebaiknya dibagi dalam tiga bagian besar. Bagian 

pertama : Gambaran Umum ( maksimal 5 halaman ); bagian kedua berisi 

uraian tentang deskripsi data; bagian ketiga memuat uraian tentang hasil 

pengujian hipotesis; bagian keempat berisi pembahasan hasil. 

1) Gambaran Umum 

2) Deskripsi variabel 

3) Pengujian Hipotesis(bila ada) 

4) Pembahasan 

 

http://razak-berbagi-sesama.blogspot.co.id/2015/01/metoodologi-penelitian.html
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E. Bab V Simpulan dan Saran (5 – 10%) 

Pada bagian bab ini dimuat dua hal pokok, yaitu simpulan dan saran : 

1) Simpulan (bukan hasil pembahasan, tapi benang merah dengan 

tujuan penelitian tercapai atau tidak  

2) Saran (berdasarkan simpulan yang didapat) 

 

3. ISI BAGIAN AKHIR 

Hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam bagian ini adalah hal yang 

mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian inti. 

Isi pada bagian akhir adalah  

A. Daftar Pustaka; Minimal 5 Buku Teks paling lama edisi minus 10 

tahun, minimal satu edisi bahasa Inggris, jurnal, 
B. Lampiran-Lampiran. 

 

Cara menyusun BAB III Metode Penelitian secara lengkap sebagai 

berikut: 

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian paling tidak 

mencakup ; (1) Rancangan Penelitian, (2) populasi dan sampel, (3) Instrumen 

Penelitian/Alat Pengumpulan Data, (4) Prosedur Pengumpulan Data, dan (5) 

Analisis Data, (6) Definisi Operasional Variabel. Pada BAB III Metode 

penelitian, jumlah halaman sekitar 15% sampai dengan 20% BAB III, ini 

merupakan kelanjutan materi sebelumnya pada artikel Tinjauan Pustaka.  

Adapun sub-sub Metode Penelitian adalah : 

 

1. Rancangan penelitian 

Rancangan Penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian 

agar peneliti memperoleh data yang valid yang sesuai sesuai dengan 

karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Dalam penelitian 

eksperimental, rancangan penelitian yang dipilih adalah yang paling 

memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel-variabel lain yang 

diduga ikut berpengaruh terhadap variabel-variabel terikat. Pemilihan 

rancangan penelitian dalam penelitian eksperimental selalu mengacu pada 

hipotesis yang akan diuji. Pada penelitian noneksperimental, bahasa dalam 

http://razak-berbagi-sesama.blogspot.com/2015/01/tinjauan-pustaka.html
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subbab rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang 

akan dilakukan ditinjau dari tujuan dan sifatnya; 

 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sasaran penelitian terdiri 

dari seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan subyek 

penelitian, terutama dalam penelitian eksperimental. Dalam survei, sumber 

data lazim disebut responden dan dalam penelitian kualitatif disebut 

informan atau subyek tergantung pada cara pengambilan datanya. 

Hal-hal yang dibahas dalam populasi dan sampel adalah  

a) Identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi dan subyek 

penelitian, 

b) Prosedur dan teknik pengambilan sampel serta  

c) Besarnya sampel. 

 

3. Instrumen Penelitian/Alat Pengumpulan Data Penelitian 

Pada bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel yang diteliti (Alat pengumpul data). 

 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

Bagian ini menguraikan :  

a) Langkah-Langkah yang ditempuh (misalnya prosedural 

administrasi) dan teknik yang digunakan mengumpulkan data, serta 

b) Jadwal waktu pelaksanaan penelitian.  

 

5. Analisis Data 

Pada bagian ini diuraikan jenis alat analisis yang digunakan atau metode 

kuantitatif lainnya. 

Dilihat dari metodenya, ada dua jenis statistik yang dapat dipilih, 

yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam statistik inferensial 
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terdapat statistik parametrik dan Statistik nonparametrik. Pemilihan jenis 

analisis data sangat ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan dengan 

tetap berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai atau hipotesis yang 

hendak di uji. Oleh karena itu yang penting untuk diperhatikan dalam 

analisis data adalah ketepatan analisisnya bukan kecanggihannya. 

 

6. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

atau variabel yang didefinisikan dan dapat diminati. Secara tidak langsung 

definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok 

digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur variabel. 

