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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim,.. 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat 

kudrah dan Iradah-Nyalah kami telah diberikan kesehatan dan 

kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas penyusunan buku 

panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa ini. Selawat dan salam kita 

sampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW. Karena berkat 

perjuangan Beliaulah kita telah terlepas dari belunggu kebodohan dan 

telah sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni ini. 

 

Penyusunan Pedoman Penulisan Skripsi ini merupakan suatu 

upaya akademik guna membantu mahasiswa dalam menyelesaikan 

tugas akhirnya, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

pendidikan di STKIP Modern Ngawi. 

 

Di samping itu, dengan adanya pedoman ini akan mempermudah 

bagi pihak-pihak terkait seperti Pembimbing, Ketua program studi 

dalam mengarahkan keseragaman format redaksi penulisan skripsi 

mahsiswa. 

 

Kami menyadari meskipun kami telah berusaha semaksimal 

mungkin dalam menyusun pedoman ini, namun karya ini belumlah 

dapat memenuhi harapan kita semua, karena kemampuan kami yang 

terbatas. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati kami menerima 

kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan di masa 

yang akan datang. 

 

Ngawi,  Januari 2022 

 

 

 

Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Skripsi 

 1. Pengertian Skripsi 

  Skripsi merupakan karya ilmiah mahasiswa yang disusun dalam 

rangka memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi pada program 

strata satu (S-1). Karya ilmiah tersebut berupa laporan penelitian, 

baik penelitian lapangan, penelitian pustaka, penelitian laboratorium, 

maupun penelitian pengembangan. Penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empirik di 

lapangan berdasarkan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif. 

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang 

bersifat deduktif-induktif, sedangkan pendekatan kualitatif 

diorientasikan untuk mengungkapkan gejala secara holistik 

kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dan peneliti 

menempatkan diri sebagai instrumen kunci (Moleong, 2005: 8—13). 

Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk 

memecahkan masalah tertentu berdasarkan penelaahan secara kritis 

dan mendalam bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan 

pustaka tersebut diperlakukan sebagai sumber untuk menggali 

pemikiran atau gagasan baru sebagai bahan dasar dalam melakukan 

deduksi terhadap pengetahuan yang telah ada sehingga dapat 

dikembangkan kerangka teori baru sebagai dasar pemecahan 

masalah. Skripsi juga dapat disusun berdasarkan penelitian 

laboratorium. Penelitian laboratorium merupakan pengkajian suatu 

masalah di laboratorium berdasarkan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Konsep “laboratorium” dalam hal ini bersifat fleksibel. 

Laboratorium untuk bidang studi Matematika, misalnya, berbeda 

karakteristiknya dengan laboratorium bidang studi Sains atau 

Bahasa. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan ilmiah yang 

menghasilkan suatu rancangan atau produk yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah aktual di berbagai bidang. 

Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan 

teori, konsep, prinsip, rumus, atau temuan penelitian untuk 

memecahkan suatu masalah. Hasil penelitian pengembangan dapat 
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berupa karya seni (desain, drama, tari, dan musik), buku teks, media 

pembelajaran, atau penelitian pengembangan dapat berupa karya seni 

(desain, drama, tari, dan musik), buku teks, media pembelajaran, atau 

produk teknologi. 

2. Ruang Lingkup Skripsi 

  a. Aspek Permasalahan 

Identifikasi masalah skripsi dapat didasarkan pada informasi dari 

surat kabar, majalah, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, hasil 

seminar, pengalaman peneliti, atau kenyataan di lapangan. Masalah 

yang dikaji dalam skripsi cenderung pada masalah-masalah yang 

bersifat aplikasi teori, bukan pengembangan teori (untuk S-2) atau 

penciptaan teori (untuk S-3). Dalam memecahkan suatu masalah, 

Peneliti dituntut dapat memilih dan menerapkan teori secara tepat 

dengan mempertimbangkan aspek kerelevanan, keakuratan, dan 

keaktualan. Teori yang layak dipilih dalam memecahkan masalah 

ialah teori yang relevan, akurat, dan aktual. 

  b. Aspek Kajian Pustaka 

Kajian pustaka diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara 

penelitian yang dilakukan dan penelitian-penelitian lain yang 

memiliki kesamaan topik serta pendapat-pendapat yang relevan. 

Kualitas kajian pustaka ditentukan oleh jenjang pemerolehan 

rujukan, kerelevanan, dan keaktualan. Dilihat dari segi jenjang 

pemerolehan, rujukan diperoleh dari sumber primer dan/atau sumber 

sekunder. Ditinjau segi kerelevanan, makin relevan suatu rujukan, 

makin berkualitas rujukan itu. Begitu juga halnya dari segi 

keaktualan, makin aktual suatu rujukan, makin berkualitas rujukan 

itu. Terkait dengan hal tersebut, Peneliti dapat menggunakan pustaka 

sumber sekunder, baik yang berbentuk artikel hasil penelitian, 

laporan penelitian, maupun rujukan bukan hasil penelitian. Peneliti 

wajib merujuk jurnal ilmiah sebagai referensi baik nasional maupun 

internasional yang relevan minimal terbitan 10 tahun terakhir. 
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  c. Aspek Metodologi Penelitian 

Peneliti dituntut menyebutkan jenis, rancangan, lokasi, waktu, 

populasi dan sampel atau subjek penelitian atau sasaran penelitian, 

teknik dan instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

 

d.Aspek Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi harus didukung oleh 

data yang valid. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dikritisi pada 

bagian pembahasan hasil penelitian dengan cara menganalisis faktor-

faktor penyebab atau pendukung dan dimasukkan ke dalam khasanah 

pengetahuan terkait, berdasarkan relevansinya dengan teori atau 

realitas di lapangan. 

B. Persyaratan Menulis Skripsi 

 1. Persyaratan Akademik Pemrogram Skripsi 

Persyaratan akademik adalah persyaratan yang berhubungan 

dengan tingkat pencapaian tertentu yang secara teknis dan 

substantif berhubungan dengan proses penulisan skripsi. 

Persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar 

dapat memprogram skripsi adalah sebagai berikut. 

a) Berstatus mahasiswa aktif dan tidak dalam status cuti, 

yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran. 

b) telah mengumpulkan satuan kredit semester sekurang-

kurangnya 130 SKS; 

c) telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan 

nilai minimal C; 

d) telah menyelesaikan semester 6 dengan memiliki IPK 

minimal 2,5; 

e) menyelesaikan administrasi 
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2. Persyaratan Pembimbing Skripsi 

 1) Dosen yang dapat menjadi pembimbing skripsi adalah dosen yang 

memenuhi persyaratan akademik dan relevansi bidang keilmuan 

dengan aturan teknis sebagai berikut. 

a) serendah-rendahnya bergolongan III/c atau lektor bergelar 

magister; atau 

b) serendah-rendahnya bergolongan III/b atau asisten ahli 

bergelar doktor; 

c) Jurusan/prodi yang belum mempunyai dosen yang memenuhi 

syarat pada butir1 diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan 

pembimbingan jika dosen pembimbing skripsi memenuhi 

persyaratan serendah-rendahnya bergolongan III/b atau 

asisten ahli bergelar magister. 

d) Pembimbing skripsi berkewajiban juga membimbing 

penulisan artikel yang akan diunggah dalam e-journal. 

2) Jurusan/prodi yang jumlah dosen yang memenuhi syarat sebagai 

pembimbing skripsi kurang, maka jurusan/prodi yang 

bersangkutan diperbolehkan bekerjasama (sharing) dengan 

dosen dari luar jurusan/prodi yang relevan dengan judul skripsi 

mahasiswa. 

C. Pengajuan Judul Skripsi 

Pengajuan judul penelitian merupakan proses 

mendiskusikan topik/tema penelitian kepada ketua program 

studi dan tim reviwer judul. Langkah-langkah pengajuan judul 

skripsi adalah sebagai berikut: 

1) Mahasiswa menawarkan minimal 3 judul penelitian. 

2) Mahasiswa membuat draf penelitian, yang berisi: 

a) Judul penelitian 

b) Rumusan masalah 

c) Kerangka berpikir 

d) Hipotesis penelitian.  
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BAB II 

PROPOSAL SKRIPSI 

A. Pengertian Proposal Skripsi 

Proposal penelitian untuk skripsi merupakan suatu 

rancangan penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan utama 

penulisan skripsi mahasiswa. Rancangan ini harus diseminarkan 

untuk penyempurnaan sehingga akan sangat membantu 

mahasiswa dalam melaksanakan penelitian di lapangan 

sekaligus membantu kelancaran mengumpulkan bahan 

skripsinya. 

B. Penyusunan dan Pengajuan Proposal Skripsi 

1. Penyusunan Proposal 

Penyusunan proposal skripsi merupakan langkah awal dalam 

proses penyusunan skripsi. Proposal skripsi merupakan rencana 

penelitian yang berisi gambaran yang konkret dan jelas tentang 

arah, tujuan, dan hasil akhir yang akan dicapai dalam penelitian. 

Suatu penelitian akan dapat dikerjakan dengan baik jika didasari 

oleh proposal yang dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah 

penelitian. Topik yang telah disetujui oleh dosen pembimbing 

dikembangkan menjadi proposal. Agar konkret, jelas, terarah, 

dan selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, 

proposal skripsi harus dikonsultasikan secara rutin kepada dosen 

pembimbing. 

2. Sistematika Proposal Skripsi 

1) Proposal skripsi harus disusun sesuai dengan sistematika 

yang digunakan di STKIP Modern Ngawi. Secara umum, 

proposal skripsi berpendekatan kuantitatif terdiri atas: 

a. halaman sampul (lihat lampiran 1), 

b. halaman persetujuan (lihat lampiran 2), 

c.pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah,tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, asumsi) 
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  d. kajian pustaka yang berisi kajian teoretis terkait dengan 

rumusan masalah, hasil penelitian yang relevan, kerangka 

konseptual, dan hipotesis (jika diperlukan) 

  e. metode penelitian (jenis dan rancangan penelitian, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel atau sasaran penelitian, 

variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, 

  f. daftar pustaka  

Isi bagian-bagian tersebut dapat dicermati pada butir 4 

(sistematika skripsi). 

2) Proposal skripsi yang menggunakan pendekatan kualitatif, 

sistematikanya adalah sebagai berikut. 

a. halaman sampul (lihat lampiran 1); 

b. halaman persetujuan (lihat lampiran 2); 

c. pendahuluan (latar belakang, fokus penelitian / rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat 

penelitian, asumsi); 

d. kajian pustaka (kajian teoretis, hasil penelitian yang relevan, 

kerangka konseptual, dan hipotesis jika ada); 

e. metode penelitian (pendekatan dan rancangan penelitian), 

data dan sumber data penelitian, instrumen penelitian (jika 

ada), teknik pengumpulan data, uji kesahihan instrumen (jika 

diperlukan) dan data, serta teknik analisis data); 

f. daftar pustaka; 

 

3) Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) hanya diperbolehkan 

bagi mahasiswa yang berstatus sebagai guru pengajar mata 

pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sistematika dalam 

proposal PTK adalah sebagai berikut. 

a. halaman sampul (lihat lampiran 1); 

b. halaman persetujuan (lihat lampiran 2); 

c.  pendahuluan (latar belakang; rumusan masalah, tujuan 

penelitian, hipotesis tindakan (jika diperlukan), manfaat 

penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, 

definisi istilah atau definisi operasional) 
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d.  kajian pustaka (kajian teoretis, hasil penelitian yang relevan, 

dan kerangka konseptual); 

e. metode penelitian (jenis penelitian: PTK, latar penelitian, 

subjek penelitian, data dan sumber data, prosedur penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, evaluasi dan 

refleksi); 

f. daftar pustaka 

 

4) Proposal penelitian pengembangan, sistematikanya adalah 

sebagai berikut. 

a. halaman sampul (lihat lampiran 1); 

b.  halaman persetujuan (lihat lampiran 2); 

c. pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, manfaat 

penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian); 

d. kajian pustaka kajian teoretis, hasil penelitian yang relevan, 

dan kerangka konseptual 

e.  metode penelitian (jenis penelitian: pengembangan, 

prosedur penelitian, desain uji coba, subjek uji coba, jenis 

data, definisi operasional, instrumen pengumpulan data, dan 

teknik analisis data), 

f. daftar pustaka. 

 

5) Proposal penelitian pustaka, sistematikanya adalah sebagai 

berikut. 

a. halaman sampul (lihat lampiran 1); 

b.  halaman persetujuan (lihat lampiran 2); 

c. pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah); 

d.  kajian pustaka (kajian teoritis dan kerangka berpikir), 

e. metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, sumber 

data, teknik dan instrumen pengumpulan data, definisi 

operasional (jika ada), dan teknik analisis data), dan 

f. daftar pustaka. 
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3. Pengajuan Proposal Skripsi untuk diseminarkan 

Proposal yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing dapat 

diajukan ke jurusan/prodi untuk diseminarkan, dengan syarat 

mahasiswa yang mengajukan telah mengikuti seminar proposal 

skripsi mahasiswa lain minimal 5 (lima) kali. Seminar dihadiri dosen 

pembimbing dan dosen penguji serta dihadiri mahasiswa lain untuk 

mendapatkan masukan perbaikan proposal penelitiannya. Dalam 

seminar mahasiswa harus memaparkan proposal penelitiannya dan 

menjawab pertanyaan dosen penguji dan peserta seminar. Dosen 

penguji akan memberikan penilaian kelayakan proposalnya. Jika 

proposal dinilai tidak layak, maka mahasiswa harus menyusun 

proposal baru, sedangkan proposal yang dinilai layak dan ada revisi 

maka mahasiswa berkewajiban memperbaiki proposalnya sesuai 

masukan yang diperoleh. Setelah proposal disempurnakan dan 

ditandatangani dosen pembimbing dan dosen penguji, proposal 

diserahkan ke jurusan/prodi. Selanjutnya ketua jurusan/prodi 

mengusulkan ke STKIP Modern Ngawi untuk diterbitkannya SK 

ketua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Penyusunan Skripsi STKIP Modern Ngawi 2022 

 9 

C. Sistematika Proposal 

Rancangan proposal penelitian untuk skripsi mahasiswa 

terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut : 

1. Penelitian Kuantitatif 

JUDUL 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Batasan masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan penelitian 

F. Definisi Operasional Variabel 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka berpikir 

C. Hipotesis Penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan waktu penelitian 

B. Desain penelitian 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

D. Teknik Pengumpulan data 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Analisis Data 

DAFTAR PUSTAKA 

 

2. Penelitian Kualitatif 

JUDUL 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Batasan masalah 

C. Rumusan masalah 
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D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan penelitian 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Berpikir 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

C. Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Prosedur Penelitian 

F. Teknik Keabsahan Data 

G. Teknik Analisis Data 

DAFTAR PUSTAKA 

 

3. Penelitian Pengembangan 

JUDUL 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan Penelitian 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi teoritik 

B. Kajian penelitian yang relevan 

C. Kerangka berpikir 

D. Pertanyaan atau hipotesis penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode pengembangan 

B. Prosedur pengembangan 
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C. Uji coba produk 

1. Desain uji coba 

2. Subjek uji coba 

3. Jenis data 

4. Instrumen pengumpul data 

5. Teknik analisis data 

DAFTAR PUSTAKA 

 

4. Penulisan Tindakan Kelas (PTK) 

JUDUL 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Batasan masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan Penulisan 

E. Kegunaan penulisan 

F. Definisi Operasional 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Penulisan Tindakan 

C. Kerangka Berpikir 

BAB II  METODE PENULISAN 

A. Tempat dan Waktu Penulisan 

B. Jenis Penulisan 

C. Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Prosedur Penulisan 

F. Teknik Keabsahan Data 

G. Teknik Analisis Data 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB III 

S K R I P S I 

 

A. Pengertian Skripsi 

Skripsi merupakan karya ilmiah akhir dari mahasiswa 

guna menyelesaikan program S1 di STKIP Modern Ngawi. 

