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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

1.1. Pendahuluan  

Mahasiswa Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (FBHIS UMSIDA) diwajibkan untuk melakukan penelitian 

yang dituangkan dalam bentuk skripsi pada akhir masa studinya, sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen, Sarjana Akuntansi, Sarjana Hukum, 

Sarjana Ilmu Komunikasi, dan Sarjana Administrasi Publik. Penulisan skripsi 

memiliki bobot 6 (enam) satuan kredit semester (sks). Penulisan skripsi harus 

memenuhi syarat-syarat penulisan ilmiah, yaitu objektif, metodologis, sistematis, dan 

komunikatif. Materi penulisan skripsi dapat berasal dari penelitian lapangan dan atau 

penelitian kepustakaan yang merupakan telaah terhadap salah satu topik 

permasalahan. Skripsi tersebut diharapkan mengemukakan suatu temuan baru atau 

memberikan solusi terhadap topik masalah.  Skripsi merupakan karya tulis ilmiah 

sebagai salah satu hasil proses pengembangan intelektual mahasiswa secara mandiri 

dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di bawah bimbingan dosen. Buku 

pedoman penulisan skripsi ini, disusun untuk menyeragamkan tata cara, teknik 

penulisan dan mempermudah bagi mahasiswa dalam penulisan skripsi. 

 
1.2. Tujuan  

Tujuan dari panduan penyusunan skripsi adalah untuk membantu mahasiswa 

dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara mengadakan penelitian 

sendiri, menganalisis dan menarik kesimpulan serta melaporkan hasil penelitian 

tersebut dalam bentuk skripsi. 

Buku pedoman penulisan dan penyusunan skripsi dan   ini adalah buku 

pedoman yang baku, yang berisi aturan-aturan penulisan, petunjuk teknis 

penyusunan serta pelaksanaan skripsi. Sebagai tahapan awal dalam proses 

pembelajaran penyusunan skripsi, buku pedoman ini dimungkinkan ada kekurangan-

kekurangan berkaitan dengan berbagai hal meliputi cara penulisan maupun prosedur 

penyusunan skripsi sebagai ekses dari perbedaan disiplin ilmu masing-masing 

program studi yang terdapat dalam Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial. Karena 
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itu, dalam beberapa hal masih memerlukan penanganan-penanganan khusus di 

tingkat jurusan maupun dalam proses pembimbingan untuk bisa mencapai tujuan 

optimal dari penyusunan skripsi sebagaimana yang diharapkan. 

 

BAB II  

PERSYARATAN PENULISAN SKRIPSI 
 

 

Pengambilan mata kuliah penulisan skripsi  dapat dimulai apabila mahasiswa 

telah memenuhi syarat sebagai berikut : 

 
2.1. Syarat-Syarat Memprogram Skripsi dan   

1. Terdaftar sebagai mahasiswa FBHIS-UMSIDA dan mengisi KRS mulai semester 

6 (enam). 

2. Mahasiswa yang memprogram skripsi telah menempuh mata kuliah minimal 120 

SKS dan telah tercatat sebagai mahasiswa semester 7.  

3. IPK minimal 2,85  

4. Telah Menempuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian   

5. Memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan. 

 
2.2. Pembimbing Skripsi  

Pembimbingan skripsi dilakukan dalam rangka memberikan saran-saran 

maupun arahan sehubungan dengan kajian atau tema penelitian dalam rangka 

penajaman permasalahan maupun fokus kajian penelitian. Dosen pembimbing juga 

berkewajiban untuk memberikan tuntunan kerangka berpikir yang konsisten, logis 

dan ilmiah kepada mahasiswa, menunjukkan apa yang dianggapnya masih kurang 

serta perbaikan-perbaikan lainnya baik dari aspek isi kajian, metodologi  maupun tata 

cara penulisannya. 

1. Dalam melaksanakan tugas penulisan skripsi, seorang mahasiswa akan dibimbing 

oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing. 

2. Pembimbing skripsi terdiri dari satu dosen pembimbing yang dipilih mahasiswa 

dan atau yang diusulkan oleh Ketua Prodi dan ditetapkan oleh Dekan melalui 

surat keputusan (SK). 