Penyusunan definisi operasional variabel perlu dilakukan karena 

teramatinya konsep atau konstruk yang diselidiki akan memudahkan 

pengukurannya. Di samping itu, penyusunan definisi operasional 

memungkinkan orang lain melakukan hal yang serupa sehingga apa yang 

dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji oleh orang lain. 

 

7. Macam Macam Metode Analisis 

Secara general ada 2 (dua) macam metode analisis yang umumnya 

digunakan dalam penelitian yaitu (1) Analisis data secara Kualitatif, (2). 

Analisis data Secara Kuantitatif. Metode analisis yang digunakan pada 

penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak menggunakan 

alat statistik, namun dilakukan dengan menginterpretasi tabel-tabel, grafik-

grafik, atau angka-angka yang ada kemudian melakukan uraian dan 

penafsiran. Sedangkan Analisis data secara Kuantitatif adalah metode 

analisis yang digunakan pada penelitian dengan pendekatan analisis 

kuantitatif dan menggunakan alat statistik. 

 

Jika pendekatan analisis menggunakan alat statistik berarti analisis data 

dilakukan menurut dasar-dasar statistik. Ada dua macam alat statistik yang 

digunakan yaitu: Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial. 
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Pengelompokan Analisis Berdasarkan Variabel 

Jika dilihat dari jumlah variabel yang dianalisis ada 3 jenis analisis data 

yaitu: 

• Analisis Univariat, analisis yang menggunakan 1 variabel. 

• Analisis Bivariat, analisis yang menggunakan 2 variabel. 

• Analisis Multivariat, analisis yang menggunakan 3 atau lebih variabel. 

Jika dengan menganalisis data kualitatif diperoleh gambaran yang teratur 

tentang suatu peristiwa atau kejadian maka statistik ini disebut “Deskriptif” 

misalnya pengukuran nilai sentral (Rata-rata, Median, Modus), deviasi, 

perhitungan angka indeks, ukuran korelasi, dan tren. 

 

 

8. Macam-macam Metode Analisis 

Metode lebih lanjut di mana dalam analisis tersebut memberikan cara 

bagaimana menarik simpulan mengenai ciri-ciri populasi tertentu 

berdasarkan hasil dari analisis serangkaian sampel yang diambil dari 

populasi tersebut dinamakan “Metode Statistik Inferensial” Pemilihan 

Metode Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. 

Dalam pendekatan kuantitatif persyaratan pertama yang harus terpenuhi 

adalah alat uji statistik yang akan digunakan harus sesuai. 

Pertimbangan utama dalam memilih alat uji statistik ditentukan oleh 

pertanyaan untuk apa penelitian tersebut dilakukan dan ditentukan oleh 

tingkat/skala, distribusi dan penyebaran data. Pertimbangan kedua dalam 

memilih alat uji statistik ini adalah luasnya pengetahuan statistik yang 

dimiliki serta ketersediaan sumber-sumber dalam hubungannya dengan 

perhitungan dan penafsiran data. 

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif berbeda dengan 

pendekatan kuantitatif, dalam pendekatan kualitatif perhatian dipusatkan 

kepada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala yang 

ada dalam kehidupan manusia atau pola yang ada. Analisis yang dilakukan 

adalah gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan 

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola yang berlaku, dan 

pola tersebut dianalisis dengan teori yang objektif. 
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Penelitian kualitatif mampu mengungkapkan gejala yang ada di masyarakat 

secara sistematis. Oleh karena itu urutan atau sistematika yang ada dalam 

penelitian memberikan urutan serta pola berpikir secara sistematis dan 

kompleks. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini mampu mengungkap 

gejala yang ada di masyarakat secara sistematis serta mampu 

mengungkapkan kejadian yang sebenarnya sehingga akan sulit ditolak 

kebenarannya. 

Dalam memilih metode analisis perlu dipertimbangkan: 

• Kecocokan/kesesuaian metode. 

• Kehandalan/ketangguhan. 

• Kepekaan. 

• Kecepatan/kemudahan. 

• Kepraktisan / fleksibel. 

• Keamanan. 

Cara menentukan metode analisis yang akan digunakan: 

• Menetapkan tujuan. 

• Jenis metode. 

• Kemungkinan penggunaan metode. 

