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dosen dalam proses pengerjaan skripsi di lingkungan Fakultas 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan (FPIPSKR) 

Universitas PGRI Semarang. Semoga buku ini dapat menunjang  

kelancaran mahasiswa FPIPSKR menyiapkan diri dalam pengerjaan 

skripsi ini. 

Semarang,   September 2019 

Dekan FPIPSKR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Skripsi merupakan salah satu mata kuliah yang tercantum dalam 

struktur kurikulum setiap program studi program S1 di lingkungan 

FPIPSKR Universitas PGRI Semarang dan wajib ditempuh oleh 

setiap mahasiswa.  Dengan mata kuliah ini diharapkan dapat memberi 

pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam memecahkan masalah 

secara ilmiah dengan cara melakukakan penelitian sendiri, 

menganalisis dan menarik kesimpulan serta menyusun laporan. 

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka mahasiswa 

mempunyai kewajiban untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk 

skripsi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Skripsi yang 

disusun mahasiswa harus mengacu pada ketentuan, dan mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan oleh Universitas. Meskipun sudah ada 

ketentuan skripsi dari universitas yang dituangkan dalam buku 

pedoman pendidikan, namun masih bersifat umum. Mengingat 

bidang ilmu di setiap program studi pada tiap fakultas memiliki 

karakterisitik yang berbeda satu dengan yang lain, maka universitas 

memberi kesempatan kepada setiap fakultas untuk menyusun 

pedoman penulisan skripsi di tingkat fakultas. Pedoman tersebut 

paling tidak berisi gambaran tentang isi, sistematika, teknis penulisan 

dan ujian skripsi.  

Atas dasar alasan tersebut, maka fakultas menyusun pedoman 

ini, dengan harapkan dapat membantu para mahasiswa program studi 

di lingkungan FPIPSKR dalam menyusun proposal penelitian hingga 

terwujudnya laporan penelitian berupa karya ilmiah yang disebut 

Skripsi. Dengan pedoman ini, diharapkan juga dapat memberikan 

persepsi yang sama, serta kesamaan langkah bagi para dosen dalam 

membimbing mahasiswa menulis skripsi. 
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B. Tujuan 

Tujuan dibuatnya pedoman penulisan skripsi ini adalah untuk 

memberikan pedoman minimal bagi mahasiswa dalam penulisan 

skripsi, dan bagi dosen dalam proses pembimbingan skripsi. 

C. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

2. Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi  

3. Struktur Kurikulum Program Studi FPIPSKR 2015 

4. Buku Pedoman Pendidikan UPGRIS tahun 2016 

D. Manfaat  

1. Buku pedoman skripsi ini dapat digunakan sebagai panduan 

dalam menulis skripsi, yang merupakan salah satu kegiatan 

belajar dengan bobot 6 sks dan mengarahkan mahasiswa untuk 

mengintegrasikan pengalaman belajar dan keterampilan yang 

diperoleh dalam menghadapi suatu masalah secara mendalam. 

2. Buku pedoman skripsi ini juga dapat digunakan sebagai panduan 

dalam penulisan skripsi yang memberikan peluang kepada 

mahasiswa untuk melatih diri dalam mengemukakan dan 

memecahkan masalah secara ilmiah.  

E. Karakteristik  

Skripsi mempunyai karakteristik sebagai berikut. 

1. Skripsi difokuskan pada eksplorasi permasalahan dan atau 

pemecahan masalah pendidikan dan pengajaran maupun masalah 

umum sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.  

2. Skripsi ditulis berdasarkan data lapangan dan atau penelaahan 

pustaka. 

F. Tema 
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Tema skripsi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.  

1. Tema skripsi bersumber dari masalah sesuai bidang ilmu pada 

program studi di lingkungan FPIPSKR. 

2. Tema skripsi dapat dipilih mahasiswa atas persetujuan Ketua 

Progran Studi. 

3. Tema skripsi yang diajukan harus didukung oleh mata kuliah 

yang pernah ditempuh mahasiswa. 

4. Pemilihan judul skripsi beserta pengembangan materi berikutnya 

harus orisinil (belum pernah ditulis oleh orang lain). 

 

Tabel 1.1 Tema Penelitian 

NO TEMA  SUB TEMA 

A Pendidikan  

 

1 Implementasi Kebijakan  

2 Profesionalitas Guru  

3 Mutu Pendidikan  

4 Manajemen Sekolah  

5 Mutu Lulusan  

6 Sarana dan Prasarana Sekolah  

7 Kurikulum  

8 Sistem Evaluasi  

9 Permasalahan, tantangan dan 

kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan  

9 Sistem informasi pendidikan  

B Pembelajaran  

 

1 Keterampilan Guru dalam mengajar  

2 Bahan Ajar   

3 Media Pembelajaran   

4 Metoda Pembelajaran   

5 Evaluasi Pembelajaran   
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G. Persyaratan 

Syarat penulisan skripsi adalah. 

1. Mahasiswa program S1 yang telah menempuh semua mata kuliah 

seperti yang tercantum pada struktur kurikulum program studi 

masing-masing (110 sks) dengan IPK minimal 2,50 tanpa nilai E.  

2. Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimum 

C. 

H. Kriteria Pembimbing Skripsi  

Kriteria dosen pembimbing skripsi ditetapkan sebagai berikut. 

1. Pembimbing skripsi terdiri atas pembimbing I dan pembimbing 

II. 

2. Pembimbing skripsi ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua 

Program Studi berdasarkan bidang keahliannya. 

6 Sarana Pembelajaran  

7 Administrasi Pembelajaran  

8 Sistem Informasi Pembelajaran  

9 Teknonogi Pembelajaran  

C Bidang 

keilmuan 

1 PPKN 

(1) Hukum, (2) Sosial dan Budaya, 

(3) Politik (4) Kebijakan publik,  dan  

(5) Filsafat 

2 Pendidikan Ekonomi 

(1) Ekonomi mikro, (2) Ekonomi 

maakro, (3) UMKM, 

Kewirausahaan, dan (4) Manajemen 

3 PJKR 

(1) Pendidikan olahraga, (2) 

kecabangan olahraga, (3) kesehatan 

olahraga 
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3. Pembimbing I harus sudah memiliki jabatan fungsional akademik 

minimal Lektor atau bergelar Doktor. 

4. Pembimbing II harus sudah memiliki jabatan fungsional 

akademik minimal Asisten Ahli. 

5. Dalam belum terpenuhinya kriteria (3) dan (4) maka dapat 

diberlakukan ketentuan khusus. 

 

I. Proses Pembimbingan Skripsi 

Proses pembimbingan skripsi adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa mengajukan usulan tema dan judul skripsi kepada 

Ketua Program Studi dengan menggunakan formulir yang sudah 

disediakan dengan melampirkan foto copy transkip nilai (KHS) 

terakhir dan Kartu Rencana Studi (KRS). 

2. Ketua Program Studi memberikan persetujuan tema dan judul 

sekaligus menentukan dosen pembimbing I dan II untuk 

diusulkan dan ditetapkan oleh Dekan. 

3. Mahasiswa mengkonsultasikan rencana penelitian atau proposal 

skripsi kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah 

ditunjuk.  

4. Mahasiswa mengajukan surat ijin penelitian pada pihak mitra 

setelah proposal skripsi disetujui oleh dosen pembimbing I dan 

pembimbing II. 

5. Mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing I dan 

pembimbing II melakukan kegiatan penelitian. 

6. Dosen pembimbing I dan pembimbing II memberikan arahan dan 

masukan selama mahasiswa melakukan penelitian dan 

penyusunan laporan penelitian. 

