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BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sarjana 

tingkat 1 (S1) sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya 

(Kemdikbud, 2016). Skripsi ditulis menggunakan kaidah-kaidah tertentu, baik kaidah 

keilmuan maupun kaidah penulisan dengan menggunakan metode ilmiah. Kriteria 

suatu metode ilmiah adalah harus berdasarkan fakta dan bebas dari prasangka, 

menggunakan prinsip-prinsip analisis yang baik, dapat menggunakan hipotesis, 

menggunakan ukuran dan nilai-nilai yang objektif. Metode ilmiah digunakan melalui 

rangkaian proses penelitian baik menggunakan metode kualitatif, kuantitatif ataupun 

metode campuran. Secara umum, proses penelitian untuk menghasilkan suatu karya 

ilmiah melalui beberapa tahapan; 1) memilih topik dan masalah penelitian; 2) 

merancang penelitian; 3) mengumpulkan data; 4) menganalisis data; 5) 

menginterpretasi data; 6) menyampaikan informasi hasil penelitian (Neuman, 2018, 

hal. 21-23). 

Karya ilmiah merupakan media penyampaian informasi atau pengetahuan dari 

hasil penelitian kepada pembaca. Sehingga karya ilmiah harus ditulis dengan baik 

untuk menjamin penyampaian informasi dan pengetahuan yang benar. Salah satu 

faktor yang sangat menentukan keilmiahan suatu karya ilmiah adalah teknik 

penulisan. Teknik penulisan mencakup gaya bahasa, struktur dan format penulisan, 

baik penulisan kalimat maupun paragraf. Oleh karena itu, penyusunan skripsi 

sebagai suatu karya ilmiah harus didukung oleh teknik penulisan yang baik untuk 

menjamin keaslian dan kebenaran informasi yang disampaikan dalam skripsi. Dalam 

hal ini, perlu disusun sebuah panduan penulisan skripsi untuk menjaga kualitas 

skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Syiah Kuala. 

Panduan Penulisan Skripsi ini merupakan edisi revisi dari panduan penulisan 

skripsi yang telah digunakan di FISIP sebelumnya, sejak tahun 2007. Edisi Revisi ini 

disusun untuk melengkapi beberapa hal yang belum ada di panduan sebelumnya. 

Selain itu, panduan ini disusun untuk menambah beberapa hal penting dalam 

metode penulisan dalam memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Sehingga dengan terbitnya 

panduan penulisan skripsi edisi revisi ini, secara otomatis, panduan skripsi 

sebelumnya tidak berlaku lagi. 

Panduan skripsi ini disusun oleh Tim Penyusun Panduan Skripsi yang 

merupakan perwakilan dari masing-masing prodi untuk menjaga keseragaman 

bentuk skripsi di Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sehingga, panduan ini tidak 

akan menjelaskan secara rinci dan detail setiap bagian substansi penulisan, karena 

akan dikembalikan kepada prodi untuk disesuaikan dengan kaidah keilmuan masing-

masing. Dalam hal ini, panduan ini hanya akan mengatur format penulisan skripsi 

secara umum dan memastikan keseragaman cara menyusun skripsi di lingkungan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Dalam panduan ini ada 5 (lima) BAB yang menjelaskan terkait penulisan 

proposal skripsi. BAB I pada bagian pendahuluan memuat latar belakang 

penyusunan buku panduan ini serta kode etik dalam penulisan ilmiah. BAB II berisi 

tentang tata cara penulisan yang mengatur tentang margin, format penulisan kutipan 
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dan referensi serta aturan-aturan teknis penulisan lainnya. BAB III berisi ketentuan 

penulisan halaman-halaman awal batang tubuh skripsi. BAB IV merupakan bagian 

yang berisi tentang Metode Penelitian Kualitatif. Dalam hal ini, antar program studi di 

FISIP memiliki berbagai jenis penelitian kualitatif yang berbeda, maka itu panduan ini 

tidak akan menjelaskan secara detail terkait susunan atau struktur penulisan 

penelitian kualitatif. Begitu pula dengan BAB V terkait Metode Penelitian Kuantitatif. 

Kedua bab tersebut akan membahas aturan-aturan umum yang biasanya harus 

disebutkan dalam penelitian Kualitatif maupun Kuantitatif. Sementara untuk 

substansi atau struktur penulisan sangat tergantung pada jenis penelitian yang 

digunakan. Untuk itu mahasiswa diminta berdiskusi dengan pembimbing untuk 

mendapatkan arahan yang detail sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing 

program studi. 

Berbeda dengan panduan sebelumnya, pada panduan ini terdapat 1 (satu) BAB 

tambahan yaitu Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). BAB ini dimasukkan ke 

dalam bagian Panduan Penulisan Tugas Akhir dengan menimbang apabila terdapat 

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian campuran (Kuantitatif dan Kualitatif). 

Sehingga diharapkan dapat memudahkan mahasiswa yang bersangkutan. 

B. KODE ETIK PENULISAN 

Kode etik merupakan seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian ilmiah atau penulisan karya ilmiah. Peneliti harus mengakui dengan jujur 

terhadap rujukan/referensi, bahan, teori, atau logika berpikir yang diambil dari suatu 

sumber. Penggunaan bahan, teori atau logika berpikir yang diambil dari suatu 

sumber atau karya orang lain yang tidak disertai dengan rujukan/referensi identik 

dengan pencurian data. Pencurian data seperti ini melanggar norma atau kode etik 

penulisan dan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus semaksimal mungkin 

menghindari diri dari perilaku atau tindakan curang tersebut yang lazim disebut 

dengan plagiat atau pemalsuan data. 

Pengecekan Plagiasi 

Plagiat adalah perilaku atau tindak kecurangan yang berupa pengambilan data, 

tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil pemikiran atau 

tulisannya sendiri. Karenanya, penulis skripsi wajib mengikuti tata cara atau teknik 

penulisan yang benar serta mencantumkan pernyataan bahwa karyanya bukan hasil 

manipulasi. 

Dalam hal ini, setiap skripsi yang telah disusun oleh mahasiswa FISIP harus 

mencantumkan hasil pengecekan plagiasi baik menggunakan aplikasi Turnitin 

ataupun aplikasi lainnya. Pengecekan plagiasi dilakukan oleh masing-masing 

mahasiswa. Batas toleransi tingkat plagiasi adalah sebesar 30% (diatur lebih lanjut 

dengan SK Dekan FISIP). Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus melampirkan hasil 

cek turnitin tersebut di bagian lampiran dan setiap skripsi yang melewati batas 

toleransi plagiasi, wajib ditolak. 

Selanjutnya, sejalan dengan hal tersebut, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) yang 

disadur dari skripsi juga harus dicek plagiasi dengan batas toleransi sebesar 30% 

(diatur mlebih lanjut melalui SK Dekan). Oleh karena itu, mahasiswa juga harus 

melampirkan bukti hasil cek plagiasi artikel JIM pada saat di-review oleh reviewer.  
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BAB II KETENTUAN PENULISAN 

A. KERTAS 

Spesifikasi kertas yang harus digunakan pada skripsi yang dicetak: 

a. Jenis  : HVS 

b. Warna : Putih polos 

c. Berat  : 80 gram 

d. Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm) 

e. Pembatas antar bab menggunakan kertas doorslag berwarna merah muda 

dengan logo Universitas Syiah Kuala di tengahnya. 

B. PENGETIKAN 

Berikut ketentuan pengetikan teks tugas akhir: 

a. Margin kertas setiap halaman: 

- Batas kiri  : 4 cm 

- Batas kanan  : 3 cm 

- Batas atas  : 3 cm 

- Batas bawah  : 3 cm 

b. Huruf yang digunakan jenis huruf Times New Roman, 12 poin dan diketik rapi 

(rata kiri kanan – justify). 

c. Setiap kata pada bagian judul bab diketik dengan huruf besar (KAPITAL) 

semua. 

d. Sub judul diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama tiap kata diketik 

dengan huruf besar, sementara kata penghubung dan kata depan tetap 

diketik dengan huruf kecil. 

e. Bagian inti diketik dengan 2 spasi (double lines spacing). 

f. Bagian abstrak, daftar isi, daftar tabel/grafik/gambar, dan daftar lampiran 

diketik dengan spasi 1 (single line spacing). 

g. Setiap penggunaan kata dari bahasa asing atau bahasa daerah harus diketik 

miring (italic). 

h. Halaman skripsi mulai dari Abstrak hingga Daftar Referensi harus diberi “auto 

text” pada footer dengan tulisan Universitas Syiah Kuala (Arial, 10 poin, bold), 

ditulis dengan posisi rata kanan (align right). 

i. Huruf yang tercetak harus berwarna hitam pekat dan seragam. 

C. PENOMORAN HALAMAN 

Penomoran halaman harus memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penomoran halaman bagian awal (halaman judul, pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, abstrak, dan lain-lain sebelum halaman 

inti) menggunakan angka romawi kecil (i,ii,iii,iv). Halaman judul dihitung 

sebagai halaman pertama angka romawi kecil (i) tetapi tidak ditulis. 

b. Penomoran halaman bagian inti (bagian pendahuluan hingga daftar pustaka) 

menggunakan angka latin (1,2,3, dan seterusnya). 
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Pengumpulan dan 

Analisis Data Kuantitatif 

(KUAN) 

Pengumpulan dan 

Analisis Data Kualitatif 

(KUAL) 

Membandingkan 

atau 

Menghubungkan 

Interpretasi 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali halaman judul 

setiap bab, nomornya ditempatkan di tengah bagian bawah. 

d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari 

tepi atas atau tepi bawah. 

D. TABEL DAN GAMBAR 

Berikut ketentuan penulisan tabel dan gambar: 

a. Bagan, grafik, diagram, peta dan foto semuanya disebut gambar (tidak 

dibedakan). 

b. Tabel dan gambar harus disertai judul dan sumber.  

c. Judul ditulis di atas tabel/gambar dengan spasi 1,15 simetris di tengah 

(center) terhadap tabel/gambar dan dimulai dengan huruf besar di setiap awal 

kata (title case). 

d. Setiap judul tabel/gambar diberikan nomor mengikuti bab dimana 

tabel/gambar tersebut berada. Misalnya tabel pertama yang berada di bab II 

maka judul tabal/gambar tersebut diberi nomor 2.1. 

e. Posisi tabel/gambar simetris di tengah (center) halaman dan diberi jarak 1,5 

line spacing setelah teks. 

f. Contoh penulisan tabel: 

Tabel 2.1 Contoh Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No. Agama Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Islam 120 113 233 

2 Katolik 22 20 42 

3 Protestan 15 9 26 

4 Hindu 2 - 2 

5 Budha 3 1 4 

Sumber: Data RPJM Gampong A, 2017 

 

g. Contoh penulisan gambar/grafik/diagram: 

Gambar 2.1 Metode Campuran Paralel Konvergen 
 

 

 

 

 

 

Sumber: (Creswell, 2016, hal. 294) 
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E. BAHASA 

1. Bahasa yang Dipakai 

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku (ada subyek dan 

predikat, dan agar lebih sempurna ditambah dengan obyek dan keterangan). 

Hindari pemakaian kata/istilah asing atau daerah, terutama kata/istilah yang 

telah mempunyai padanan di dalam bahasa Indonesia. Jika kata/istilah 

Indonesia yang digunakan perlu dijelaskan dengan kata/istilah asingnya, karena 

istilah Indonesia itu belum dikenal oleh masyarakat luas, istilah Indonesia ditulis 

dahulu, lalu disertakan istilah asing yang ditempatkan di dalam kurung, digaris 

bawahi, atau diketik miring. Selanjutnya, digunakan istilah Indonesia saja. 

Demikian juga, pemakaian singkatan yang sudah sangat umum, seperti, SD, 

MPR, dan ASEAN. Ejaan yang digunakan adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (EYD). Dalam penulisan kata atau istilah dan penggunaan 

pungtuasi (tanda baca) benar- benar harus diperhatikan kaidah- kaidah yang 

terdapat di dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan. Berikut ini dapat dicermati contoh penggunaan kata baku dan 

kata tidak baku, struktur kalimat baku dan struktur kalimat tidak baku, paragraf 

runtut. Padu dan paragraf tidak runtut/ tidak padu, serta penggunaan tanda 

baca baku dan tidak baku. Berikut contoh beberapa kata baku dan tidak baku. 

 

Kosa kata tidak baku     Kosa kata baku 

Azas        asas 

Informasi       informasi 

Diagnosa       diagnosis 

Metoda        metode 

Hipotesa       hipotesis 

Teoritis        teoretis 

Metodelogi       metodologi 

Difinisi        definisi 

Sistim/sistimatis      sistem/sistematis 

Katagori       kategori 

Subyek/obyek       subjek/objek 

Jadual        jadwal 

Tehnik/ tehnologi      teknik/teknologi 

Konkrit        konkret 

Frekwensi       frekuensi 

Kaedah        kaidah 

Rubah/merubah      ubah/mengubah 

Ujud        wujud 

Kwalitas       kualitas 

Prosen/prosentase      persen/persentase 

Realisir        realisasi 
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2. Bentuk Kalimat 

Dalam berbagai kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang 

kedua (saya, aku, kami, kita, engkau dan lainnya), tetapi dibuat dalam bentuk 

kalimat pasif. 

3. Istilah 

a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau istilah yang telah di 

Indonesiakan. 

b. Jika terpaksa memakai istilah asing, istilah tersebut harus diketik miring 

(italic). 

4. Istilah baru 

Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat 

dipergunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu diberikan 

padanannya dalam bahasa asing dalam kurung, misalnya konklusi (conclusion). 

Kalau banyak sekali menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar 

istilah (indeks). 

F. PENGUTIPAN 

Pengutipan merupakan hal yang sangat penting dalam proses penulisan karya 

ilmiah. Kutipan merupakan tindakan “pengambil-alihan satu kalimat atau lebih dari 

karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan 

sendiri” (Kemdikbud, 2016). Secara umum, kutipan terdiri dari 2 (dua); kutipan 

langsung dan kutipan tidak langsung. 

Kutipan langsung  

Kutipan langsung merupakan proses pengambilan tulisan dari sumber lain tanpa 

sedikit pun mengubah isi dari tulisan asli. Penulisan kutipan langsung dibedakan 

antara kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung 

pendek adalah kalimat asli yang dikutip kurang dari atau sama dengan 40 kata 

(sekitar 3 baris). Kutipan langsung pendek ditulis menyatu dalam teks/paragraf 

dengan diberi tanda kutip di awal dan di akhir kalimat. Contoh kutipan langsung 

pendek dengan 2 cara menulis sumber kutipan (ditulis dengan font yang berbeda 

sebagai contoh): 

Menurut Neuman (2018, hal. 187), triangulasi teori “membutuhkan penggunaan perspektif 

teoretis majemuk untuk merencanakan penelitian atau menginterpretasikan data”. Sementara 

triangulasi metode “membaurkan pendekatan dan data penelitian kualitatif dan kuantitatif” 

(Neuman, 2018, hal. 187). 

Kutipan langsung panjang adalah kalimat asli yang dikutip lebih dari 40 kata. 

Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri dengan format rata kiri 

kanan (justify) dan diberi jarak 1 cm dari margin kiri teks. Paragraf kutipan langsung 

panjang tetap ditulis dengan spasi 2 (seperti teks/paragraf lainnya). Contoh kutipan 

langsung panjang: 
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Faktor manusia dan pribadi dapat memegang peranan penting dalam setiap 

proyek penelitian, tetapi faktor-faktor tersebut merupakan bahan penting dalam 

studi penelitian lapangan. Proyek lapangan sering dimulai secara kebetulan atau 

karena kepentingan pribadi, seperti saat bekerja, dari hobi, atau menjadi pasien 

atau aktivis. Untuk melakukan penelitian lapangan, Anda harus memperbaiki 

keterampilan mencari dan mendengarkan secara berhati-hati, menggunakan 

memori jangka pendek, dan membiasakan diri untuk menulis. Sebelum 

memasuki lokasi lapangan, Anda perlu berlatih mengamati rincian situasi biasa 

dan kemudian menuliskannya (Neuman, 2018, hal. 469). 

Kutipan tidak langsung  

Kutipan tidak langsung merupakan proses pengambilan tulisan dari sumber lain 

dengan metode paraprasi (paraphrase). Paraprasi (paraphrase) yaitu cara menyajikan 

informasi atau gagasan penting dari tulisan lain dalam bentuk baru tanpa mengubah 

tujuan atau makna asli tulisan tersebut, menggunakan bahasa sendiri. Ada beberapa 

langkah paraprasi yang diterbitkan oleh Universitas Purdue (Purdue Online Writing 

Lab, 1995) sebagai berikut: 

1. Bacalah tulisan yang ingin diparaprasi berulang kali hingga benar-benar 

memahami makna yang disampaikan dalam tulisan tersebut. 

2. Coba tulis ulang tulisan tersebut dalam bahasa sendiri yang mudah dipahami di 

kertas/buku catatan peneliti. 

3. Catat beberapa kata kunci untuk mengingat inti dari tulisan tersebut. 

4. Bandingkan kembali dengan tulisan asli untuk memastikan bahwa semua 

informasi atau gagasan dari tulisan tersebut telah tersampaikan. 

5. Gunakan tanda kutip jika menggunakan istilah asli dari tulisan tersebut dan tidak 

mungkin dibahasakan kembali. 

6. Catat setiap detail sumbernya untuk memudahkan penulisan kembali ke dalam 

tugas akhir yang sedang disusun. 

Contoh: 

Kalimat Asli (Johnson, 1994, hal. 191): 

“Dalam perspektif Durkheim, individu tergantung pada masyarakat (atau 

sekurang-kurangnya pada satu kelompok tertentu dalam masyarakat itu) 

karena kepercayaan dan nilai yang memberi arti dan tujuan hidup dan karena 

norma yang membimbing dan mengatur perilaku. Melemahnya ikatan sosial 

apa pun merusakkan kepercayaan bersama, melemahkan nilai-nilai moral, dan 

mengendurkan struktur normatif. Hasilnya adalah anomi, atau keadaan tanpa 

arti, dan tanpa norma di mana individu menjadi terkatung-katung, putus dari 

ikatan sosial di mana pengaturan normatif itu dilaksanakan”. 

Kalimat paraprasi: 

Dalam perspektif Durkheim (Johnson, 1994), kepercayaan dan nilai dalam 

suatu kelompok masyarakat akan mempengaruhi arti dan tujuan hidup 

seseorang, karena kepercayaan dan nilai merupakan sumber norma yang 
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menguatkan ikatan sosial dan mengatur perilaku. Ikatan sosial yang lemah 

akan merusak nilai-nilai moral dan kepercayaan bersama, sehingga dapat 

menimbulkan anomi (kekacauan), yaitu suatu kondisi tanpa norma (aturan) 

dan ikatan sosial yang mengatur perilaku seseorang. 

Dalam penulisan kutipan tidak langsung, kalimat paraprasi ditulis menyatu 

dengan kalimat-kalimat lain dalam paragraf untuk menjelaskan ide pokok yang ingin 

disampaikan penulis, dengan tetap mencantumkan sumber yang dirujuk. 

Format APA 

Setiap tindakan pengambilan kalimat atau ide pokok dari tulisan lain 

(pengutipan) tanpa mencantumkan sumber dapat mengarah pada tindakan plagiasi. 

Penulisan sumber kutipan secara umum ditulis dalam bentuk catatan kaki (footnote), 

catatan perut (bodynote) atau catatan akhir (endnote). Dalam hal ini, penulisan 

sumber kutipan dalam tugas akhir di lingkungan FISIP Unsyiah merujuk pada 

metode pengutipan yang diterbitkan oleh Asosiasi Psikologi Amerika (APA Style) 

menggunakan catatan perut (bodynote). Fitur APA style ini sudah tersedia di Microsoft 

Word di menu toolbar References untuk memudahkan penulis (lihat  gambar 2.2). 

Mahasiswa dapat menggunakan fitur tersebut dalam proses penyusunan tugas akhir. 

Gambar 2.2 Toolbar References Microsoft Word untuk Kutipan Menggunakan APA 

Style 

 

SUMBER KUTIPAN 

Berikut contoh penulisan kutipan (langsung dan tidak langsung) dan sumber 

kutipan berdasarkan kategori rujukan (sumber kutipan). 

1. Buku (nama, tahun, halaman) 

Kutipan tidak langsung: 

a. Dalam perspektif Durkheim (Johnson, 1994) kepercayaan dan nilai dalam suatu 

kelompok masyarakat akan mempengaruhi arti dan tujuan hidup seseorang, 

karena kepercayaan dan nilai merupakan sumber norma yang menguatkan 

ikatan sosial dan mengatur perilaku. 

b. Ikatan sosial yang lemah akan merusak nilai-nilai moral dan kepercayaan 

bersama, sehingga dapat menimbulkan anomi (kekacauan), yaitu suatu kondisi 

tanpa norma (aturan) dan ikatan sosial yang mengatur perilaku seseorang 

(Johnson, 1994). 
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Kutipan langsung: 

c. “individu tergantung pada masyarakat (atau sekurang-kurangnya pada satu 

kelompok tertentu dalam masyarakat itu) karena kepercayaan dan nilai yang 

memberi arti dan tujuan hidup dan karena norma yang membimbing dan 

mengatur perilaku” (Johnson, 1994, hal. 294).  

2. Chapter Buku (nama, tahun, halaman) 

a. “modernity is already postmosdern” (Ritzer & Goodman, 2006, hal. 151) 

b. Menurut Ritzer dan Goodman (2006, hal. 151), posmodern bukanlah sebuah 

masa konstruksi teori setelah era modern, posmodern juga tidak mutlak 

berlawanan dengan modern, era posmodern justru beriringan dengan era 

modern itu sendiri dalam proses konstruksi teori. 

3. Artikel Jurnal (nama, tahun, halaman) 

a. “sebagian bantuan dana untuk pemberdayaan ekonomi atau yang dikenal 

dengan konsep simpan pinjam dikelola dengan sistem konvensional” (Saputra, 

2016). 

b. Beberapa kondisi sosial masyarakat Aceh pasca Tsunami mempengaruhi 

persoalan-persoalan yang muncul setelah Tsunami............................. (Saputra, 

2016). 

4. Skripsi/Tesis/Disertasi (nama, tahun, halaman) 

a. “....10 tahun pengelolaan dana otonomi khusus Aceh adanya faktor politis dalam 

perubahan regulasi......” (Ghifari, 2019, hal. 3) 

b. Ghifari (2019) menyebutkan bahwa tarik menarik dalam kasus dana otonomi 

khusus pada kenyataannya sangat dipengaruhi oleh faktor politis. 

5. Website (nama, tahun) 

a. “.............tidak beroperasi karena masuk tahap sterilisasi..............” (Dinamika, 

2020). 

b. Ada beberapa langkah paraprasi yang diterbitkan oleh Universitas Purdue 

(Purdue Online Writing Lab, 1995) untuk memudahkan penulis. 

6. Dokumen (nama penulis/institusi, tahun, halaman) 

a. “pengambil-alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan 

ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri” (Kemdikbud, 2016). 

b. Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2015-2035 menunjukkan 

kecenderungan menurun (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018). 

7. Wawancara (nama, tanggal wawancara) 

a. “saya mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh kepala desa” (wawancara 

dengan bapak Ahmad, 9 Oktober 2019). 

b. Bapak Ahmad mengatakan bahwa apa yang terjadi pada anak-anak di desa A 

sangat memprihatinkan (wawancara, 9 Oktober 2019). 
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DAFTAR PUSTAKA 

Tertib Kepustakaan: 

a. Setiap sumber rujukan yang disebut dalam isi skripsi harus dicantumkan dalam 

daftar pustaka. 

b. Sumber rujukan di dalam daftar pustaka dikelompokkan berdasarkan jenis 

dokumen seperti buku, artikel, internet, dsb. 

c. Daftar pustaka harus diurut berdasarkan abjad (alphabetic). 

d. Rujukan pengarang yang sama disusun mengikuti tahun penerbitan buku. 

Adapun format penulisan daftar pustaka dalam tugas akhir FISIP merujuk pada 

metode penulisan APA style. Sebagaimana kutipan, fitur daftar pustaka (bibliography) 

juga tersedia di menu toolbar Microsoft Word yang dapat digunakan oleh mahasiswa 

untuk memudahkan proses penulisan. 

Jika penulis menggunakan fitur citation pada Microsoft Word dalam proses 

pengutipan, maka daftar pustaka dapat dibuat secara otomatis. Penulis hanya tinggal 

memilih bagian bibliography seperti pada kotak kuning di dalam gambar 2.3, lalu 

semua sumber yang dirujuk di dalam tulisan akan muncul secara otomatis tanpa 

terkecuali. Penulis hanya tinggal menyusun daftar rujukan tersebut sesuai dengan 

kategori dokumen seperti buku, artikel jurnal, website, dan lainnya. 

Gambar 2.3 Menu Bibliography di Toolbar Microsoft Word 

 

Berikut contoh penulisan daftar pustaka dalam format APA; 

a. Buku Dengan Penulis Tunggal 

Nama belakang penulis, nama depan (dibalik). (tahun). Judul Buku. Kota: Penerbit 

Contoh: 

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, 

dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

b. Buku Dengan 2 Penulis 

Nama penulis pertama dan kedua (dibalik). (tahun). Judul Buku. Kota: Penerbit 

Contoh: 

Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. (2006). Metode Penelitian 

Kuantitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
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c. Buku dengan lebih dari 2 penulis 

Nama penulis pertama (dibalik), ditambah keterangan dkk. (tahun). Judul Buku. 

Kota: Penerbit 

Contoh: 

Sihbudi, Riza, dkk. (2001). Bara Dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan 

Solusi Atas Konflik-konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau. Bandung: Mizan 

d. Chapter Buku 

Nama penulis Chapter buku (dibalik). (tahun). Judul Chapter Buku. Nama penulis, 

Judul Buku. Kota: Penerbit 

Contoh: 

Ritzer, G., & Goodman, D. (2006). Postmodern Social Theory. Dalam J. H. Turner, 

Handbook of Sociological Theory. USA: Springer. 

e. Buku dengan Editor Tanpa Penulis Utama. 

Nama editor (dibalik), ditambahkan keterangan (eds.). (tahun). Judul Buku. Kota: 

Penerbit 

Contoh: 

Berger, Peter L., dan Samuel P. Huntington (Eds.). (2002). Many Globalizations: 

Cultural Diversity In The Contemporary World. New York: Oxford University Press 

f. Artikel Jurnal dan Majalah 

Nama Penulis (dibalik). (Tahun Edisi). Judul Artikel. Nama Jurnal, Volume, 

halaman. 

Contoh: 

Saputra, A. (2016). Sosiologi Bencana: Sebuah Refleksi Pasca Gempa dan Tsunami 

di Aceh. Jurnal Sosiologi USK, 9(1), 55-66. 

g. Skripsi/Tesis/Disertasi 

Nama Penulis (dibalik). (Tahun). Judul Karya. Jenis Karya. Lembaga Penerbit 

Contoh: 

Ghifari, Muhammad Suhail. (2019). Praktik Politik Transaksional Pada Sistem 

Desentralisasi Asimetris di Aceh (Studi Analisis 10 Tahun Pengelolaan Dana Otonomi 

Khusus Periode 2008-2018). Skripsi. FISIP Unsyiah 

h. Artikel Media/Koran Cetak 

Nama Penulis (dibalik). (Tanggal). Judul Artikel. Nama Media. Halaman. 

Contoh: 

Eddie, D. (2016, December 12). Aceh Darurat Narkoba. Serambi Indonesia, pp. 4. 
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i. Artikel Media/Koran Online 

Nama Penulis (dibalik). (Tanggal). Judul Artikel. Nama Media. Alamat Website. 

Contoh: 

Davies, W. (2020, March 24). The Last Global Crisis Didn't Change the World. But 

This One Could. The Guardian. Diakses dari 

https://www.theguardian.com/commentisfree/ 2020/mar/24/coronavirus-crisis-

change-world-financial-global-capitalism 

 

j. Website 

Nama Penulis (dibalik). (Tahun). Judul Artikel/Tulisan. Tanggal Akses. Alamat 

website. 

Contoh: 

Desilver, D., dan Masci, D. (2017). World’s Muslim Population More Widespread than 

You Might Think. September 3, 2019, diakses dari 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-

more-widespread-than-you-might-think/ 

k. Dokumen 

Nama Penulis/Instansi. (tahun). Judul Dokumen. Kota: Penerbit 

Contoh: 

Pemerintah Kota Banda Aceh. (2018). Grand Desain Pembangunan Kependudukan 

Kota Banda Aceh. Banda Aceh: Bappeda. 

l. Dokumen Website 

Nama/Lembaga Penulis. (Tahun). Judul Dokumen. Alamat website. 

Contoh: 

ILO. (2014). World Social Protection Report 2014-15: Building Economic Recovery, 

Inclusive Development and Social Justice. Diakses dari  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf 

 

m. Film/Musik/Karya Seni 

Nama Pencipta/Sutradara. (tahun). Judul Karya. Jenis Karya. 

Contoh: 

Bramantyo, H. (Director). (2011). Tanda Tanya. Film. 
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Mendeley References Tool 

Mendeley merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan dalam proses 

penulisan ilmiah. Aplikasi Mendeley memudahkan peneliti dalam mencari literatur, 

mengutip dan menulis referensi. Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, sangat 

disarankan untuk menggunakan aplikasi Mendeley agar memudahkan proses 

pengutipan. Aplikasi Mendeley dapat di download di situs resmi Mendeley, lalu 

dipasang (install) dengan mudah seperti aplikasi lainnya. Pasang juga plug-in untuk 

Microsoft Word yang telah disediakan pada bagian tools menu toolbar aplikasi 

Mendeley setelah dibuka (lihat gambar 2.4). Buat akun Mendeley untuk memudahkan 

pengaturan referensi dan proses pengutipan, lalu masuk (log-in) melalui aplikasi yang 

telah dibuka. 

Gambar 2.4 Menu install Microsoft Word Plug-in pada tools Aplikasi Mendeley 

 

Pemasangan plug-in Mendeley pada Microsoft Word akan memudahkan peneliti 

dalam proses pengutipan karena dapat diakses langsung dari Microsoft Word. Berikut 

tampilan Mendeley pada menu toolbar Microsoft Word setelah memasang plug-in dan 

siap digunakan untuk melakukan proses pengutipan. 