• Macam atribut metode yang digunakan. 

• Pemilihan metode alternatif. 

 

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam memilih metode analisis 

adalah: 

 

Apakah analisis dilakukan untuk 1 sampel, jarang atau sering dengan contoh 

yang sama. 

• Pereaksi apa saja yang harus tersedia. 

• Berapa lama waktu yang diperlukan. 

• Apa jenis matriks sampel yang dianalisis. 

• Berapa tingkat ketelitian yang diharapkan. 

• Apa ada zat pengganggu. 
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• Apa ada badan khusus atau persyaratan peraturan, batas tindakan, atau 

batas pelaporan. 

• Apakah diperlukan prosedur yang mampu menyeleksi, mendeteksi, dan 

identifikasi untuk campuran. 

• Berapa biaya yang harus dibayar pelanggan. 

 

Jika menggunakan metode yang dikembangkan sendiri harus: 

• Merupakan kegiatan yang direncanakan 

• Ditugaskan kepada personil yang memenuhi persyaratan 

• Dilengkapi dengan sumber daya laboratorium yang memadai. 

 

Apabila menggunakan metode nonstandar, maka harus : 

• Mendapat persetujuan pemilik sampel 

• Memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan oleh pemilik sampel 

• Sesuai dengan tujuan analisis. 

 

DAFTAR PUSTAKA CARA PENULISAN 

Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan 

lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan 

yang dibaca akan tetapi tidak dikutip, tidak dicantumkan dalam daftar pustaka, 

sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung ataupun tidak langsung 

dalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Pada dasarnya, unsur yang 

ditulis dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi : (1) nama penulis, (2) 

tahun penerbitan (3) judul, termasuk anak judul (subjudul), (4) kota tempat 

penerbitan, dan (5) nama penerbit. Unsur-unsur dapat bervariasi tergantung 

jenis sumber pustakanya jika penulisnya lebih dari satu, cara penulisan namanya 

sama dengan penulis pertama. Apabila sumber yang dirujuk ditulis oleh tim, 

semua nama penulisnya harus dicantumkan (maksimal 3, bila lebih dari 3 ditulis 

yang pertama, selanjutnya ditulis et al) dalam daftar pustaka, nama pengarang 

orang barat nama marga ditulis lebih dulu, kemudian singkatan nama kecil). 
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RUJUKAN (REFERENSI) 

 

1. Rujukan Dari Buku 

Tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis, diakhiri dengan titik Judul 

Buku ditulis dengan huruf miring, dengan huruf besar pada awal setiap 

kata, kecuali kata hubung. Tempat penerbitan dan nama penerbit di 

pisahkan dengan titik dua (:). 

Contoh : Strynk, W.Jr. & White, E.B.: 2016:The Elements of Style (3RD 

ed):New York Macmillan. 

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

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

diikuti oleh lambang a, b, c, dan seterusnya yang urutannya ditentukan 

secara kronologis atau berdasarkan abjad judul buku-bukunya. 

Contoh : Cornet, L.. & Weeks, K 1985a. Caree Ladder Plans: Trands and 

Emerging Issues 1985. Atlanta, GA : Caree Ladder Clearinghouse. 

 

2. Rujukan dari Buku Berupa yang Berisi Kumpulan Artikel 

Seperti menulis rujukan dari buku ditambah dengan tulisan (ED) Jika ada 

satu editor dan (Eds) jika editornya lebih dari satu, diantara nama penulis 

dan tahun terbitan. 

Contoh : Letheridge, S. & Cannon, C.R. (Eds). 1980. Bilingual Education 

: Teaching English as a Second Language. New York : Praeger. Aminuddin 

(Ed). 1990. Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa 

dan Sastra. Malang : HISKI Komisariat Malang dan YA3 

 

3. Rujukan Dari Artikel Dalam Buku Kumpulan Artikel (ada 

editornya). 

Nama Penulis artikel ditulis di depan diikuti dengan tahun penerbitan. Judul 

artikel ditulis tanpa cetak miring. Nama editor ditulis seperti menulis nama 

biasa, diberi keterangan (Ed). Bila hanya satu editor, dan (Eds) bila lebih 

dari satu editor. Judul buku kumpulannya ditulis dengan huruf miring, dan 

nomor halamannya disebutkan dalam kurung. 
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Contoh : Hartley, J. T., Harker, J. O. & Wals, D.A. 1980. Contemporary 

Issues and New Directions in Adult Development of Learning and 

Memory. Dalam L.W. Poon (Ed), Aging in the 1980s : Psychologycal 

Issues (hlm. 239-252). 