Skripsi tersebut sebagai bukti kemampuan akademis 

mahasiswa yang berhubungan dengan penelitian dan 

pemecahan masalah-masalah pada bidang pengajaran dan 

pengembangan maupun ilmu murni. Atas dasar itu maka 

skripsi yang disusun mahasiswa harus dipertahankan dalam 

suatu ujian akhir guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan. 

B. Batasan Skripsi 

1. Skripsi adalah karya ilmiah yang wajib ditulis oleh 

mahasiswa sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu 

persyaratan menyelesaikan program sarjana strata 1 dengan 

bobot 6 sks. 

2. Sebagai karya ilmiah, skripsi disusun sebagai laporan hasil 

penelitian yang menggunakan metode ilmiah. 

3. Penelitian dilakukan untuk menjawab masalah. Untuk 

menjawab masalah diperlukan pengkajian secara teoritis 

yang pembuktiannya melalui fakta empiris. Oleh karena itu 

skripsi harus mencakup kajian teoritis dan analisis data. 

4. Kajian teoritis/telaah pustaka/landasan teoritis 

menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan 

masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik yang 

sesuai 

5. Sesuai bidang cakupan lembaga, maka skripsi disusun 

dalam lingkup kependidikan dan atau di luar lingkup 

kependidikan yang berorientasi pada program studinya, 

tanpa menutup kemungkinan digunakannya pendekatan 

interdisipliner. 
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C. Karakteristik Skripsi 

Beberapa karakteristik pokok yang perlu dimiliki dalam 

penyusunan skripsi mahasiswa, antara lain : 

1. Disusun berdasarkan hasil kajian literatur dan atau 

pengamatan lapangan. 

2. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar berdasarkan ejaan yang disempurnakan. 

3. Bidang kajian difokuskan kepada permasalahan yang 

aktual. 

D. Sistematika Skripsi 

1) Penelitian Kuantitatif 

Skripsi yang merupakan laporan hasil penelitian atau 

kajian harus ditulis secara akademik. Laporan secara 

akademik menyajikan substansi penelitian yang berisi apa 

yang diteliti, mengapa hal itu diteliti, cara melakukan 

penelitian, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian. 

Paparan isi disajikan secara lugas dan obyektif mulai dari hal-

hal yang bersifat teknis/istilah. 

Berdasarkan hal di atas, penulisan skripsi penelitian 

kuantitatif perlu diatur sedemikian rupa sehingga pembaca 

laporan dapat dengan mudah menemukan setiap bagian yang 

dicarinya dan dapat memahaminya secara tepat. Isi dan 

sistematika skripsi penelitian kuantitatif dibagi menjadi tiga 

bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian 

akhir. Adapun masing-masing bagian dapat dirinci dalam 

sistematika sebagai berikut. 

a) Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian Kuantitatif 

Bagian Awal 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI 
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SKRIPSI 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (bila ada) 

DAFTAR GAMBAR (bila ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 

Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Batasan masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan penelitian 

F. Definisi Operasional Variabel 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka berpikir 

C. Hipotesis Penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan waktu penelitian 

B. Desain penelitian 

C. Populasi,Sampel, dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

D. Teknik Pengumpulan data 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN  

A. Deskripsi Data 

B. Hasil Pengujian Hipotesis  
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C. Simpulan Hasil Pengujian Hipotesis 

D. Pembahasan 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

B. Saran 

Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Data pendukung, Jadual Penelitian, Daftar 

Riwayat Hidup dll 

b) Penjelasan Isi skripsi Penelitian Kuantitatif 

Bagian Awal Skripsi 

1. Sampul 

Sampul proposal memuat judul secara lengkap, 

kata proposal, logo STKIP Modern Ngawi, kata oleh, 

nama dan NIM mahasiswa, nama program studi, STKIP 

MODERN NGAWI, dan waktu (bulan,tahun) 

penyelesaian. Semua huruf dicetak dengan huruf kapital. 

Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian 

diatur secara sistematis dan serasi. Ukuran huruf (font) 

14-16 point. Sampul dibuat dengan kertas karton 

warna kuning untuk skripsi. Format sampul terlampir. 

2. Halaman Judul 

Halaman judul berisi: judul skripsi, teks Skripsi 

Diajukan kepada STKIP MODERN NGAWI untuk 

Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan 

Program Sarjana Pendidikan ..., oleh: nama dan NIM, 

program studi, STKIP MODERN NGAWI, dan waktu 

(bulan,tahun) lulus ujian. Semua huruf dicetak dengan 

huruf kapital. Komposisi huruf dan tata letak masing-

masing bagian diatur secara simetris dan serasi. Ukuran 

huruf 14-16 point. 
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3. Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing 

Halaman lembar persetujuan dosen pembimbing 

berisi teks Skripsi oleh nama mahasiswa/penulis ini 

telah disetujui dan diuji. Ngawi, tanggal. Tanda tangan, 

nama lengkap dan Nomor Induk Dosen Nasional 

(NIDN). 

4. Lembar Pengesahan Panitia Penguji Skripsi 

Pengesahan ini baru diberikan setelah dilakukan 

penyempurnaan oleh mahasiswa sesuai dengan saran-

saran yang diberikan penguji. Hal-hal yang dicantumkan 

dalam lembar persetujuan dan pengesahan skripsi 

adalah: teks Skripsi oleh nama mahasiswa/penulis ini 

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada hari 

.... tanggal .... Panitia Penguji tanda tangan, nama 

lengkap dan NIDN para penguji dan ketua program 

studi.  

5. Pernyataan Keaslian Tulisan 

Berisi tentang pernyataan penulis, bahwa skripsi 

yang ditulisnya bukan merupakan pengambilalihan 

tulisan atau pikiran orang lain yang diaku sebagai hasil 

tulisan atau pemikirannya sendiri dengan bermaterai 

6.000. Pengambilalihan karya orang lain sebagai karya 

sendiri merupakan tindak kecurangan yang lazim 

disebut plagiat. 

6. Motto dan Persembahan 

Motto berisi kalimat atau fase atau kata yang 

digunakan penulis sebagai semboyan atau pedoman atau 

prinsip hidupnya. Sedangkan kata persembahan berisi 

tentang peruntukkan dari hasil karya yang dihasilkan 

penulis. Motto dan kata persembahan ditulis dalam 

halaman yang sama. 
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7. Kata Pengantar 

Kata pengantar diketik dengan huruf kapital di 

tengah halaman bagian atas tanpa diakhiri titik. Adapun 

isisnya: ucapan syukur, penyampaian terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan 

skripsi. Urutan pihak-pihak yang mendapat ucapan 

terima kasih ialah: (1) ketua, (2) kaprodi, (3) 

pembimbing 1, (4) pembimbing 2, (5) pihak tempat 

penelitian, (6) pihak lain yang perlu. Teks diketik 

dengan jarak 2 spasi. Pada akhir teks dipojok kanan 

bawah dicantumkan kota, tanggal, dan dibawahnya 

dicantumkan Penulis tanpa menyebut nama terang. 

Panjang teks tidak lebih dari dua halaman kertas ukuran 

A4 

8. Daftar isi 

Dalam daftar isi dimuat judul bab, judul subbab, 

dan judul anak subbab disertai dengan nomor halaman 

tempat pemuatannya dalam teks. Semua judul bab 

ditulis dengan huruf kapital, sedangkan judul subbab 

hanya huruf awalnya saja yang diketik dengan huruf 

kapital. Daftar isi hendaknya menggambarkan garis 

besar organisasi keseluruhan isi. 

9. Daftar Tabel (bila ada) 

Semua tabel kecuali tabel kerja untuk analisis 

statistik diletakkan pada lampiran. Daftar tabel memuat 

nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman untuk 

setiap tabel. Judul tabel yang lebih dari satu baris diketik 

dengan jarak satu spasi dan judul tabel diberi jarak dua 

spasi. 

10. Daftar Gambar (bila ada) 

Daftar gambar memuat nomor gambar, judul 

gambar, serta nomor halaman untuk setiap gambar. 

Judul gambar yang lebih dari satu baris diketik dengan 
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jarak satu spasi dan antara judul gambar diberi jarak dua 

spasi. 

11. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul 

lampiran, serta nomor halaman untuk setiap lampiran. 

Judul lampiran yang lebih dari satu baris diketik dengan 

jarak satu spasi dan antara judul lampiran diketik dua 

spasi. 

12. Abstrak 

Kata abstrak ditulis di tengah halaman bagian 

atas dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik. Baris 

selanjutnya dengan jarak 2 spasi ditulis nama mahasiswa 

diakhiri dengan tanda titik. Tahun lulus diakhiri dengan 

tanda titik. Judul dicetak miring diketik dengan huruf 

kecil (kecuali huruf pertama di setiap kata) diakhiri 

dengan tanda titik. Kemudian ditulis berurutan kata 

skripsi, titik, nama program studi diakhiri dengan tanda 

koma, nama STKIP MODERN NGAWI diakhiri dengan 

titik. Kemudian nama Dosen Pembimbing I dan II 

ditulis lengkap dengan gelar akademiknya. 

Setelah hal tersebut di atas, kemudian ditulis 

kata kunci tanda titik dua (:) antar kata kunci diberi 

tanda koma kemudian diakhiri diberi tanda titik. Jumlah 

kata kunci berkisar antara tiga sampai lima buah. Kata 

kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi 

ilmiah dan dengan kata kunci ini akan dengan mudah 

ditemukan judul skripsi beserta abstraknya. 

Teks abstrak disajikan secara padat inti sari 

skripsi (maksimal 250 kata) yang mencakup: (1) 

paragraf 1 yang berisi latar belakang masalah yang 

diteliti, langsung merujuk pada fakta/realita, kemudian 

diikuti dengan tujuan penelitian; (2) paragraf 2 berisi 
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metode yang digunakan; pendekatan dan jenis 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data; (3) paragraf 3 berisi hasil yang 

diperoleh, sebagai jawaban rumusan masalah. Saran 

hanya diperlukan jika hasil penelitian memerlukan 

tindak lanjut sebagai pengembangan keilmuan dan atau 

kebijakan. Teks diketik dengan jarak 1 spasi. 

Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi yang 

mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan 

apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian itu 

dilakukan. Oleh karena itu bab pendahuluan ini pada 

dasarnya memuat (1) latar belakang masalah, (2) rumusan 

masalah, (3) tujuan penelitian, (4) kegunaan penelitian, (5) 

definisi istilah. 

1. Latar Belakang Masalah 

Pada bagian ini dikemukakan paparan masalah 

yang bersifat problematis sebagai akibat adanya 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik 

kesenjangan teoritis atau kesenjangan praktis, sehingga 

peneliti merasa perlu mencari solusi untuk pemecahan 

masalah. 

Untuk memperkuat sajian problema tersebut, perlu 

dipaparkan secara ringkas teori, hasil-hasil penelitian, 

kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah ataupun data-

data pengamatan yang terkait erat dengan pokok 

masalah yang diteliti. Dengan demikian masalah yang 

dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang 

lebih kokoh. 
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2. Batasan Masalah 

Berbagai masalah yang muncul secara bersamaan, 

seringkali menyulitkan untuk diteliti seluruhnya. 

Kualitas penelitian ilmiah bukan terletak pada keluasan 

masalahnya, tetapi terletak pada kedalaman pengkajian 

pemecahan masalahnya. Agar masalah dapat dikaji dan 

dijawab secara mendalam, maka masalah itu harus 

dibatasi. 

Pembatasan masalah bisa berupa pembatasan ruang 

lingkup masalah, dimana dan kapan penelitian akan 

dilakukan. Disamping itu bisa berupa pembatasan-

pembatasan lain sesuai dengan kepentingannya. 

Dengan pembatasan yang jelas, peneliti dapat 

mengarahkan perhatiannya dengan lebih seksama dan 

bisa merumuskan masalahnya dengan jelas. 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan upaya untuk 

menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan 

yang hendak dicarikan jawabannya. Perumusan 

masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci 

mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti 

berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. 

Rumusan masalah hendaknya disusun secara 

singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk 

kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan 

menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau 

sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan 

subjek penelitian. Selain itu rumusan masalah 

hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti 

memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan. Contoh: Apakah ada 

hubungan kecerdasan dengan prestasi belajar Biologi 

siswa kelas VII SMPN Kota Ngawi? 



Pedoman Penyusunan Skripsi STKIP Modern Ngawi 2022 

 21 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang 

ingin dicapai dalam penelitian atau mengacu pada 

rumusan masalah. Cara merumuskannya merubah 

kalimat tanya pada rumusan masalah dengan kalimat 

pernyataan. Contoh: Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan ada tidaknya hubungan antara 

kecerdasan dengan prestasi belajar Biologi siswa kelas 

VII SMPN Kota Ngawi 

5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian berisi tentang gambaran yang 

jelas dan realistis mengenai kegunaan hasil pemecahan 

masalah. Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau 

pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu 

atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan 

kata lain uraian dalam subbab kegunaan penelitian berisi 

alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian 

dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa 

penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak 

untuk dilakukan. 