Gambar 2.5 Tampilan Mendeley pada Menu Toolbar References Microsoft Word 

 

Jika sudah terpasang, aplikasi Mendeley harus dibuka bersamaan dengan 

dokumen Microsoft Word yang sedang dikerjakan. Peneliti dapat mencari dokumen 

melalui aplikasi Mendeley pada bagian literature search (lihat gambar 2.6). Peneliti 

sebaiknya mengetik kata kunci dari topik artikel yang sedang ditulis, untuk 

memunculkan ragam artikel terkait topik tersebut. Lalu berbagai tulisan tentang kata 

kunci yang telah diketik akan muncul dalam daftar artikel. Kata kunci yang diketik 

sebaiknya merupakan kata kunci topik, tidak terlalu spesifik seperti sebuah judul, 

karena jika artikel tidak ditemukan, Mendeley akan memberikan beberapa saran 
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tulisan terkait topik yang dicari. Namun jika kata kunci yang diketik cukup detail, 

misalnya sebuah judul, lalu tulisan tersebut tidak ditemukan, Mendeley tidak dapat 

memberikan saran artikel alin yang terkait. 

Gambar 2.6 Literature Search pada aplikasi Mendeley 

 

Pilih salah satu artikel, periksa detail informasi dari artikel tersebut pada kotak 

dialog di sebelah kanan, pastikan informasinya tercantum dengan detail seperti 

alamat URL dan DOI atau ISBN, lalu klik save reference pada bagian atas kotak dialog 

tersebut (lihat gambar 2.7). Maka dokumen tersebut telah tersimpan dalam library 

dan dapat diakses dengan mudah saat penulisan sumber kutipan. 

Gambar 2.7 Hasil Pencarian Artikel dan Informasi tentang Artikel 

 

Jika penulis memiliki beberapa dokumen (dalam bentuk pdf) yang telah disimpan 

dalam komputer pribadi (PC), maka dapat dengan mudah ditambahkan ke dalam 

library di Mendeley untuk memudahkan penulisan sumber kutipan. Klik My Library di 

bagian sebelah kiri, buka folder penyimpanan dokumen di komputer, lalu tarik dan 
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lepaskan (drag and drop) pada aplikasi Mendeley (lihat gambar 2.8). Lalu masukkan 

informasi terkait dokumen tersebut. Maka dokumen siap untuk disitasi. 

 

 

Gambar 2.8 Drag and Drop Dokumen dari PC ke Library Mendeley 

 

Ketika peneliti menulis kutipan dalam tulisan di Microsoft Word (diutamakan 

menulis kutipan tidak langsung), maka untuk mencantumkan sumber kutipan, 

cukup klik insert citation pada menu toolbar references (lihat gambar 2.9) lalu akan 

muncul kotak dialog untuk mengisi informasi tentang sumber rujukan, cukup tulis 

kata kunci dari dokumen yang telah disimpan di library Mendeley, seperti nama 

penulis atau judul, pilih dokumen yang muncul, lalu klik oke (lihat gambar 2.10). 

Maka sumber kutipan akan muncul secara otomatis dalam tulisan. 

Gambar 2.9 Insert Citation Mendeley pada Toolbar References Microsoft Word 
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Gambar 2.10 Kotak Dialog Pencarian Dokumen 

 

Penyusunan daftar Pustaka juga dapat dilakukan melalui aplikasi Mendeley, pada 

menu insert bibliography pada Mendeley references toolbar. Dalam hal ini, peneliti 

sangat dimudahkan dalam proses penulisan laporan penelitian.  
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G. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM  PENULISAN 

a. Kata penghubung, seperti sehingga, sedangkan, dan, maka, tidak boleh 

dipakai untuk memulai suatu  kalimat; 

b. Kata depan, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di 

depan subyek atau memulai kalimat (merusak susunan kalimat); 

c. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di; 

d. Kata “analisa” seharusnya ditulis “analisis” 

e. Hindari ungkapan yang bergaya emosi dan anjuran (contohnya; temuan maha 

penting, hasilnya sangat menarik, seharusnya, semestinya dan lain-lain); 

f. Penulisan “...…ir” seperti “diinventarisir”,  harus diganti “diinventarisasi” kata 

“eskploitir” menjadi “eksploitasi” dan sebagainya; 

g. Penulisan efektip, produktip, negatip, huruf p diganti dengan huruf f maka 

menjadi; efektif, produktif, negatif; 

h. Kata data-data adalah keliru, karena “data” adalah jamak dari kata datum 

yang tunggal; 

i. Nama undang-undang harus ditulis lengkap sesuai dengan judulnya; 

j. Antara sumber kutipan dalam teks dan daftar pustaka, harus ada hubungan  

timbal balik;  yang ada dalam daftar pustaka dapat ditemukan dalam teks, 

dan yang dikutip dalam teks terdapat sumbernya dalam daftar pustaka. 
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BAB III KETENTUAN HALAMAN-HALAMAN AWAL 

 Tugas akhir (skripsi) pada umumnya terdiri dari bagian awal, bagian isi dan 

bagian akhir. Bagian awal terdiri dari lembaran-lembaran mulai dari halaman sampul 

skripsi hingga halaman abstrak. Bagian isi terdiri dari sejumlah bab, dimulai dari 

pendahuluan hingga penutup. Sementara bagian akhir memuat daftar pustaka dan 

lampiran. Bagian ini memuat beberapa ketentuan penulisan setiap halaman awal 

pada skripsi. 

A. HALAMAN SAMPUL  

a. Halaman sampul pada cetakan skripsi menggunakan kertas berwarna merah 

maroon dan dicetak tebal (hardcover). 

b. Halaman sampul terdiri dari judul, tulisan skripsi, logo instansi, biodata singkat 

penulis, dan unit kerja. 

c. Semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal (single 

line spacing), ukuran 12 poin, terletak simetris di tengah halaman (center). 

d. Pada bagian punggung sampul harus tercantum informasi skripsi; nama 

penulis, NIM, Judul, tahun, dan tulisan Unsyiah. Semua tulisan menggunakan 

huruf kapital dengan jarak 3 cm dari tepi atas dan tepi bawah (lihat gambar 

3.1).  

e. Format halaman sampul dapat dilihat pada lampiran 1. 

B. HALAMAN JUDUL 

Informasi yang dicantumkan pada halaman judul sama dengan halaman 

sampul, namun pada halaman judul ditambahkan informasi tujuan penulisan 

skripsi. Format halaman dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

C. LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

Halaman pengesahan berisi tanda tangan para dewan penguji dan diketahui 

oleh dekan, yang berfungi untuk menjamin keabsahan tugas akhir skripsi dan 

menandakan bahwa skripsi tersebut telah diterima. Format halaman dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

 

D. LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Halaman persetujuan ditandangani oleh pembimbing dan diketahui oleh 

koordinator program studi, untuk membuktikan bahwa skripsi tersebut disusun 

melalui proses bimbingan dan isi dari skripsi telah disetujui oleh pembimbing. 

Format halaman dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

E. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

a. Halaman pernyataan memuat pengakuan ORISINALITAS skripsi dan bebas 

plagiasi dibuktikan dengan hasil cek plagiasi.. 

b. Batas toleransi hasil cek plagiasi adalah 30%. 
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c. Lembaran hasil cek turnitin dilampirkan pada bagian lampiran (lihat lampiran 

9). 

d. Halaman pernyataan harus ditanda tangani oleh penulis di atas materai Rp. 

6000. 

e. Format halaman pernyataan dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

F. KATA PENGANTAR 

Kata pengantar memuat pernyataan syukur karena telah menyelesaikan 

skripsi serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Pada bagian akhir kata pengantar, tulis 

nama tempat dan tanggal, tanda tangan, dan nama penulis, yang diketik rata 

kanan (align text right). 

Contoh: 

Banda Aceh, 12 Februari 2020 

 

(Muhammad) 

 

G. DAFTAR ISI 

Daftar isi ditulis dengan ketentuan 1 spasi, dan tambahkan 1 spasi untuk 

memisahkan antar bab. Penulisan isi setiap bagian dalam bab, cukup hanya 

sampai sub bab. Daftar isi mencerminkan keseluruhan isi skripsi, dari halaman 

judul sampai lampiran (sistematika penyusunan skripsi dapat dilihat pada 

lampiran 6). 

 

H. DAFTAR TABEL/GAMBAR/GRAFIK 

Daftar tabel/gambar/grafik diletakkan setelah daftar isi, diketik dengan spasi 

tunggal (single line spacing). 

 

I. DAFTAR LAMPIRAN 

Ketentuan penulisan halaman daftar lampiran 

a. Halaman daftar lampiran diletakkan setelah halaman daftar 

tabel/gambar/grafik 

b. Halaman daftar lampiran diketik dengan spasi tunggal (single line spacing). 

c. Setiap lampiran diberi judul dengan urutan angka romawi, misalnya Lampiran 

I, dst. 

d. Halaman pertama yang dilampirkan pada bagian lampiran adalah Daftar 

Riwayat Hidup (DRH), diikuti lembaran hasil cek turnitin, dan bukti-bukti 

penelitian lainnya seperti surat penelitian dan lain-lain. 

e. Daftar riwayat hidup (DRH) menerangkan nama lengkap, tempat dan tanggal 

lahir, nama ayah dan ibu, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, dan 
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prestasi yang pernah diraih. Format halaman DRH dapat dilihat pada lampiran 

8. 

 

J. KETENTUAN PENULISAN ABSTRAK 

a. Jumlah kata dalam abstrak minimal 200 kata, maksimal 300 kata, dengan 

spasi tunggal (single line spacing). 

b. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

c. Setiap istilah dari bahasa asing pada abstrak bahasa Indonesia harus diketik 

miring (italic), sementara abstrak dalam bahasa inggris ditulis tegak secara 

keseluruhan. 

d. Abstrak memuat ringkasan penelitian terkait latar belakang, tujuan penelitian, 

teori dan metode yang digunakan, hasil penelitian (kesimpulan) dan 

saran/rekomendasi. 

e. Abstrak diikuti oleh kata kunci minimal 3 dan maksimal 5 kata/kelompok kata. 

f. Format halaman abstrak dapat dilihat pada lampiran 7. 
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BAB IV METODE PENELITIAN KUALITATIF 

Menurut Creswell (2007) setidaknya ada 5 jenis penelitian kualitatif yang umum 

digunakan dalam penelitian ilmu sosial, yaitu penelitian naratif, fenomenologi, 

grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Setiap jenis penelitian yang digunakan 

akan mempengaruhi metode penulisan hasil penelitian, dalam hal ini adalah skripsi 

mahasiswa. Oleh karena itu, panduan ini hanya akan memuat format dan hal-hal 

yang pada umumnya terdapat dalam laporan penelitian sosial kualitatif. Program 

studi dapat menambah ataupun mengurangi setiap sub bab yang mungkin tidak 

diperlukan dalam jenis penelitian tertentu dan menyesuaikan gaya penulisan 

skripsi dengan jenis penelitian yang digunakan. Berikut sistematika laporan 

penelitian kualitatif yang umum digunakan, dari pendahuluan hingga penutup: 

JUDUL 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Fokus penelitian 

1.3 Rumusan masalah 

1.4 Tujuan penelitian 

1.5 Manfaat penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

2.2 Perspektif teoretis 

2.3 Kerangka berpikir 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

3.2 Jenis Penelitian 

3.3 Metode Pengumpulan data 

3.4 Informan Penelitian 

3.5 Sumber data 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.7 Jadwal Penelitian 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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Proposal Skripsi kualitatif terdiri atas Judul, BAB I, BAB II dan BAB III. 

Sementara laporan/skripsi mencakup keseluruhan bab dari pendahuluan hingga 

penutup, dilengkapi dengan halaman-halaman pada bagian awal, serta daftar 

pustaka dan lampiran pada bagian akhir. Berikut penjelasan untuk setiap bab dan 

sub bab pada bagian isi skripsi. 

A. JUDUL 

Judul penelitian kualitatif hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Judul harus mencerminkan tema inti atau konsentrasi peminatan masing-masing 

prodi, ditulis secara singkat, jelas dan tepat. 

b. Judul harus mencerminkan topik yang baru dan kekinian, bukan topik yang telah 

dikaji berulang kali (novelty). 

c. Judul harus menggambarkan substansi atau tujuan penelitian. 

d. Judul harus mencerminkan kedalaman data penelitian, sesuai dengan metode 

penelitian sosial kualitatif, bukan hubungan antar variabel. 

e. Judul skripsi dibolehkan memiliki sub judul yang ditulis dalam kurung di bawah 

judul besar. 

Contoh judul skripsi penelitian kualitatif: 

1. Analisis Konstruksi Realitas Media tentang Berita Kasus Korupsi Gubernur 

Aceh di Harian Serambi Indonesia 

 

2. Ritual dan Solidaritas Sosial dalam Perspektif Interaksi Ritual Randall Collins 

(Studi Kasus Tarekat Syattariyah Abu Habib Muda Seunagan) 

B. BAB I PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan merupakan bagian awal untuk menjelaskan masalah yang 

ingin diteliti. Bagian ini berisi uraian mengenai : 1) Latar belakang masalah, 2) 

Fokus Penelitian, 3) Rumusan masalah, 4) Tujuan penelitian, dan 5) Manfaat 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada bagian ini dijelaskan berbagai faktor-faktor yang melatarbelakangi 

perlunya masalah ini untuk diteliti, hal ini dapat dilihat dari segi arti pentingnya 

dan motivasi dalam melakukan penelitian. Perlu disampaikan tentang adanya 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan, juga argumentasi perlunya 

penelitian dilakukan. Perlu juga ditampilkan data empiris tentang masalah yang 

diteliti dengan mencantumkan sumber yang akurat. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan deskripsi cakupan/lingkup masalah penelitian 

yang hendak dikaji/diteliti. Fokus penelitian berisi rincian pernyataan tentang 

aspek-aspek atau topik-topik penting yang akan dikaji/diungkapkan dalam 

penelitian. Fokus penelitian tidak dibuat dalam bentuk pertanyaan (?), tetapi 

merupakan uraian dari fokus masalah yang sangat rinci dan jelas. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Rumusan masalah juga 

dapat dikatakan sebagai pernyataan yang lengkap dan terinci mengenai ruang 

lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena dan identifikasi 

masalah. Rumusan masalah harus dibuat sesuai dengan logika penelitian 

kualitatif yang holistik (menyeluruh), induktif (khusus), dan naturalistik 

(alamiah), yang berarti sangat dekat dengan gejala yang akan diteliti.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah target atau sasaran hasil yang ingin dicapai dalam 

penelitian berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Tujuan penelitian tentu harus sejalan dan konsisten dengan rumusan masalah 

dan fokus penelitian. Apa yang dinyatakan dalam rumusan masalah dan fokus 

penelitian perlu dinyatakan sebagai tujuan penelitian. Formulasi tujuan 

penelitian tidak dibuat dalam kalimat pertanyaan (question), akan tetapi ditulis 

dalam kalimat pernyataan (statement) dengan menggunakan kata kerja, seperti 

mendeskripsikan, mengidentifikasi, menganalisis, mengetahui, dan lain-lain. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian harus menggambarkan kegunaan, kontribusi atau 

signifikansi penelitian. Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

(1) manfaat secara teoritis, yaitu memperkaya atau mengembangkan khazanah 

keilmuan tertentu, dan (2) manfaat secara praktis, yaitu menjadi bahan masukan 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. 

C. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dalam penelitian ilmiah sebagai 

pemandu peneliti agar fokus penelitian tetap sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Ada 5 (lima) fungsi dan peran tinjauan pustaka bagi penelitian: (1) memberikan 

informasi untuk mendeskripsikan definisi-definisi, asumsi-asumsi, serta keterbatasan 

dari penelitian yang akan dilakukan; (2) untuk mempertegas posisi dan signifikansi 

penelitian yang akan dilakukan; (3) memberikan gambaran umum mengenai 

permasalahan, filosofis, pendekatan metode, instrumen pengumpul data, dan model 

analisis data; (4) menilai kemungkinan keberhasilan penelitian serta manfaat dari 

kemungkinan temuan penelitian. 