Washington D.C. American Psychological Association. Hasan, M.Z. 1990. 

Karakteristik Penelitian Kualitatif. Dalam Aminuddin (Ed.) 

Pengembangan penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa dan Sastra 

(hlm. 12-25). Malang : HISKI Komisariat Malang dan YA3. 

 

4. Rujukan dari Artikel dalam Jurnal 

Nama penulis ditulis paling depan diikuti dengan tahun dan judul artikel 

yang ditulis dengan cetak biasa, dan huruf besar pada setiap awal kata. 

Nama jurnal ditulis dengan cetak miring, dan huruf awal dari setiap katanya 

ditulis dengan huruf besar kecuali kata hubung. Bagian akhir berturut-turut 

ditulis jurnal tahun ke berapa, nomor berapa (dalam kurung), dan nomor 

halaman dari artikel tersebut. 

Contoh : Hanafi, A. 1989. Partisipasi dalam Siaran Pedesaan dan 

Pengadopsian Inovasi. Forum penelitian, 1 (1) : 33-47. 

 

5. Rujukan dari Artikel dalam Jurnal dari CD-ROM 

Penulisannya didaftar rujukan sama dengan rujukan dari artikel dalam 

jurnal cetak ditambah dengan penyebutan CD-ROMnya dalam kurung. 

Contoh : Krashen, S., Long, M.& Scarcella, R. 1979. Age, Rate Eventual 

Attainment in Second Language Acquisition. TESOL Quarterly, 13 : 573-

82 (CD-ROM : TESOL Quarterly-Digital, 1997). 

 

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 hubung. Nama majalah ditulis dengan 

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

halaman disebut pada bagian akhir. 
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Contoh : Gardner, H. 1981. Do babies Sing a Universal Song? Psychology 

Today, hlm. 70 76. Suryadarma, S.V.C. 1990. Prosesor dan Interfance. 

Komunikasi data, Info Komputer, IV (4) : 46-48. Huda, M. 13 November, 

1991. Menyiasati Krisis Listrik Musim Kering. Jawa Pos, hlm.6. 

 

7. Rujukan dari Koran Tanpa Penulis 

Nama koran ditulis dengan awal. Tanggal, bulan dan tahun ditulis setelah 

nama koran, kemudian judul ditulis dengan huruf besar kecil dicetak miring 

dengan nomor halaman. 

Contoh : Jawa Pos. 22 April;, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, 

hlm. 3. Rujukan dari Dokumen Resmi Pemerintah yang Diterbitkan Oleh 

Suatu Penerbit Tanpa penulis dan Tanpa Lembaga. Judul atau nama 

dokumen ditulis bagian awal dengan cetak miring. Diikuti tahun penerbitan 

dokumen, kota penerbit dan nama penerbit.  

Contoh : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1998 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 1990. Jakarta : PT Armas Duta Jaya. 

 

8. Rujukan dari Lembaga yang Ditulis Atas nama Lembaga Tersebut. 

Nama lembaga penanggung jawab langsung ditulis paling depan, diikuti 

dengan tahun, judul karangan yang dicetak miring, nama tempat 

penerbitan, dan nama lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan 

karangan tersebut.  

Contoh : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman 

Penulisan Laporan Penelitian. Jakarta : Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

9. Rujukan berupa Karya Terjemahan 

Nama penulis asli ditulis paling depan, diikuti penerbitan karya asli, Judul 

terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, nama tempat penerbitan 

dan nama penerbit terjemahan. Apabila tahun penerbitan buku asli tidak 

dicantumkan, ditulis dengan kata tanpa tahun. 
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Contoh : Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. Tanpa tahun. Pengantar 

Penelitian Pendidikan. Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya : 

Usaha Nasional 

 

 

10. Rujukan berupa Skripsi, Tesis, atau Disertasi 

Nama penulis ditulis paling depan, diikuti tahun yang tercantum pada 

sampul, judul skripsi, tesis atau disertasi ditulis dengan cetak miring diikuti 

dengan pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi tidak diterbitkan, nama kota 

tempat perguruan tinggi, dan nama fakultas serta nama perguruan tinggi.  