3 Pedoman	Penulisan	Skripsi	FBHIS-Umsida	

 

3. Dosen yang ditugaskan dan ditetapkan sebagai pembimbing skripsi adalah dosen 

tetap program studi dengan pendidikan minimal S2 serta memiliki kepangkatan 

akademik dari Dirjen Dikti serendah-rendahnya Asisten Ahli.  

4. Untuk memperlancar proses pembimbingan, pembimbing skripsi perlu 

menetapkan jadwal bimbingan pada setiap mahasiswa yang menjadi 

bimbingannya 

5. Dosen pembimbing wajib mengisi Kartu Bimbingan Skripsi (mahasiswa supaya 

meminta kepada dosen pembimbing untuk mengisi Kartu Bimbingan Skripsi) 

pada setiap konsultasi atau pembimbingan penulisan skripsi berlangsung. 

6. Dosen pembimbing dapat ditinjau ulang atau bahkan diganti apabila yang 

bersangkutan (dosen pembimbing) berhalangan atau tidak mampu melakukan 

proses pembimbingan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan   (misalnya 

menjalankan tugas/studi keluar negeri, sakit dan sebagainya) 

7. Penggantian dan penetapan dosen pembimbing skripsi ditetapkan oleh dekan 

fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

7.1. Untuk penggantian dosen pembimbing, prosedurnya adalah:  

7.1.1 Mahasiswa mengajukan surat permohonan penggantian dosen 

pembimbing atas sepengetahuan dosen pembimbing lama ke ketua 

program studi, 

7.1.2 Kaprodi  akan mengkaji permohonan tersebut dan apabila alasan 

penggantian dosen  pembimbing dapat dipertanggungjawabkan maka 

kaprodi  akan mengajukan surat pemberhentian dosen pembimbing dan 

pengangkatan dosen pembimbing baru ke fakultas, 

7.1.3 Fakultas akan mengeluarkan surat pemberhentian dosen pembimbing 

dan pengangkatan dosen pembimbing baru. 

7.2. Prosedur pengunduran diri dosen pembimbing skripsi: 

7.2.1 Dosen pembimbing mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua 

program studi, 

7.2.2 Kaprodi akan mengkaji permohonan tersebut, dan apabila alasan 

pengunduran diri dosen pembimbing dapat dipertanggungjawabkan 
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maka kaprodi akan mengajukan surat pemberhentian dosen 

pembimbing dan pengangkatan dosen pembimbing baru ke fakultas. 

7.2.3 Penggantian  dosen pembimbing harus disyahkan dengan SK baru dari 

Dekan. 

7.2.4 Dekan akan mengeluarkan surat pemberhentian dosen pembimbing dan 

pengangkatan dosen pembimbing baru. 

8. Penggantian dosen pembimbing yang berakibat pada perubahan tema skripsi 

setelah seminar, maka proposal skripsi wajib diseminarkan kembali. 

 
2.3. Prosedur Pengajuan Judul dan Pembimbingan Skripsi    

Prosedur penyusunan dan penulisan skripsi  adalah sebagai berikut: 

1. Ketua Program Studi melakukan sosialisasi penyusunan dan penulisan skripsi . 

2. Mahasiswa mengisi dan menyerahkan formulir pengajuan judul skripsi beserta 

persyaratan administrasi dan keuangan yang telah ditentukan. 

3. Mahasiswa melakukan prasurvei atau prapenelitian terlebih dahulu terhadap objek 

kajian penelitiannya guna kelancaran proses penelitian yang akan dilakukan 

sebelum mengajukan judul skripsi. 

4. Mahasiswa mengisi pengajuan judul skripsi melalui sistem yang telah di sediakan 

oleh Prodi masing-masing dengan aplikasi atau manual  

5. Mahasiswa memilih dosen pembimbing sesuai dengan tema skripsi yang akan 

diteliti ( bersifat kouta) melalui aplikasi atau dengan penunjukan pembimbing dari 

Kaprodi bagi yang masih menggunakan sistim manual. 