6. Definisi Operasional Variabel 

Definisi istilah dapat berbentuk definisi operasional 

variabel yang akan diteliti. Definisi operasional adalah 

definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan 

yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi 

operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang 

cocok digunakan atau mengacu kepada bagaimana 

mengukur suatu variabel. Contoh definisi operasional 

variabel “prestasi aritmatika” adalah kompetensi dalam 

bidang aritmatika yang meliputi menambah, mengurangi, 

mengalikan, membagi, dan menggunakan desimal. 

Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan karena 

teramatinya konsep atau konstruk yang diselidiki akan 
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memudahkan pengukurannya. Di samping itu penyusunan 

definisi istilah memungkinkan orang lain melakukan hal 

yang serupa sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti 

terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

1. Kajian Pustaka 

Mengkaji pustaka/teori yang relevan dengan 

masalah yang dirumuskan merupakan langkah awal 

untuk mencari jawaban atas masalah penelitian. Setelah 

variabel yang tercakup dalam masalah dikaji satu 

persatu, pengkajian mengarah kepada pencarian 

jawaban pertanyaan, misalnya: apa akibat yang terjadi 

apabila variabel itu ada. Bila ingin melihat 

hubungannya, maka harus dikaji bagaimana hubungan 

itu terjadi. Kajian pustaka pada dasarnya merupakan 

pengkajian pengetahuan ilmiah yang sudah ada. 

Pustaka yang dikaji berupa teori-teori yang dapat 

berbentuk konsep-konsep, hukum-hukum, dan prinsip-

prinsip yang relevan dengan permasalahan. 

Pustaka yang digunakan seharusnya dikutip dari 

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu 

disadari, bahwa mengutip bukanlah hal yang keliru, 

bahkan seharusnya dilakukan dalam penulisan skripsi. 

Caranya diselang-seling dengan interpretasi dan 

argumentasi dari penulis. Sehingga tampak penulis 

tidak sekedar mengutip/ menyalin namun memiliki 

pendapat atau pandangan tertentu terhadap apa yang 

dikutip dan bukan hanya sekedar tahu tetapi juga 

memahami makna dari apa yang dikutipnya. 

Bahan-bahan pustaka yang dapat digunakan seperti 

jurnal, disertasi, tesis, skripsi, buku teks, laporan 
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seminar, dan lain-lainnya. Akan tetapi lebih baik jika 

kajian pustaka didasarkan pada sumber-sumber 

kepustakaan primer yaitu bahan pustaka yang isinya 

bersumber dari temuan penelitian. Sumber pustaka 

sekunder dapat dipergunakan sebagai penunjang. 

Sedangkan pemilihannya didasarkan pada dua kriteria 

yaitu prinsip kemutakhiran (kecuali untuk penelitian 

historis) dan relevansi. Prinsip kemutakhiran penting 

karena ilmu terus berkembang. Sebuah teori yang 

efektif pada suatu periode tertentu mungkin sudah 

ketinggalan. Dengan prinsip tersebut peneliti dapat 

berargumentasi berdasarkan teori-teori yang pada 

waktu itu dipandang masih representatif. Prinsip 

relevansi diperlukan untuk menghasilkan kajian 

pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan arahan penalaran 

untuk sampai pada pemberian jawaban sementara atas 

masalah yang dirumuskan. Kerangka berpikir berguna 

untuk mewadahi teori-teori yang seolah-olah terlepas 

satu sama lainnya menjadi satu rangkaian yang utuh 

untuk mengarah pada penemuan jawaban sementara 

Menyusun kerangka berpikir berarti membuat 

argumentasi yang rasional terhadap teori-teori yang 

digunakan untuk menjawab masalah. Penulis dituntut 

untuk membuat penalaran yang menggunakan logika 

deduktif untuk sampai pada kesimpulan sementara. 

Jawaban itulah yang kemudian disebut hipotesis. 

3. Hipotesis Penelitian 

Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan 

hipotesis. Penelitian kuantitatif yang bersifat eksploratif 

dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Oleh karena 



Pedoman Penyusunan Skripsi STKIP Modern Ngawi 2022 

 24 

itu judul subbab hipotesis penelitian dalam skripsi tidak 

harus ada. 

Hipotesis pada dasarnya merupakan dugaan yang 

pada akhirnya bisa benar atau sebaliknya. Dengan sifat 

dugaan itu bukan berarti penulis membuatnya secara 

sembarangan atau tidak didasarkan pada pengkajian 

yang seksama. Apabila hipotesis dapat didukung oleh 

fakta-fakta empiris yang tekumpul dalam penelitian, 

maka hipotesis dapat diterima atau dugaan yang 

dinyatakan itu benar dan sebaliknya. 

Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif dan 

direksional, artinya dalam rumusan hipotesis tidak 

hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan 

antara variabel, tetapi juga menunjukkan sifat hubungan 

atau keadaan pebedaan. Rumusan hipotesis yang baik 

adalah menyatakan pertautan anatara dua variabel atau 

lebih, dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, 

dirumuskan secara padat dan jelas, serta dapat diuji 

secara empiris. Contoh: Ada hubungan positif antara 

tingkat prestasi belajar mata pelajaran Sejarah dengan 

sikap nasionalisme siswa kelas II semester gasal tahun 

pelajaran 2016/2017 SMAN kota Ngawi. Jika 

dirumuskan perbedaannya menjadi: Siswa kelas II 

semester gasal tahun pelajaran 2016/2017 SMAN kota 

Ngawi yang prestasi belajar mata pelajaran Sejarahnya 

tinggi memiliki sikap nasionalisme yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang prestasi belajarnya sedang. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam Metode 

Penelitian mencakup (1) tempat dan waktu penelitian, 

(2) rancangan penelitian, (3) populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, (4) instrumen penelitian, (5) 
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teknik pengumpulan data, dan (6) teknik analisis data. 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu dalam penelitian 

diungkapkan secara jelas menyangkut tingkat 

generalisasi yang diharapakan, yakni menyangkut 

identifikasi karakteristik lokasi dan alasan metodologis 

memilih lokasi. Lokasi hendaknya diuraikan secara 

jelas, misalnya letak geografis, kondisi sosial budaya, 

suasana sehari-hari dan sebagainya. 

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada 

pertimbangan kemenarikan, keunikan, kesesuaian 

dengan topik yang dipilih. Dengan hal tersebut, penulis 

diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan 

baru. Penulis kurang tepat jika mengutarakan alasan-

alasan seperti dekat dengan rumahnya, pernah bekerja 

disitu, atau peneliti telah mengenal orang-orang kunci. 

Waktu penelitian disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

peneliti dan pihak yang ditelitinya. Sedangkan jadwal 

pelaksanaan penelitian secara lengkap ditulis dalam 

lampiran. 

2. Desain Penelitian 

Penjelasan mengenai rancangan atau disain 

penelitian yang digunakan perlu diberikan untuk setiap 

jenis penelitian. Rancangan penelitian diartikan sebagai 

strategi mengatur latar penelitian agar peneliti 

memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik 

variabel dan tujuan penelitian. Dalam penelitian 

eksperimental, rancangan penelitian yang dipilih adalah 

yang paling memungkinkan peneliti untuk 

mengendalikan variabel-variabel lain yang diduga ikut 

berpengaruh terhadap variabel-variabel terikat. Pilihan 

rancangan penelitian dalam penelitian eksperimental 

selalu mengacu kepada hipotesis yang akan diuji. 
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Disamping itu, di dalam bagian ini dijelaskan pula 

variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian serta 

sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut. 

 

 

3. Populasi, Sampel (Bahan Uji, Hewan Uji, 

Tanaman Uji) dan Teknik Pengambilan Sampel 

Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika 

penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai 

subjek penelitian. Akan tetapi jika sasaran penelitiannya 

adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok 

digunakan istilah subjek penelitian (terutama dalam 

penelitian eksperimental). Dalam penelitian kuantitatif, 

sumber data orang lazim disebut responden. Populasi, 

sampel bisa diganti dengan bahan uji, hewan uji atau 

tanaman uji jika penelitian menggunakan bahan, hewan 

maupun tanaman, misalnya tikus (hewan), tempe 

(bahan), padi (tanaman), atau senyawa. 

Karakteristik populasi harus dijelaskan agar 

besarnya sampel dan cara pengambilannya dapat 

ditentukan secara tepat. Tujuannya adalah agar sampel 

yang diambil benar-benar representatif. Kepresentatifan 

sampel merupakan kriteria terpenting dalam pemilihan 

sampel dalam kaitannya dengan maksud 

menggeneralisasikan hasil-hasil penelitian sampel 

terhadap populasinya. Jika keadaan sampel samakin 

berbeda dengan karakteristik populasinya, maka 

semakin besar kemungkinan kekeliruan dalam 

generalisasinya. Jadi bagian sampel dan populasi yang 

harus dibahas meliputi: identifikasi dan batasan-batasan 

tentang populasi atau subjek penelitian, prosedur dan 

teknik pengambilan sampel, serta besarnya sampel.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Bagian ini menguraikan (a) langkah-langkah 

yang ditempuh dan teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, (b) kualifikasi dan jumlah petugas 

yang terlibat dalam proses pengumpulan data, serta (c) 

jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data. 

Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai 

pelaksana pengumpulan data, perlu dijelaskan cara 

pemilihan serta upaya mempersiapkan mereka untuk 

menjalankan tugas. 

5. Instrumen Penelitian 

Bagian ini dikemukakan instrumen yang 

digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. 

Sesudah itu barulah dipaparkan prosedur pengembangan 

instrumen pengumpul data atau pemilihan alat dan 

bahan yang digunakan dalam penelitian. Dengan cara ini 

akan terlihat apakah instrumen yang digunakan sesuai 

dengan variabel yang diukur, paling tidak ditinjau dari 

segi isinya. Suatu instrumen yang baik juga harus 

memenuhi persyaratan reabilitas. 

Instrumen penelitian dapat diambil dari 

instrumen yang sudah baku, atau instrumen yang sudah 

baku tetapi diadaptasi, atau instrumen yang 

dikembangkan sendiri oleh peneliti. Jika instrumen 

penelitian diambil dari instrumen yang sudah baku, 

maka jabaran variabelnya tidak perlu dipaparkan lagi. 

Namun apabila peneliti mengadaptasi instrumen baku 

atau mengembangkan instrumen sendiri, peneliti harus 

memaparkan proses dan validasi instrumen. 

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam 

instrumen penelitian adalah cara pemberian skor atau 

kode terhadap masing-masing butir pertanyaan/ 

pernyataan. Untuk alat dan bahan, harus disebutkan 
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secara cermat spesifikasi teknis dan alat yang digunakan 

dan karakteristik bahan yang dipakai 

Dalam ilmu eksakta, istilah instrumen penelitian 

kadangkala dipandang kurang tepat karena belum 

mencakup keseluruhan hal yang digunakan dalam 

penelitian. Oleh karena itu subbab instrumen penelitian 

dapat diganti dengan alat dan bahan. 

6. Teknik Analisis Data 

Menjelaskan jenis analisis statistik yang 

digunakan. Dilihat dari metodenya, ada dua jenis 

statistik yang dapat dipilih, yaitu statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. Dalam statistikinferensial terdapat 

statistik parametik dan statistik nonparametik. 

Penentuan jenis analisis data sangat ditentukan 

oleh jenis data yang dikumpulkan dengat tetap 

berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai atau 

hipotesis yang hendak diuji. Oleh karena itu yang 

dipentingkan bukan kecanggihannya, akan tetapi 

ketepatan analisisnya. 

Selain menjelaskan teknik analisis data yang 

digunakan, perlu dijelaskan alasan-alasan pemilihannya. 

Apabila teknik analisis data yang dipilih sudah cukup 

dikenal, maka pembahasannya tidak perlu dilakukan 

secara panjang lebar dan sebaliknya. Apabila dalam 

analisis ini digunakan komputer perlu disebutkan 

programnya. Misalnya SPSS for windows. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Data 

Menyatakan besarnya masing-masing variabel 

penelitian yang diperoleh melalui perhitungan /hasil 

analisis data, misalnya rata-rata, median, modus, standar 

deviasi, varians, grafik/tabel, dan lain-lainnya (data 

statistik deskriptif). 
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Dalam subbab ini dikemukakan tentang hasil 

penelitian yang bersifat faktual tidak mencakup 

pendapat pribadi (intepretasi peneliti, dan bukan 

mengungkap langkah-langkah analisis data lagi karena 

masalah tersebut sudah dikemukakan dalam subbab 

analisis data. Sedangkan data mentah untuk setiap 

sampel atau subjek penelitian cukup disertakan dalam 

lampiran. 

2. Hasil Pengujian Hipotesis  

Pemaparan tentang pengujian hipotesis pada 

dasarnya tidak berbeda dengan penyajian temuan 

penelitian untuk masing-masing variabel. Hipotesis 

penelitian dapat dikemukakan sekali lagi pada bab ini, 

termasuk hipotesis nolnya, dan masing-masing diikuti 

dengan hasil pengujiannya serta penjelasan atas hasil 

pengujian itu secara ringkas dan padat. Penjelasan 

tentang hasil pengujian hipotesis ini terbatas pada 

intepretasi atas angka statistik yang diperoleh dari 

perhitungan statistik. 

3. Simpulan Hasil Analisis 

Simpulan hasil analisis merupakan kelanjutan 

dari hasil pengujian hipotesis. Jika pada hasil pengujian 

hipotesis berupa angka maupun notasi statistik, maka 

simpulan hasil analisis berfungsi sebagai penjelasan 

berupa narasi serta pemaknaan dari angka atau notasi 

statistik yang dihasilkan pada pengujian hipotesis. 

4. Pembahasan 

Pembahasan atas temuan-temuan penelitian 

yang telah dikemukakan memiliki arti penting bagi 

keseluruhan kegiatan penelitian. Tujuan pembahasan 

adalah: (1) menjawab masalah penelitian, atau 

menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai, (2) 

menafsirkan temuan-temuan penelitian, (3) 
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mengintergrasikan temuan penelitian ke dalam 

kumpulan pengetahuan yang telah mapan, (4) 

memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru, 

dan (5) menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil 

penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian. 

Dalam upaya menjawab masalah penelitian atau 

tujuan penelitian, harus disimpulkan secara eksplisit 

hasil-hasil yang diperoleh. Sementara itu penafsiran 

terhadap temuan penelitian dilakukan dengan 

menggunakan logika dan teori-teori yang ada. 

Pengintegrasian temuan penelitian ke dalam 

kumpulan pengetahuan yang sudah ada dilakukan 

dengan jalan menjelaskan temuan-temuan penelitian 

dalam konteks khasanah ilmu yang lebih luas. Hal ini 

dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan 

penelitian yang diperoleh dengan teori dan temuan 

empiris lain yang relevan. 

Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh 

dengan temuan penelitian lain yang relevan akan 

mampu memberikan taraf kredibilitas yang lebih tinggi 

terhadap hasil penelitian. Tentu saja suatu temuan akan 

menjadi lebih dipercaya apabila didukung oleh hasil 

penelitian orang lain. Namun sebaliknya tidak hanya 

hasil penelitian yang mendukung penelitian saja yang 

dibahas dalam bagian ini. Pembahasan justru akan lebih 

menarik jika di dalamnya dicantumkan juga temuan 

orang lain yang berbeda, dan pada saat yang sama 

peneliti mampu memberikan penjelasan teoritis ataupun 

metodologis bahwa temuannya memang lebih akurat. 

Pembahasan hasil penelitian menjadi lebih 

penting manakala hipotesis penelitian yang diajukan 

ditolak. Banyak faktor yang menyebabkan suatu 

hipotesis ditolak. Pertama, faktor nonmetodologis, 
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seperti adanya intervensi variabel lain sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan 

hipotesis yang diajukan. Kedua karena kesalahan 

metodologis, misalnya instrumen yang digunakan tidak 

sahih atau kurang reliabel. Jika demikian dalam 

pembahasan, perlu diuraikan lebih lanjut letak 

ketidaksempurnaan instrumen yang digunakan. 

Penjelasan tentang kekurangan atau kesalahan-kesalahan 

yang ada akan menjadi salah satu pijakan untuk 

menyarankan perbaikan bagi penelitian sejenis di masa 

yang akan datang. 

Pembahasan hasil penelitian juga bertujuan 

untuk menjelaskan perihal modifikasi teori atau 

menyusun teori baru. Hal ini penting jika penelitian 

yang dilakukan bermaksud menelaah teori. Jika teori 

yang dikaji ditolak sebagian, hendaknya dijelaskan 

bagaimana modifikasinya dan penolakan terhadap 

seluruh teori haruslah disertai dengan rumusan teori 

baru. 

BAB V PENUTUP 

1. Simpulan 

Isi kesimpulan penelitian lebih bersifat 

konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian atau terikat secara substansi 

dengan penemuan-penemuan penelitian yang mengacu 

pada tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan 

juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, namun benar-

benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian 

yang diperoleh. 

2. Saran. 

Pada dasarnya saran harus dibuat dalam 

hubungannya dengan hasil penelitian yang telah diperoleh 
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serta implikasinya. Saran dikemukakan sebaiknya bersifat 

istilah. Saran bisa berupa saran pelaksanaan penelitian 

lain atas masalah baru yang muncul dari penelitian yang 

telah dilakukan, juga bisa berupa kemungkinan cara 

pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

hasil penelitian.  

Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku, 

artikel, atau bahan pustaka lainnya yang dikutip atau 

ditulis dalam teks skripsi. Bahan pustaka yang tidak 

ditulis seyogyanya tidak dicantumkan dalam daftar 

pustaka, sedangkan yang dikutip harus dicantumkan 

dalam daftar pustaka. 

Daftar pustaka berisi tentang : (1) nama pengarang, 

(2) tahun penerbitan, (3) judul, termasuk sub judul, (4) 

tempat penerbitan dan (5) nama penerbit. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang keterangan-keterangan yang dipandang 

penting untuk skripsi, misalnya instrumen penelitian, 

data hasil penelitian, dan sebagainya. 

Daftar Riwayat Hidup 

Berisi nama lengkap penulis, tempat dan tanggal 

lahir, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi yang 

relevan, prestasi, dan lain sebagainya. 

Ditulis secara naratif menggunakan sudut pandang 

orang ketiga (tidak menggunakan kata saya atau kami), 

dan diketik dengan spasi tunggal (satu spasi). 

2) Penelitian Kualitatif 

a) Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian Kualitatif 

Bagian Awal 
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HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI 

SKRIPSI 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (bila ada) 

DAFTAR GAMBAR (bila ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 

Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Batasan masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan penelitian 

F. Definisi Istilah 

 BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Berpikir 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

C. Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Prosedur Penelitian 

F. Teknik Keabsahan Data 

G. Teknik Analisis Data 
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 BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN 

PENELITIAN 

 BAB V  PEMBAHASAN 

 BAB VI PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 

 

Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Data pendukung, Jadual Penelitian, Daftar 

Riwayat Hidup dll 

b) Penjelasan Isi Skripsi Penelitian Kualitatif 

Bagian Awal 

Penjelasan bagian awal skripsi penelitian ini 

sama dengan penjelasan awal skripsi penelitian 

kuantitatif. 

Bagian Inti 

BAB  I  PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Menjelaskan dasar pemikiran peneliti mengapa 

dan bagaimana sampai menetapkan/ memilih 

tema/topik/judul penelitian. Pernyataan mengapa 

berkenaan dengan alasan rasional dan empirik 

pentingnya tema/ topik/judul tersebut diteliti. Misalnya 

dikaitkan dengan kepentingan ilmu, profesi, 

kebijaksanaan, pembangunan, pengalaman, atau 

pengamatan pribadi yang terikat erat dengan pokok 

masalah yang diteliti. 

2. Batasan Masalah 

Batasan masalah menunjukkan ruang lingkup 

penelitian/ kajian, mengingat bahwa variabel ‘bisa’ 
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memiliki interpretasi makna yang sangat luas dan tidak 

semua ranah makna tersebut akan dimasukkan dalam 

penelitian/ kajian. Dengan demikian, batasan masalah 

akan membuat spesifikasi kajian dari seluruh 

interpretasi makna variabel.  

3. Rumusan Masalah 

Memilih dan mengajukan sejumlah pertanyaan 

yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan. 

Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan untuk mengetahui 

gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus didukung 

oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut ditampikan. 

Alasan-alasan di atas harus dikemukakan secara 

jelas, sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang 

holistik, induktif, dan naturalistik yang berarti dekat 

sekali dengan gejala yang diteliti. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut diajukan setelah diadakan studi 

pendahuluan di lapangan. Apabila diperlukan, diperjelas 

juga istilah penting yang terdapat dalam rumusan 

masalah. 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang 

ingin dicapai dalam penelitian atau mengacu pada 

rumusan masalah. Cara merumuskannya mengubah 

kalimat tanya pada rumusan masalah dengan kalimat 

pernyataan. 

5. Kegunaan Penelitian 

Berisi tentang kelayakan atas masalah yang 

diteliti. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan peneliti, 

lembaga tempat studi, pengembangan ilmu, pengambil 

keputusan atau kebijaksanaan, dan sebagainya. 

6. Definisi Istilah 

Definisi istilah dapat berbentuk definisi 
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istilah variabel yang akan diteliti. Definisi istilah adalah 

definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang 

didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung 

definisi istilah itu akan menunjuk alat pengambil data 

yang cocok digunakan atau mengacu kepada bagaimana 

mengukur suatu variabel. Contoh definisi istilah 

variabel “prestasi aritmatika” adalah kompetensi dalam 

bidang aritmatika yang meliputi menambah, 

mengurangi, mengalikan, membagi, dan menggunakan 

desimal. 

Penyusunan definisi istilah perlu dilakukan 

karena teramatinya konsep atau konstruk yang diselidiki 

akan memudahkan pengukurannya. Disamping itu 

penyusunan definisi istilah memungkinkan orang lain 

melakukan hal yang serupa sehingga apa yang 

dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh 

orang lain. 

BAB  II  KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka berisi tentang pemaparan teori-

teori yang terkait dengan penelitian, terutama berkenaan 

dengan variabel-variabel penelitian. Kajian teori akan 

memberikan arah secara konseptual bagi peneliti tentang 

lingkup dan variabel yang diteliti. Bagian ini mengkaji 

teori yang relevan dengan masalah yang dirumuskan 

merupakan langkah awal untuk mencari jawaban atas 

masalah penelitian. Setelah variabel yang tercakup 

dalam masalah dikaji satu persatu, pengkajian mengarah 

kepada pencarian jawaban pertanyaan, misalnya: apa 

akibat yang terjadi apabila variabel itu ada. Bila ingin 

melihat hubungannya, maka harus dikaji bagaimana 

hubungan itu terjadi. Kajian pustaka pada dasarnya 
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merupakan pengkajian pengetahuan ilmiah yang sudah 

ada. Pustaka yang dikaji berupa teori-teori yang dapat 

berbentuk konsep-konsep, hukum-hukum, dan prinsip-

prinsip yang relevan dengan permasalahan. 

 Pustaka yang digunakan seharusnya dikutip dari 

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu 

disadari, bahwa mengutip bukanlah hal yang keliru, 

bahkan seharusnya dilakukan dalam penulisan skripsi. 

Caranya diselang-seling dengan interpretasi dan 

argumentasi dari penulis. Sehingga tampak penulis tidak 

sekedar mengutip/ menyalin namun memiliki pendapat 

atau pandangan tertentu terhadap apa yang dikutip dan 

bukan hanya sekedar tahu tetapi juga memahami makna 

dari apa yang dikutipnya. 

 Bahan-bahan pustaka yang dapat digunakan 

seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi, buku teks, laporan 

seminar, dan lain-lainnya. Akan tetapi lebih baik jika 

kajian pustaka didasarkan pada sumber-sumber 

kepustakaan primer yaitu bahan pustaka yang isinya 

bersumber dari temuan penelitian. Sumber pustaka 

sekunder dapat dipergunakan sebagai penunjang. 

Sedangkan pemilihannya didasarkan pada dua kriteria 

yaitu prinsip kemutakhiran (kecuali untuk penelitian 

historis) dan relevansi. Prinsip kemutakhiran penting 

karena ilmu terus berkembang. Sebuah teori yang efektif 

pada suatu periode tertentu mungkin sudah ketinggalan. 

Dengan prinsip tersebut peneliti dapat berargumentasi 

berdasarkan teori-teori yang pada waktu itu dipandang 

masih representatif. Prinsip relevansi diperlukan untuk 

menghasilkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan 

masalah yang diteliti. 
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B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan arahan penalaran 

untuk sampai pada pemberian jawaban sementara atas 

masalah yang dirumuskan. Kerangka berpikir berguna 

untuk mewadahi teori-teori yang seolah-olah terlepas 

satu sama lainnya menjadi satu rangkaian yang utuh 

untuk mengarah pada penemuan jawaban sementara 

Menyusun kerangka berpikir berarti membuat 

argumentasi yang rasional terhadap teori-teori yang 

digunakan untuk menjawab masalah. Penulis dituntut 

untuk membuat penalaran yang menggunakan logika 

deduktif untuk sampai pada kesimpulan sementara. 

 

BAB  III  METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu dalam penelitian 

diungkapkan secara jelas menyangkut tingkat 

generalisasi yang diharapakan, yakni menyangkut 

identifikasi karakteristik lokasi dan alasan metodologis 

memilih lokasi. Lokasi hendaknya diuraikan secara 

jelas, misalnya letak geografis, kondisi sosial budaya, 

suasana sehari-hari dan sebagainya. 

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada 

pertimbangan kemenarikan, keunikan, kesesuaian 

dengan topik yang dipilih. Dengan hal tersebut, 

penulis diharapkan menemukan hal-hal yang 

bermakna dan baru. Penulis kurang tepat jika 

mengutarakan alasan-alasan seperti dekat dengan 

rumahnya, pernah bekerja disitu, atau peneliti telah 

mengenal orang-orang kunci. Waktu penelitian 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi peneliti dan 

pihak yang ditelitinya. Sedangkan jadwal pelaksanaan 

penelitian secara lengkap ditulis dalam lampiran. 
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2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berisi uraian tentang pendekatan kualitatif dan 

menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan 

ini digunakan. Selain itu juga disampaikan orientasi 

teoritik, yaitu landasan berpikir untuk memahami 

makna suatu gejala, misalnya fenomenologis, interaksi 

simbolik, kebudayaan, kritik seni (hermeneutik). Penulis 

juga perlu mengemukakan jenis penelitian yang 

digunakan apakah etnografis, studi kasus, grounded 

theory, interaktif, ekologis, penelitian tindakan, atau 

penelitian kelas. 

3. Sumber Data 

Berisi tentang jenis data, sumber data, dan 

teknik penjaringan data dengan keterangan yang 

memadai. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang 

dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang 

dijadikan subjek dan informan penelitian, bagaimana 

ciri-ciri subjek dan informan itu, dan dengan cara 

bagaimana data dijaring, sehingga kredibilitasnya dapat 

dijamin. Misalnya data dijaring dari informan yang 

dipilih dengan teknik bola salju (snowball sampling). 

Istilah pengambilan sampel dalam penelitian ini 

harus hati-hati, sebab tujuan pengambilan sampel adalah 

untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, bukan 

untuk melakukan, rampatan (generalisasi). Pengambilan 

sampel dikenakan pada situasi, subjek, informan, dan 

waktu. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Berisi tentang teknik pengumpulan data yang 

digunakan, misalnya observasi partisipan wawancara, 

dokumentasi, dan sebagainya. Selain itu perlu 

dikemukakan cara-cara untuk memastikan keabsahan 

data dengan triangulasi dan waktu yang diperlukan 
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dalam pengumpulan data. 

5. Prosedur Penelitian 

Berisi uraian tentang proses pelaksanaan 

penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai 

dengan penulisan laporan. 

 

 

6. Teknik Keabsahan Data 

Data kualitatif berbeda dengan data kuantitatif, 

sehingga untuk mendapatkan data yang valid juga 

memerlukan teknik yang berbeda. Keabsahan data 

kualitatif bisa digunakan teknik triangulasi data, sampai 

mendapatkan data yang linier. Kelinieran data melalui 

teknik triangulasi itulah yang kemudian digunakan 

untuk mengukur validitas data tersebut. Teknik 

triangulasi bisa dilakukan dengan beberapa bentuk, 

yaitu triangulasi metode, triangulasi penelit, triangulasi 

sumber, triangulasi teori, dan triangulasi expert. Setelah 

melalui teknik keabsahan seperti tersebut di atas, maka 

data diteruskan pada analisis. 

7. Teknik Analisis Data 

Berisi uraian tentang proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkip-transkip 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar 

peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini 

melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan 

dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal 

yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. 

Analisis Data dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data. Dengan teknik-teknik misalnya 

analisis domain, analisis taksonomis, analisis tema, dan 

lain-lainnya. Dalam kontek ini penulis dapat 
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menggunakan statistik nonparametik, logika, etika, dan 

estetika. Dalam uraian tentang analisis data ini agar 

diberi contoh istilah, misalnya matriks dan logika. 