7. Mahasiswa menyusun laporan penelitian skripsi dan dimintakan 

persetujuan dosen pembimbing I dan pembimbing II sebagai 

bukti telah selesainya penulisan skripsi untuk dapat diujikan 

dalam sidang skripsi. 
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8. Mahasiswa melakukan proses pendaftaran ujian skripsi dengan 

melampirkan syarat-syarat pengajuan ujian skripsi sesuai dengan 

ketentuan. 

9. Ketua Program Studi memberikan persetujuan ujian skripsi, 

mengusulkan dosen penguji untuk ditetapkan oleh Dekan. 

10. Mahasiswa mengikuti ujian sidang skripsi 

11. Mahasiswa menyelesaikan revisi hasil sidang skripsi untuk 

mendapatkan pengesahan dari dosen penguji sesuai ketentuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Pembimbingan Skripsi 

 

Pengajuan tema 
dan Judul ke Prodi 

 

Persetujuan proposal 
oleh pembimbing I dan 

Pembimbing II 

 

Bimbingan proposal 
dengan Pembimbing I 

dan II 
 

Persetujuan judul dan 
penentuan pembimbing 

oleh Ketua Prodi 

 

Pengajuan Ujian 
Skripsi  

 

Persetujuan kedua 
pembimbing 

 

 
Surat ijin penelitian  

 

Pelaksanaan 
Penelitian 

 

Penulisan Hasil 
Penelitian  

 

Penentuan dosen penguji 
oleh Ketua Prodi 

Ujian dan/atau 
sidang skripsi 

Revisi 

Pengesahan 
Proposal oleh 
Ketua Prodi 
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J. Sistematika 

Secara umum, sistematika merupakan suatu penjabaran 

deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar 

terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Sistematika 

penulisan skripsi yang dimaksud dalam pedoman ini dituangkan 

dalam BAB III bagian C. 

 

 

K. Penilaian 

Penilaian skripsi mahasiswa dilakukan terhadap hasil karya tulis 

(X) dan hasil ujian lisan (sidang ujian skripsi) (Y). Penilaian hasil 

karya tulis terdiri dari: (1) konsistensi logis isi karya tulis; (2) kadar 

keaslian dan mutu ilmiah; (3) bahasa dan tata tulis. Sedangkan hasil 

ujian lisan (sidang ujian skripsi) terdiri dari: (1) kedalaman dan 

keluasaan penguasaan; (2) ketepatan dan kelancaran jawaban; (3) 

sikap ilmiah. Penilaian skripsi dilakukan oleh dosen penguji yang 

terdiri dari tiga orang (dua orang pembimbing sebagai penguji I dan 

penguji II, serta satu dosen sebagai penguji III).  Syarat dosen penguji 

minimal telah memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli.  
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BAB II 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

A. Pengertian Proposal Skripsi 

Proposal skripsi adalah sebuah tulisan dengan kerangka tertentu 

yang berisi penjelasan atau penjabaran langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi. 

B. Isi Proposal Skripsi  

Isi proposal skripsi terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir. Uraian dari setiap bagian dapat disimak melalui paparan 

berikut. 

1. Bagian Awal Proposal Skripsi  

Pada bagian awal proposal skripsi terdiri dari: 

a. Halaman Judul Proposal Skripsi  

Pada halaman ini memuat logo Universitas PGRI Semarang, 

judul penelitian yang ditulis dengan format time new roman 

font 12 dengan huruf kapital, maksud penulisan, nama 

lengkap dan nomor pokok mahasiswa (NPM), nama program 

studi, nama fakultas, nama universitas, dan tahun 

penyelesaian. Contoh format halaman judul proposal skripsi 

dapat dilihat pada lampiran 2. 

b. Halaman Persetujuan Proposal Skripsi 

Pada halaman ini memuat pernyataan persetujuan proposal 

skripsi yang berisi judul penelitian; identitas mahasiswa 

meliputi nama, NPM, program studi, dan fakultas, hari dan 

tanggal disetujui proposal skripsi; kolom tanda tangan 

persetujuan kedua dosen pembimbing dan mengetahui ketua 

program studi. Contoh format halaman persetujuan proposal 

skripsi dapat dilihat pada lampiran 3. 

c. Daftar Isi  
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Daftar isi merupakan urutan judul pada setiap bab dan sub bab 

beserta halaman yang terdapat pada proposal skripsi. 

 

2. Bagian Inti Proposal Skripsi 

Pada bagian inti proposal skripsi meliputi: 

a. Latar Belakang Masalah  

Latar belakang masalah dalam proposal skripsi berisi alasan 

yang rasional mengapa mahasiswa memilih masalah yang 

dimaksud. Latar belakang masalah hendaknya 

menggambarkan adanya masalah yang perlu dikaji. Dasar 

untuk menunjuk pentingnya masalah tersebut untuk dikaji 

dapat berupa fenomena empirik (kejadian atau peristiwa 

sosial yang ada), atau gabungan antara fenomea empirik dan 

konsep teoretik. Fenomena empirik dan teoretik harus 

dikaitkan dengan latar atau lokasi dimana masalah dikaji. 

b. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya dan 

harus eksplisit, artinya secara jelas dan tegas menunjuk 

sesuatu hal yang akan dikaji serta sifat kajian (tinjauan 

deskriptif, hubungan antara variabel atau pengaruh suatu 

variabel terhadap variabel yang lain). Permasalahan dapat 

muncul sebelum dan setelah memasuki obyek penelitian. 

Rumusan masalah harus berkaitan dengan adanya data 

sebagai dasar pemecahan masalah. 

c. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian memuat jawaban atas rumusan masalah. 

Tujuan penelitian hendaknya sesuai dengan rumusan masalah 

dan dirumuskan secara eksplisit, dan menggunakan kata 

operasional. 

d. Manfaat Penelitian  
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Manfaat penelitian berisi kegunaan yang bersifat akademis 

(teoritis) dan kegunaan yang bersifat praktis. Penegasan 

kegunaan yang bersifat praktis harus secara jelas 

menyebutkan untuk siapa dan dalam hal apa kegunaan praktis 

tersebut dapat dimanfaatkan. 

 

e. Sistematika Penulisan  

Sistematika proposal skripsi merupakan uraian deskriptif 

tentang hal-hal yang akan ditulis, yang terdiri dari bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

f. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka merupakan hasil kajian terhadap teori yang 

ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya 

dengan tema atau judul dalam penelitian. Proses kajian 

pustaka menuntut pemahaman yang komprehensif dari 

peneliti tentang pengatahuan yang pernah ditulis oleh orang 

lain dalam bidang yang menjadi konsepnya.  

g. Setiap jenis penelitian, isi kajian pustaka berbeda-beda. 

Dalam penelitian kuantitatif kajian pustaka meliputi kajian 

hasil penelitian terdahulu, landasan teori, dan hipotesis 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif kajian pustaka meliputi 

kajian hasil penelitian terdahulu, landasan teori. Dalam 

penelitian tindakan kelas meliputi kajian hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori, dan hipotesis tindakan. Uraian dari 

masing-masing bagian kajian pustaka dijelaskan sebagai 

berikut.  

1) Kajian Hasil Penelitian Terdahulu  

Kajian hasil penelitian terdahulu memuat hasil-hasil 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan, dengan maksud untuk menghindari plagiasi, 
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dan menunjukkan bahwa topik yang akan diteliti belum 

pernah diteliti dengan konteks yang sama. 

2) Landasan Teori  

Landasan teori merupakan teori relevan yang digunakan 

sebagai dasar menjelaskan variabel penelitian untuk 

memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

yang diajukan (hipotesis).  