6. Ketua Program Studi memvalidasi judul skripsi dan dosen pembimbing yang telah 

diisi oleh mahasiswa lewat sistem maupun manual.  

 
2.4.  Pendaftaran Ujian Proposal Skripsi    

Prosedur Pendaftaran Ujian Proposal Skripsi  

1. Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal skripsi . 

2. Menyerahkan dua eksemplar proposal skripsi yang telah ditandatangani oleh 

dosen pembimbing dan ketua program studi. 

3. Menyerahkan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas dan 

Program Studi, sebagai berikut: 

a. Bebas plagiasi yang ditentukan oleh universitas  
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b. Telah melakukan Tes TOEFL di lembaga bahasa  

c. Menyerahkan kartu bimbingan skripsi telah melakukan pembimbingan 

minimal empat kali.  

d. Mengumpulkan naskah proposal ke dalam map plastik yang sudah ditentukan 

warnanya, berikut warna map masing-masing Prodi: 

Ø Prodi Manajemen warna map kuning trasparan 

Ø Prodi Akuntansi warna map ungu transparan 

Ø Prodi Ilmu Komunikasi warna map biru transparan 

Ø Prodi Administrasi Publik warna map putih transparan 

Ø Prodi Hukum warna map merah transparan 

e. Naskah proposal dikumpulkan di sekber 5 hari sebelum pelaksanaan ujian 

proposal. 

f. Waktu pelaksanaan ujian proposal skripsi untuk selanjutnya ditentukan sesuai 

dengan kalender akademik yang berlaku dan ditetapkan oleh kaprodi dan dekan 

fakultas. 

g. Naskah proposal sudah diterima penguji dua hari sebelum pelaksanaan ujian 

proposal dilaksanakan. 

 
2.5. Pendaftaran Ujian Skripsi  

Prosedur pendaftaran ujian skripsi  

1. Mengisi formulir pendaftaran ujian skripsi. 

2. Menyerahkan tiga eksemplar naskah untuk skripsi dan tiga eksemplar naskah 

untuk   yang telah disetujui oleh dosen pembimbing kepada staf administrasi 

fakultas sesuai dengan format dan cover yang telah ditentukan. 

3. Menyerahkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan Universitas, 

Fakultas, dan Program Studi, seperti: 

a. Bebas plagiasi yang ditentukan oleh Universitas. 

b. Telah melakukan tes TOEFL dan dinyatakan lulus dengan skor min 400 yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Umsida. 

c. Telah melakukan cek plagiasi di Lembaga Bahasa Umsida.  

d. Tidak ada tanggungan mata kuliah (0 SKS) serta tidak ada nilai D pada mata 

kuliah yang sudah diambil ditunjukkan dengan menyerahkan transkrip nilai. 
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e. Menyerahkan fotokopi sertifikat kegiatan wajib yang ditentukan masing-

masing prodi: 

Ø Prodi Manajemen: Sertifikat Studi Ekskursi, Sertifikat MonsoonSIM, 

Workshop Penulisan Skripsi dan Pelatihan Olah Data. 

Ø Prodi Akuntansi: Sertifikat Scienty Visit, Sertifikat Brevet Pajak A & B 

(IAI)/Sertifikat ACPA (IAPI), Sertifikat Diskusi Ilmiah Minimal dua (2) 

kali. 

Ø Prodi Ilmu Komunikasi: Sertifikat Workshop KTI, Lulus Kegiatan PKL, 

sertifikat Company Visit dan Culture Visit 

Ø Prodi Administrasi Publik: Sertifikat Workshop KTI dan Sertifikat Studi 

Lapangan 

f. Menyerahkan Transkrip Surat Keterangan Ekstra Kurikuler (SKEK).  

g. Menyerahkan Kartu Bimbingan Skripsi dan telah melakukan pembimbingan 

minimal delapan kali (empat kali pembimbingan sebelum ujian proposal, 

empat kali pembimbingan sesudah ujian proposal).  

h. Mengumpulkan naskah Skripsi ke dalam map plastik yang sudah ditentukan 

warnanya, berikut warna map masing-masing Prodi: 