BAB  IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN 

PENELITIAN 

 Berisi uraian tentang data dan temuan yang 

diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur 

yang diuraikan dalam Bab II. Uraian ini terdiri atas 

paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. 

Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan (apa 

yang terjadi) dan atau hasil wawancara (apa yang 

dikatakan) serta deskripsi informasi lainnya (misalnya 

yang berasal dari dokumen, foto, rekaman video, dan 

hasil pengukuran). Hasil analisis data merupakan temuan 

penelitian yang disajikan dalam betuk pola, tema, 

kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di 

samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, 

tipologi, dan sistem klasifikasi. 

BAB V  PEMBAHASAN 

Berisi uraian tentang gagasan penulis, keterkaitan antara 

pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi 

temuan/teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan 

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari 

temuan/teori yang diungkapkan dari lapangan 

BAB VI PENUTUP 

1. Simpulan 

  Berisi uraian tentang temuan pokok atau 

kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut penelitian yang 

harus menunjukkan makna temuan-temuan tersebut. 
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2. Saran 

 Pada dasarnya saran harus dibuat dalam 

hubungannya dengan hasil penelitian yang telah 

diperoleh serta implikasinya. Saran dikemukakan 

sebaiknya bersifat istilah. Saran bisa berupa saran 

pelaksanaan penelitian lain atas masalah baru yang 

muncul dari penelitian yang telah dilakukan, juga bisa 

berupa kemungkinan cara pemecahan masalah-masalah 

yang berhubungan dengan hasil penelitian. 

Bagian Akhir 

Penjelasan bagian akhir penelitian ini sama 

dengan penjelasan bagian akhir skripsi penelitian 

kuantitatif. 

3) Penelitian Pengembangan 

a) Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian 

Pengembangan 

Bagian Awal 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI 

SKRIPSI 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (bila ada) 

DAFTAR GAMBAR (bila ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 

Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN 
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A. Latar belakang masalah 

B. Identifikasi Maslah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan Penelitian 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi teoritik 

B. Kajian penelitian yang relevan 

C. Kerangka berpikir 

D. Pertanyaan atau hipotesis penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode pengembangan 

B. Prosedur pengembangan 

C. Uji coba produk 

D. Desain uji coba 

E. Subjek uji coba 

F. Jenis data 

G. Instrumen pengumpul data 

H. Teknik analisis data 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian dan pengembangan 

B. Pembahasan produk akhir 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan tentang produk 

B. Implikasi hasil penelitian 

C. Saran 

Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Data pendukung, Jadual Penelitian, Daftar 

Riwayat Hidup dll 
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b) Penjelasan Isi Skripsi Penelitian Pengembangan 

Bagian Awal 

Penjelasan bagian awal skripsi penelitian ini sama 

dengan penjelasan awal skripsi penelitian sebelumnya. 

Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah merupakan pintu masuk 

bagi peneliti untuk menyingkap kesenjangan yang 

terjadi antara kebenaran teoritik dengan realitas di 

lapangan. Latar belakang mencakup isu-isu mendasar 

yang menunjukkan bahwa tema/topik/judul penelitian 

tersebut penting dan menarik untuk diteliti. Pada bagian 

ini dipaparkan discourse theoretic tentang isu-isu 

penting dan menarik yang menjadi titik perhatian 

peneliti. Selain itu, diungkapkan pula isu-isu yang 

sedang berkembang di dalam realitas yang terkait 

dengan discourse theoretic tersebut. Pada akhirnya 

peneliti menemukan peluang untuk melakukan kajian 

lebih mendalam tentang persoalan tersebut. Discourse 

theoreti dan realitas dilapangan dilakukan oleh peneliti 

didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. 

a. Hasil kajian pustaka. Pustaka yang berupa jurnal, 

buku, dokumen, ilmiah, terbitan berkala, laporan 

hasil penelitian, abstrak tesis dan disertasi, internet, 

dan sumber-sumber lain yang relevan. 

b. Hasil diskusi dengan pakar, sejawat atau kolegial 

yang seprofesi. Berdasarkan diskusi yang bersifat 

formal maupun informal akan membantu peneliti 

menemukan masalah penelitian. Diskusi bisa dalam 

bentuk seminar, simposium, diskusi panel, 

konferensi, lokakarya, dan lainnya. 
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c. Survey awal atau kajian awal atau kajian awal dalam 

bentuk kajian dokumenter maupun kajian lapangan. 

d. Surat kabar, majalah, media elektronik dapat 

membantu memunculkan ide-ide penelitian. 

2. Identifikasi Masalah 

Bagian ini merupakan pendataan sejumlah 

permasalahan yang muncul sehubungan dengan 

tema/topik/judul penelitian. Berdasarkan identifikasi 

masalah tersebut, peneliti akan menentukan masalah 

yang penting dan mendesak untuk dicari 

penyelesaiannya melalui penelitian. 

3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan dengan 

pertimbangan keluasan masalah, kelayakan masalah, 

dan kekhasan bidang kajian. Untuk mendapatkan 

rumusan masalah yang baik, pembatasan masalah perlu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Masalah perlu dipecahkan melalui penelitian 

lapangan (field research). 

b. Kebermaknaan atau keberartian (signifikansi) 

pemecahan masalah. 

c. Keaslian (Originalitas). 

d. Kelayakan. 

4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pemetaan faktor-faktor, 

aspek-aspek atau variabel-variabel yang terkait. Hal-hal 

yang penting dalam perumusan masalah adalah: 

a. Masalah yang telah dirumuskan secara spesifik harus 

diikuti dengan perumusan secara istilah, sehingga 

masalahnya menjadi mudah diamati dan diukur 

indikator-indikatornya. 

b. Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan atau pernyataan untuk lebih menfokuskan 
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jawaban atau pemecahan masalah yang akan 

diperoleh. 

c. Masalah harus dirumuskan dengan kalimat yang 

sederhana, pendek, padat, dan mencerminkan 

masalah yang diajukan serta dapat diteliti. 

d. Masalah penelitian harus memiliki landasan rasional 

dan diargumentasikan secara jelas, sehingga secara 

akademik dapat diterima. 

 

5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang 

menjelaskan keinginan peneliti untuk mendapat 

jawaban atas pertanyaan yang konsisten dengan 

perumusan masalah. Tujuan penelitian dinyatakan 

dengan kalimat deklaratif. 

6. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian harus memuat dua hal yaitu 

manfaat teoretis dan praktis bagi pihak-pihak yang 

terkait dengan upaya pemecahan masalah penelitian. 

Manfaat teoretis (akademis) adalah kegunaan hasil 

penelitian terhadap pengembangan keilmuan. Manfaat 

praktis adalah kegunaan hasil penelitian untuk 

kepentingan masayarakat akan penggunanya. 

7. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran lengkap tentang karakteristik produk yang 

diharapkan dari kegiatan pengembangan. Karakteristik 

produk mencakup semua identitas penting yang dapat 

digunakan untuk membedakan satu produk dengan 

produk lainnya. Produk yang dimaksud dapat berupa 

kurikulum, modul, paket pembelajaran, buku teks, alat 

evaluasi, model, atau produk lain yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah pelatian, 
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pembelajaran, atau pendidikan. Setiap produk memiliki 

spesifikasi yang berbeda dengan produk lainnya, 

misalnya kurikulum bahasa Inggris memiliki spesifikasi 

yang berbeda jika dibandingkan dengan kurikulum 

bidang studi lainnya, meskipun didalamnya dapat 

ditemukan komponen yang sama. 

8. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dalam pengembangan merupakan 

landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk 

yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta 

prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya 

diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan 

ahli, atau data empiris yang relevan dengan masalah 

yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk 

yang akan dikembangkan. Keterbatasan pengembangan 

mengungkapkan keterbatasan dari produk yang 

dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, 

khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan pustaka berisi tentang pembahasan teori yang 

digunakan sebagai dasar untuk mengkaji atau 

menganalisis masalah penelitian. Landasan teori 

memuat deskripsi teoretik, penelitian yang relevan, 

kerangka berpikir, dan hipotesis.  

1. Deskripsi teoretik 

Deskripsi teoretik meliputi: (1) 

Mengidentifikasi dan mengkaji teori-teori yang 

relevan dengan variabel penelitian yang akan 

dianalisis; (2) Melengkapi kajian teori dengan berbagai 

pendapat orang lain yang telah dipublikasikan; (3) 

Menyatakan sintesis (definisi konseptual) tentang 

variabel penelitian pada setiap akhir pembahasan suatu 
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kajian teori. Teori menjelaskan hubungan antar 

variabel. Kristalisasi teori berupa proporsi yang 

menyajikan pandangan tentang hubungan antar 

variabel, disusun secara sistematis dengan tujuan 

untuk memberikan eksplanasi dan prediksi mengenai 

suatu fenomena. Kriteria landasan teori yang dimaksud 

harus dapat: 

a. Memberikan kerangka pemikiran pelaksanaan 

penelitian 

b. Membantu peneliti dalam mengkonstruksi hipotesis 

penelitian 

c. Memberikan dasar atau landasan dalam 

menjelaskan dan memaknai data atau fakta yang 

telah terkumpul 

d. Mendudukkan permasalahan penelitian secara nalar 

runtut 

e. Mengkonstruksi ide-ide yang diperoleh dari hasil 

penelitian, sehingga konsep dan wawasannya 

menjadi mendalam dan bermakna. 

f. Memberikan acuan berdasarkan pengalaman yang 

telah dilakukan para ahli melalui teori yang telah 

digeneralisasi secara baik. 

g. Mengkaitkan dengan penyusunan instrumen 

penelitian, terutama yang menggunakan validitas 

konstruk dan validitas isi, teori memberikan dasar 

konseptual dalam menyusun definisi istilah. 

 

2. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan merupakan 

pembahasan hasil-hasil penelitian yang termuat buku 

teks, jurnal, tesis, disertasi, prosiding, dan kegiatan 

ilmiah. Tujuan kajian penelitian yang relevan sebagai 

berikut. 
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a. Membantu peneliti dalam memposisikan 

permasalahan penelitian. 

b. Mengetahui orisinilitas permasalahan penelitian. 

c. Memberikan dasar dalam menyusun kerangka 

berpikir penelitian. 

d. Membantu peneliti merumuskan hipotesis atau 

pertanyaan penelitian. 

e. Membantu peneliti untuk menghindari kelemahan 

penelitian sebelumnya. 

 

3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikir peneliti 

yang dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan 

masalah (jawaban pertanyaan penelitian) berdasarkan 

teori yang dikaji. Kerangka berpikir memuat unsur-

unsur berikut: 

a. Penjelasan variabel yang diteliti 

b. Menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti 

dan teori yang mendasarinya. 

4. Pertanyaan Atau Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan mengenai 

hubungan, proporsi tentatif mengenai keterkaitan antar 

variabel. Fungsi hipotesis penelitian adalah sebagai 

pedoman memberikan arah dan jalannya kegiatan 

penelitian yang dilakukan mulai dari penyusunan 

desain penelitian, penentuan kriteria dalam 

penyusunan instrumen penelitian, termasuk sebagai 

pedoman menetapkan indikator tentang aspek atau 

variabel yang diukur, sebagai pedoman menentukan 

teknik analisis data penelitian. Kriteria hipotesis 

penelitian sebagai berikut. 

a. Hipotesis disusun dalam kalimat yang menyatakan 

hubungan antar variabel. 
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b. Hipotesis dilandasi argumentasi logis berdasarkan 

teori atau pengalaman. 

c. Hipotesis dapat diuji dan diukur melalui penelitian. 

d. Hipotesis disusun dalam kalimat yang singkat dan 

jelas. 

BAB III METODE PENELITIAN 

1. Metode Pengembangan 

Metode Pengembangan hendaknya memuat 

butir-butir (1) model pengembangan, (2) prosedur 

pengembangan, dan (3) uji coba produk. Dalam butir 

uji coba produk perlu diungkapkan (a) desain uji coba, 

(b) subjek uji coba, (c) jenis data, (d) instrumen 

pengumpulan data, dan (e) teknik analisis data. Model 

pengembangan dapat berupa model prosedural, model 

konseptual, dan model teoretik. Model prosedural 

adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu 

menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti 

untuk menghasilkan produk. Model konseptual adalah 

model yang bersifat analitis yang memberikan 

komponen-komponen produk yang akan 

dikembangkan serta keterkaitan antar komponen 

(misalnya model pengembangan rancangan pengajaran 

Dick dan Carey, 1985). Model teoretik adalah model 

yang menunjukkan hubungan perubahan antar 

peristiwa. 

2. Prosedur pengembangan 

Bagian ini memaparkan langkah-langkah 

prosedural yang ditempuh oleh pengembangan dalam 

membuat produk. Prosedur pengembangan berbeda 

dengan model pengembangan. Apabila model 

pengembangannya adalah prosedural, maka prosedur 

pengembangannya tinggal mengikuti langkah-langkah 
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seperti yang terlihat dalam modelnya. Model 

pengembangan juga bisa berupa konseptual atau 

teoretik. Kedua model ini tidak secara langsung 

memberi petunjuk tentang bagaimana langkah 

prosedural yang dilalui sampai ke produk yang 

dispesifikasi. Oleh karena itu, perlu dikemukakan lagi 

langkah proseduralnya. 

3. Uji coba produk 

Uji coba produk dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, 

dan/atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. 