3) Hipotesis Penelitian atau tindakan  

Hipotesis penelitian atau tindakan merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang 

didasarkan pada teori, dan belum menggunakan fakta. 

Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan 

memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap 

penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut 

akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan 

apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. 

4) Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

(Sugiyono, 2010:2). Ruang lingkup metode penelitian 

tergantung pada pendekatan penelitian yang akan 

digunakan.  

Dikenal beberapa pendekatan penelitian, diantaranya 

adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. 

Di samping itu ada yang disebut dengan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Setiap pendekatan penelitian 

memiliki komponen yang berbeda. Komponen-komponen 

tersebut dapat disimak melalui tabel berikut. 
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Tabel 1. 

Komponen-komponen Pendekatan Penelitian 

Istilah yang digunakan dalam komponen-komponen 

Pendekatan Penelitian  

Kuantitatif Kualitatif Tindakan Kelas 

Desain penelitian  Jenis penelitian  Jenis penelitian  

Populasi dan 

sampel  

Setting 

penelitian  

Setting penelitian  

Definisi 

operasional  

Sumber data  Sumber data 

Teknik dan 

instrument 

pengumpulan 

data  

Teknik dan 

instrument 

pengumpulan 

data 

Teknik dan 

instrument 

pengumpulan 

data 

Validitas dan 

reliabilitas 

instrument  

Keabsahan data  Variable dan 

indikator 

keberhasilan 

tindakan 

- - Prosedur / siklus 

penelitian  

Teknik analisis 

data  

Teknik analisis 

data  

Teknik analisis 

data  

 

Penjelasan istilah dari komponen masing-masing pendekatan 

di atas sebagai berikut.  

1) Desain Penelitian  

Desain penelitian memuat paparan tentang rancangan 

(langkah awal) penelitian yang hendak digunakan beserta 

alasan penggunaannya. 

2) Jenis Penelitian  
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Pada bagian ini mengungkap pendekatan penelitian dan 

jenis penelitian yang dipilih peneliti berserta alasannya 

memilih pendekatan dan jenis penelitian tersebut. 

3) Populasi dan Sampel  

Bagian ini disamping menunjukkan populasi dan sampel 

dan langkah-langkah, dasar pertimbangan penggunaan 

teknik tersebut, serta besarnya sampel yang diambil.  

4) Setting Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif setting penelitian menjelaskan 

tempat penelitian, subyek penelitian, dan waktu 

penelitian. 

5) Definisi Operasional  

Bagian ini merupakan suatu definisi yang berupa konstruk 

dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau 

gejala yang dapat diamati (diobservasi) dan yang dapat 

diuji kebenarannya oleh orang lain. 

6) Fokus Penelitian  

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang 

menjadi pusat perhatian dalam penelitian. 

7) Indikator Keberhasilan Tindakan 

Indikator keberhasilan, disampaikan untuk memberi 

ancangan apakah dengan sejumlah siklus yang dilakukan 

telah mampu mencapai keberhasilan yang diinginkan. 

Dengan adanya kriteria ini dapat diperoleh ketetapan 

apakah hasil yang dicapai sudah melampui target yang 

diinginkan. 

8) Sumber Data 

Sumber data penelitian menyatakan dari mana data 

penelitian dapat diperoleh sumber data ini dapat berupa 

orang (informan), dokumen, atau kenyataan-kenyataan 

yang dpat diamati. 
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9) Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 

Pada bagian ini perlu dikemukakan teknik yang 

digunakan dalam mengumpulkan data beserta instrument 

yang digunakan, dasar pertimbangan pemakaian teknik 

tersebut, berkaitan dengan teknik yang digunakan dengan 

variabel yang diungkap. 

Instrument pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif adalah peneliti sendiri, agar pengumpulan data 

penelitiannya terfokus pada permasalahan diperlukan alat 

bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, 

dan pedoman dokumentasi. 

10) Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pada bagian ini menjelaskan bahwa instrumen yang valid 

adalah apabila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti. Selanjutnya instrument yang reliabel adalah 

instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama. 

11) Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan data yang objektif diperlukan uji 

keabsahan data. Beberapa teknik uji keabsahan data yaitu 

(1) Uji kredibilitas meliputi perpanjangan penelitian, 

peningkatan ketekunan penelitian, review informan, 

member check, trianggulasi (2) Uji transferabilite (3) Uji 

dependabilite (4) Uji konfermabilite. Pada bagian ini 

harus diungkap alasan peneliti memilih teknik keabsahan 

data. 

12) Prosedur / Siklus Penelitian 

Bagian ini menjelaskan jumlah siklus yang dilakukan dan 

setiap siklus berapa kali pertemuan, dijelaskan waktu 
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pelaksanaan setiap pertemuan. PTK dilaksanakan 

minimal dua siklus penelitian, tiap siklus penelitian 

dilakukan 2-3 kali pertemuan. Setiap siklus ada empat 

tahap (perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi). 

Uraian setiap siklus secara umum terdiri atas tahapan-

tahapan sebagai berikut. 

a) Perencanaan (planning) yakni persiapan yang 

dilakukan untuk pelaksanaan PTK, seperti penyusunan 

skenario pembelajaran, pembuatan media, penyusunan 

lembar observasi, dll. 

b) Tindakan (acting) yaitu deskripsi tindakan yang 

dilakukan, skenario kerja tindakan perbaikan yang 

akan dikerjakan, dan prosedur tindakan yang akan 

diterapkan. 

c) Observasi (observating) yaitu kegiatan menggantikan 

dampak atas tindakan yang dilakukan. Kegiatan ini 

dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, 

kuisioner atau cara lain yang sesuai dengan data yang 

dilakukan. Kegiatan ini dilakukan kolaborasi dengan 

melibatkan teman sejawat (guru, kepala sekolah, 

pengawas). 

d) Refleksi (reflecting) yaitu kegiatan evaluasi, 

menganalisis proses pelaksanaan tindakan serta tentang 

perubahan yang terjadi atau hasil yang diperoleh atas 

data yang terhimpun sebagai bentuk dampak tindakan 

yang telah dirancang. Berdasarkan langkah ini dapat 

diketahui kelebihan dan kekurangan tindakan, 

perubahan yang terjadi dan dilakukan telaah mengapa, 

bagaimana, dan sejauhmana tindakan yang ditetapkan 

mampu mencapai perubahan atau mengatasi masalah 

signifikan. Bertolak dari refleksi ini pula suatu 
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perbaikan tindakan dalam bentuk replaning untuk 

siklus berikutnya dapat dilakukan. Refleksi perlu 

melibatkan sejawat dan siswa agar mendapat gambaran 

yang lebih lengkap. 

13) Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini perlu dikemukakan secara jelas teknik 

analisis yang digunakan, rumus yang terkandung dengan 

penggunaan teknik tersebut, serta langkah-langkah yang 

ditempuh dalam menganalisis data. Penjelasan secara 

lengkap dan sistematis tentang masing-masing komponen 

dari setiap pendekatan penelitian di atas dapat disimak 

melalui sub bab C sistematika proposal skripsi. 

3. Bagian Akhir Proposal Skripsi. 

Pada bagian akhir proposal skripsi terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran.  

a. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat identitas semua sumber bahan (buku, 

jurnal, artikel, prosiding, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, 

internet, dll.) yang dirujuk dalam penulisan skripsi, dengan 

sistem penulisan yang konsisten menurut ketentuan yang 

berlaku.  

b. Lampiran  

Lampiran memuat semua dokumen atau bahan penunjang 

yang akan digunakan untuk penelitian. Isi lampiran antara 

lain berupa kisi-kisi instrumen penelitian, instrument 

penelitian, rumus-rumus dan penghitungan statistik yang 

dipakai, prosedur penghitungan, dan lampiran lain yang 

dipandang penting. 