Ø Prodi Manajemen warna map kuning trasparan 

Ø Prodi Akuntansi warna map ungu transparan 

Ø Prodi Ilmu Komunikasi warna map biru transparan 

Ø Prodi Administrasi Publik warna map putih transparan 

Ø Prodi Hukum warna map merah transparan 

i.  Naskah Skripsi dikumpulkan di sekber 5 hari sebelum pelaksanaan ujian 

skripsi 

 
2.6. Penguji Skripsi 

 
Dosen yang bertugas menguji skripsi harus memenuhi syarat sesuai dengan 

ketentuan Universitas Muhammadiyah; dosen tetap, memiliki gelar Magister (S2) 

atau Doktor (S3), memiliki jabatan fungsional minimal AA dan memiliki NIDN atau 

NIDK. 
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2.7. Ujian Skripsi 

1. Pelaksanaan ujian skripsi akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal di Program 

Studi masing masing. 

2. Dewan penguji skripsi dan jadwal ujian skripsi ditetapkan oleh Ketua Program 

Studi. 

3. Dewan penguji skripsi terdiri atas 3 (tiga) penguji, yakni 1 (satu) ketua penguji, 2 

(dua) anggota penguji.  

4. Dewan penguji   terdiri atas 3 (tiga) penguji, yakni 1 (satu) ketua penguji, 2 (dua) 

anggota penguji, penguji disarankan adalah dosen penguji saat proposal.  

5. Ketua penguji adalah pembimbing skripsi bertugas memimpin pelaksanaan ujian 

skripsi. Adapun tugas masing-masing adalah: 

5.1. Ketua penguji bertugas mengatur jalannya proses pengujian. 

5.2. Anggota penguji 1 bertugas menguji keruntutan dan sinkronisasi latar 

belakang masalah dengan judul, perumusan masalah, tujuan, manfaat, 

kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan dengan tema 

penelitian serta landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi, serta, 

ejaan, sistematika penulisan, editing bahasa, dan referensi yang digunakan;  

 5.3.  Anggota penguji 2 bertugas menguji metode penelitian yang digunakan 

mahasiswa serta sinkronisasinya dengan landasan teori, hasil penelitian 

beserta pembahasannya, dan penutup.  

6. Ujian skripsi  dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

7. Ujian skripsi dilaksanakan maksimal 90 menit per mahasiswa.  

8. Peserta ujian skripsi diwajibkan hadir minimal 15 menit sebelum ujian 

dilaksanakan. 

9. Pada saat ujian skripsi, mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sebagai 

berikut: 

- Pria  :  pakaian putih, celana hitam (bukan celana jeans), berdasi, sepatu 

fantofel hitam, dan berjas almamater 

- Wanita  :  pakaian putih, rok hitam panjang (bukan jeans), berjilbab putih, 

sepatu fantofel hitam, dan berjas almamater 

10. Peserta ujian skripsi wajib mempresentasikan pokok-pokok atau intisari hasil 

penelitian (skripsi ) maksimal 15 menit didepan dewan penguji skripsi. 

11. Kriteria penilaian ujian skripsi  adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1 
Kriteria Penilaian Ujian Skripsi 

No. Komponen Kriteria Bobot Skor 
(0– 4) 

Nilai 
(Skor x Bobot) 

1. 

Sasaran dan 
Kontribusi 
Topik 
Penelitian 

Mahasiswa mampu 
menentukan tujuan 
utama dan 
kontribusi penelitian 
secara jelas. Topik 
penelitian memiliki 
kontribusi obyek 
penelitian.  
(Nilai Maksimal 8) 

2   

2. 

Relevansi 
latar belakang 
masalah dan 
referensi 
pustaka 
dengan topik 
penelitian 

Mahasiswa mampu 
merumuskan pertanya-
an penelitian secara 
jelas berdasarkan latar 
belakang masalah 
yang relevan. Hal ini 
ditunjukkan dari 
relevansi referensi 
literatur yang diguna-
kan dan dituliskan 
secara runtut/-
terstruktur dan leng-
kap dengan disertai 
argumentasi ilmiah.  