Dalam bagian ini secara berurutan perlu dikemukakan 

desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, instrumen 

pengumpulan data teknik analisis data. 

a. Desain uji coba 

Secara lengkap, uji coba produk 

pengembangan biasanya dilakukan melalui tiga 

tahapan, yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, 

dan uji lapangan. Dalam kegiatan pengembangan, 

pengembang mungkin hanya melewati dan berhenti 

pada tahap uji perseorangan, atau dilanjutkan dan 

berhenti sampai tahap uji kelompok kecil, atau 

sampai uji lapangan. Hal ini sangat bergantung 

pada urgensi dan data yang dibutuhkan melalui uji 

coba itu. Desain uji coba produk bisa menggunakan 

desain yang biasa dipakai dalam penelitian 

kuantitatif, yaitu desain deskriptif atau 

eksperimental. 

b. Subjek uji coba 

Karakteristik subjek uji coba perlu 

diidentifikasi secara jelas dan lengkap, termasuk 

cara pemilihan subjek uji coba itu. Subjek uji coba 
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produk bisa terdiri dari ahli di bidang isi produk, 

ahli di bidang perancangan produk, dan/atau 

sasaran pemakai produk. Setiap subjek uji coba 

yang dilibatkan harus disertai identifikasi 

karakteristiknya secara jelas dan lengkap, tetapi 

terbatas dalam kaitannya dengan produk yang 

dikembangkan. Teknik pemilihan subjek uji coba 

juga perlu dikemukakan agak rinci, apakah 

menggunakan teknik rambang, rumpun, atau teknik 

lainnya yang sesuai 

c. Jenis data 

Uji coba produk dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, 

efisiensi, dan/atau daya tarik dari produk yang 

dihasilkan 

d. Instrumen pengumpul data 

Bagian ini mengemukakan instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data seperti yang 

sudah dikemukakan dalam butir sebelumnya. Jika 

menggunakan instrumen yang sudah ada, maka 

perlu ada uraian mengenai karakteristik instrumen 

itu, terutama mengenai kesahihan dan 

keterandalannya. 

e. Teknik analisis data 

Teknik dan prosedur analisis yang 

digunakan untuk menganalisis data uji coba 

dikemukakan dalam bagian ini dan disertai 

alasannya. Apabila teknik analisis yang digunakan 

sudah cukup dikenal, maka uaraian tidak perlu rinci 

sekali. Akan tetapi, apabila teknik tersebut belum 

banyak dikenal, maka uraian perlu dirinci. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini disajikan uraian temuan 

lapangan yang berupa karakteristik subjek. 

Deskripsi data dan pembahasan dapat ditulis dalam 

satu bab ataupun dipisah. Temuan ini menjadi 

dasar bagi pembuatan model dan produk 

pengembangan lainnya.  

 

2. Hasil Pengembangan 

Pada bagian ini disajikan uraian tentang 

langkah pengembangan sesuai dengan model yang 

digunakan sampai dengan luaran yang 

dikembangkan. 

3. Pembahasan Produk Akhir 

Pembahasan berisi dialog antara teori, 

temuan lapangan, dan model yang dikembangkan. 

BAB V PENUTUP 

1. Simpulan 

Bagian ini merupakan jawaban dari 

permasalahan penelitian. Simpulan dinyatakan 

dalam paragraf secara singkat dan tepat 

berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, dan 

pembahasan. Simpulan pada tesis harus 

mencerminkan teori, pengembangan, dan temuan 

lapangan. Simpulan pada disertasi harus 

mencerminkan temuan baru tentang teori, model, 

atau produk pengembangan lainnya. 

2. Keterbatasan Produk 

Bagian ini menguraikan keterbatasan 

produk hasil pengembangan. 

3. Implikasi 
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Implikasi berisi konsekuensi logis dari 

simpulan penelitian. 

4. Saran 

Saran diajukan berdasarkan simpulan dan 

implikasi penelitian. 

Bagian Akhir 

(Lihat penelitian jenis lain sebelumnya) 

 

4) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

a) Sistematika Penelitian Skripsi Penulisan Tindakan 

Kelas (PTK) 

Bagian Awal 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI 

SKRIPSI 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 

Bagian Inti 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Batasan masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan penelitian 
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F. Definisi Operasional 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Penelitian Relevan 

C. Kerangka Berpikir 

BAB II  METODE PENULISAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

B. Jenis Penelitian 

C. Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Prosedur Penelitian 

F. Teknik Keabsahan Data 

G. Teknik Analisis Data  

H. Kriteria Keberhasilan 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

B. Pemeriksaan Keabsahan Data 

C. Analisis Data 

D. Temuan Penelitian 

BAB V PEMBAHASAN 

A. Pembahasan 

B. Keterbatasan Penelitian 

BAB VI PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 

Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Data pendukung, Jadual Penulisan, Daftar Riwayat Hidup 

dll 

b) Penjelasan Isi Skripsi Penulisan Tindakan Kelas 

(PTK) 
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Bagian Awal 

Penjelasan bagian awal skripsi penulisan ini 

sama dengan penjelasan awal skripsi penulisan 

kuantitatif dan kualitatif. 

Bagian Inti 

BAB  I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjelaskan dasar pemikiran penulis mengapa 

dan bagaimana sampai menetapkan/ memilih 

tema/topik/judul penulisan. Pernyataan mengapa 

berkenaan dengan alasan rasional dan empirik 

pentingnya tema/ topik/judul tersebut diteliti. Misalnya 

dikaitkan dengan kepentingan ilmu, profesi, 

kebijaksanaan, pembangunan, pengalaman, atau 

pengamatan pribadi yang terikat erat dengan pokok 

masalah yang diteliti. 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah menunjukkan ruang lingkup 

penulisan/ kajian, mengingat bahwa variabel ‘bisa’ 

memiliki interpretasi makna yang sangat luas dan tidak 

semua ranah makna tersebut akan dimasukkan dalam 

penulisan/ kajian. Dengan demikian, batasan masalah 

akan membuat spesifikasi kajian dari seluruh 

interpretasi makna variabel.  

C. Rumusan Masalah 

Memilih dan mengajukan sejumlah pertanyaan 

yang akan dijawab dalam penulisan dan alasan. 

Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan untuk mengetahui 

gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus didukung 

oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut ditampikan. 

Alasan-alasan di atas harus dikemukakan secara 

jelas, sesuai dengan sifat penulisan kualitatif yang 
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holistik, induktif, dan naturalistik yang berarti dekat 

sekali dengan gejala yang diteliti. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut diajukan setelah diadakan studi 

pendahuluan di lapangan. Apabila diperlukan, diperjelas 

juga operasional penting yang terdapat dalam rumusan 

masalah. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang 

ingin dicapai dalam penelitian atau mengacu pada 

rumusan masalah. Cara merumuskannya mengubah 

kalimat tanya pada rumusan masalah dengan kalimat 

pernyataan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Berisi tentang kelayakan atas masalah yang 

diteliti. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan penulis, 

lembaga tempat studi, pengembangan ilmu, pengambil 

keputusan atau kebijaksanaan, dan sebagainya. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dapat berbentuk definisi 

operasional variabel yang akan diteliti. Definisi 

operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-

sifat yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak 

langsung definisi operasional itu akan menunjuk alat 

pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu 

kepada bagaimana mengukur suatu variabel. Contoh 

definisi operasional variabel “prestasi aritmatika” 

adalah kompetensi dalam bidang aritmatika yang 

meliputi menambah, mengurangi, mengalikan, 

membagi, dan menggunakan desimal. 

Penyusunan definisi operasional perlu 

dilakukan karena teramatinya konsep atau konstruk 

yang diselidiki akan memudahkan pengukurannya. 

Disamping itu penyusunan definisi operasional 
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memungkinkan orang lain melakukan hal yang serupa 

sehingga apa yang dilakukan oleh penulis terbuka untuk 

diuji kembali oleh orang lain. 

 

BAB  II  KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisi tentang pemaparan teori-

teori yang terkait dengan penulisan, terutama berkenaan 

dengan variabel-variabel penulisan. Kajian teori akan 

memberikan arah secara konseptual bagi peneliti tentang 

lingkup dan variabel yang diteliti. Bagian ini mengkaji 

teori yang relevan dengan masalah yang dirumuskan 

merupakan langkah awal untuk mencari jawaban atas 

masalah penulisan. Setelah variabel yang tercakup dalam 

masalah dikaji satu persatu, pengkajian mengarah 

kepada pencarian jawaban pertanyaan, misalnya: apa 

akibat yang terjadi apabila variabel itu ada. Bila ingin 

melihat hubungannya, maka harus dikaji bagaimana 

hubungan itu terjadi. Kajian pustaka pada dasarnya 

merupakan pengkajian pengetahuan ilmiah yang sudah 

ada. Pustaka yang dikaji berupa teori-teori yang dapat 

berbentuk konsep-konsep, hukum-hukum, dan prinsip-

prinsip yang relevan dengan permasalahan. 

 Pustaka yang digunakan seharusnya dikutip dari 

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu 

disadari, bahwa mengutip bukanlah hal yang keliru, 

bahkan seharusnya dilakukan dalam penulisan skripsi. 

Caranya diselang-seling dengan interpretasi dan 

argumentasi dari penulis. Sehingga tampak penulis tidak 

sekedar mengutip/ menyalin namun memiliki pendapat 

atau pandangan tertentu terhadap apa yang dikutip dan 

bukan hanya sekedar tahu tetapi juga memahami makna 
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dari apa yang dikutipnya. 

 Bahan-bahan pustaka yang dapat digunakan 

seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi, buku teks, laporan 

seminar, dan lain-lainnya. Akan tetapi lebih baik jika 

kajian pustaka didasarkan pada sumber-sumber 

kepustakaan primer yaitu bahan pustaka yang isinya 

bersumber dari temuan penulisan. Sumber pustaka 

sekunder dapat dipergunakan sebagai penunjang. 

Sedangkan pemilihannya didasarkan pada dua kriteria 

yaitu prinsip kemutakhiran (kecuali untuk penulisan 

historis) dan relevansi. Prinsip kemutakhiran penting 

karena ilmu terus berkembang. Sebuah teori yang efektif 

pada suatu periode tertentu mungkin sudah ketinggalan. 

Dengan prinsip tersebut penulis dapat berargumentasi 

berdasarkan teori-teori yang pada waktu itu dipandang 

masih representatif. Prinsip relevansi diperlukan untuk 

menghasilkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan 

masalah yang diteliti. 

B. Penelitian Relevan 

Peneliti menuliskan/ mengemukakan hasil penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

Penulisan relevan dapat diambil dari jurnal atau 

sumber lain. Peneliti juga harus memaparkan 

kedudukan penelitian yang sedang dilakukan dengan 

penelitian lainnya yang relevan. Jurnal atau sumber 

lain yang digunakan lima tahun terakhir. 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan arahan penalaran 

untuk sampai pada pemberian jawaban sementara atas 

masalah yang dirumuskan. Kerangka berpikir berguna 

untuk mewadahi teori-teori yang seolah-olah terlepas 

satu sama lainnya menjadi satu rangkaian yang utuh 

untuk mengarah pada penemuan jawaban sementara. 
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Menyusun kerangka berpikir berarti membuat 

argumentasi yang rasional terhadap teori-teori yang 

digunakan untuk menjawab masalah. Penulis dituntut 

untuk membuat penalaran yang menggunakan logika 

deduktif untuk sampai pada kesimpulan sementara. 

Jawaban itulah yang kemudian disebut hipotesis. 

BAB  III  METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu dalam penelitian 

diungkapkan secara jelas menyangkut tingkat 

generalisasi yang diharapakan, yakni menyangkut 

identifikasi karakteristik lokasi dan alasan metodologis 

memilih lokasi. Lokasi hendaknya diuraikan secara 

jelas, misalnya letak geografis, kondisi sosial budaya, 

suasana sehari-hari dan sebagainya. 

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada 

pertimbangan kemenarikan, keunikan, kesesuaian 

dengan topik yang dipilih. Dengan hal tersebut, 

penulis diharapkan menemukan hal-hal yang 

bermakna dan baru. Peneliti kurang tepat jika 

mengutarakan alasan-alasan seperti dekat dengan 

rumahnya, pernah bekerja disitu, atau peneliti telah 

mengenal orang-orang kunci. Waktu penelitian 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi peneliti dan 

pihak yang ditelitinya. Sedangkan jadwal pelaksanaan 

penulisan secara lengkap ditulis dalam lampiran. 

B. Jenis Penelitian 

Berisi uraian tentang penulisan tindakan kelas 

dan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa jenis 

penulisan ini digunakan. Peneliti juga perlu 

mengemukakan jenis penelitian yang digunakan apakah 

model Kurth Lewin, Kemmis & Mc Taggart, John Elliot 

dan Dave Ebbut. 



Pedoman Penyusunan Skripsi STKIP Modern Ngawi 2022 

 61 

C. Sumber Data 

Berisi tentang jenis data, sumber data, dan 

teknik penjaringan data dengan keterangan yang 

memadai. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang 

dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang 

dijadikan subjek dan informan penelitian, bagaimana 

ciri-ciri subjek dan informan itu, dan dengan cara 

bagaimana data dijaring, sehingga kredibilitasnya dapat 

dijamin. Misalnya data dijaring dari informan yang 

dipilih dengan teknik bola salju (snowball sampling). 

Operasional pengambilan sampel dalam 

penulisan ini harus hati-hati, sebab tujuan pengambilan 

sampel adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak 

mungkin, bukan untuk melakukan, rampatan 

(generalisasi). Pengambilan sampel dikenakan pada 

situasi, subjek, informan, dan waktu. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kisi-kisi instrumen 

Penulis menjelaskan kisi-kisi instrument yang 

digunakan dalam pengumpulan data penelitian 

tindakan kelas. Kisi-kisi memuat aspek yang 

akan diukur dalam model penelitian tindakan 

kelas. 

2. Jenis instrumen 

Penulis menjelaskan jenis instrumen yang 

digunakan sebagai alat pengambilan data dalam 

penelitian tindakan kelas. 

3. Validasi instrumen 

Penulis menjelaskan Teknik yang digunakan 

untuk pengjuian validasi instrumen. 

4. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

E. Prosedur Penelitian 

Penulis menjelaskan siklus yang dirancang 
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dalam penelitian sesuai dengan model tindakan yang 

dipilih. Setiap siklus dijelaskan bagaimana tindakan 

tersebut dilakukan secara rinci sesuai dengan tahapan 

model tindakan yang dipilih. Setiap tahapan dijelaskan 

apa yang dillaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data tindakan kelas bisa digunakan 

teknik triangulasi data, sampai mendapatkan data yang 

linier. Kelinieran data melalui teknik triangulasi itulah 

yang kemudian digunakan untuk mengukur validitas 

data tersebut. Teknik triangulasi bisa dilakukan dengan 

beberapa bentuk, yaitu triangulasi metode, triangulasi 

penulis, triangulasi sumber, triangulasi teori, dan 

triangulasi expert. Setelah melalui teknik keabsahan 

seperti tersebut di atas, maka data diteruskan pada 

analisis. 

G. Teknik Analisis Data 

Berisi Teknik analisis data yang digunakan 

meliputi analisis data dengan statistika deskriptif dan 

analisis data secara kualitatif. Analisis data dengan 

statistic deskriptif disajikan dalam bentuk table atau 

grafik. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan informasi yang digunakan sebagai data 

selama pengumpulan data dan setelah data terkumpul. 