 

 

 



18 
 

C. Sistematika Proposal Skripsi 

Sistematika proposal skripsi merupakan satu kesatuan 

rancangan kegiatan penulisan skripsi secara tertulis yang saling 

berhubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain secara utuh. 

Sistematika ini digunakan sebagai acuan dalam menjabarkan 

kegiatan pada masing-masing bagian dan dalam melaksanakan 

penelitian serta menyusun laporan dalam bentuk karya ilmiah yang 

disebut skripsi. Sistematika proposal skripsi dalam pedoman ini 

difokuskan pada penelitian kulitatif, kuantitatif, dan tindakan kelas. 

Adapun sistematika masing-masing pendekatan sebagai berikut.   

1. Penelitian Kuantitatif 

Halaman Sampul Proposal Skripsi 

Halaman Persetujuan Proposal Skripsi 

Daftar Isi  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah  

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian  

F. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi  

G. Kajian Pustaka 

1. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

2. Landasan Teori 

3. Hipotesis Penelitian. 

H. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

2. Populasi dan Sampel 

3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

4. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 

5. Validitas dan Reliabilitas Instrument 

6. Teknik Analisis Data.  
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Daftar Pustaka  

Lampiran  

2. Penelitian Kualitatif 

Halaman Judul Proposal Skripsi 

Halaman Persetujuan Proposal Skripsi  

Daftar Isi  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Identifikasi Masalah 

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian 

F. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi 

G. Kajian Pustaka 

1. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu  

2. Kajian Teori   

H. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

b. Setting Penelitian 

c. Fokus Penelitian 

d. Sumber Data 

e. Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data 

f. Keabsahan Data 

g. Teknik Analisis Data.  

Daftar Pustaka 

Lampiran  

3. Penelitian Tindakan Kelas 

Halaman Judul Proposal Skripsi  

Halaman Persetujuan Proposal Skripsi 

Daftar Isi  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah 
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C. Identifikasi Masalah 

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian 

F. Kajian Pustaka 

1. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

2. Landasan Teori  

3. Hipotesis Tindakan  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

2. Setting Penelitian 

3. Variabel dan Indikator Keberhasilan Tindakan 

4. Sumber Data 

5. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 

6. Prosedur / Siklus Penelitian 

a. Perencanaan  

b. Pelaksanaan Tindakan  

c. Observasi  

d. Refleksi  

7. Teknik Analisis Data 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

4. Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) 

Halaman Sampul 

Halaman Persetujuan  

Daftar Isi  

A. Judul  

B. Latar Belakang Masalah 

C. Identifikasi Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan dan Manfaat Produk yang Akan Dikembangkan   

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  

G. Sistematika Penulisan Skripsi 
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H. Tinjauan Pustaka,  

1. Penelitian Terdahulu 

2. Deskripsi Teori  

3. Kerangka Berpikir Produk yang Akan Dikembangkan 

(Rancangan Produk Konseptual) 

4. Hipotesis Produk   

I. Metode penelitian 

J. Tahap penelitian 

1. Populasi dan sample/Sumber data 

2. Teknik pengumpulan data 

3. Instrumen penelitian 

4. Analisis data 

K. Rancangan produk 

1. Pengujian internal 1 

2. Pengujian internal 2 

L. Tahap pengembangan 

1. Pembuatan produk 

2. Pengujian lapangan awal (Preliminary field testing) 

a. Desain uji coba (eksperimen) 

b. Sampel penelitian 

c. Teknik pengumpulan data 

d. Instrumen penelitian 

e. Teknik analisis data 

3. Revisi produk 1 

4. Pengujian lapangan utama (main field testing) 

a. Desain uji coba (eksperimen) 

b. Sampel penelitian 

c. Teknik pengumpulan data 

d. Instrumen penelitian 

e. Teknik analisis data 

5. Revisi produk 2 

6. Pengujian lapangan operasional (operational field testing) 
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a. Desain uji coba (eksperimen) 

b. Sampel penelitian 

c. Teknik pengumpulan data 

d. Instrumen penelitian 

Jadwal Kegiatan Penulisan Skripsi 

Daftar Pustaka 
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BAB IV 

BAHASA DAN TEKNIK PENULISAN 

A. Bahasa 

Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan 

ragam bahasa ilmiah yang mudah dipahami isinya. Artinya bahwa 

istilah-istilah yang digunakan jelas, lugas, dan komunikatif. 

Penjelasan dari masing-masing istilah tersebut sebagai berikut.  

1. Jelas 

Jelas berarti bahwa bahasa yang digunakan terang, nyata, 

gamblang, tegas, dan tidak ragu-ragu atau bimbang (tidak 

menimbulkan penafsiran yang ganda/multi tafsir).  

2. Lugas 

Lugas berarti bahasa yang digunakan untuk hal-hal yang pokok-

pokok atau yang perlu-perlu saja, bersifat seperti apa adanya, 

lugu, tidak berbelit-belit, tidak bersifat pribadi, dan objektif. 

Kelugasan bahasa dapat pula diwujudkan dengan menggunakan 

kalimat pasif, kata-kata yang tidak emotif, dan tidak berbunga-

bunga. Hindarilah penggunaan kata orang pertama seperti saya, 

aku, kami atau kamu melainkan penulis atau peneliti. Namun 

istilah penulis atau peneliti sebaiknya digunakan seminimal 

mungkin.  

3. Komunikatif  

Komunikatif berarti bahwa bahasa atau kalimat-kalimat yang 

digunakan mudah dipahami atau dimengerti. Bahasa atau kalimat 

yang digunakan akan komunikatif apabila, (1) tidak menyimpang 

dari kaidah bahasa. Maksudnya bahwa kalimat yang cermat baik 

dari segi pemilihan kata dan bentukan kata maupun susunan 

kalimatnya memenuhi aturan sintaksis yang benar. Sebaliknya, 

kalimat yang menyimpang dari kaidah bahasa, susunan 

kalimatnya tidak sesuai dengan aturan sintaksis yang benar; (2) 

Logis atau dapat diterima nalar, artinya bahwa kalimat yang 
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disusun dapat dinalar oleh akal. Meskipun secara gramatikal 

sesuai dengan kaidah namun jika tidak logis, kalimat tersebut tak 

akan dapat dipahami dengan baik bila disampaikan kepada orang 

lain; (3) Jelas dan dapat menyampaikan maksud atau pesan 

dengan tepat. Kalimat yang baik juga harus mengandung 

pengertian yang jelas, tidak membingungkan serta tidak 

menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu. Tidak sedikit pula 

kita temui kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penutur bahasa 

mengandung pengertian ganda. Kalimat ini selain dapat 

membingungkan juga menimbulkan respons atau tanggapan yang 

tak sesuai karena tidak tersampaikannya pesan secara benar. 

B. Teknik Pengetikan Skripsi  

1. Margin Layout atau Pola Ukuran Kertas 

Skripsi diketik pada kertas HVS 80 gram berukuran kuarto (A4) 

atau 21 cm x 29,7 cm. dalam pengetikan skripsi. Aturlah pola 

ukuran kertas (page layout) kertas supaya setiap halaman 

pengetikan tampak rapi. Pengetikan dilakukan pada satu muka 

kertas, tidak bolak balik, dan dengan ukuran sebagai berikut. 

a. Tepi kiri 4 cm, 

b. Tepi atas 4 cm, 

c. Tepi kanan 3 cm, 

d. Tepi bawah 3 cm, 

Seperti ditampilkan dalam gambar berikut. 