Oleh karena itu, isi pada bagian tinjauan pustaka (literature review) harus 

memuat 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) penelitian terdahulu; (2) perspektif teoretis; (3) 

kerangka berpikir. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini, penulis harus mengemukakan hasil-hasil penelitian orang 

lain yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Temuan-temuan hasil 

penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penguat penelitian tidak harus sama 

persis dengan topik penelitian yang dilakukan, namun memuat fenomena yang 
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serupa. Oleh karena itu, penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu 

harus dilakukan sejak penulis menentukan topik penelitian. 

Komposisi bagian penelitian terdahulu ini dapat ditulis dalam bentuk narasi 

ataupun tabel, dengan syarat harus memuat hal-hal berikut: 

a. Nama peneliti terdahulu, judul penelitian, jenis penelitian, tahun, dan lokasi 

penelitian. 

b. Perspektif dan pendekatan penelitian yang digunakan. 

c. Temuan penelitian. 

d. Kritik penulis terhadap hasil penelitian tersebut. 

e. Signifikansi penelitian yang sedang dilakukan (persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian terdahulu). 

2.2 Perspektif Teoretis 

Menurut Creswell (2016) peneliti umumnya menggunakan istilah perspektif 

teoretis dalam penelitian kualitatif. Dalam panduan ini, penggunaan istilah 

tersebut hanya sebagai acuan umum, artinya dapat disesuaikan kembali dengan 

tujuan penelitian, misalnya menggunakan istilah kerangka teoritik atau 

pendekatan teoritik. Istilah juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan 

di masing-masing program studi atau kedalaman penelitian yang bersifat 

deskripsi, eksplanasi atau eksplorasi. 

Pada bagian ini, peneliti harus mengemukakan teori yang digunakan dalam 

penelitiannya. Teori yang digunakan harus dapat mendiskusikan pertautan 

fenomena, masalah, metodologi dan filosofi penelitian secara interaktif. Untuk itu, 

seorang peneliti/mahasiswa perlu melakukan kajian literatur terhadap buku teks, 

jurnal ilmiah, dokumen atau informasi relevan, guna membangun wacana, 

gagasan dan landasan pemikiran terkait topik penelitian. 

Pada bagian ini, peneliti juga harus mampu mengelaborasi teori yang 

digunakan dengan masalah penelitian. Peneliti harus mampu mendialogkan teori 

dan permasalahan yang dikaji, untuk memberikan gambaran yang utuh mengapa 

permasalahan tersebut layak dikaji secara empiris dan teoritis. Artinya, teori pada 

bagian ini tidak berdiri sendiri, namun merupakan alat yang digunakan untuk 

menganalisa masalah. Disini peneliti menyampaikan analisa awal terhadap 

permasalahan menggunakan argumentasi teori. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada bagian ini peneliti menyampaikan gagasannya dengan menganalisa 

masalah penelitian menggunakan teori. Dalam membangun argumentasi 

terhadap masalah yang diteliti, tidak dibenarkan untuk mengutip pendapat orang 

lain. Narasi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk bagan/skema untuk 

melihat keterkaitan masalah dengan teori dan arah penelitian yang ingin dicapai 

secara menyeluruh. 
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D. BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini memuat metode atau cara penelitian dilakukan. Format pada bagian 

ini harus disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan, dan dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian di masing-masing program studi, misalnya bagian 

lokasi penelitian diganti dengan penjelasan subjek penelitian, seperti pada penelitian 

tokoh, dan sebagainya. 

3.1 Lokasi Penelitian 

Disini peneliti mendeskripsikan tempat dan kondisi realitas dimana penelitian 

dilakukan serta alasan memilih lokasi tersebut. Alasan yang dikemukakan harus 

bersifat obyektif, yaitu berkaitan dengan masalah penelitian dan kondisi realitas 

lokasi tersebut. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian harus relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti, 

maka disini peneliti harus menjelaskan alasan memilih jenis penelitian tersebut. 

Jenis penelitian ini berguna untuk memandu peneliti dalam melakukan 

penelitian, cara mengumpulkan data, cara menganalisa data, serta cara 

menyampaikan hasil/temuan penelitian. Ada beberapa jenis penelitian umum 

yang disampaikan oleh Creswell (2016) seperti penelitian naratif, etnografi, studi 

kasus, fenomenologi, dan grounded. 

3.3 Sumber data 

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. 

Secara umum, sumber data dibagi 2 (dua) jenis, yaitu data lapangan atau yang 

dikenal dengan data primer; dan data sekunder yaitu hasil penelaahan dokumen, 

baik berupa buku-buku teks, laporan penelitian, film, foto, dan lain sebagainya. 

Disini peneliti perlu menjelaskan data apa yang akan dikumpulkan, misalnya 

data primer diperoleh dari hasil wawancara, data sekunder berupa foto kondisi 

sosial lapangan penelitian, buku teks, dan lain sebagainya. 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

Pada bagian ini, penulis/mahasiswa harus menyebutkan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dan alasan menggunakan metode tersebut. 

Misalnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, maka jenis 

observasi apa yang dipilih, observasi partisipan atau yang lain, lalu mengapa 

memilih jenis tersebut. Secara umum, teknik pengumpulan data kualitatif yang 

digunakan waktu observasi, wawancara dan dokumentasi, tergantung pada 

kebutuhan data yang akan digali. 

3.5 Informan Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dikenal dengan informan, yaitu 

orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data terkait masalah 

penelitian yang dikaji. Disini peneliti harus menjelaskan cara penentuan informan 
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(seperti purposive, dll.), menyebutkan jumlah informan dan alasan mengapa orang 

tersebut dapat dijadikan sebagai informan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini perlu dijelaskan proses pelacakan dan pengaturan secara 

sistematis terhadap dat-data yang telah terkumpul, baik transkrip wawancara, 

catatan lapangan, atau bahan-bahan lainnya agar peneliti dapat menyajikan hasil 

temuan penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan 

sepanjang proses penelitian hingga proses penyajian dan penyampaian data hasil 

penelitian. Disini peneliti perlu menjelaskan langkah-langkah atau model analisis 

yang digunakan; model analisis domain, komparasi, dan sebagainya. 

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Jadwal kegiatan penelitian dikemukakan mulai dari masa pelaksanaan 

penelitian hingga penyelesaian laporan penelitian (skripsi). Jadwal kegiatan ini 

disajikan secara rinci dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Rencana Kegiatan Penelitian 

Bulan dan Tahun Pelaksanaan 
Penelitian 

Jan Feb Mar April Mei Juni 

1 Penyusunan Proposal       

2 Seminar Proposal       

3 Penelitian dan Penyusunan 
Skripsi 

      

4 Ujian Sidang Skripsi       

 

E. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam menulis hasil penelitian kualitatif, peneliti sedapat mungkin menjaga 

objektivitas dan menghindari subjektivitas guna menjamin netralitas dan kebenaran 

ilmiah. Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan penelitian (hasil 

penelitian) harus merupakan serangkaian fakta yang sudah direduksi secara cermat 

dan sistematik, serta bukan sekedar kesan selintas peneliti apalagi hasil karangan 

biasa, lebih-lebih hasil manipulasi peneliti itu sendiri (fiktif). 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

Bagian ini berisi tentang deskripsi realitas dan konteks objek penelitian, 

karakteristik objek penelitian, struktur organisasi dan data-data pendukung yang 

relevan untuk menjelaskan masalah penelitian. Setiap data yang ditulis pada 

bagian ini harus memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan, dengan 

tujuan menjelaskan konteks lokasi penelitian. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini merupakan penjelasan inti dari temuan penelitian. Bagian ini tidak 

harus baku, dapat disesuaikan dengan jenis, metode dan kebutuhan data hasil 

penelitian. Disini peneliti memaparkan data-data temuan penelitian yang telah 
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direduksi dan dianalisa. Pemaparan data temuan penelitian harus berorientasi 

pada fenomena, fokus, dan rumusan masalah penelitian secara utuh, baik data 

hasil observasi, hasil wawancara, maupun data dari dokumen-dokumen. Selain 

itu, data tersebut ditafsirkan lebih mendalam dan dianalisa menggunakan teori 

untuk menemukan makna dibalik fakta. 

Setiap sub bab pada bagian ini dapat dipisahkan antara hasil penelitian dan 

pembahasan (dengan tidak saling mengulang antar sub bab), namun dapat juga 

disatukan, sesuai dengan kebutuhan penyampaian data berdasarkan jenis 

penelitian. 

F. BAB V PENUTUP 

Bab penutup ini adalah bab rangkuman yang memiliki keterkaitan antar bab 

sebelumnya. Dalam bab ini memuat dua hal penting yaitu kesimpulan dan saran. 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian 

yang ditulis secara singkat, padat dan jelas. Setiap poin inti yang disampaikan 

dalam kesimpulan harus merujuk pada poin-poin pertanyaan inti dalam rumusan 

masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam penyajian kesimpulan, 

peneliti harus dapat membedakan antara dugaan, penemuan, dan kesimpulan, 

karena dalam kesimpulan tidak ada lagi pembahasan atau rujukan pustaka 

(kutipan). Selain itu, kesimpulan juga harus memuat implikasi dari temuan 

penelitian bagi kehidupan praktis maupun konteks teoritis, pemanfaatan 

penelitian dan kemungkinan penelitian lebih lanjut. 

5.2 Saran 

Saran memuat pernyataan-pernyataan rekomendasi, baik secara praktis 

maupun teoritis. Secara praktis berhubungan dengan pemanfaatan hasil 

penelitian oleh pihak yang terkait dengan topik penelitian, sementara saran 

teoritis berkaitan dengan apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan 

pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji. 

G. DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini memuat semua sumber yang dirujuk dalam tulisan dan diurut 

menurut abjad. Daftar pustaka yang digunakan diusahakan merupakan terbitan 

terbaru (sekitar 10 tahun terakhir). 

H. LAMPIRAN 

Bagian ini berisi tentang data-data pendukung penelitian yang tidak masuk ke 

dalam isi tulisan namun perlu dilampirkan untuk menunjang penjelasan terhadap 

teks/tulisan.  



 

28 
 

BAB V METODE PENELITIAN KUANTITATIF 

Penelitian sosial kuantitatif yaitu penelitian dengan menggunakan populasi atau 

sampel tertentu dimana pengumpulan datanya menggunakan instrumen-instrumen, 

analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis. 

Adapun sistematika laporan penelitian kuantitatif dapat dikemas dalam sistematika 

seperti berikut: 

JUDUL 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.6 Manfaat Penelitian 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.2 Kerangka Teori 

2.3 Definisi Operasional 

2.4 Kerangka Berpikir 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2 Pendekatan Penelitian 

3.3 Variabel Penelitian 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.2 Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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Proposal skripsi kuantitatif terdiri atas Judul, BAB I, BAB II, BAB III, dan Daftar 

Pustaka. Sementara laporan/skripsi mencakup keseluruhan bab dari pendahuluan 

hingga penutup, dilengkapi dengan halaman-halaman pada bagian awal, serta daftar 

pustaka dan lampiran pada bagian akhir. Berikut penjelasan untuk setiap bab dan 

sub bab pada bagian isi skripsi. 

A. JUDUL  

Judul penelitian terdiri atas susunan kata yang mampu memberi gambaran 

secara utuh atas keseluruhan isi penelitian yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. 

Judul penelitian dapat disertai dengan sub judul yang menjelaskan judul utama. 

Selain itu, judul harus mencerminkan tema inti atau konsentrasi peminatan masing-

masing prodi peneliti, ditulis dalam kalimat singkat, jelas dan tepat. 

Lebih lanjut, judul sedapat mungkin harus bisa menghindari multitafsir, dan 

tidak bias makna. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan peneliti ketika 

membuat judul penelitian; 

1) Judul harus bisa menggambarkan substansi atau isi dari kegiatan penelitian yang 

akan dilakukan, atau isi karya tulis skripsi yang akan dibuat.  

2) Judul tidak boleh dirumuskan terlalu umum. Sebuah judul harus dibuat secara 

lebih spesifik untuk bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca. 

3) Judul harus mencerminkan ide-ide baru dari topik yang diteliti. 

4) Judul tidak boleh terlalu panjang, sehingga lebih memudahkan pembaca untuk 

langsung memahami substansi dari skripsi, maksimal 20 kata substantif.  

5) Judul harus menggunakan bahasa yang universal, maka tidak diperbolehkan 

mengandung suatu singkatan kata atau kalimat yang bisa membingungkan 

pembaca. 

Berikut ini adalah contoh sebuah judul penelitian yang dapat menggunakan 

paradigma penelitian kuantitatif: 

PENGARUH POPULARITAS DAN AKSEPTABILITAS CALON LEGISLATIF 

TERHADAP ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK 

(Studi Penelitian Pemilih Pemula di Kabupaten Bireuen Pada Tahun 2018) 

B. BAB I PENDAHULUAN 

Wilkinson (Creswell, 2016, hal. 142) mengatakan bahwasanya pendahuluan 

merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang 

penelitian yang ditulis. Tujuannya untuk membangun kerangka penelitian sehingga 

pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan 

penelitian yang lain. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang merupakan tempat untuk mengemukakan dan menjelaskan 

fenomena masalah penelitian. Pada latar masalah peneliti harus menggambarkan 

secara akurat dan jelas tentang fenomena yang akan dikaji, keterkaitan dengan 

judul, rangkaian antara variabel secara interaktif dengan mengemukakan data 
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dan fakta realitas sebagai alasan pentingnya dilakukan penelitian, serta sedapat 

mungkin harus mengurangi narasi atau pendapat pribadi. Penulisan latar 

belakang masalah haruslah memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini;  

1) Penulis harus mampu memperlihatkan adanya peristiwa atau fakta sebagai 

suatu masalah yang layak untuk diteliti. Penulis bisa memperkuat fakta 

tersebut dengan cara menampilkan data-data yang diperoleh dari sumber yang 

bisa dipercaya. 

2) Penulis harus mampu memberikan alasan yang kuat bahwa masalah yang 

muncul pada suatu tempat tertentu merupakan suatu masalah yang menarik 

atau layak untuk diteliti. Penulis dapat menjelaskannya dengan cara 

menunjukkan adanya kesenjangan yang muncul antara apa yang terjadi 

dengan apa yang seharusnya terjadi.  

3) Peneliti dapat memperkuat alasannya dengan cara menggambarkan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atas teori atau model yang akan 

diteliti. Selanjutnya peneliti dapat meyakinkan bahwa latar dari penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitiannya memiliki kesamaan dengan latar dari 

penelitian sebelumnya sehingga relevan digunakan untuk menguji teori atau 

model yang akan diteliti. 

4) Apabila penelitian yang akan diselenggarakan adalah basic research (penelitian 

yang berorientasi pada pengembangan keilmuan) maka peneliti harus mampu 

memberikan alasan yang kuat mengenai pentingnya untuk melakukan 

penelitian atas suatu teori atau model yang dipilih oleh peneliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah atau juga dikenal dengan pertanyaan penelitian 

merupakan pernyataan yang tegas oleh penulis untuk bertanya mengenai 

permasalahan yang akan dibahas dan dicari jawabannya. Adapun beberapa hal 

yang harus diperhatikan; 

1) Rumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang mampu 

menggambarkan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh peneliti di dalam 

latar belakang masalah penelitian. 