(Nilai Maksimal 8) 

2   

3. 

Metodologi 
Penelitian 

Mahasiswa mampu 
menuliskan langkah-
langkah penelitian 
yang selaras antara 
konsep teori dan 
metodologi riset untuk 
menyelesaikan 
masalah. Teori 
dijelaskan secara 
lengkap, sedangkan 
detil metodologi 
penelitian, termasuk 
metode-metode yang 
digunakan dalam 
penelitian diuraikan 
secara rinci, jelas, dan 

4   
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No. Komponen Kriteria Bobot Skor 
(0– 4) 

Nilai 
(Skor x Bobot) 

sistematis.  
(Nilai Maksimal 16) 

4. 

Hasil dan 
Pembahasan 

Mahasiswa mampu 
menuliskan hasil 
penelitian secara detil, 
disertai dengan 
pembahasan yang 
komprehensif. Hasil 
penelitian (termasuk 
implementasi) sesuai 
dengan rancangannya, 
pengujian dilakukan 
dengan menggunakan 
metode yang tepat, 
dibahas secara detil 
dan dibandingkan 
dengan hasil 
penelitian lain. (Nilai 
Maksimal 24) 

6   

5. 

Kesimpulan 
dan Saran 

Mahasiswa mampu 
menuliskan 
kesimpulan dan saran 
dengan jelas dan 
benar. Kesimpulan 
dapat menjawab 
pertanyaan penelitian 
dan berdasarkan hasil 
pengujian dan 
pembahasan yang 
telah dilakukan. Saran 
penelitian memuat 
future work yang 
relevan.  
(Nilai Maksimal 8) 

2   

6. 

Penguasaan 
terhadap 
materi 
penelitian 

Mahasiswa mampu 
menunjukkan inisiatif 
dan motivasi, mampu 
bekerja mandiri, 
memiliki etika 
akademis, berinteraksi 
secara responsif 
terhadap pertanyaan 
dan saran dari penguji 
yang berkaitan dengan 
hasil penelitian. (Nilai 

5   
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No. Komponen Kriteria Bobot Skor 
(0– 4) 

Nilai 
(Skor x Bobot) 

Maksimal 20) 

7. 

Presentasi Mahasiswa mampu 
mempresentasikan 
hasil penelitian secara 
efektif, penuh percaya 
diri, menarik, terurut, 
jelas, serta mudah 
dimengerti. (Nilai 
Maksimal 4) 

1   

8. 

Bahasa dan 
tata tulis 

Mahasiswa mampu 
menyusun naskah 
skripsi menggunakan 
gramatika dan ejaan 
bahasa 
Indonesia/Inggris yang 
baik dan benar, 
mengikuti aturan dan 
panduan penulisan 
tugas akhir, seperti 
cara sitasi, penulisan 
pustaka, penjelasan 
dari gambar, tabel dan 
sebagainya.  
(Nilai Maksimal 12) 

3   

JUMLAH 25 0 – 4 0 -  100 

 
Keterangan : 
A = 85 – 100 (Lulus) 
A-  = 80 – 84 (Lulus) 
B+  = 75 – 79 (Lulus) 
B  = 70 – 74 (Lulus) 
B- = 65 – 69 (Lulus) 
C+ = …..< 64 (Tidak Lulus / Mengulang) 

 
12. Dewan penguji skripsi/  akan memberikan evaluasi dan memberikan penilaian 

kelulusan atas peserta ujian skripsi dengan nilai minimal B- atau peserta ujian 

harus mengulang. 