Contoh : Pangaribuan, T 1992. Perkembangan Kompetensi Kewacanaan 

Pembelajaran Bahasa Inggris di LPTK. Disertasi tidak diterbitkan. Malang 

: Program Pasca Sarjana IKIP MALANG. 

 

11. Rujukan berupa makalah yang Disajikan dalam Seminar, penataran, 

atau Lokakarya. 

Nama penulis ditulis paling depan, dilanjutkan dengan tahun, judul 

makalah ditulis dengan cetak miring, kemudian diikuti pernyataan 

”Makalah disajikan dalam..”, nama pertemuan, lembaga penyelenggara, 

tempat penyelenggara, dan tanggal serta bulannya. 

Contoh : Karim, Z. 1987. Tata Kota di Negara-Negara Berkembang, 

Makalah disajikan dalam seminar tata kota, BAPPEDA Jawa timur, 

Surabaya, 1-2 September. 

 

12. Rujukan dari Internet berupa Karya Individual 

Nama penulis 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 

disertai dengan keterangan kapan diakses, di antara tanda kurung. 

Contoh : Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. 1996. A Survey of STM Onlne 

Journals, 1990-95: the calm before the storm, (online), (http://Journal.Esc. 

Soton.ac.Uk/survey.html, diakses 12 Juni 1996). 
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13. Rujukan dari Internet berupa Artikel dari Jurnal 

Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti secara 

berturut-turut oleh tahun, judul artikel, nama jurnal, (dicetak miring) 

dengan diberi keterangan dalam kurung (online), volume dan nomor, dan 

diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan 

kapan diakses, di antara tanda kurung. 
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CARA PENULISAN PROPOSAL (rencana penelitian) 

 

 

PEDOMAN 

RENCANA USULAN PENELITIAN (PROPOSAL) 

 

 

A. Bagian awal 

1. Judul 

Judul usulan penelitian (Proposal) diketik dengan huruf kapital. 

Judul hendaklah cukup ekspresif, menunjukkan keterkaitan tepat 

dengan masalah yang hendak diteliti, singkat dan padat, minimal 

mengandung dua variabel, di bawah judul ditulis kalimat: 

 

“Rancangan Usulan Penelitian (PROPOSAL) Untuk Tugas Akhir” 

 

2. Identitas Penulis 

Nama hanya huruf-huruf pertama yang diketik dengan huruf 

kapital 

 

3. Tanggal Pengajuan 

 

 

B. Bagian Utama 

 

1. Latar belakang Masalah penelitian  

Dalam rancangan usulan penelitian untuk Tugas Akhir, unsur 

pokok perumusan masalah ini mempunyai peranan lebih penting 

dari unsur-unsur pokok yang lain. 

Di dalam latar belakang masalah penelitian ini akan terlihat 

kesiapan akademik penyusunan rancangan usulan penelitian itu. 

Unsur pokok latar belakang masalah penelitian ini sekurang-

kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut: 
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a. Penjelasan hal-hal tentang kejadian nyata 

(kenyataan)(fenomena) yang didapat dari data/informasi primer 

maupun sekunder, tunjukan sumbernya, misal laporan tahunan 
perusahaan,dari media elektronik,dll . 

b. Penjelasan harapan, ketentuan, menurut teori atau menurut 

spesifikasi yang ditentukan, sebutkan sumbernya. 

c. Tunjukkan adanya penyimpangan antara kenyataan kejadian 
(fenomena) dengan harapan (teori, aturan-aturan, ketentuan, 

spesifikasi) tersebut sesuai poin a dan b. 

d. Tunjukkan bahwa masalah tersebut penting dan baru untuk 
diteliti. 

e. Tunjukkan masalah tersebut belum banyak diteliti. 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian di atas 

maka di rumus masalah penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, 

mengacu latar belakang poin c. Ditulis dengan kalimat tanya tanpa 

tanda tanya. (Diawali dengan : Apa sebab, mengapa terjadi, dll), 

cukup satu masalah pokok. 

 

3. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan kegiatan memilah faktor penyebab 

masalah penelitian yang dirumuskan di atas. Ditulis dengan kalimat 

tanya tanpa tanda tanya. (Diawali dengan : Sejauh mana dampak, 

apakah ada hubungan, bagaimana pengaruh, dsb. Yang akan 

menghasilkan variabel penelitian. 