2) Rumusan masalah penelitian merupakan pernyataan permasalahan yang akan 

dijawab oleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data yang akan dilakukan 

di dalam kegiatan penelitian. 

3) Rumusan masalah harus dibuat dengan maksud untuk menentukan arah 

penelitian yang dapat memberikan petunjuk mengenai cara pengumpulan data 

penelitian. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat agar penelitian tidak melebar atau mengambang 

terlalu keluar dari persoalan yang akan diteliti/dicari jawabannya. Batasan 

masalah penelitian merupakan ruang lingkup kajian masalah penelitian yang 

akan diteliti oleh peneliti. Dimana Batasan masalah berisi variabel-variabel atau 

konsep-konsep penting dalam penelitian, dan batasan masalah ditulis dalam 
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bentuk pernyataan secara jelas dan ringkas, bukan dalam bentuk kalimat tanya. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. Artinya, dalam 

rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan 

antar variabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan 

perbedaan itu. Sebagai contoh; “Terdapat hubungan positif antara logika berpikir 

mahasiswa dengan prestasi belajar mereka dalam mata kuliah filsafat sosial”. Jika 

dirumuskan dalam bentuk perbedaan menjadi: “Mahasiswa yang tingkat logika 

berpikirnya baik memiliki prestasi belajar yang lebih baik dalam mata kuliah 

filsafat sosial dibandingkan dengan yang tingkat logika berpikir lemah”. Lebih 

lanjut, sebuah rumusan hipotesis yang baik hendaknya memperhatikan beberapa 

hal berikut:  

1) Menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih,  

2) Dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan, 

3) Dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, serta 

4) Dapat diuji secara empiris. 

Secara teknis, hipotesis penelitian dicantumkan dalam Bab I (Bab 

Pendahuluan) agar hubungan antara masalah yang diteliti dan kemungkinan 

jawabannya menjadi lebih jelas. Atas dasar inilah, maka di dalam latar belakang 

masalah sudah harus ada paparan tentang kajian pustaka yang relevan dalam 

bentuknya yang ringkas. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian 

berdasarkan permasalahan yang diajukan atau telah dirumuskan. Tujuan 

penelitian harus sejalan dan konsisten dengan pertanyaan dan batasan 

penelitian. Lebih lanjut, tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan 

yang menjelaskan mengenai capaian konseptual yang akan diperoleh dari 

kegiatan penelitian yang akan diselenggarakan. Oleh karena itu, penulisan tujuan 

penelitian tidak ditulis dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi dalam bentuk 

pernyataan dengan menggunakan kata kerja, seperti mengetahui, menganalisis, 

mencari, dan lain-lain. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan 

penelitian dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, 

lalu apa manfaatnya. Manfaat hasil penelitian ada dua hal yaitu manfaat teoritis 

dan praktis:  

1) Manfaat teoritis adalah manfaat hasil penelitian dalam memberikan 

sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan sesuai dengan latar belakang 

disiplin ilmu peneliti.  
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2) Manfaat praktis adalah manfaat hasil penelitian di dalam memberikan 

rekomendasi kepada kegiatan penelitian berikutnya atau kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah penelitian yang dijawab di dalam penelitian yang 

diselenggarakan. 

C. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari sub-bab penelitian terdahulu, kerangka teori, definisi 

operasional konsep, dan kerangka berpikir. Bab ini merupakan bagian penting dalam 

penelitian kuantitatif karena operasionalisasi konsep dan instrumen dimulai disini. 

Peneliti juga perlu melihat hasil penelitian terdahulu untuk membandingkan dengan 

apa yang akan dilakukan oleh peneliti. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat 

penelitian. Penelitian terdahulu berisi mengenai hasil-hasil terdahulu yang bisa 

berupa hasil analisis atau hasil penelitian yang dijadikan sebagai sumber atau 

bahan dalam membuat penelitian. Berbeda sedikit dengan review awal, penelitian 

terdahulu mengulas lebih komplit dan memasukkan hasil analisis, metode yang 

digunakan, lokasi, dan waktunya. Referensi yang digunakan baik dalam review 

awal maupun referensi terdahulu boleh sama, namun tidak boleh berulang sama 

persis. 

2.2 Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan pemaparan akan teori yang digunakan sebagai 

kerangka berpikir dalam sebuah penelitian yang menggunakan dasar berpikir 

deduktif. Teori dimulai dengan menunjukkan teori besarnya dan diturunkan pada 

middle theory sampai pada operasionalnya. 

Di dalam sub bab tinjauan Pustaka ini, peneliti mendiskusikan secara 

rasional permasalahan penelitian yang telah ditetapkannya dengan menggunakan 

konsep, model dan teori yang diperoleh dari literatur-literatur ilmiah. Peneliti 

dapat menggunakan beragam literatur ilmiah untuk menemukan konsep, model 

maupun teori, selama literatur tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kredibilitasnya secara akademik. Adapun beberapa literatur ilmiah yang bisa 

digunakan sebagai sumber referensi adalah sebagai berikut; 

1) Buku teks ilmu pengetahuan atau text book science atau tertiary literature, 

yaitu karya tulis berbentuk buku yang kebenaran isinya sudah dianggap 

absolut sehingga bisa dijadikan sebagai pengajaran dogmatis. Beberapa buku 

teks ilmu pengetahuan sering menggunakan judul handbook of…. (misalnya 

handbook of public policy, dsb.). 

2) Buku teks primer yang sudah banyak dijadikan sebagai rujukan dalam 

penulisan karya ilmiah atau sering disebut sebagai secondary literature.  

3) Artikel ilmiah hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan melalui jurnal-

jurnal ilmiah terakreditasi secara nasional maupun internasional.  
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4) Artikel ilmiah hasil penelitian terdahulu yang terpublikasi secara elektronik 

melalui internet (e-book, e-journal) dengan mempertimbangkan kredibilitas 

situs yang memuatnya. 

5) Penelitian yang tidak dipublikasikan. 

2.3 Definisi Operasional Konsep 

Definisi operasional diberikan kepada variabel yang akan diteliti, dimana 

secara tidak langsung menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan. 

Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan oleh peneliti sendiri, karena 

dengan teramatinya konsep yang diteliti, maka akan memudahkan proses 

pengukurannya. Selain itu juga membuka kemungkinan bagi orang lain 

melakukan hal serupa, sehingga apa yang telah dilakukan peneliti terbuka untuk 

diuji kembali. Definisi operasional variabel idealnya dibuat dalam bentuk tabel. 

Jelaskan definisi operasional dari setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian yang akan diselenggarakan. Setiap variabel penelitian telah 

teridentifikasi dan tergambarkan di dalam model penelitian. Dengan begitu maka 

jumlah definisi operasional yang ada di dalam sub bab ini harus konsisten 

dengan jumlah variabel yang tertuang di dalam model penelitian. Definisi 

operasional dari setiap variabel harus mampu menunjukkan pengertian dari 

setiap variabel secara tegas sesuai dengan konteks penelitian yang akan 

diselenggarakan dan harus mencakup indikator yang menunjukkan variabilitas 

masing-masing konsep. 

Di dalam membuat definisi operasional peneliti harus menggunakan acuan 

yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Misalnya, 

peneliti dapat menggunakan definisi operasional yang telah banyak digunakan 

dalam penelitian sebelumnya, yang diperoleh dari artikel-artikel ilmiah atau 

laporan penelitian terdahulu yang telah terpublikasi secara luas. Jika peneliti 

tidak memperoleh definisi operasional dari penelitian sebelumnya, peneliti bisa 

mengembangkan definisi operasional sendiri dengan prosedur yang ketat dalam 

mempertimbangkan validitas konstruk maupun validitas isi. 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam 

penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian 

hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang 

dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-

masing variabel, juga mengemukakan argumentasi terhadap variasi besaran 

variabel yang diteliti. Di dalam sub bab model penelitian ini seorang peneliti harus 

mampu menggambarkan secara sistematis kedudukan dan keterkaitan antara 

seluruh konsep penelitian yang digunakannya.  

Pada dasarnya sub bab ini disediakan agar peneliti dapat memodelkan 

keterkaitan antar konsep yang telah tergambarkan secara abstrak di dalam 

hipotesis, sehingga keterkaitan antar konsep tersebut menjadi lebih mudah untuk 

dipahami. Model penelitian juga diperlukan untuk menunjukkan cara pengujian 
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hipotesis yang akan dilakukan oleh si peneliti karena di dalamnya dipetakan 

hubungan atau keterkaitan antar variabel yang digunakan di dalam penelitian. 

D. BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan bagian tempat bagi peneliti untuk mengemukakan 

proses dalam melakukan penelitian sebagai dasar terciptanya sebuah tulisan ilmiah. 

Bab metode penelitian harus mampu menjelaskan perihal cara yang akan ditempuh 

oleh peneliti di dalam melaksanakan penelitiannya. Supaya gambaran mengenai 

teknik atau cara di dalam melaksanakan penelitian tersebut dapat dijelaskan secara 

menyeluruh, maka di dalam bab ini juga harus dijelaskan mengenai kedudukan 

paradigmatis dari penelitian yang akan diselenggarakan. Dengan begitu maka bab 

metode penelitian akan meliputi bagian-bagian berikut ini. 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah dimana peneliti akan mengambil sampel untuk 

penelitian. Kemudian, waktu penelitian berisikan kapan peneliti akan melakukan 

penelitian dan berapa lama berlangsung. Di dalamnya akan dimasukkan jadwal 

penelitian dan apa saja yang akan dilakukan di pertemuan pertama, kedua dan 

selanjutnya. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Bagian ini menunjukkan pendekatan metode penelitian sosial kuantitatif yang 

digunakan dan alasan yang mendasari pemilihan metode ini, sehingga pemilihan 

metode penelitian bukan tanpa dasar atau sekadar sebagai suatu kebiasaan. 

Metode penelitian harus selaras dengan tujuan penelitian dan objek atau data 

dari penelitian yang dilakukan. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah sampai 

pembandingan kelebihan dan kekurangan atas metode tersebut. 

Selanjutnya jelaskan jenis penelitian yang akan diselenggarakan, apakah 

penelitian eksploratif, deskriptif, eksplanatif ataukah evaluatif. Peneliti juga harus 

menjelaskan metode yang akan digunakan di dalam penelitian yang akan 

diselenggarakan. Kemukakan argumentasi yang kuat mengapa metode tersebut 

dipilih. Di dalam paradigma penelitian kuantitatif peneliti dapat menggunakan 

metode eksperimen, survei, analisis isi, ataupun studi kasus kuantitatif. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan konsep yang memiliki variasi nilai, konkret 

dan operasional. Jenis variabel dapat dibedakan, antara lain: 

1) Variabel bebas (Independent Variable), merupakan variabel yang menentukan 

arah atau perubahan tertentu pada variabel tergantung (terikat) dan 

bebas/lepas dari variabel tergantung. Variabel bebas dikatakan variabel 

manipulasi agar mempengaruhi variabel terikat. 

2) Variabel terikat (Dependent Variable), adalah variabel inti/utama yang diamati 

apakah dipengaruhi variabel bebas atau tidak. Pada variabel bebas dan terikat 

dikenal sebagai variabel yang menyebabkan terjadinya sebab akibat (seperti 
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hubungan, pengaruh atau dampak). 

3) Variabel penyela (Intervening Variable), merupakan variabel yang berada antara 

variabel bebas dan terikat, mempengaruhi variabel terikat, tapi berada di luar 

pengaruh variabel bebas. Yang biasanya terjadi ketika variabel terikat tidak 

disebabkan oleh variabel bebas. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan 

sebagai sumber data. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan (kesimpulan 

data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi) maka sampel yang 

digunakan sebagai sumber data harus representatif dapat dilakukan dengan cara 

mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu. 

Populasi dalam penelitian kuantitatif merupakan keseluruhan subyek 

penelitian. Di dalam sub bab ini peneliti harus menjelaskan populasi yang akan 

dijadikan sebagai sarana pembuktian empiris di dalam penelitiannya. Jelaskan 

secara detail perihal keberadaan populasi yang akan digunakan. Penjelasan 

tersebut meliputi hal-hal berikut ini: 

1) Unit analisis penelitian yang terhimpun di dalam populasi (individu, organisasi, 

kelompok, dll.).  

2) Identitas populasi yang menghimpun unit analisis penelitian (masyarakat, 

komunitas, perusahaan, dll.). 

Sementara itu, sampel adalah representasi atau wakil dari semua unit 

analisis yang tercakup di dalam populasi. Dengan begitu maka di dalam sub bab 

ini peneliti juga harus menjelaskan perihal teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan (acak sederhana, acak sistematis, terstratifikasi, convenience, dll.). 

Peneliti mengemukakan alasan yang kuat berkaitan dengan pemilihan teknik 

pengambilan sampel yang akan digunakan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti memperoleh data, baik 

data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data tidak hanya 

menjelaskan definisi terbaik, tapi juga menjelaskan mengapa metode ini 

digunakan/diperlukan dan menjelaskan fungsi metode dalam mendukung 

terkumpulnya data yang dibutuhkan. Peneliti harus mengemukakan metode dan 

instrumen apa yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data guna 

memperoleh fakta-fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. 

Untuk itu harus ada penyesuaian antara masalah yang ingin dijawab dengan 

metode pengumpulan data yang digunakan, misalnya; observasi, 

angket/kuesioner, testing, wawancara terstruktur, dokumen, dan sebagainya 

yang perlu dijelaskan secara rinci kegunaannya. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka analisis data 
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penelitian ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bentuk hipotesis mana yang 

diajukan, akan menentukan teknik statistik mana yang digunakan. Jadi sejak 

membuat rancangan, maka analisis data penelitian ini telah ditentukan. 

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif adalah 

teknik analisis statistik. Teknik analisis statistik adalah teknik analisis data yang 

menggunakan statistik sebagai alat analisisnya. Dengan begitu maka di dalam 

sub bab ini peneliti harus menjelaskan alat statistik yang akan digunakan untuk 

melakukan analisis data. 

Pemilihan alat statistik yang akan digunakan harus disesuaikan dengan 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Beberapa alat statistika yang dapat 

digunakan antara lain adalah: uji korelasi product moment, uji korelasi spearman, 

uji regresi, ANOVA, dll. Setelah menjelaskan perihal alat statistik yang akan 

digunakan untuk melakukan analisis data, di dalam sub bab ini peneliti juga 

harus menjelaskan bahwa hasil analisis data yang telah diperoleh selanjutnya 

akan diinterpretasi oleh peneliti untuk mendapatkan kedalaman penjelasan guna 

menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. 

E. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti memaparkan data-data hasil penelitian yang telah diperoleh 

dan diuji statistik. Setiap temuan penelitian harus disampaikan secara lugas sesuai 

dengan tujuan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Bagian ini berisi tentang deskripsi realitas dan konteks objek penelitian, 

serta data-data pendukung yang relevan untuk menjelaskan masalah 

penelitian. Setiap data yang dicantumkan disini harus berkaitan dengan 

masalah dan temuan penelitian yang ingin dijelaskan melalui penelitian ini. 

4.1.2 Pengolahan Data 

Bagian ini memuat hasil olahan data untuk masing-masing variabel 

penelitian menggunakan metode statistik, baik pengolahan data manual 

maupun menggunakan aplikasi pengolah data statistik, salah satunya 

seperti Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Setiap variabel 

diletakkan dalam masing-masing sub bab tersendiri dengan merujuk pada 

pertanyaan dan tujuan penelitian. 