Gambar 4.1 Pola ukuran kerta 

 

 

 

 

 

 

 

4cm 

4cm 

3cm 

3cm 
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2. Spasi Penulisan Skripsi  

Pengetikan dengan jarak 1,5 spasi untuk proposal dan jarak 2 

spasi untuk laporan skripsi diantara baris satu dengan baris yang 

lain dalam paragraf. Jarak diantara tajuk (judul) bab dan uraian 

atau jarak diantara tajuk bab dan anak bab (jika bab itu langsung 

diikuti anak bab) dengan uraian adalah kali spasi 2 spasi (tiga 

spasi). Baris terakhir teks dan tajuk subbab berikutnya berjarak 

tiga spasi. Jarak diantara teks dan contoh tabel, bagan, diagram, 

atau gambar juga tiga spasi.  

Paragraf baru menjorok ke dalam tujuh karakter setara satu 

sentimeter dari tepi kiri. Karena paragraf baru telah ditandai 

dengan pengetikan yang menjorok ke dalam, jarak antar paragraf 

tidak perlu diperlebar. 

3. Penomoran Sub Bab dan Sub-sub Bab 

Penomoran yang digunakan dalam skripsi adalah dengan sistem 

kombinasi angka romawi kecil, angka romawi besar, hurup 

kapital, angka arab dan huruf kecil.  

a. Angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, v, vi, vii, dan seterusnya) 

dipakai untuk menomori halaman bagian awal.  

b. Angka romawi besar (I, II, III, IV, V) dipakai untuk 

menomori tajuk pada tiap bab. 

c. Huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya) dipakai untuk 

menomori subbab. 

d. Angka arab (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya) digunakan untuk 

menomori halaman-halaman naskah mulai bab pendahuluan 

sampai dengan daftar pustaka; untuk menomori subbab atau 

sub-subbab; dan untuk menomori nama-nama tabel, grafik, 

bagan, dan skema.  

e. Huruf kecil (a, b, c, dan seterusnya) dipakai untuk menomori 

sub-subbab.  
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Sub bab dan sub-sub bab dinomori dengan angka arab. 

Setelah angka terakhir tidak diberi tanda titik. Dalam 

hubungan ini, angka tidak lebih dari tiga angka; sedangkan 

penomoran selanjutnya menggunakan huruf (a, b, c, d, e, dan 

....), kemudian 1), 2), 3), 4), 5), dan ..., dan selanjutnya a), b), 

c), d), e), dan ...., da seterusnya.  Contoh, 

Jika sub bab di perinci dengan huruf, sub bab dapat diuraikan 

dengan huruf kapital. Uraian selanjutnya dengan angka arab, 

kemudian dengan huruf kecil, dan seterusnya. 

Untuk memberi kemudahan, bab dan bagian-bagiannya 

beserta pemberian nomornya, dapat di jelaskan sebagai 

berikut. 

Bab dan bagian-bagiannya  penomoran 

Bab     I, II, III 

Anak Bab     A, B, C,  

Seksi    1, 2, 3,  

Anak seksi    a, b, c,  

Pasal     1), 2), 3) 

Anak pasal    a), b), c)  

Ayat     (1), (2), (3) 

Anak ayat     (a), (b), (c) 

 

4. Penomoran Halaman 

Letak penomoran halaman pada skripsi adalah sebagai berikut. 

a. Bagian awal, baik proposal maupun skripsi menggunakan 

angka romawi kecil yang diletakkan pada bagian bawah, tepat 

di tengah. 

b. Halaman yang bertajuk (pendahuluan; kajian pustaka; metode 

penelitian; hasil penelitian dan pembahasan; penutup) 

menggunakan angka arab yang diletakkan pada bagian 

bawah, tepat ditengah. Halaman-halaman naskah lanjutan 
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menggunakan huruf arab yang diletakkan pada bagian atas di 

sebelah kanan. 

c. Daftar pustaka tetap dihitung sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari halaman skripsi dan diberi nomor halaman 

lanjutan dari halaman sebelumnya. 

d. Lampiran tetap dihitung sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari halaman skripsi dan diberi nomor halaman 

melanjutkan nomor bagian isi setelah daftar pustaka. 

5. Penyajian Tabel dan Gambar  

a. Judul tabel, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata 

dan untuk nama atau singkatan, ditempatkan diatas tabel 

secara terpusat, dengan nomor urut angka arab, tanpa titik, 

diketik spasi satu.  

b. Keterangan tabel (kalau ada), ditulis dengan huruf kapital 

pada baris, jarak satu spasi, ditetapkan dibawah tabel, dimulai 

dari lurus sisi kiri tabel.  

Contoh. 

Tabel 4.1 

Frekuensi Pre Tes Kepercayaan Diri Siswa Kelas VII  

SMP Negeri 12 Semarang 

Nilai 

Interval 

F Titik 

Tengah 

(X) 

fX FX2 

41 – 47 

48 – 54 

55 – 61 

62 – 68 

69 – 75 

76 – 82 

83 – 89 

90 – 96 

2 

4 

7 

6 

7 

10 

3 

1 

44 

51 

58 

65 

72 

79 

86 

93 

88 

204 

406 

390 

504 

790 

258 

93 

3.872 

10.404 

25.548 

25.350 

36.288 

62.410 

22.188 

8.649 
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 40 548 2.733 192.709 

Sumber : Analisis Hasil Penelitian 

c. Tabel panjangnya melebihi satu halaman dengan nomor 

kolom.  

d. Sumber tabel ditulis di bawah tabel dengan jarak penulisan 1 

spasi.  

e. Judul rumus, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal 

kata dan untuk nama atau singkatan, ditempatkan diatas 

rumus secara terpusat. Nomor urut menggunakan angka arab 

sesuai bab, ditempatkan di batas tepi kanan.  

f. Keterangan rumus, ditulis dengan huruf kapital pada baris, 

jarak satu spasi, ditempatkan di kiri bawah rumus. 
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BAB IV 

BAHASA DAN TEKNIK PENULISAN 

C. Bahasa 

Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan 

ragam bahasa ilmiah yang mudah dipahami isinya. Artinya bahwa 

istilah-istilah yang digunakan jelas, lugas, dan komunikatif. 

Penjelasan dari masing-masing istilah tersebut sebagai berikut.  

4. Jelas 

Jelas berarti bahwa bahasa yang digunakan terang, nyata, 

gamblang, tegas, dan tidak ragu-ragu atau bimbang (tidak 

menimbulkan penafsiran yang ganda/multi tafsir).  

5. Lugas 

Lugas berarti bahasa yang digunakan untuk hal-hal yang pokok-

pokok atau yang perlu-perlu saja, bersifat seperti apa adanya, 

lugu, tidak berbelit-belit, tidak bersifat pribadi, dan objektif. 

Kelugasan bahasa dapat pula diwujudkan dengan menggunakan 

kalimat pasif, kata-kata yang tidak emotif, dan tidak berbunga-

bunga. Hindarilah penggunaan kata orang pertama seperti saya, 

aku, kami atau kamu melainkan penulis atau peneliti. Namun 

istilah penulis atau peneliti sebaiknya digunakan seminimal 

mungkin.  