13. Pengumuman kelulusan ujian skripsi/  dilaksanakan oleh ketua dewan penguji 

skripsi/ sesaat setelah pelaksanaan ujian skripsi selesai, sedangkan pengumuman 

nilai ujian skripsi/  dapat diketahui pada saat yudisium.  
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14. Revisi, revisi dan pengesahan dilaksanakan menyesuaikan dengan deadline 

pelaksanaan yudisium dan wisuda dari Deriktur Akademik (DA) Umsida. Jika 

lebih dari masa waktu (deadline) belum direvisi atau selambat-lambatnya tujuh 

hari setelah deadline maka, hasil ujian akan dicabut atau dibatalkan dan 

mahasiswa wajib mengulang kembali ujian. Sehubungan dengan hal ini, 

mahasiswa yang bersangkutan harus mengisi formulir surat pernyataan yang 

telah disiapkan pada saat ujian. Pembimbing berkewajiban meneliti dan 

mengoreksi hasil revisi mahasiswa. Di samping itu, pembimbing wajib 

memantau dan mengingatkan mahasiswa jika terjadi keterlambatan pelaksanaan 

revisi.  

15. Setelah ujian skripsi dinyatakan lulus serta sudah direvisi, mahasiswa wajib 

membuat jurnal penelitian dari skripsi yang sudah dibuat dengan ketentuan 

penulisan diatur tersendiri. 

16. Naskah skripsi yang telah direvisi dan sudah mendapatkan persetujuan penguji, 

pembimbing dan ditandatangani Dekan, dicetak dengan menggunakan 

watermark Umsida.  

 

 

 

BAB III 

PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

Proposal skripsi terdiri atas tiga bab, yaitu bab I, bab II dan bab III. Masing-

masing bagian tersebut akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. 

 
3.1. Bagian Awal 

1.  Sampul atau Cover Depan 

Sampul atau cover depan proposal berisi : proposal, judul penelitian, logo, 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Nama dan NIM, nama Program Studi, 

nama Fakultas, nama Universitas,  Bulan dan Tahun proposal disahkan.  

2.  Proposal 
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a. Judul Peneliti 

Judul penelitian harus dibuat singkat, jelas mencakup semua hal yang      

berkaitan dengan penelitian dan tidak bermakna ganda 

b.  Logo Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Logo Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berbentuk segilima dengan garis 

tengah  ±  6 cm 

c. Nama dan NIM 

Nama ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) dan dibawah ditulis NIM 

d.  Program Studi, Fakultas, Universitas, bulan dan tahun proposal disahkan. 

Contoh halaman sampul atau cover depan proposal penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 2.1. 

3.  Halaman Judul 

Halaman judul berisi : 

a.  Proposal 

b.  Judul Penelitian 

Judul Penelitian harus dibuat singkat, jelas mencakup semua hal yang    

berkaitan dengan penelitian dan tidak bermakna ganda. 

c. Maksud penelitian dengan membubuhkan kalimat “Untuk Menyusun Skripsi 

Pada program Strata satu (S1) Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial”. 

d. Nama dan NIM 

Nama ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) dan dibawah ditulis NIM 

e. Program Studi, Fakultas, Universitas, bulan dan tahun proposal  disahkan. 

           Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 2.2. 

4.  Halaman Persetujuan Proposal, yang terdiri atas : 

a. Proposal 

b. Judul Penelitian 

c. Nama 

d. NIM 

e. Tanggal Pengesahan 

f. Nama dan NIDN Dosen Pembimbing Skripsi/   

g. Mengetahui Nama dan NIDN Ketua Program Studi 

  Contoh halaman persetujuan proposal dapat dilihat pada Lampiran 2.3 

5.  Halaman Pengesahan Setelah Ujian Proposal, yang terdiri atas : 
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a. Proposal 

b. Judul Penelitian 

c. Nama 

d. NIM 

e. Tanggal Pengesahan 

f. Nama dan NIDN Dosen Pembimbing Skripsi   

g. Nama dan NIDN Dosen Penguji Proposal  

h. Mengetahui Nama dan NIDN Ketua Program Studi dan Nama NIDN Dekan 

Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Contoh halaman pengesahan proposal dapat dilihat pada Lampiran 2.4 

 
3.2. Bagian Isi Proposal 

 Proposal terdiri dari tiga komponen yaitu latar belakang masalah, kajian 

pustaka dan metode penelitian. Hal lain yang tidak boleh diabaikan dalam 

penyusunan proposal disini adalah bahwa rangkaian kata untuk menyampaikan 

informasi yang disajikan hendaknya teliti, singkat, jelas, relevan dan konsisten. 