4.1.3 Pengujian Hipotesis 

Bagian ini memuat tentang hasil pengujian hipotesis, dan diberi 

penjelasan terhadap hasil pengujian tersebut. Disini juga perlu disampaikan 

hasil uji validitas terhadap instrumen penelitian, lalu diberi penjelasan 

dalam kaitannya dengan validitas penelitian dan hasil uji hipotesis. 
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4.2 Pembahasan 

Data-data temuan penelitian yang telah dipaparkan dan diuji menggunakan 

SPSS pada bagian hasil penelitian, membutuhkan pembahasan dan penafsiran 

lebih lanjut berdasarkan hipotesis. Jelaskan apakah hipotesis atau rumusan 

masalah disetujui (signifikan) atau ditolak (tidak signifikan). Berikan alasan 

mengapa hasil penelitian signifikan atau tidak signifikan berdasarkan literatur-

literatur yang telah di-review dan teori-teori yang digunakan, atau logika 

persuasif lain yang dapat menjelaskan hasil penelitian tersebut. 

F. BAB V PENUTUP 

Bab penutup ini adalah bab rangkuman yang memiliki keterkaitan antar bab 

sebelumnya. Dalam bab ini memuat dua hal penting yaitu kesimpulan dan saran. 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang 

disampaikan secara singkat, padat dan jelas. Kesimpulan harus menjelaskan 

hipotesis (diterima atau ditolak) sesuai dengan argumentasi dalam pembahasan, 

tanpa ada rujukan pustaka (kutipan). Selain itu, kesimpulan juga harus memuat 

implikasi dari temuan penelitian bagi kehidupan praktis maupun konteks teoritis. 

5.2 Saran 

Saran memuat pernyataan-pernyataan rekomendasi, baik secara praktis 

maupun teoritis. Secara praktis berhubungan dengan pemanfaatan hasil 

penelitian oleh pihak yang terkait, sementara saran teoritis berkaitan dengan apa 

yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan pengetahuan dari bidang 

ilmu yang dikaji. 

G. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan kumpulan referensi atau daftar bacaan; baik buku-

buku teks, karya ilmiah, jurnal ilmiah, karya sastra, dokumen perundang-undangan, 

peraturan pemerintah maupun media cetak dan situs internet dan lainnya yang 

digunakan dalam penelitian. 

H. LAMPIRAN 

Lampiran penelitian merupakan sumber penguat atau bukti fisik terkait dengan 

penelitian, seperti; daftar angket/kuesioner, daftar pernyataan, daftar tes, dan 

sebagainya yang dianggap perlu atau digunakan dalam penelitian. 
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BAB VI METODE PENELITIAN KOMBINASI (MIXED METHODS) 

Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods Research) adalah metode penelitian 

yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian ini 

digunakan jika kedua metode kuantitatif atau kualitatif yang digunakan secara 

terpisah tidak cukup akurat untuk memahami permasalahan penelitian. Sehingga 

dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi akan dapat 

memperoleh pemahaman yang paling baik bila dibandingkan dengan menggunakan 

satu metode saja.  

Sebagai sebuah metode, metode penelitian kombinasi berfokus kepada 

pengumpulan dan analisis data serta menggabungkan antara data kuantitatif dan 

kualitatif, baik dalam penelitian tunggal maupun penelitian berseri (Sugiyono, 2013). 

Namun metode penelitian ini sangat jarang digunakan dan hanya digunakan jika 

benar-benar dibutuhkan untuk mengkaji suatu permasalahan yang kompleks. 

Berikut keunggulan dan keterbatasan Metode Penelitian Kombinasi. 

Tabel 4.1 Keunggulan Metode Penelitian Kombinasi: 

Keunggulan 

1. Menghasilkan data yang lebih komprehensif 

2. Merupakan kompensasi dari keterbatasan dalam menggunakan satu metode 

3. Mengizinkan melakukan investigasi dengan menggunakan tipe pertanyaan 

yang berbeda 

4. Dapat menguji pertanyaan penelitian yang kompleks 

5. Menggunakan triangulasi yang dapat meninggikan kredibilitas dari data 

yang ditemukan. 

 

Tabel 4.2 Keterbatasan Metode Penelitian Kombinasi: 

Keterbatasan 

1. Peneliti membutuhkan kemampuan lebih untuk melaksanakan dan 

menginterpretasikan hasil dari dua desain penelitian 

2. Memerlukan data yang lebih luas 

3. Memerlukan waktu dan sumber yang lebih banyak 

4. Dapat memunculkan kesulitan dalam menggabungkan dua pendekatan 

tersebut pada saat menulis laporan dan membuat kesimpulan 

 

Menurut Creswell (2016), ada 3 metode kombinasi dasar (three basic mixed 

methods) yang dapat digunakan dalam penelitian dasar, yaitu: 1) Metode kombinasi 

paralel konvergen; 2) metode kombinasi sekuensial eksplanatori; dan 3) metode 

campuran sekuensial eksploratori. Desain proposal dan laporan metode penelitian 

kombinasi akan bergantung pada jenis penelitian kombinasi yang dipilih.  
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Secara umum, penulisan tugas akhir dengan menggunakan metode penelitian 

kombinasi dapat disusun sebagai berikut: 

JUDUL 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Batasan Penelitian 

1.3 Rumusan Masalah  

1.4 Hipotesis 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.6 Manfaat Penelitian 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.2 Kerangka Teori 

2.3 Kerangka Pemikiran 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2 Desain Penelitian 

3.3 Sumber Data 

3.4 Metode Sampling  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Teknik Analisis Data 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V. PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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A. JUDUL 

Judul penelitian adalah suatu pernyataan yang mengandung isi keseluruhan 

suatu penelitian. Judul penelitian menggambarkan objek yang ingin diteliti, lokasi, 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penulisan judul penelitian pada dasarnya 

harus jelas dan spesifik. Dibuat dengan singkat dan menghilangkan kata-kata yang 

tidak perlu. Judul harus memuat ide-ide baru dari sebuah topik, terutama topik-topik 

yang sudah banyak sekali diteliti. Jika fokus masalah yang diangkat telah banyak 

ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka fokus masalah tersebut harus diganti 

(novelty). 

B. BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian yang 

akan dilakukan, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang penelitian dapat diartikan sebagai suatu informasi yang 

tersusun secara sistematis yang berkenaan dengan fenomena, masalah, atau 

problematika yang menarik sehingga menjadi sebuah penelitian. Hal tersebut 

dapat terjadi dikarenakan ketidaksesuaian antara harapan dengan realita di 

lapangan. Oleh karena itu, menjadi sebuah fenomenal yang menarik untuk 

diteliti. Dalam latar belakang penelitian, harus memuat alasan rasional mengapa 

penelitian tersebut menarik untuk dikaji atau diteliti. Alasan tersebut perlu 

dipertegas dengan fakta berupa data, referensi atau temuan-temuan lain yang 

didapat dari hasil penelitian sebelumnya. 

1.2 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian adalah upaya membatasi ruang lingkup penelitian yang 

terlalu luas, sebagaimana pemaparan konteks masalah di bagian latar belakang. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan fokus dari penelitian yang ingin dikaji. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ditandai dengan penggunaan kalimat tanya. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut menjadi arah ke mana penelitian tersebut akan dibawa, dan 

apa yang sebenarnya ingin dikaji oleh si peneliti. Jenis rumusan masalah dapat 

berupa deskriptif, komparatif, atau asosiatif. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. Artinya, dalam 

rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan 

antar variabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan 
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perbedaan itu. Lihat penjelasan hipotesis pada bagian penelitian kuantitatif (bab 

sebelumnya). 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah target atau sasaran hasil yang ingin dicapai dalam 

penelitian berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Tujuan penelitian tentu harus sejalan dan konsisten dengan rumusan masalah 

dan fokus penelitian. Apa yang dinyatakan dalam rumusan masalah dan fokus 

penelitian perlu dinyatakan sebagai tujuan penelitian. Formulasi tujuan 

penelitian tidak dibuat dalam kalimat pertanyaan (question), akan tetapi ditulis 

dalam kalimat pernyataan (statement) dengan menggunakan kata kerja, seperti 

mendeskripsikan, mengidentifikasi, menganalisis, mengetahui, dan lain-lain. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan 

penelitian dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat 

lalu apa manfaatnya. Manfaat hasil penelitian dapat dipaparkan dalam dua hal 

yaitu manfaat teoritis dan praktis:  

1) Manfaat teoritis adalah manfaat hasil penelitian dalam memberikan 

sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan sesuai dengan latar belakang 

disiplin ilmu peneliti.  

2) Manfaat praktis adalah manfaat hasil penelitian di dalam memberikan 

rekomendasi kepada kegiatan penelitian berikutnya atau kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah penelitian yang dijawab di dalam penelitian yang 

diselenggarakan. 

C. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan kajian literatur yang relevan dengan 

bidang atau topik penelitian yang diteliti. Dalam bab ini tinjauan pustaka sebaiknya 

menggunakan hasil penelitian terbaru. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Bagian ini menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah ditulis oleh peneliti 

sebelumnya yang sesuai dengan bidang atau topik yang akan diteliti. Bagian ini 

terdiri dari uraian yang kritis dan menyeluruh tentang penelitian terdahulu 

seperti teori, model, dan teknik yang digunakan. 

2.2 Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam metode penelitian kombinasi adalah gabungan antara 

dasar teori metode kuantitatif dan kualitatif, yaitu konfirmasi dan eksplorasi. 

Konfirmasi yaitu bagaimana peneliti menguji teori dari hasil data yang diperoleh 

dari penelitian di lapangan. Sedangkan eksplorasi yaitu bagaimana peneliti 

menghasilkan hipotesis dan teori baru yang didasarkan dari data yang 

dikumpulkan selama penelitian di lapangan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam 

penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian 

hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang 

dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-

masing variabel, juga mengemukakan argumentasi terhadap variasi besaran 

variabel yang diteliti. 

Pada dasarnya, sub bab ini disediakan supaya peneliti dapat memodelkan 

keterkaitan antar konsep yang telah tergambarkan secara abstrak di dalam 

hipotesis. Dalam kerangka pemikiran ini juga akan tergambarkan pola dan jenis 

penelitian kombinasi yang digunakan, keterkaitan antar data yang ingin dicari 

menggunakan penelitian kombinasi.  

D. BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan selama penelitian. Dalam 

penelitian kombinasi, isi bab ini menjadi lebih banyak karena harus menjelaskan 

langkah-langkah penelitian dari kedua metode penelitian, baik kualitatif maupun 

kuantitatif. 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah dimana peneliti akan mengambil sampel untuk 

penelitian. Kemudian, waktu penelitian berisikan kapan peneliti akan melakukan 

penelitian dan berapa lama berlangsung. Di dalamnya akan dimasukkan jadwal 

penelitian dan apa saja yang akan dilakukan di pertemuan pertama, kedua dan 

selanjutnya. 

3.2 Desain Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan alasan menggunakan metode penelitian 

kombinasi dibanding memilih salah satu metode penelitian kualitatif atau 

kuantitatif. Kemudian disini peneliti juga harus menjelaskan jenis penelitian 

kombinasi mana yang dipilih, dan juga harus memberikan alasan memilih jenis 

penelitian tersebut. Disini peneliti harus mengemukakan model kerja dari 

penelitian kombinasi yang telah dipilih tersebut. Lihat rujukan terkait untuk 

menjelaskan model kerja dari jenis penelitian tersebut. 

3.3 Sumber Data 

Pada bagian ini, peneliti harus memaparkan sumber data yang akan diambil 

selama penelitian. Peneliti harus menyebutkan sumber data untuk kedua metode 

yang digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif, dikaitkan dengan jenis 

penelitian yang dipilih. Contoh; jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian 

konvergen. Maka data primer akan diambil secara seimbang melalui wawancara 

(50%) dan angket (50%). Lalu kedua data tersebut nantinya akan dikombinasi. 

Sementara data sekunder diambil dari dokumen, foto, dsb. 
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3.4 Teknik Pengambilan Sampel  

Dalam penelitian kombinasi, peneliti harus memaparkan teknik yang 

digunakan untuk memilih informan dan responden, serta menjelaskan alasan 

memilih teknik tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan alasan pemilihan 

informan dan responden yang menjadi sumber data. Teknik sampling dapat 

dilihat pada buku-buku metode penelitian sosial (lihat Creswell, 2017; Neuman, 

2018; Bungin, 2010; dll.) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data disini merupakan gabungan antara teknik 

pengumpulan data kuantitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Setiap 

teknik pengumpulan data yang dicantumkan harus dijelaskan alasan memilih 

teknik tersebut. Dalam teknik pengumpulan data kuantitatif, juga harus 

disebutkan setiap metode dan alat ukur yang digunakan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini peneliti juga harus menyebutkan teknik analisa data untuk 

masing-masing data yang akan diambil, baik data kualitatif maupun data 

kuantitatif. Cara menjelaskan teknik analisa juga bergantung pada jenis 

penelitian kombinasi yang dipilih. Misalnya pada jenis penelitian konvergensi, 

masing-masing data diambil secara proporsional kemudian dianalisa. Maka disini 

peneliti terlebih dahulu menjelaskan teknik analisa masing-masing data secara 

terpisah, lalu kemudian menjelaskan bagaimana kedua data tersebut dikomparasi 

atau dikombinasi untuk menjawab rumusan masalah. Hal ini juga merujuk pada 

model kerja yang disampaikan pada bagian desain penelitian sebelumnya. 

E. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian dan hasil analisa untuk 

menjawab rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti harus merujuk pada model 

kerja jenis penelitian yang dipilih. Pada penelitian konvergen misalnya, peneliti harus 

membedakan masing-masing data dan analisa hasil penelitian terlebih dahulu baru 

kemudian menggabungkan dan menganalisa data secara keseluruhan. Namun pada 

penelitian sekuensial, salah satu metode akan dikerjakan terlebih dahulu, ditarik 

kesimpulan awal, lalu kemudian mengerjakan metode berikutnya. Dalam hal ini, 

peneliti dapat memisahkan atau menggabungkan sub-bab hasil penelitian dan 

pembahasan atau memilih untuk menggabungkannya, sesuai dengan model kerja 

jenis penelitian yang digunakan. 

F. BAB V. PENUTUP 

Bab penutup ini adalah bab rangkuman yang memiliki keterkaitan antar bab 

sebelumnya. Dalam bab ini memuat dua hal penting yaitu kesimpulan dan saran. 
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5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

ditulis secara singkat, padat dan jelas. Dalam penyajian kesimpulan, peneliti 

harus dapat membedakan antara dugaan, penemuan, dan kesimpulan, karena 

dalam kesimpulan tidak ada lagi pembahasan atau rujukan pustaka (kutipan). 

Selain itu, kesimpulan juga harus memuat implikasi dari temuan penelitian bagi 

kehidupan praktis maupun konteks teoritis, pemanfaatan penelitian dan 

kemungkinan penelitian lebih lanjut. 

5.2 Saran 

Saran memuat pernyataan-pernyataan rekomendasi, baik secara praktis 

maupun teoritis. Secara praktis berhubungan dengan pemanfaatan hasil 

penelitian oleh pihak yang terkait dengan topik penelitian, sementara saran 

teoritis berkaitan dengan apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan 

pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji. 

G. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan kumpulan referensi atau daftar bacaan; baik buku-

buku teks, karya ilmiah, jurnal ilmiah, karya sastra, dokumen perundang-undangan, 

peraturan pemerintah maupun media cetak dan situs internet dan lainnya yang 

digunakan dalam penelitian. Setiap sumber bacaan yang dirujuk dalam tulisan harus 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

H. LAMPIRAN 

Lampiran merupakan sumber penguat atau bukti fisik terkait dengan penelitian, 

seperti; daftar angket/kuesioner, daftar pertanyaan, surat menyurat terkait 

penelitian, dan sebagainya yang dianggap perlu atau digunakan dalam penelitian. 
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Lampiran 1 Format Halaman Sampul Skripsi 

 

JUDUL (TIMES NEW ROMAN, SIZE 14, SPASI 1, BOLD) 

 

SKRIPSI (TIMES NEW ROMAN, SIZE 14, BOLD) 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

NAMA  : ……………………………………………… 

NIM  : ……………………………………………… 

PRODI : ……………………………………………… 

(TIMES NEW ROMAN, SIZE 12, SPASI 2, BOLD) 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

BANDA ACEH 

TAHUN ..... 

(TIMES NEW ROMAN, SIZE 12, SPASI 2, BOLD)
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CONTOH HALAMAN SAMPUL SKRIPSI 

 

PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH PADA PEMILU TAHUN 

2019 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

NAMA  : MUHAMMAD 

NIM  : 16010101010101 

PRODI : ILMU POLITIK 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

BANDA ACEH 

TAHUN 2020 
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Lampiran 2 Format Halaman Judul Skripsi 

 

JUDUL (TIMES NEW ROMAN, SIZE 14, SPASI 1, BOLD) 

 

SKRIPSI (TIMES NEW ROMAN, SIZE 14, BOLD) 

 

Diajukan untuk memenuhi persyaratan 
guna memperoleh gelar sarjana ................. 
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Syiah Kuala 

 

 

 

 

OLEH: 

NAMA  : ……………………………………………… 

NIM  : ……………………………………………… 

PRODI : ……………………………………………… 

(TIMES NEW ROMAN, SIZE 12, SPASI 2, BOLD) 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

BANDA ACEH 

TAHUN ...... 

(TIMES NEW ROMAN, SIZE 12, SPASI 2, BOLD)  
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CONTOH HALAMAN JUDUL SKRIPSI 

 

PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH PADA PEMILU TAHUN 

2019 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk memenuhi persyaratan 
guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik 

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Syiah Kuala 

 

 

 

  

 

OLEH: 

NAMA  : MUHAMMAD 

NIM  : 16010101010101 

PRODI : ILMU POLITIK 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

BANDA ACEH 

TAHUN 2020 
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Lampiran 3 Lembar Pengesahan Skripsi 

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

 

JUDUL 

 

Disusun Oleh: 

NAMA  : .......................... 

NIM  : .......................... 

PRODI : .......................... 

 

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji 

pada tanggal .................... (tanggal sidang) 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima 

 

DEWAN PENGUJI 

1. Ketua Sidang : Nama 

  (NIP)     (……………………………) 

 

2. Pembimbing I : Nama 

     (NIP)     (……………….…………..) 

 

3. Pembimbing II : Nama 

     (NIP)     (………………..………….) 

 

4. Penguji I  : Nama 

     (NIP)     (……………………………) 

 

5. Penguji II  : Nama 

     (NIP)     (……………...……………) 

 

Banda Aceh, ...................... (tanggal pengesahan) 

Dekan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu politik 

Universitas Syiah Kuala 

 

Nama 

NIP  
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Lampiran 4 Lembar Persetujuan Pembimbing 

 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

JUDUL 

 

Diajukan Oleh: 

NAMA  : .......................... 

NIM  : .......................... 

PRODI : .......................... 

 

Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sidang guna memperoleh gelar Sarjana 

Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala. 

 

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 

Darussalam, .................. 

 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

Nama Dosen       Nama Dosen 

NIP        NIP 

 

 

 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi Ilmu Politik 

 

 

Nama 

NIP  
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Materai 

Rp. 6000 

Lampiran 5 Halaman Pernyataan Orisinalitas 

 

 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : …………………………………….. 

NIM : …………………………………….. 

Prodi : …………………………………….. 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum 

pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu 

perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah saya sebutkan dalam sumber kutipan 

dan daftar pustaka. 

Apabila ternyata dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur plagiat, 

maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh 

dicabut/dibatalkan, serta diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani dalam keadaan sadar 

tanpa tekanan/paksaan dari siapapun. 

 

Banda Aceh, ...................... 

 

 

Nama Mahasiswa 
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Lampiran 6 Sistematika Penyusunan Skripsi 

 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN SKRIPSI 

(DAFTAR ISI) 

 

Halaman Sampul 

Halaman Judul 

Lembar Pengesahan Skripsi 

Lembar Persetujuan Pembimbing 

Halaman Pernyataan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel dan Gambar (jika ada) 

Daftar Lampiran 

Abstrak 

Abstract 

BAB I   Pendahuluan 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

BAB III  Metode Penelitian 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB V  Penutup 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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Lampiran 7 Abstrak 

 

ABSTRAK 

 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, berkisar 200-300 kata. 

Abstrak memuat ringkasan penelitian terkait latar belakang, tujuan penelitian, teori 

dan metode yang digunakan, hasil penelitian (kesimpulan) dan saran/rekomendasi. 

Abstrak diikuti oleh kata kunci minimal 3 dan maksimal 5 kata/kelompok kata. 

Abstrak diketik dengan jarak 1 spasi. 

Kata kunci: Abstrak, penelitian, tata cara menulis 

 

 

Catatan: 

Abstrak diterjemahkan ke dalam bahasa inggris pada halaman berikutnya (Abstract), 

dengan format yang sama. 

 

 

 

 

  



 

56 
 

Lampiran 8 Format Daftar Riwayat Hidup 

    

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Biodata Diri 

Nama    : ...................................... 

Tempat, Tanggal Lahir : ...................................... 

Alamat   : ...................................... 

Nama Ayah   : ...................................... 

Pekerjaan Ayah  : ...................................... 

Nama Ibu   : ...................................... 

Pekerjaan Ibu  : ...................................... 

Alamat Email  : ...................................... 

Nomor Telepon/HP  : ...................................... 

 

Riwayat Pendidikan 

SD/Sederajat  : ...................................... 

SMP/Sederajat  : ...................................... 

SMA/Sederajat  : ...................................... 

 

Pengalaman Organisasi (jika ada) 

Tahun    Jabatan dan Nama Organisasi 

 

Pengalaman Kerja (jika ada) 

Tahun    Pekerjaan 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : PENULISAN SKRIPSI 

 

 Kode     : 05/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

 

 

TUJUAN 

POB ini bertujuan untuk  memberikan penjelasan mengenai: 

1. Skripsi, pembimbingan, penulisan Skripsi 

2. Tata Cara Penulisan Skripsi 

 

DEFINISI 

1. Tugas akhir mahasiswa disebut skripsi. 

2. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan fakta empiris ilmu 

pengetahuan dan mengikuti teknik penulisan ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi 

persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan S1, baik didukung hasil percobaan, 

kajian literatur, maupun lainnya. 

 

RUANG LINGKUP 

POB ini meliputi Prosedur Pembimbingan, tata cara, dan etika penulisan Skripsi  

 

PENGGUNA 

POB ini berlaku bagi seluruh unit kerja dilingkungan FISIP Unsyiah terkait penulisan 

skripsi. 

 

REFERENSI 

1. UU No.20 Tahun 2003,Tentang sistem Pendidikan Nasional, 

2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, 

4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, 

5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan, 

6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PPNo. 17 Tahun 2016, 

7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, 

8. Permen PANRB No 17 tahun 2013, Tentang wewenang dan tanggung jawab 

dosen dalam bimbingan tugas akhir. 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : PENULISAN SKRIPSI 

 

 Kode     : 05/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

 

 

9. Kepmendiknas No 232/U/2000,Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, 

10. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, 

11. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2010, 

 

TATA TERTIB PENULISAN SKRIPSI 

1. Mahasiswa dibenarkan mengambil matakuliah skripsi jika telah menyelesaikan beban 

kredit 120 SKS. 

2. Mahasiswa harus sudah Lulus seluruh Mata Kuliah prasyarat yang ditentukan oleh 

masing-masing prodi. 

3. Penulisan skripsi menggunakan panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh FISIP 

Unsyiah. 

4. Selama proses bimbingan, mahasiswa diwajibkan mengisi buku control bimbingan 

penulisan skripsi tentang kemajuan proses bimbingan dan diparaf oleh pembimbing. 

5. Dalam penulisan skripsi seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen, yang 

sesuai dengan bidang keilmuan.  

ETIKA PENULISAN SKRIPSI 

Dalam penulisan skripsi, peneliti selayaknya memiliki kesadaran tinggi dalam etika dan 

kejujuran ilmiah serta mematuhi rambu-rambu penulisan yang sah dan yang dilarang 

dilakukan. Hal ini karena mahasiswa merupakan kelompok ilmiah dalam masyarakat, maka 

hasil penelitian tentu akan dibaca oleh masyarakat luas termasuk masyarakat akademis. 

Beberapa pelanggaran ilmiah yang tidak boleh dilakukan mahasiswa antara lain: 

a. Plagiarisme atau mencuri ide orang lain atau mengutip tanpa menunjukkan sumbernya. 

b. Memalsukan data/mengubah data asli dari lapangan.  

c. Berbohong mengenai metodologi. 

d. Mengklaim penelitian orang lain. 

e. Merugikan atau merendahkan responden atau narasumber.  

f. Menimbulkan kesan keliru  

g. Memaksa pihak yang diteliti.  
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : PENULISAN SKRIPSI 

 

 Kode     : 05/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

 

 

h. Memalsukan tanda tangan. 

Apabila pelanggaran diatas dilakukan maka sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa berupa 

pembatalan skripsi. 

 

PROSEDUR PENULISAN SKRIPSI 

1. Dosen Pembimbing melakukan proses bimbingan kepada mahasiswa.  

2. Dosen memberikan persetujuan (ACC) krpada mahasiswa untuk melakukan penelitian 

lapangan. 

3. Mahasiswa melakukan proses penelitian lapangan dan bimbingan skripsi diatur dalam 

POB yang terkait. 

4. Mahasiswa mendapatkan ACC untuk melaksanakan sidang skripsi dengan melampirkan 

surat pernyataan orisinilitas skripsi yang ditandatangani diatas materai 6000. 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : PENULISAN SKRIPSI 

 

 Kode     : 05/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

 

 

BAGAN ALIR 

Kegiatan 
Unit 

Waktu Dokumen 
Pembimbing Mahasiswa 

1. Dosen Pembimbing melakukan proses 

bimbingan kepada mahasiswa.  

 

    

2. Dosen memberikan persetujuan (ACC) 

krpada mahasiswa untuk melakukan 

penelitian lapangan. 

 

    

3. Mahasiswa melakukan proses penelitian 

lapangan dan bimbingan skripsi diatur 

dalam POB yang terkait. 

 

    

4. Mahasiswa mendapatkan ACC untuk 

melaksanakan sidang skripsi dengan 

melampirkan surat pernyataan 

orisinilitas skripsi yang ditandatangani 

diatas materai 6000. 

 

    

 

 

 1 1 

 2  2 

 3 

 4 4 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 

 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : PENGAJUAN DAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

 Kode     : 03/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

PERASIONAL BAKU 

 

TUJUAN 

Prosedur Operasional Baku (POB) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:  

1. Pedoman mahasiswa untuk mengetahui tata cara pengajuan proposal skripsi 

2. Pedoman bagi pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengajuan proposal skripsi  

3. Pedoman pengaturan distribusi dosen penguji proposal skripsi 

 

DEFINISI  

1. Proposal skripsi adalah rencana kegiatan penelitian yang diajukan mahasiswa untuk 

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana dalam 

bentuk skripsi (karya ilmiah). 

2. Penguji proposal adalah dosen Program Studi yang ditunjuk oleh Koordinator Prodi 

dengan kriteria memiliki keahlian atau mendekati dengan bidang atau topik kajiaan 

proposal yang diajukan. 

 

RUANG LINGKUP  

POB ini meliputi: 

1. Tata cara dan persyaratan untuk mengajukan proposal skripsi 

2. Tata cara dan penentuan penguji proposal skripsi  

 

PENGGUNA 

 POB ini berlaku bagi Mahasiswa, dosen PNS, Dosen tetap Non-PNS, serta staf 

akademik di lingkungan FISIP Unsyiah 

 

REFERENSI : 

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional, 

2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, 

4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, 

5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan, 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 

 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : PENGAJUAN DAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

 Kode     : 03/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

PERASIONAL BAKU 

 

6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010, 

7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 

8. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, 

9. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, 

10. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2016, 

11. Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2015-2019, 

12. Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2015-2019. 

 

PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL SKRIPSI 

1. Mahasiswa yang mengajukan proposal skripsi harus memenuhi persyaratan antara lain 

telah lulus seluruh mata kuliah prasyarat seperti Metodologi Penelitian, Teori, Seminar 

Usul Penelitian (SUP) dan telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. 

2. Mahasiswa menyusun proposal skripsi sesuai dengan topik yang ingin diteliti yang 

telah dihasilkan dalam mata kuliah Seminar Usul Penelitian, kemudian mengajukan 

proposal skripsi yang diketahui oleh Koordinator Prodi.  

3. Koordinator prodi mengusulkan pembimbing proposal skripsi untuk di SK kan. 

 

PROSEDUR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

1. Mahasiwa melakukan bimbingan rutin dengan dosen pembimbing proposal skripsi 

hingga disetujui untuk maju dalam seminar proposal skripsi. 

2. Mahasiswa mendaftarkan proposal skripsi untuk diseminarkan kepada staf akademik. 

3. Koordinator Prodi menentukan Tim penguji seminar dan selanjutnya menentukan 

jadwal seminar proposal skripsi 

4. Mahasiswa menjalani proses seminar proposal skripsi dan menerima masukan dari tim 

penguji. 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 

 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : PENGAJUAN DAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

 Kode     : 03/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

PERASIONAL BAKU 

 

5. Setelah seminar mahasiswa memperbaiki proposal skripsi sesuai dengan saran dan 

masukan dari tim penguji proposal skripsi dan berkonsultasi dengan pembimbing 

proposal skripsi.  

6. Proposal yang telah disetujui oleh tim penguji, dibuktikan dengan lembar persetujuan 

tim penguji dicetak sebagai perlengkapan untuk pengusulan SK Pembimbing skripsi. 

7. Koordinator Prodi menetapkan dan menerbitkan SK pembimbing skripsi. 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 

 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : PENGAJUAN DAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

 Kode     : 03/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

PERASIONAL BAKU 

 

BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

Kegiatan 

Unit Waktu Dokumen 

Koordinator 

Prodi 

Mahasiswa   

1. Mahasiswa yang mengajukan proposal 

skripsi harus memenuhi persyaratan 

antara lain telah lulus seluruh mata 

kuliah prasyarat seperti Metodologi 

Penelitian, Teori, Seminar Usul 

Penelitian (SUP) dan telah 

menyelesaikan mata kuliah minimal 100 

SKS. 

    

2. Mahasiswa menyusun proposal skripsi 

sesuai dengan topik yang ingin diteliti 

yang telah dihasilkan dalam mata kuliah 

Seminar Usul Penelitian, kemudian 

mengajukan proposal skripsi yang 

diketahui oleh Koordinator Prodi.  