6. Komunikatif  

Komunikatif berarti bahwa bahasa atau kalimat-kalimat yang 

digunakan mudah dipahami atau dimengerti. Bahasa atau kalimat 

yang digunakan akan komunikatif apabila, (1) tidak menyimpang 

dari kaidah bahasa. Maksudnya bahwa kalimat yang cermat baik 

dari segi pemilihan kata dan bentukan kata maupun susunan 

kalimatnya memenuhi aturan sintaksis yang benar. Sebaliknya, 

kalimat yang menyimpang dari kaidah bahasa, susunan 

kalimatnya tidak sesuai dengan aturan sintaksis yang benar; (2) 

Logis atau dapat diterima nalar, artinya bahwa kalimat yang 
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disusun dapat dinalar oleh akal. Meskipun secara gramatikal 

sesuai dengan kaidah namun jika tidak logis, kalimat tersebut tak 

akan dapat dipahami dengan baik bila disampaikan kepada orang 

lain; (3) Jelas dan dapat menyampaikan maksud atau pesan 

dengan tepat. Kalimat yang baik juga harus mengandung 

pengertian yang jelas, tidak membingungkan serta tidak 

menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu. Tidak sedikit pula 

kita temui kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penutur bahasa 

mengandung pengertian ganda. Kalimat ini selain dapat 

membingungkan juga menimbulkan respons atau tanggapan yang 

tak sesuai karena tidak tersampaikannya pesan secara benar. 

D. Teknik Pengetikan Skripsi  

6. Margin Layout atau Pola Ukuran Kertas 

Skripsi diketik pada kertas HVS 80 gram berukuran kuarto (A4) 

atau 21 cm x 29,7 cm. dalam pengetikan skripsi. Aturlah pola 

ukuran kertas (page layout) kertas supaya setiap halaman 

pengetikan tampak rapi. Pengetikan dilakukan pada satu muka 

kertas, tidak bolak balik, dan dengan ukuran sebagai berikut. 

e. Tepi kiri 4 cm, 

f. Tepi atas 4 cm, 

g. Tepi kanan 3 cm, 

h. Tepi bawah 3 cm, 

Seperti ditampilkan dalam gambar berikut. 

Gambar 4.1 Pola ukuran kerta 
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7. Spasi Penulisan Skripsi  

Pengetikan dengan jarak 1,5 spasi untuk proposal dan jarak 2 

spasi untuk laporan skripsi diantara baris satu dengan baris yang 

lain dalam paragraf. Jarak diantara tajuk (judul) bab dan uraian 

atau jarak diantara tajuk bab dan anak bab (jika bab itu langsung 

diikuti anak bab) dengan uraian adalah kali spasi 2 spasi (tiga 

spasi). Baris terakhir teks dan tajuk subbab berikutnya berjarak 

tiga spasi. Jarak diantara teks dan contoh tabel, bagan, diagram, 

atau gambar juga tiga spasi.  

Paragraf baru menjorok ke dalam tujuh karakter setara satu 

sentimeter dari tepi kiri. Karena paragraf baru telah ditandai 

dengan pengetikan yang menjorok ke dalam, jarak antar paragraf 

tidak perlu diperlebar. 

8. Penomoran Sub Bab dan Sub-sub Bab 

Penomoran yang digunakan dalam skripsi adalah dengan sistem 

kombinasi angka romawi kecil, angka romawi besar, hurup 

kapital, angka arab dan huruf kecil.  

f. Angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, v, vi, vii, dan seterusnya) 

dipakai untuk menomori halaman bagian awal.  

g. Angka romawi besar (I, II, III, IV, V) dipakai untuk 

menomori tajuk pada tiap bab. 

h. Huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya) dipakai untuk 

menomori subbab. 

i. Angka arab (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya) digunakan untuk 

menomori halaman-halaman naskah mulai bab pendahuluan 

sampai dengan daftar pustaka; untuk menomori subbab atau 

sub-subbab; dan untuk menomori nama-nama tabel, grafik, 

bagan, dan skema.  

j. Huruf kecil (a, b, c, dan seterusnya) dipakai untuk menomori 

sub-subbab.  
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Sub bab dan sub-sub bab dinomori dengan angka arab. 

Setelah angka terakhir tidak diberi tanda titik. Dalam 

hubungan ini, angka tidak lebih dari tiga angka; sedangkan 

penomoran selanjutnya menggunakan huruf (a, b, c, d, e, dan 

....), kemudian 1), 2), 3), 4), 5), dan ..., dan selanjutnya a), b), 

c), d), e), dan ...., da seterusnya.  Contoh, 

Jika sub bab di perinci dengan huruf, sub bab dapat diuraikan 

dengan huruf kapital. Uraian selanjutnya dengan angka arab, 

kemudian dengan huruf kecil, dan seterusnya. 

Untuk memberi kemudahan, bab dan bagian-bagiannya 

beserta pemberian nomornya, dapat di jelaskan sebagai 

berikut. 

Bab dan bagian-bagiannya  penomoran 

Bab     I, II, III 

Anak Bab     A, B, C,  

Seksi    1, 2, 3,  

Anak seksi    a, b, c,  

Pasal     1), 2), 3) 

Anak pasal    a), b), c)  

Ayat     (1), (2), (3) 

Anak ayat     (a), (b), (c) 

 

9. Penomoran Halaman 

Letak penomoran halaman pada skripsi adalah sebagai berikut. 

e. Bagian awal, baik proposal maupun skripsi menggunakan 

angka romawi kecil yang diletakkan pada bagian bawah, tepat 

di tengah. 

f. Halaman yang bertajuk (pendahuluan; kajian pustaka; metode 

penelitian; hasil penelitian dan pembahasan; penutup) 

menggunakan angka arab yang diletakkan pada bagian 

bawah, tepat ditengah. Halaman-halaman naskah lanjutan 
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menggunakan huruf arab yang diletakkan pada bagian atas di 

sebelah kanan. 

g. Daftar pustaka tetap dihitung sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari halaman skripsi dan diberi nomor halaman 

lanjutan dari halaman sebelumnya. 

h. Lampiran tetap dihitung sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari halaman skripsi dan diberi nomor halaman 

melanjutkan nomor bagian isi setelah daftar pustaka. 

10. Penyajian Tabel dan Gambar  

g. Judul tabel, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata 

dan untuk nama atau singkatan, ditempatkan diatas tabel 

secara terpusat, dengan nomor urut angka arab, tanpa titik, 

diketik spasi satu.  

h. Keterangan tabel (kalau ada), ditulis dengan huruf kapital 

pada baris, jarak satu spasi, ditetapkan dibawah tabel, dimulai 

dari lurus sisi kiri tabel.  

Contoh. 

Tabel 4.1 

Frekuensi Pre Tes Kepercayaan Diri Siswa Kelas VII  

SMP Negeri 12 Semarang 

Nilai 

Interval 

F Titik 

Tengah 

(X) 

fX FX2 

41 – 47 

48 – 54 

55 – 61 

62 – 68 

69 – 75 

76 – 82 

83 – 89 

90 – 96 

2 

4 

7 

6 

7 

10 

3 

1 

44 

51 

58 

65 

72 

79 

86 

93 

88 

204 

406 

390 

504 

790 

258 

93 

3.872 

10.404 

25.548 

25.350 

36.288 

62.410 

22.188 

8.649 
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 40 548 2.733 192.709 

Sumber : Analisis Hasil Penelitian 

i. Tabel panjangnya melebihi satu halaman dengan nomor 

kolom.  

j. Sumber tabel ditulis di bawah tabel dengan jarak penulisan 1 

spasi.  

k. Judul rumus, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal 

kata dan untuk nama atau singkatan, ditempatkan diatas 

rumus secara terpusat. Nomor urut menggunakan angka arab 

sesuai bab, ditempatkan di batas tepi kanan.  

l. Keterangan rumus, ditulis dengan huruf kapital pada baris, 

jarak satu spasi, ditempatkan di kiri bawah rumus. 