Proposal penelitian dapat menggunakan metode Kuantitatif, Kualitatif dan Mix 

Metod.  

 

1. Proposal Penelitian Kuantitatif 

Bagian pokok dari proposal penelitian kuantitatif terdiri dari : 

 

BAB I . Pendahuluan 

1.1. Latarbelakang 

1.2. Rumusan masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 

  BAB II . Kajian Pustaka 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.2. Landasan Teori 
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2.3. Kerangka Konseptual * 

2.4. Hipotesis  * 

 

  BAB III. Metode Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian 

3.2. Lokasi Penelitian 

3.3. Definisi Operasional, Identifikasi Variabel dan Indikator Variabel 

3.4. Populasi dan Sampel * 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.7. Teknik Analisis Data 

Catatan * : tidak diperlukan apabila dengan pendekatan deskriptif 

2.  Proposal Penelitian  Kualitatif 

Bagian pokok dari proposal penelitian kualitatif sebagai berikut: 

 

BAB I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 

BAB II. Kajian Pustaka 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.2. Landasan Teoritis 

2.3. Kerangka Berfikir/Konseptual 

 

BAB III. Metode Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian  

3.2. Subjek dan objek penelitian (dalam riset media)/fokus penelitian 

3.3. Lokasi Penelitian 

3.4. Teknik Penentuan Informan 
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3.5. Jenis dan Sumber Data  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.7. Teknik Analisis Data 

 
3. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan penelitian ini mengemukakan rencana dan target waktu 

penyelesaian skripsi, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyusunan 

laporan. Berikut contoh jadwal pelaksanaan penelitian : 

 

 

4. Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka Seluruh sumber kepustakaan yang digunakan dalam 

menyusun proposal harus dicantumkan dalam sebuah daftar yang disebut daftar 

pustaka. Daftar pustaka ini disusun secara alfabetis mulai dari A sampai dengan Z. 

Daftar pustaka menggunakan mandeley IEEE. 

 
3.3. Penjelasan Inti Penulisan Proposal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Latar Belakang Masalah memuat tentang uraian atau penjelasan mengenai 

alasan-alasan sehingga permasalahan yang diajukan merupakan permasalahan 

yang layak untuk diteliti dan dicarikan penyelesaiannya. Alasan yang 

dikemukakan setidaknya ada dua macam yaitu karena ada kesenjangan 

fenomena atau kesenjangan peristiwa (empirical gap) dan karena adanya 

kesenjangan penelitian (research gap). Kesenjangan penelitian ada dua 

macam yaitu berupa hipotesis  yang belum terbukti dan hasil penelitian yang 

kontroversi. Selain itu perbedaan unit analisis maupun perbedaan lokasi 

penelitian terdahulu juga bisa dianggap sebagai kesenjangan penelitian. 

Dalam latar belakang dapat dimasukkan pula identifikasi permasalahan pada 

obyek yang diteliti, rerangka berpikir, atau hasil-hasil penelitian lain yang 

relevan dengan permasalahan yang diajukan. Namun demikian, uraian ini 

tidak boleh terlalu mendalam karena akan dibahas dalam bab berikutnya. 

Selain itu, bab ini juga memuat fakta-fakta yang relevan dengan masalah 

penelitian sebagai titik tolak dalam merumuskan masalah penelitian, dan 

alasan-alasan (empiris, teknis) mengapa masalah dikemukakan  dalam 

proposal itu dipandang penting untuk diteliti. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dirumuskan berdasarkan latar belakang permasalahan 

sebelumnya. Rumusan ini bersifat spesifik dan berupa kalimat pertanyaan 

yang selanjutnya menjadi dasar pencarian jawaban melalui analisis data 

penelitian. Dalam penulisan rumusan masalah hendaknya konsisten dengan 

judul penelitian serta mudah dipahami. Dan sebaiknya jumlah rumusan 

masalah penelitian tidak melebihi dari tiga rumusan.  