    

3. Koordinator prodi mengusulkan 

pembimbing proposal skripsi untuk di 

SK kan 
 

    

 

BAGAN ALIR PROSEDUR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

Kegiatan 

Unit Waktu Dokume

n Koor

dinat

or 

Prodi 

Penguj

i 

Pembimb

ing 

Mahasiswa Staf 

Akademik 

1. Mahasiwa melakukan 

bimbingan rutin dengan 

dosen pembimbing 

proposal skripsi hingga 

disetujui untuk maju 

dalam seminar proposal 

skripsi. 

       

2. Mahasiswa mendaftarkan 

proposal skripsi untuk 

diseminarkan kepada staf 

akademik. 

       

3. Koordinator Prodi 

menentukan Tim penguji 

seminar dan selanjutnya 

menentukan jadwal 

seminar proposal skripsi 

 

       

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

7 

 

1 

 

2 
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Darussalam-Banda Aceh 

 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : PENGAJUAN DAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

 Kode     : 03/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

PERASIONAL BAKU 

 

4. Mahasiswa menjalani 

proses seminar proposal 

skripsi dan menerima 

masukan dari tim penguji. 

       

5. Setelah seminar 

mahasiswa memperbaiki 

proposal skripsi sesuai 

dengan saran dan 

masukan dari tim penguji 

proposal skripsi dan 

berkonsultasi dengan 

pembimbing proposal 

skripsi. 

       

6. Proposal yang telah 

disetujui oleh tim penguji, 

dibuktikan dengan lembar 

persetujuan tim penguji 

dicetak sebagai 

perlengkapan untuk 

pengusulan SK 

Pembimbing skripsi. 

       

7. Koordinator Prodi 

menetapkan dan 

menerbitkan SK 

pembimbing skripsi. 

       

 

 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 
 

6 
 

7 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 Kode     : 04/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

PERASIONAL B 

 

TUJUAN  

Prosedur Operasional Baku (POB) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : 

Skripsi, pembimbingan, dan penulisan skripsi  

 

DEFINISI 

1. Tugas akhir mahasiswa disebut skripsi 

2. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan fakta empiris ilmu 

pengetahuan dan mengikuti teknik penulisan ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi 

persyaratan sarjana.  

 

RUANG LINGKUP  

POB ini meliputi tata cara pengajuan bimbingan skripsi dan ketentuan penyusunan skripsi bagi 

mahasiswa 

 

PENGGUNA 

POB ini berlaku bagi Dosen tetap PNS, Dosen tetap Non-PNS serta staf akademik di 

lingkungan FISIP Unsyiah 

 

REFERENSI  

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional, 

2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, 

4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, 

5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan, 

6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2016, 

7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah, 

8. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 Kode     : 04/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

PERASIONAL B 

 

9. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, 

10. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2016, 

11. Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2015-2019, 

12. Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2015-2019. 

 

PRASYARAT  

1. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah metode penelitian, teori, dan telah 

menyelesaikan beban kredit 120 SKS. 

2. Mahasiswa berstatus aktif pada saat pengajuan. 

3. Penulisan skripsi menggunakan panduan penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah. 

4. Selama proses bimbingan, mahasiswa diwajibkan mengisi buku bimbingan penulisan skripsi 

tentang kemajuan proses bimbingan dan diparaf oleh pembimbing.  

5. Dalam penulisan skripsi seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen, yang sesuai 

dengan bidang keilmuan, yaitu pembimbing pertama yang bertugas untuk membimbing 

substansi skripsi dan pembimbing kedua bertugas untuk membantu pembimbing pertama 

dalam membimbing skripsi terutama dalam hal tatacara dan format penulisan skripsi. 

6. Pembimbingan skripsi dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya enam kali selama 

masa bimbingan, yang dibuktikan dengan daftar kegiatan pembimbingan dalam buku 

kontrol bimbingan skripsi individu dan prodi. 

7. Proses pembimbingan skripsi dilakukan paling lama 12 (bulan) sejak SK pembimbing 

ditetapkan. Jika batas waktu berakhir tetapi skripsi belum selesai, Koordinator Prodi berhak 

untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembimbingan. 

8. Pembimbing yang tidak melaksanakan tugas bimbingan dan atau tidak menunjukkan 

progress penulisan skripsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dievaluasi oleh 

Koordinator Prodi. 

9. Seorang Dosen dibenarkan membimbing skripsi mahasiswa minimal 6 orang mahasiswa 

pada waktu bersamaan.  
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 Kode     : 04/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

PERASIONAL B 

 

PROSEDUR  

1. Mahasiswa membawa hasil proposal skripsi yang telah diseminarkan dan telah mendapatkan 

persetujuan tim penguji kepada Koordinator Prodi  

2. Koordinator prodi meng SK kan pembimbing dengan mempertimbangkan topik dan kajian 

proposal skripsi serta kuota bimbingan dosen yang bersangkutan.  

3. Setelah Dosen pembimbing ditunjuk oleh Koordinator Prodi, selanjutnya mahasiswa 

melakukan koordinasi aktif dengan dosen pembimbing selama masa penulisan skripsi. 

4. Mahasiswa secara bertahap mengkonsultasikan proses penulisan skripsi kepada Dosen 

pembimbing. 

5. Dosen pembimbing memberikan arahan dan bimbingan selama program berlangsung. 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 Kode     : 04/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

PERASIONAL B 

 

BAGAN ALIR 

.Kegiatan 

 Unit Waktu Dokumen 

Koordinator 

Prodi 

Penguji Pembimbing Mahasiswa   

1. Mahasiswa membawa 

hasil proposal skripsi yang 

telah diseminarkan dan 

telah mendapatkan 

persetujuan tim penguji 

kepada Koordinator Prodi  

      

2. Koordinator prodi meng 

SK kan pembimbing 

dengan 

mempertimbangkan topik 

dan kajian proposal skripsi 

serta kuota bimbingan 

dosen yang bersangkutan.  

      

3. Setelah Dosen 

pembimbing ditunjuk oleh 

Koordinator Prodi, 

selanjutnya mahasiswa 

melakukan koordinasi 

aktif dengan dosen 

pembimbing selama masa 

penulisan skripsi. 

      

4. Mahasiswa secara 

bertahap 

mengkonsultasikan proses 

penulisan skripsi kepada 

Dosen pembimbing. 

      

5. Dosen pembimbing 

memberikan arahan dan 

bimbingan selama 

program berlangsung. 

      

 

 

 

1 

 
1 

 
1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5 
 

2 

 

4 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : UJIAN SIDANG SKRIPSI 

 

 Kode     : 06/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

 

 

 
TUJUAN 

 
POB ini bertujuan untuk  memberikan penjelasan mengenai: 

 
1. Ujian Sidang skripsi  

 
2. Persyaratan yang diperlukan dalam ujian sidang skripsi program sarjana (S1), 

 
3. Komponen/unsur penilaian, 

 

 

DEFINISI 
 

1. Tugas akhir mahasiswa disebut skripsi. 
 

2. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan fakta empiris 

ilmu pengetahuan dan mengikuti teknik penulisan ilmiah yang bertujuan untuk 

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan S1, baik didukung 

hasil percobaan, kajian literatur, maupun lainnya. 
 

3. Ujian Sidang skripsi atau ujian komprehensif adalah evaluasi akhir skripsi mahasiswa 

yang dilakukan oleh tim penguji yang ditunjuk sebagai penentuan kelayakan 

kelulusan mahasiswa pada program sarjana (S1) 

 
 

RUANG LINGKUP 
 

POB ini meliputi: 
 
 

1. Prosedur Ujian Sidang Skripsi 
 

2. Tata cara dan persyaratan untuk ujian sidang skripsi, 
 

3. Unsur atau komponen yang akan dievaluasi dalam ujian sidang skripsi, dan 
 

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam ujian sidang skripsi  
 

 

PENGGUNA 
 

POB ini berlaku bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat 

dalam ujian sidang skripsi  
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH 
Darussalam-Banda Aceh 
 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul : UJIAN SIDANG SKRIPSI 

 

 Kode     : 06/SJMF/FISIP/2019   Tanggal dikeluarkan   : 23 Mei 2019 

 Area     : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Revisi                          : - 

PERASIONAL BAKU 

 

 

REFERENSI 
 

1. UU No.20 Tahun 2003,Tentang sistem Pendidikan Nasional. 

2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen. 

4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan. 

6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PPNo. 17 Tahun 2016. 

7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

8. Permen PANRB No 17 tahun 2013, Tentang wewenang dan tanggung 

jawab dosen dalam bimbingan tugas akhir. 

9. Kepmendiknas No 232/U/2000,Tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum. Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, 

10. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 

11. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2010. 

12. Buku Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2015-2019. 

 
 

TATA CARA PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI 
 

1. Mahasiswa berhak mengajukan ujian skripsi dengan syarat sebagai berikut : 
 

a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah sesuai dengan panduan kurikulum yang 

dibuktikan dengan transkrip nilai. Seluruh matakuliah sudah diambil sesuai buku 

panduan akademik unsyiah 
 
b. Telah lulus semua matakuliah yang ditentukan oleh masing-masing prodi dan 

mencukupi 144 SKS sesuai buku panduan akademik Unsyiah. 
 
c. Telah menyelesaikan naskah skripsi dan disetujui oleh pembimbing  
  
d. Aktif sebagai mahasiswa dibuktikan dengan tanda pembayaran SPP. 
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PERASIONAL BAKU 
 

 

e. Telah lulus ujian TOEFL setara 477 dibuktikan dengan Surat Keterangan/Nilai yang 

dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Universitas Syiah Kuala atau disesuaikan dengan 

kebijakan Fakultas. 
 
f.   Bebas pinjaman pada laboratorium program studi (Bagi prodi yang memiliki 

Laboratorium) dan perpustakaan 
 
g. Menyerahkan semua kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pelaksaan ujian 

 
2. Naskah skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing didistribusikan kepada penguji 

paling lambat satu  minggu  sebelum ujian dilaksanakan 

 

 

PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI 
 

1. Program studi mempersiapkan kelengkapan dokumentasi dan administrasi yang 

diperlukan untuk pelaksanaan sidang skripsi 
 

2. Ujian Sidang dilaksanakan selama 100 menit, dengan rincian 5 menit untuk pembukaan, 

15 menit presentasi oleh mahasiswa, 25 menit untuk masing-masing penguji, 25 menit 

untuk masing-masing pembimbing, 5 menit untuk penentuan kelulusan, dan penutupan. 

3. Mahasiswa harus menyiapkan bahan presentasi (power point) untuk 

mempresentasikannya di hadapan tim penguji dalam waktu maksimal 15 menit, 
 

4. Pembimbing utama bertugas membuka dan menutup ujian skripsi. 

 

5. Koordinator Prodi menetapkan tim penguji dan mengatur proses pelaksanaan ujian, 

termasuk penugasan tenaga administrasi yang diperlukan. 
 

6. Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sedikitnya 2 orang pembimbing 

dan 2 orang penguji.  Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sedikitnya 

1 orang pembimbing dan 2 orang penguji. 

7. Setiap dosen penguji diberi waktu maksimal 25 menit untuk menguji mahasiswa secara 

lisan dengan pertanyaan terkait dengan skripsi serta pengetahuan pendukungnya, 
 

8. Selama ujian berlangsung semua Tim Penguji harus tetap berada dalam ruang sidang. 

9. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian skripsi memiliki kesempatan untuk ujian ulang. 

10. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberikan waktu perbaikan selama 2 

minggu dan selanjutnya melakukan konsultasi perbaikan skripsi kepada pembimbing dan 

penguji. Batas waktu total perbaikan skripsi maksimal 1 (satu) bulan. 
 

11. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberikan batas waktu perbaikan skripsi paling 

cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan Sidang ulang berlaku 

ketentuan administrasi seperti sebelumnya. 
 

12. Mahasiswa yang ujian Sidang mengenakan jas berwarna hitam, kemeja putih, dasi, (bagi 

laki-laki). 
 

13. Pakaian dosen penguji mengenakan jas, dasi, sepatu sedangkan bagi penguji perempuan 

mengenakan pakaian formal dan rapi. 
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PERASIONAL BAKU 
 

 

 

PROSEDUR 

1. Ujian skripsi dibuka oleh Pimpinan Sidang skripsi tidak lebih dari 5 menit. 

2. Mahasiswa mempresentasikan powerpoint dihadapan tim penguji dalam waktu maksimal 15 

menit. 

3. Dua orang Dosen penguji dan pembimbing memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, 

masing-masing diberikan waktu 25 menit. 

4. Pimpinan sidang melakukan skors sidang, mempersilahkan mahasiswa keluar ruangan dan 

mengisi form penilaian kelulusan selama 5 menit. 

5. Dosen penguji mengisi dan menandatangani form penilaian hasil ujian dan 

menyerahkannya kepada Pimpinan sidang. 

6. Pimpinan sidang dan dosen penguji mengisi dan menandatangani Berita Acara Sidang 

Akhir Sarjana. 

7. Pimpinan Sidang mempersilahkan mahasiswa kembali masuk keruangan sidang dan 

mengumumkan hasil ujian skripsi.  

8. Pimpinan sidang menutup ujian skripsi dan menyerahkan hasil sidang skripsi kepada Prodi 

selanjutnya diserahkan untuk di upload ke bagian Akademik fakultas. Nilai tidak akan 

diproses apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang 

ditentukan.  

 

BAGAN ALIR 

 

Kegiatan 

 

Unit Waktu Dokumen 

Pimpinan 

Sidang 

Pembimbi

ng  dan 

Penguji 

Mahasiswa Bagian 

Akademik 

Ujian skripsi dibuka oleh 

Pimpinan Sidang skripsi tidak 

lebih dari 5 menit. 

    5 Menit  

Mahasiswa mempresentasikan 

powerpoint dihadapan tim penguji 

dalam waktu maksimal 15 menit. 

    15 menit  

Dua orang Dosen penguji dan 

pembimbing memberikan 

pertanyaan kepada mahasiswa, 

masing-masing diberikan waktu 25 

menit. 

    75 menit  

Pimpinan sidang melakukan skors 

sidang, mempersilahkan 

mahasiswa keluar ruangan dan 

mengisi form penilaian kelulusan 

selama 5 menit. 

    5 menit  

1 

2 

3 

4 

3 

4 
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PERASIONAL BAKU 
 

 

Kegiatan 

 

Unit Waktu Dokumen 

Pimpinan 

Sidang 

Pembimbi

ng  dan 

Penguji 

Mahasiswa Bagian 

Akademik 

Dosen penguji mengisi dan 

menandatangani form penilaian 

hasil ujian dan menyerahkannya 

kepada Pimpinan sidang. 

      

Pimpinan sidang dan dosen 

penguji mengisi dan 

menandatangani Berita Acara 

Sidang Akhir Sarjana. 

      

Pimpinan Sidang mempersilahkan 

mahasiswa kembali masuk 

keruangan sidang dan 

mengumumkan hasil ujian skripsi.  

 

      

Pimpinan sidang menutup ujian 

skripsi dan menyerahkan hasil 

sidang skripsi kepada Prodi 

selanjutnya diserahkan untuk di 

upload ke bagian Akademik 

fakultas. Nilai tidak akan diproses 

apabila mahasiswa tidak 

melakukan perbaikan sesuai 

dengan batas waktu yang 

ditentukan. 

      

                                                                                      

 

 

5 

6 

8 
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8 

5 
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