E. Sampul Skripsi  

Ketentuan untuk sampul luar skripsi adalah sebagai berikut. 

1. Sampul skripsi memuat logo Universitas PGRI Semarang, judul 

skripsi, maksud penyusunan, identitas penyusun (nama dan 

NPM), nama Program Studi, nama Fakultas, nama Universitas, 

dan tahun penyusunan. 

2. Judul Skripsi ditulis dengan huruf kapital. 

3. Judul Skripsi terdiri dari 2 baris atau lebih ditulis dengan pola 

kerucut terbalik. 

4. Skripsi diberi sampul warna merah dengan logo Universitas 

PGRI Semarang dan dicetak pada bagian tengah atas. 

5. Pembatas pada setiap bab dalam skripsi dengan kertas HVS 

berwarna dan berlogo UPGRIS. 

a. PPKn (warna merah) 

b. Pendidikan Ekonomi (warna orange) 

c. PJKR (warna putih) 

F. Halaman Pernyataan 

Halaman ini disesuaikan untuk pernyataan keaslian skripsi. Halaman 

pernyataan keaslian skripsi dapat dilihat pada lampiran 7. 
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G. Cara Menulis Kutipan dan Sumber Kutipan  

Aturan penulisan kutipan dan sumber kutipan yang digunakan 

dalam penulisan skripsi di lingkungan FPIPSKR Universitas PGRI 

Semarang adalah menggunakan system Harvard. Untuk menghindari 

kesalahan dalam menulis sumber kutipan dalam daftar pustaka, 

mahasiswa dapat menggunakan aplikasi end note yang ada pada tool 

bar menu “references” Microsoft Office Word atau aplikasi 

Mendeley. Ketentuan yang dapat digunakan dalam menulis kutipan 

adalah sebagai berikut. 

1. Kutipan ditulis dengan menggunakan “dua tanda petik” jika 

kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip dari 

penulisnya. Jika kutipan itu diambil dari kutipan maka kutipan 

tersebut ditulis dengan menggunakan ‘satu tanda petik’. 

2. Jika kalimat yang dikutip terdiri atas tiga baris atau kurang, 

kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik (sesuai dengan 

ketentuan pertama) dan penulisannya digabung ke dalam paragraf 

yang ditulis oleh pengutip, diketik dengan jarak dua spasi. 

Contoh 

 “… Kualitas hubungan dengan pelanggan akan meningkatkan 

kinerja penjualan melalui keunggulan bersaing (Ogboma, 1981).” 

3. Jika kalimat yang dikutip terdiri atas lima baris atau lebih, maka 

kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak satu 

spasi. Baris pertama diketik mulai pada ketukan ke enam dan 

baris kedua mulai ketukan ke empat. 

Contoh: 

Pendidikan Kewarganegaraan diimplementasikan pada berbagai 

jenis dan jenjang pendidikan (persekolahan maupun perguruan 

tinggi). Winataputra dan Budimansyah, (2007: 70) menyatakan 

bahwa: 

“Pendidikan Kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, 

ketiga dan keempat. Pendidikan Kewarganegaraan sudah 
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menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praktis 

pendidikan nasional dalam lima status, diantaranya: Pertama, 

sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata 

kuliah diperguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang 

pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka 

program pendidikan. Keempat, sebagai program pendidikan 

politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman 

Penghayatan dan pengamalan Pancasila (Penataran P-4). 

Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam  bentuk 

pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang 

dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir 

mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status 

pertama, kedua, ketiga dan keempat”. 

4. Jika bagian dari yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, maka 

penulisan bagian itu diganti dengan tiga buah titik. Contoh 

penulisan tampak pada butir kedua diatas. 

5. Penulisan sumber kutipan ada beberapa alternatif, 

a. Jika sumber kutipan mendahului kutipan cara penulisannya 

adalah nama penulis diikuti dengan tahun penerbitan, dan 

nomor halaman diikuti tahun penerbitan, dan nomor halaman 

dikutip yang keduanya diletakkan didalam kurung. Contoh 

seperti huruf c 

b. Jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama 

penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip 

semuanya diletakkan di dalam kurung. 

Contoh  

Pendidikan jasmani merupakan ”interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungan secara sistematis untuk membentuk 

manusia seutuhnnya. Pembentukan sumber daya manusia 

diarahkan pada manusia pancasilais, berbudi pekerti luhur 

lewat pendidikan jasmani dengan memperhatikan model 
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pembelajaran serta skema pembelajaran” (Sukintaka, 1992: 

9). 

c. Jika sumber kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang 

dikutip, maka sumber kutipan yang ditulis tetap sumber 

kutipan yang digunakan pengutip tetapi dengan menyebut 

siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. 

Contoh  

Menurut Arthur Dunham dalam Sumarnonugroho (1987: 26). 

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai “kegiatan yang 

terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari 

segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang 

seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian 

sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan 

hubungan-hubungan sosial. 

d. Jika penulis terdiri atas dua orang, maka nama keluarga kedua 

penulis tersebut harus disebutkan.  Misalnya, Puelendran and 

Stevenson (1996: 1). Kalau penulis lebih dari dua orang maka 

yang disebut nama keluarga dari penulis pertama dan diikuti 

oleh dkk. Misalnya Kohli dkk. (2009: 34).  

e. Jika masalah yang dibahas oleh beberapa orang dalam sumber 

yang berbeda maka cara penulisan sumber kutipan itu adalah 

sebagai berikut. 

f. Kualitas hubungan dengan pelanggan akan meningkatkan 

kinerja penjualan melalui keunggulan bersaing (Ogboma, 

1981, Puelendran and Stevenson, 1993) menunjukan bahwa 

(tulis intisari rumusan dipadukan dari ketiga sumber tersebut).  

g. Jika sumber kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari 

penulis yang sama pada tahun yang sama maka cara 

penulisannya adalah dengan menambah huruf a, b, dan 
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seterusnya pada tahun penerbitan. contoh : (Budimansyah, 

2009a, 2009b). 

h. Jika sumber kutipan itu tanpa nama, maka penulisannya 

adalah (Anonim, 2010: 18) 

H. Cara Menulis Daftar Pustaka 

Komponen-komponen yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Disusun secara alfabetis  

2. Nama penulis dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama 

belakangnya kemudian nama depan disingkat. 

Misalnya: 

Adang Suherman ditulis Suherman, A 

Agustinus Sri Wahyudi ditulis Wahyudi, A. S 

Bonar Situmorang ditulis Situmorang, B  

3. Tahun penerbitan, judul sumber tertulis yang bersangkutan 

dengan digarisbawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit 

berada dan nama penerbit. 

4. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama dan baris kedua dan 

seterusnya diketik mulai ketukan kelima. Jarak antara baris satu 

dengan baris berikutnya satu spasi, sedangkan jarak antara 

sumber satu dengan sumber berikutnya dua spasi.  

Contoh : 

Budimansyah, D. (2002). Model Pembelajaran dan Penilaian 

Berbasis Portopolio. Bandung:  Genesindo. 

 

Budiono. (1982). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta : 

Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah 

Mada.  

 

Penulisan daftar pustaka dari berbagai jenis sumber yang digunakan 

1. Sumber Jurnal 
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Penulisan jurnal dalam daftar pustaka dengan urutan nama 

belakang penulis, nama depan penulis disingkat, tahun penerbitan 

(dalam tanda kurung), judul artikel (ditulis di antara tanda petik), 

judul jurnal dengan huruf miring dan ditulis penuh, nomor, 

volume, nomor halaman dari halaman pertama sampai terakhir. 