Analisis selama pengumpulan data meliputi: 

mengembangkan catatan lapangan 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penulis menyajikan uraian masing-masing siklus 

dengan data lengkap, menyangkut berbagai aspek 

yang terjadi akibat tindakan. Peneliti harus 

menunjukkan adanya perbedaan tindakan dengan 

kegiatan yang biasa atau yang selama ini dilakukan. 
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Pada refleksi akhir setiap siklus berisi penjelasan 

tentang aspek yang mendukung tercapainya standar 

yang terdapat pada indikator keberhasilan. Dalam 

deskripsi ini penulis juga menyajikan 

perubahan/kemajuan/perbaikan yang terjadi pada 

objek penulisan. Kemudian, penulis menyajikan 

hasil dari keseluruhan siklus ke dalam ringkasan 

untuk bahan/data dasar analisis dan pembahasan. 

Bahan/data tersebut disajikan dalam bentuk table 

atau bagan sehingga akan memperjelas adanya 

perubahan yang terjadi dan diberi pembahasan secara 

sistematik dan jelas. 

B. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pelaksanaan Teknik pemeriksaan keabsahan data 

didasarkan atas sejumlah kriteria seperti yang telah 

dipaparkan pada bab III. 

C. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan 

dengan menganalisis yang tertuang dalam catatan 

observasi, catatan wawancara dan catatan 

dokumentasi. Analisis data kuantitatif dilakukan 

pada setiap peningkatan siklus. 

D. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian berkaitan dengan proses tindakan 

yang dilaksanakan sesuai variabel yang diteliti. 

BAB V  PEMBAHASAN 

A. Pembahasan 

Penulis membahas hasil penulisan secara 

keseluruhan dengan menjelaskan intervensi yang 

dilakukan pada siklus serta kelemahan yang ada 

dengan adanya intervensi tersebut. Dalam 

pembahasan ini penulis mengacu pada konsep atau 
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teori yang mendasari model tindakan yang dibahas. 

Pembahasan tersebut disertai dengan data perbedaan 

tindakan dari setiap siklus. 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Berisi uraian tentang gagasan penulis, keterkaitan 

antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-

dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori dan 

temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan 

penjelasan dari temuan/teori yang diungkapkan dari 

lapangan 

 

 

BAB VI PENUTUP 

A. Simpulan 

Berisi uraian tentang temuan pokok atau 

kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut penulisan 

yang harus menunjukkan makna temuan-temuan 

tersebut. 

B. Saran 

 Pada dasarnya saran harus dibuat dalam 

hubungannya dengan hasil penulisan yang telah 

diperoleh serta implikasinya. Saran dikemukakan 

sebaiknya bersifat operasional. Saran bisa berupa 

saran pelaksanaan penulisan lain atas masalah baru 

yang muncul dari penulisan yang telah dilakukan, 

juga bisa berupa kemungkinan cara pemecahan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan hasil 

penulisan. 

Bagian Akhir 

Penjelasan bagian akhir penulisan ini sama 

dengan penjelasan bagian akhir skripsi penulisan 

kuantitatif. 
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BAB IV 

TEKNIK PENULISAN SKRIPSI 

A. Tata Tulis 

1. Kertas yang digunakan ialah jenis HVS ukuran A-4, 80 

gram. 

2. Tata ketik 

a. Pengetikan dilakukan pada satu halaman, tidak bolak-

balik. 

b. Ukuran spasi ganda atau dua spasi, kecuali kutipan 

langsung yang lebih dari 40 kata dan abstrak 

c. Ruang ketik dan jarak tepi/margin: 

1) Atas : 4 cm 

2) Bawah : 3 cm 

3) Kanan :  3 cm 

4) Kiri : 4 cm 

3. Pengetikan 

Skripsi harus diketik dengan komputer 

menggunakan program pengolah kata dengan jenis huruf 

Times New Roman berukuran memiliki 12 pt. Naskah 

diketik dua spasi kecuali untuk hal-hal khusus sebagaimana 

dijelaskan pada bagian Teknik Penulisan. Awal paragraf 

dimulai 0,5 inchi ke dalam atau pada ketukan ke enam 

dari batas marjin kiri. Judul tabel, judul gambar dan 
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sejenisnya diketik satu spasi. Judul tabel ditulis di atas tabel 

sedangkan judul bagan, gambar ataupun grafik ditulis pada 

bagian bawah. Jenis dan ukuran huruf yang digunakan 

harus konsisten untuk seluruh naskah. Huruf kapital, huruf 

kecil, dan miring dapat dipergunakan sesuai dengan 

pedoman ejaan yang disempurnakan. Naskah dicetak atau 

diketik dengan tinta warna hitam. 

4. Ilustrasi 

Ilustrasi seperti gambar, bagan ataupun tabel harus 

ditulis pada kertas naskah. Judul gambar/bagan ditempatkan 

di bawah gambar, sedangkan judul tabel ditempatkan di 

atas tabel. Ilustrasi tersebut tidak boleh menggunakan 

kertas grafik atau kertas lain yang ditempelkan pada kertas 

naskah (kecuali foto atau bahan cetakan). 

4. Nomor Halaman/panigasi 

a. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi, yang meliputi Lembar 

Persetujuan Dosen, Abstrak,Kata  Pengantar,  Daftar  Isi,  

Daftar  Tabel,  Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran, 

penomoran ditulis pada bagian tengah bawah dengan 

menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, dst). Penulisan 

nomor halaman ini pada bagian tengah bawah. 

b. Bagian Isi/Bab dan Bagian Akhir 

Penomoran setiap halaman ditulis pada bagian 

kanan atas kecuali pada halaman judul bab, daftar pustaka, 
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dan lampiran ditulis pada bagian tengah bawah. Penomoran 

pada bagian akhir skripsi meliputi; Daftar Pustaka dan 

Lampiran. Lampiran melanjutkan halaman pada bab 

skripsi.  

B. Teknik Penulisan 

1. Angka dan Satuan 

Pada awal kalimat tidak dibenarkan menggunakan 

angka atau lambang. Angka biasanya digunakan untuk 

menyatakan tanggal, nomor halaman, persentase dan 

waktu, contohnya : tanggal 1 Mei 2012; halaman 25; 50 

%; pukul 14.00 dan sebagainya. Jika dalam suatu kalimat 

harus diawali dengan suatu lambang atau angka maka harus 

ditulis dengan huruf, contohnya : Satu kilogram bahan “X” 

membutuhkan tempat seluas 50 cm
2 

pada meja itu. 

Ukuran ataupun jumlah dapat menggunakan angka 

sedangkan satuan dapat disingkat tanpa memberi tanda titik 

pada akhir singkatannya, seperti : 5 cm, 220 V, 10 kg, 10 

ha, 8 km dan seterusnya.  Untuk  angka  besar  dapat  juga  

menggunakan kombinasi angka dan huruf, contohnya : 

1.500.000 ditulis menjadi1,5 juta. Rumus dan kalimat-

kalimat matematika dapat ditulis dengan angka atau simbol-

simbol.  Apabila  rumus  atau  kalimat  matematika 

tersebut hanya terdiri dari satu baris maka penulisannya 

harus ditempatkan di tengah-tengah. 

2. Singkatan 

Singkatan yang boleh digunakan adalah singkatan yang 

sudah resmi atau lazim digunakan. Untuk menulis 

singkatan, pertama sekali harus ditulis secara lengkap 

kemudian diikuti dengan singkatan resminya yang 

diletakkan di dalam tanda kurung, contoh : Realistic 

Mathematic Education (RME). 
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3. Penulisan Judul 

a) Judul skripsi (pada halaman judul dan sampul) ditulis 

dengan huruf kapital di tengah atas, jika judul lebih 

dari satu baris harus diketik berbentuk piramid terbalik. 

b) Judul bab ditulis dengan huruf kapital diletakkan pada 

atas tengah halaman dan nomor bab ditulis dengan 

angka romawi. 

Judul sub bab ditulis pada marjin kiri dan 

didahului dengan huruf urutan (kapital). Jarak sub bab 

ialah empat spasi di bawah judul bab, huruf pertama 

setiap kata dalam judul sub bab ditulis dengan huruf 

kapital kecuali kata sambung. Jarak sub bab dengan teks 

berikutnya tiga spasi, demikian juga jarak teks dengan sub 

bab di bawahnya. Berikut ini diberikan contoh penulisan 

bab dan sub-sub bab yang digunakan. 

 

Contoh : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- A. 

----------------- 

1. ------------------- 

a. ------------------- 

1) --------------- 

a) ------------- 

(1) ------------ 
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4. Paragraf Baru 

Paragraf baru harus ditulis menjorok ke dalam sebanyak 

6 ketukan (0,5 inchi dari marjin kiri). Jangan memulai 

awal paragraf pada baris terakhir halaman, sebaiknya pula 

baris terakhir suatu paragraf tidak boleh ditempatkan pada 

baris awal halaman berikutnya. 

5. Suku kata 

Pemenggalan suku kata harus didasarkan menurut tata 

bahasa yang  dibakukan,  pemenggalan  suku  kata  menurut  

program pengolah kata komputer umumnya menggunakan 

aturan asing sehingga selalu tidak sesuai dengan tata cara 

pemenggalan kata dalam bahasa Indonesia. 

6. Kutipan 

a) Kutipan  langsung  (dari  sumber  pertama)  ditulis  

dengan menggunakan dua tanda petik (“).  Untuk 

kutipan kurang dari empat baris ditulis  biasa dengan 

dua spasi digabung dalam paragraf, jika kutipan empat 

baris atau lebih maka ditulis satu spasi dan menjorok ke 

dalam empat ketukan dari marjin kiri dan empat ketukan 

dari marjin kanan. 

b) Kutipan dari sumber ke dua ditulis tetap mengacu kepada 

sumber pertama dengan menyebutkan sumber kedua yang 

mengutipnya. Cara penulisannya sama seperti halnya 

untuk kutipan langsung. 

c) Cara menulis sumber kutipan dapat dibedakan dalam 

dua macam. 

Pertama : Jika sumber kutipan ditulis mendahului 

kutipan, cara penulisannya ialah nama penulis lalu diikuti 

tahun penerbitan dan halamam yang keduanya diletakkan 

dalam tanda kurung.  Contoh : Moh. As’ad (2006, ;6) 

menyatakan ..................... 

Kedua : Jika sumber kutipan diletakkan  setelah  kutipan 
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maka penulisannya ialah nama penulis, tahun penerbitan 

dan halamam yang semuanya dalam tanda kurung. 

Contoh : Disiplin kerja dapat diartikan sebagai 

.......(Simamora, 2005; 12). 

Penulisan sumber kutipan boleh ditempatkan di awal 

atau di akhir kalimat kutipan, asalkan dilakukan dengan 

konsisten. 

d) Jika penulis terdiri dari dua orang, nama keluarga dari 

penulis tersebut harus disebutkan, sebagai contoh: 

(Reksohadiprodjo dan Handoko, 2007; 10). 

e) Jika penulis terdiri lebih dari dua orang, maka cara 

menulisnya ialah nama keluarga dari penulis pertama 

dan diikuti dengan et al atau dkk. serta tahun penerbitan 

dan halaman. 

Contoh : 

Sanders, et al (2005; 15) menyatakan ... (penulis asing) 

Pasaribu, dkk. (2005; 20) menyatakan ... (penulis dalam 

negeri)  

f) Jika bahan kutipan dibahas oleh banyak penulis dengan 

sumber berbeda maka penulisannya harus menyertakan 

nama para penulis dan tahun penerbitannya dan 

diletakkan di dalam tanda kurung, contoh : Produktivitas 

kerja diartikan sebagai ... (Fraser, 2002; Lathan, 2004; 

Simamora 2006,1996). 

g) Jika sumber kutipan ditulis oleh seorang penulis sama 

banyak sumber dan tahun penerbitan yang sama maka 

cara menulisnya adalah dengan menambah huruf a, b dan 

seterusnya setelah tahun  penerbitan,  contoh  :  

(Setiawan,  2007a;  Setiawan, 2007b). 
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h) Jika sumber kutipan berasal dari sumber elektronis 

misalnya internet, cara penulisan sama dengan cara di 

atas (nama penulis, tahun, halaman). 

7. Daftar Pustaka 

Banyak model atau tata cara penulisan daftar pustaka. 

Dalam pedoman ini komponen yang harus ditulis dalam 

daftar pustaka ialah nama penulis (nama keluarga diletakkan 

di depan dan tanpa gelar), tahun penerbitan yang diletakkan 

dalam kurung, judul sumber pustaka (cetak miring), kota 

tempat penerbit dan nama penerbit. 

Baris pertama tiap pustaka ditulis pada marjin kiri dan 

baris berikutnya ditulis menjorok ke dalam enam ketukan 

dari marjin kiri. Jarak baris daftar pustaka adalah satu spasi 

sedangkan jarak sumber pustaka dengan sumber pustaka 

lainnya dua spasi. 

Cara penulisan daftar pustaka dapat dibedakan menurut 

sumber yang digunakan. 

a) Jurnal, Majalah. 

Jika jurnal sebagai sumber pustakanya maka harus 

ditulis nama penulis, tahun penerbitan (dalam tanda 

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

nama jurnal (cetak miring), tempat penerbit, nomor edisi.  

Contoh : 

Azuar Juliandi (2004). “Hubungan Gaya 

Kepemimpinan Beorientasi Konsiderasi dan Stuktur Tugas 

dengan Kepuasan Kerja Pegawai Kantor X Belawan”. Jurnal 

Manajemen dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 4 No. 1, April 2004. 

Pasaribu, Hazmanan Khair (2004). “Pemberdayaan 

Sumber Daya Manusia dalam Upaya Meningkatkan 

Produktivitas Usaha”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, 
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Fakultas Ekonomi Universita Muhammadiyah Sumatera 

Utara. Vol. 4 No. 1, April 2004. 

b) Buku 

Penulisan daftar pustaka jika sumbernya berbentuk buku 

adalah nama penulis, tahun penerbitan (dalam tanda kurung), 

judul buku (cetak miring), kota tempat penerbit. Antara 

komponen dipisahkan dengan tanda titik kecuali nama kota 

dan penerbit yang dipisahkan dengan titik dua. 

Jika penulisnya terdiri dari dua orang maka keduanya 

harus dituliskan yang didahului dengan nama keluarga, tetapi 

jika penulisnya lebih dari dua orang maka hanya nama 

keluarga dari penulis pertama yang ditulis dan diikuti dengan 

et al. 

Jika seorang penulis memiliki lebih dari satu pustaka 

yang dikutip, penulisan nama hanya pada pustaka pertama 

sedangkan berikutnya cukup dengan menarik garis sepanjang 

nama tersebut. Untuk tahun penerbitan yang sama harus 

dibedakan dengan menambah a, b dan seterusnya setelah 

tahun penerbitan. 