 

4. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah: Dibatasi lingkup masalah, serta jumlah 

variabel penelitian tersebut dibatasi/dipilih yang sangat 

berpengaruh terhadap masalah penelitian. Jelaskan alasan saudara, 

serta lingkup obyek yang diteliti dibatasi supaya tidak terlalu luas. 

 

5. Maksud Penelitian 
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Dalam pasal maksud, dan tujuan penelitian ini disebutkan secara 

spesifik maksud penelitian (apa yang akan dikerjakan oleh 

peneliti dalam melaksanakan penelitian tsb). 

 

6. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah apa yang direncanakan akan dicapai dalam 

penelitian tsb, untuk mencari jawaban/solusi masalah penelitian.  

 

7. Kegunaan/Manfaat Penelitian 

Kegunaan ialah:  

a) Kegunaan ilmiah (manfaat untuk peneliti, untuk masyarakat 

ilmiah,  

b) Kegunaan guna laksana/terapan (manfaat untuk perusahaan, 

instansi pengguna). 

 

8. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Pasal kerangka pemikiran teoritis memuat garis-garis besar 

pemikiran teoritis, termasuk rumus-rumus, hukum-hukum dan 

dalil-dalil, yang akan menuntun dalam membangun/membuat 

hipotesis (merupakan jawaban masalah berdasarkan teoritis) yang 

akan disajikan dan diuji dalam rangka penyusunan laporan hasil 

penelitian/Tugas Akhir. Uraikan teori-teori yang anda uraikan, 

sebutkan sumbernya (nama pengarang, tahun terbit, halaman) dari 

buku yang tertera dalam daftar pustaka. 

 

 

9. Hipotesis 

Hipotesis hendaklah dirumuskan dengan tepat dan jelas dalam 

kalimat berita (kalimat deklaratif). Merupakan jawaban/solusi 

sementara dari masalah yang dirumuskan, berdasarkan teori-teori, 

hukum-hukum, dalil-dalil yang diuraikan dalam kerangka 

pemikiran teoritis. Ditulis dalam kalimat berita, bisa lebih dari 

satu hipotesis 
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10. Metode Penelitian 

Memuat hal-hal sebagai berikut: 

Sebutkan jenis metode penelitian yang digunakan dan sebutkan 

langkah-langkahnya. 

 

Uraikan pula metode perancangan sistem, untuk tugas akhir 

perancangan/desain. 

 

11. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian dibuat secara cermat dengan mempertimbangkan 

kelayakannya. 

 

Jadwal Penelitian menunjuk hal-hal sebagai berikut: 

a. Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan meliputi tahap 

perencanaan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan 

tahap pembuatan laporan. 

b. Rincian kegiatan untuk masing-masing tahap. 

c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing 

rincian kegiatan dinyatakan dalam satuan bulan. 

Jadwal Penelitian 

No. urut Tahapan 

Penelitian 

Rincian 

kegiatan 

Waktu 

(bulan) 

 

 

 

C. Bagian Akhir 

 

1. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka didasarkan atas pustaka yang telah 

dijadikan sumber dalam penyusunan rancangan usulan penelitian. 

Tujuan utama penyajian daftar pustaka adalah memberi informasi 

mengenai bagaimana orang dapat dengan mudah menemukan 
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sumber yang disebutkan dalam rancangan usulan penelitian. Hal-

hal yang perlu disebutkan dalam daftar pustaka adalah seperti 

disebutkan di bawah ini. 

 

a. Untuk buku: 

Nama penulis, Tahun penerbitan, Judul buku, (dengan huruf 

tebal atau miring), Tempat penerbitan (kota). 

Nama Penerbit. 

Minimal 5 judul buku edisi terbaru dan satu edisi Bahasa 

inggris 

 

b. Untuk jurnal: 

Nama penulis, Tahun penerbitan, Judul tulisan, (dengan 

huruf besar atau miring), Nama jurnal Jilid (dan nomor), 

Halaman. 

 

c. Sumber dari internet: 

Nama penulis, Tahun ditayangkan, Judul tulisan, (dengan 

huruf besar atau miring), Nama website. 