Contoh 

Mumpuni, A & Masruri, M.S. (2016). “Muatan nilai-nilai 

karakter pada buku teks kurikulum 2013 pegangan guru 

dan pegangan siswa kelas II”. Jurnal Pendidikan 

Karakter. 4 (1) 17-28. 

 

2. Sumber Buku  

Urutan penulisannya nama belakang penulis, nama depan 

(disingkat), tahun penerbitan, judul buku dicetak miring, kota 

asal, penerbit  

a. Jika ditulis oleh seorang saja 

Suherman, A. (2000). Dasar-dasar penjaskes. Jakarta: 

Depdikbud. 

 

b. Jika ditulis oleh dua ata tiga orang, maka semua nama ditulis  

Suparlan, Budimansyah, D. dan Meirawan D. (2009). 

PAKEM Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. Bandung: Genesindo. 

 

c. Jika buku ditulis lebih dari tiga orang, digunakan dkk dicetak 

miring 

Thayeb, M. dkk. (2000). IPS Terpadu 3, Jakarta: Erlangga. 

 

d. Jika sumber merupakan karya tulis seseorang dalam suatu 

kumpulan tulisan banyak orang 
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Pujianto. (1984). “Etika Sosial dalam Sistem Nilai Bangsa 

Indonesia”. Dalam Dialog Manusia, Falsafah, Budaya, 

dan Pembangunan. Malang: YP2LPM.  

 

3. Sumber selain jurnal dan buku  

a. Berupa skripsi, tesis atau disertasi. 

Joeniarko. (2011). Pengaruh Project Citizen Terhadap 

Keterampilan Kewarganegaraan  Siswa SMP. Tesis. 

Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI. tidak diterbitkan. 

 

b. Berupa publikasi Departemen  

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). Petunjuk 

Pelaksanaan Beasiswa dan Dana Operasional. Jakarta: 

Depdikbud. 

 

c. Berupa dokumen  

Proyek Pembangunan Pendidikan Guru. (1983). Laporan 

Penilaian Proyek Pengembangan Pendidikan Guru. 

Jakarta: Depdikbud. 

d. Berupa makalah  

Harsono. (2004). Kearifan dalam transformasi 

pembelajaran: Dari teacher-centered ke student-

centered learning. Makalah disampaikan dalam seminar 

implementasi nilai kearifan dalam proses pembelajaran 

berorientasi student-centered learning. di Balai Senat 

UGM, 30 November 2004. 

 

e. Berupa surat kabar  

MED. (2016). “Ketentuan KUR belum dipahami”. Kompas 

(12 Oktober 2016)  
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4. Sumber dari internet  

Raharjo, Budi. (2000). Implikasi Teknologi Informasi dan 

Internet Terhadap Pendidikan, Bisnis, dan Pemerintahan: 

Siapkah Indonesia?. Diambil dari: 

www.budi.insan.co.id/articles/riau-it.doc. (30 September 

2005) 

 

Martianto, D.H. Pendidikan Karakter: Paradigma Baru dalam 

Pembentukan Manusia Berkualitas. Diambil dari 

http://tumoutou.net/702 05123/dwi_hastuti.htm. Diakses 24 

Maret 2010.   

 

I. Penggunaan Toolbar Menu Reference Pada Microsoft Office 

Word untuk mensitasi referensi 

Referensi merupakan hal yang penting dalam penulisan sebuah 

karya ilmiah. Penulisan pernyataan tanpa menuliskan referensi yang 

dapat dipertanggungjawabkan akan menurunkan objektifitas 

informasi. Begitu juga kelalaian penulis dalam mencantumkan 

referensi dapat mengakibatkan adanya klaim atas plagiarism. Oleh 

sebab itu, software pengolah kata seperti Microsoft Office Word 

menyertakan alat yang digunakan untuk mengelola referensi. Salah 

satu aplikasi yang dapat digunakan dalam Toolbar Menu Reference 

adalah Mendeley dan Citations&Bibliography.  

Gambar 4.2 

Toolbar Menu Reference Pada Micrososft Word 
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Toolbar menu Citations & Bibliography merupakan toolbar standar 

yang siap digunakan (include) dalam Microsoft office word 

sedangakn mendeley merupakan aplikasi eksternal yang 

memerlukan proses instalasi dan intergrasi.  

Toolbar menu Citations & Bibliography dapat digunakan 

melalui beberapa langkah yaitu, (1) menambah referensi baru, (2) 

melakukan citasi, (3) dan yang terakhir adalah memunculkkan daftar 

pustaka. Menu tersebut menyediakan pilihan berbagai sumber 

referensi (source) yang umum digunakan.  

Gambar 4.3 

Type of Source (sumber referensi) yang disediakan oleh toolbar 

menu Citations & Bibliography 

 
 

1. Menambah referensi baru 

Langkah awal yang harus dilakukan oleh penulis pada 

proses sitasi menggunakan Toolbar menu Citations & 

Bibliography adalah menambah referensi baru. Langkah ini mirip 

seperti mengumpulkan judul buku diperpustakaan. Langkah yang 

dapat dilakukan yaitu, (1) klik References, (2) klik Manage 

Source, (3) Pilih New, (4) Tentukan Type of Source atau referensi 

yang ingin dimasukkan seperti buku, web dan lain-lain, (5) 

kemudian klik OK seperti disajikan pada gambar berikut. 
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Gambar 4.4 

Type of Source (sumber referensi) yang disediakan oleh toolbar menu 

Citations & Bibliography 
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Berikut adalah beberapa contoh penulisan sumber referensi. 

Gambar 4.5 

Referensi dari buku dengan pengarang tunggal 

 
 

Gambar 4.6 

Referensi dari buku dengan pengarang ganda 
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Gambar 4.7 

Referensi dari web corporate surat kabar dengan tidak mencantumkan 

nama penulis informasi. 

 
 

Gambar 4.8 

Referensi dari surat kabar yang mencantumkan nama penulis informasi. 
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Gambar 4.9 

Regulasi pemerintah 

 
 

2. Melakukan sitasi 

Sitasi adalah proses mencantumkan sumber (referensi) dari 

pernyataan yang ditulis dalam sebuah paragraph atau kalimat. 

Proses ini pada umumnya dilakukan oleh seorang peneliti ketika 

menulis laporan penelitian. Proses sitasi dapat dilaikukan melalui 

(1) Letakkan kursor pada akhir paragraph, misalnya, 

 

“Prestasi belajar adalah kinerja aktual yang dapat dicapai siswa melalui 

acuan penilaian normatif. Oleh sebab itu, data prestasi belajar dapat 

dikumpulkan dari hasil evaluasi formatif dalam bentuk ulangan harian 

atas kompetensi dasar tertentu (Setiawan, 2018)”. 

 
1 
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selanjutnya (2) klik insert citation, (3) pilih referensi, kemudian 

(4) Ok. 

 

Gambar 4.9  

Proses sitasi menggunakan toolbar menu Citations & Bibliography 

 

 
 

3. Memunculkan daftar pustaka 

Memunculkan daftar pustaka dapat dilakukan dengan 

melakukan klik pada “Bibliography”. Berikut adalah contoh 

memunculkan daftar pustaka menggunakan melalui toolbar menu 

Citation&Bibliography 

Gambar 4.10 

Proses sitasi menggunakan toolbar menu Citations & Bibliography 

 

2 
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Hasil sitasi akan muncul sebagai berikut. 
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