Contoh : 

Triyana, Jaka. 2004. ”Peran alat peraga dalam PMRI”. 

Buletin PMRI Edisi V Oktober 2004, halaman 3. 

Van Den Heuvel-Panhuisen, Marja. 1996. Assessment 

and Realistic Mathematics Education. Utrecht: CD-

Press. 

Wina Sanjaya. 2006. Strategi pembelajaran berorientasi 

standar proses pendidikan. Jakarta. Prenada 

Zulkardi. 2002.  Developing  a  Learning  Environment  on 

Realistic Mathamatics Education for Indonesian 

Student Teachers. Ph.D Thesis University of Twente, 

Enschede, the Netherlands. 

c) Pustaka yang Tidak Dipublikasikan 

Pustaka yang tidak dipublikasikan seperti skripsi, tesis 
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ataupun disertai jika dijadikan sumber pustaka maka 

penulisannya adalah nama penulis, tahun penerbitan (dalam 

tanda kurung), judul pustaka (cetak miring), jenis pustaka 

dan lembaga, serta keterangan tidak dipublikasikan. 

Jika sumber pustaka berupa makalah, penulisannya 

adalah nama penulis, tahun penerbitan (dalam tanda 

kurung), judul makalah (diapit tanda petik), nama kegiatan 

dimana makalah diperuntukkan, kota tempat kegiatan. 

Contoh : 

Rambe,  Muis  Fauzi  (1997).  Analisis  Proficiency  Kerja 

Karyawan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan dan 

Pengalaman: Studi Komparatif di PT. Pelindo I Cabang 

Belawan. Tesis S2, PPS STIE Ganesha. Jakarta. Tidak 

Dipublikasikan. 

Sriadhi (2007). Penerapan Strategi Penugasan terstruktur 

dan Kreativitas untuk Peningkatan Hasil Belajar 

Mahasiswa dalam Mataka  Kuliah  Statistika  dan  

Probabilitas. Teaching Grant Asia Developpment Bank, 

TPSDP-ADB Loan, Yogyakarta. 

d) Internet 

Bahan pustaka yang diperoleh dari internet dapat 

ditulis dengan mengurutkan nama penulis, tahun penulisan 

(dalam tanda kurung), judul tulisan (cetak miring), alamat 

website, waktu mengakses bahan tersebut (dalam tanda 

kurung).  

Jika bahan pustaka merupakan bagian dari kumpulan 

beberapa tulisan atau folder/bagian website, penulisannya 

adalah nama penulis, tahun penulisan (dalam tanda kurung), 

judul tulisan (dalam tanda petik), judul kelompok dimana 

tulisan tersebut disajikan (cetak miring), alamat website, 

waktu mengakses bahan tersebut (dalam tanda kurung). 

Contoh: 

World  Trade Organization (2007). “Enam  Negara Utama 
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Optimis Soal Perundingan Perdagangan Global”. 

http://www.voanews.com. Diakses 10 Mei 2007. 

Proyogo P. Harto dan Evi Ratnasari (2007). 

“Membedah Kiat Bisnis Keluarga”.    Strategi    dan    

Inovasi. http://www.wartaekonomi.com. Diakses 10 Mei 

2007. 

http://www.voanews.com/
http://www.wartaekonomi.com/
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Lampiran I. Contoh halaman sampulproposal  

 

 

PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP MOTIVASI 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X MA NW 

PANCOR TAHUN PEMBELAJARAN 2021/2022 
 
 

 PROPOSAL SKRIPSI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Oleh 

 

NAMA MAHASISWA 

NIM. ............................. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

MODERN NGAWI  

2022 
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Lampiran 2.contoh halaman persetujuan seminar proposal skripsi 

 

Usulan Penelitian oleh :…………………. 

NIM :…………………. 

Judul :……………………….ini telah 

disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diseminarkan. 

 

 

Ngawi, ………………. 

Dosen Pembimbing I, 

 

 

 

(Nama Lengkap dan Gelar) 

NIDN……………. 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing II, 

 

 

 

 

(Nama Lengkap dan Gelar) 

NIDN……………. 
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Lampiran 3. Contoh halaman sampul Skripsi 

 

PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP MOTIVASI 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X MA NW 

PANCOR TAHUN PEMBELAJARAN 2021/2022 
 
 

SKRIPSI 

 

 

 
 

 

Oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAMA MAHASISWA 

NIM. ............................. 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

 SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

MODERN NGAWI  

2022 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Judul-Dalam Skripsi 
 

 

PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP MOTIVASI 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X MA NW 

PANCOR TAHUN PEMBELAJARAN 2021/2022 
 
 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada STKIP Modern Ngawi 

Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program 

sarjana strata satu (S1) 

 

 
 

 

Oleh 

NAMA MAHASISWA 

NIM. ............................. 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

(STKIP) MODERN NGAWI  

2022 
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Lampiran 5. Contoh Halaman Persetujuan ujian Skripsi 
 

 

 

Skripsi oleh :…………………. 

NIM :…………………. 

Judul :……………………….ini telah 

disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan dalam 

ujian skripsi. 

 

 

Ngawi, ………………. 

Dosen Pembimbing I, 

 

 

 

(Nama Lengkap dan Gelar) 

NIDN……………. 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing II, 

 

 

 

 

(Nama Lengkap dan Gelar) 

NIDN……………. 
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Lampiran 6. Contoh halaman pengesahan skripsi 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN CTL 

(CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IX SMPN 1 TERARA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2021/2022 

 

NAMA MAHASISWA 

NIM. ......................... 

 

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi 

STKIP Modern Ngawi 

Pada Tanggal.....................2022 

 

DEWAN PENGUJI 
 

................................................ 

NIDN. .................................. 

 
 

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

(ketua penguji)  

 
................................................ 

NIDN. .................................. 

 
 

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

(Anggota)  

 
 

 

Ngawi ................................2022 

 

Mengetahui dan Mengesahkan 

Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 

 

 (Nama Lengkap dan Gelar) 

NIDN…………… 
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Lampiran 7. Surat Pernyataan Keorisinilan Skripsi 

 

STKIP MODERN NGAWI 

JURUSAN/PROGRAM STUDI ... 

Alamat: Gedung........... , tlp. ..................... 

 

 

SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ….......................................................... 

Tempat, tanggal lahir : ….......................................................... 

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

Program studi/angkatan : …........................................................... 

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

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

(1) skripsi yang diujikan ini benar-benar hasil karya saya sendiri 

(tidak didasarkan pada data palsu dan/atau hasil 

plagiasi/jiplakan atau autoplagisi) 

(2) apabila pada kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya 

tidak benar, saya akan menanggung resiko dan siap 

diperkarakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Demikianlah surat pernyataan yang saya buat dengan sebenarbenarnya. 

 

Ngawi,….. 

Yang menyatakan, 

Materai 

Rp.6000,00 

(Nama lengkap) 

NIM…………….. 
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Lampiran 8. Contoh abstrak 

ABSTRAK 

 

BAIQ IRMA SURYANI: Efektifitas model 

pembelajaran CTL (Contextual Teaching And Learning) 

terhadap prestasi belajar siswa kelas IX SMPN 1 Terara tahun 

pembelajaran 2011/2012. Skripsi. STKIP Modern Ngawi. 

2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui 

apakah model pembelajaran kontekstuak (CTL) efektif 

terhadap prestasi belajar matematika siswa SMPN 1 Terara; 2) 

untuk mendeskripsikan perbedaan penggunaan model 

pembelajaran kontekstuak (CTL) dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika siswa 

SMPN 1 Terara. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimen semu dengan desain Pretest Posttest 

Nonequivalent Group Design. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IX SMP Negeri 1 Terara Lombok Timur 

NTB. Sampel penelitian diambil secara purposive (bertujuan) 

yang dipilih dengan 2 langkah. (1) memilih secara acak 2 

kelas dari 7 kelas yang ada (2) memilih kelompok secara acak 

yang yang menggunakan model pembelajaran CTL dan model 

pembelajran konvensional. Uji prasyarat yang dilakukan 

adalah uji normalitas dengan menggunakan rumus Chi-

kuadrat dan dilakukan uji homogenitas varian untuk melihat 

kesamaan varian pada kedua kelompok. Data dianalisis secara 

univariat dengan taraf signifikansi 5% (0,05) untuk pengujian 

hipotesis pertama digunakan t-tes one sampel dan untuk 

pengujian hipotesis kedua digunakan t-tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dari hasil 

perhitungan persentase ketuntasan belajar secara klasikal pada 

model pembelajaran yang diterapkan yakni model pembelajran 

CTL kemudian dibandingkan dengan keriteria ketuntasan 

minimal (KKM) sebesar 60% secara klasikal dengan 
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menggunakan statistik deskriptif dapat simpulkan bahwa 

penerapan model pembelajran CTL efektif diterapkan pada 

kelas IX F SMP Negeri 1 Terara. Jika dilihat dari hasil 

perhitungan terhadap prestasi kelompok eksperimen dengan 

menggunakan uji one sample t test menunjukkan bahwa 

thitung lebih besar dari ttabel pada taraf signifikansi 5% 

artinya bahwa hipotesis nol ditolak sehingga memberikan 

keyakinan kepada kita bahwa hipotesis penelitian diterima 

hasil ini kemudian dapat diinterpretasikan bahwa penerapan 

model pembelajaran  CTL efektif terhadap prestasi belajar 

matematika.Hasil penghitungan dengan menggunakan 

analisis univariat yang menunjukan bahwa thitung lebih 

besar dari ttabel pada taraf 

signifikansi    = 0,05, artinya bahwa hipotesis nol ditolak 

sehingga memberikan keyakinan bahwa hipotesis penelitian 

diterima hasil ini kemudian dapat diinterpretasikan bahwa 

prestasi belajar siswa terhadap matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran CTL berbeda dengan 

model pembelajaran konvensional di SMP Negeri 1 Terara. 

 

Kata kunci: Efektifitas, Model pembelajaran, CTL, 

prestasi belajar 
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Lampiran 9. Contoh daftar isi 

 

DAFTAR ISI 

halaman 

KATA PENGANTAR  ................................................................  i 

DAFTAR ISI  ..............................................................................  ii 

BAB V PENDAHULUAN  ...................................................  1  

A. Latar Belakang  .....................................................................................  1 

B. Persyaratan Menulis Skripsi  ........................................  2 

C. Pengajuan Judul Penelitian  ..........................................  3 

BAB VI PROPOSAL SKRIPSI  ................................................   4 

A. Pengertian Proposal Skripsi  ........................................  4 

B. Karakteristik Proposal Skripsi  .....................................  4 

C. Prosedur Pengajuan Proposal Skripsi  ..........................  4 

D. Sistematika Proposal Skripsi  .......................................  5 

BAB VII SKRIPSI......................................................................  8 

A. Pengertian Skripsi  .......................................................  8 

B. Batasan Skripsi  ............................................................  8 

C. Karakteristik Skripsi ....................................................  9 

BAB VIII TEKNIK PENULISAN.........................................   50 

A. Lembar Kerja dan Pengetikan  .....................................  50 

B. Teknik Penulisan  .........................................................  52 

Daftar Pustaka  ............................................................................  85 

Lampiran  ....................................................................................  87 
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Lampiran 10. Contoh daftar pustaka 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azuar Juliandi (2004). “Hubungan Gaya Kepemimpinan 

Beorientasi Konsiderasi dan Stuktur Tugas dengan 

Kepuasan Kerja Pegawai Kantor X Belawan”.  Jurnal 

Manajemen dan Bisnis,  Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 4 No. 1, April 

2004. 

Bambang Satriawan (2005). Persepsi Akuntan Pendidik dan 

Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan di 

Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 

Vol. 5 No. 1, Juli 2005. 

Cahyo Pramono (2007), “Inspirasi Bisnis” Harian Waspada, 

30 April 2007, Medan. 

Ebbert, J et al .(2003), Bussiness Essentiala, New Jersey : 

Prentice Halll, Inc. 

Musselman, A.V dan John H. Jacson (2004), Introduction 

Modern Bussiness, (Terjemahan oleh Kusuma 

Wiriadisastra), New York : Prentice Hall Inc. 

Nn (2007), “Harga Terus Naik, Pemerintah Agendakan 

Operasi Pasar”, Harian Waspada, 30 April 2007, Medan. 

Pasaribu,  Hazmanan  Khair  (2004).  “Pemberdayaan  Sumber  

Daya Manusia dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas 

Usaha”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 

Vol. 4 No. 1, April 2004. 

Prayogo, P. Harto dan Evi Ratnasari (2007), “Membedah Kiat 

Bisnis Keluarga”, Strategi dan Inovasi, 

http://www.wartaekonomi.com, Diakses 10 Mei 2007. 

Rambe, Muis Fauzi (1977), Analisis Proficiency Kerja 

Karyawan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan dan 

Pengalaman : Studi Komparatif di PT. Pelindo I Cabang 

Belawan, Tesis S2, PPS STIE Ganesha, Jakarta, Tidak 

Dipublikasikan. 

Saifuddin  Azwar.  (2005a).  Penyusunan Skala  Psikologi  

(edisi VII).nYogyakarta : Pustaka Pelajar. 

http://www.wartaekonomi.com/
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............ (2005b). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar 

Sriadhi (2006), Penerapan Strategi Penugasan terstruktur dan 

Kreativitas untuk Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa 

dalam Matakuliah Statistika dan Probabilitas, Teaching 

Grant, Asia Development Bank (TPSDP-ADB Loan), 

Yogyakarta. 

World Trade Organization (2007), Enam Negara Utama 

Optimis Soal Perundingan Perdagangan Global, 

http://www.voanews.com, Diakses 10 Mei 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11. Contoh daftar tabel 
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DAFTAR TABEL 

halaman 

Tabel 1 Hasil belajar siswa ..........................................................  44 

Tabel 2 Perbedaan hasil belajar siswa .........................................  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12. Contoh daftar lampiran 
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DAFTAR LAMPIRAN 

halaman 

Lampiran 1  .................................................................................  44 

Lampiran 2  .................................................................................  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 13. Contoh lembaran persetujuan 
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LEMBAR PERSETUJUAN 

 

EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN CTL 

(CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IX SMPN 1 TERARA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2021/2022 

 

Skripsi ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan 

Matematika 
 
 

NAMA MAHASISWA 

NIM. .............................. 

 

Skripsi ini disetujui pada tanggal, ........................... 2022 

 

Menyetujui, 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

………………….    …………………… 

NIDN.     NIDN. 

 

 

 

Mengetahui 

Ketua Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

 

............................................... 

NIDN. .................................. 
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