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Menyebutkan secara jelas dan tegas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

(penulisan). Dalam  beberapa hal, seharusnya tujuan penelitian juga tersirat di 

dalam judul penelitian dan rumusan masalah. Dengan logika seperti 

penjelasan mengenai rumusan masalah di atas, jika perumusan masalah 
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dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, jumlah pertanyaan harus sama dengan 

tujuan penelitian. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Berisi manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian. Umumnya terdapat dua 

jenis penulisan kegunaan penelitian yang bisa dijadikan contoh, yakni  

b. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoretis adalah manfaat yang berkenaan dengan perkembangan teori 

yang digunakan dalam penelitian bersangkutan. 

c. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya praktis, baik bagi 

peneliti, masyarakat maupun bagi tempat dimana penelitian dilakukan. 

  
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

Bagian ini berisikan tentang tinjauan teoretis yang relevan dengan topik penelitian 

maupun pembahasan dari berbagai literatur yang melingkupi aspek kajian 

penelitian secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan bahwa kajianya nantinya 

bermanfaat dalam memberikan dasar teoretis, membantu analisis data, pemecahan 

dan penemuan jawaban permasalahan penelitian. Lebih dari itu, tinjauan pustaka 

juga bisa digunakan dalam menentukan jawaban sementara penelitian atau 

hipotesis  bila diperlukan. Adapun beberapa hal yang dapat disertakan dalam 

cakupan tinjauan pustaka ini, diantaranya : 

 
2.1. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu diuraikan tentang hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat dalam skripsi. Apabila memang 

benar-benar tidak ditemukan (tema baru) maka tetap diperkenankan untuk tidak 

ada, tetapi tetap diberi penjelasan bahwa belum ditemukan penelitian terdahulu. 

Isi dari penelitian terdahulu adalah inti dari penelitian tersebut, persamaan dan 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan atau 

menetapkan kebaruan dari penelitian. Sebaiknya dalam penggunaan referensi 
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temuan terdahulu lebih difokuskan atau disesuaikan dengan rumusan masalah 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar bermafaat dalam memperkaya jawaban 

penelitian. Penelitian terdahulu berisi ringkasan hasil penelitian (tujuan penelitian, 

metode penelitian, dan kesimpulan), dan tiga kolom matriks (terdiri dari kolom 

perbedaan, persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan kolom kritik 

terhadap penelitian terdahulu). 

 
2.2. Landasan Teoritis 

Pada bab landasan teoritis diuraikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang 

relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat dalam skripsi/ . 

Bab ini tidak sekedar berisi kutipan atau pencantuman teori-teori, konsep, 

proposisi dan paradigma secara berjajar dan runtut yang diambil dari berbagai 

sumber, tetapi merupakan hasil olahan dari berbagai hal di atas yang kemudian 

ditarik benang merahnya. Uraian yang ada pada tinjauan teori ini diharapkan 

dapat memberikan landasan ilmiah tentang perumusan metode dan arah penelitian 

serta pemecahan masalah. Dalam kajian teori dijabarkan teori yang dimanfaatkan 

sebagai alat analisis. Teori yang dipilih adalah teori yang relevan dengan masalah 

yang diangkat dalam penelitian. Teori yang disajikan diformulasikan sebagai teori 

yang siap untuk memecahkan masalah tersebut. 

 
2.3. Objek dan Subjek penelitian /Fokus penelitian (Tergantung Konsep 

Yang Digunakan) 
Sugiyono (2012) menyatakan bahwa objek penelitian adalah suatu atribut dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan subjek 

penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh 

(Arikunto, 2010). Sedangkan fokus penelitian adalah intisari penelitian 

yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara 

eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau 

melakukan observasi atau pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis 

terbesar dalam jantungnya penelitian mahasiswa, sehingga observasi dan 

analisa hasil penelitian bakal menjadi lebih terarah 
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2.4. Kerangka Berfikir/Kerangka Konseptual (Tergantung Konsep Yang 

Digunakan) 

Kerangka berfikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur 

logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan 

pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan suatu himpunan 

dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 

2009). Kerangka pemikiran biasanya diletakkan di bab 2, setelah sub bab tentang 

Tinjauan Studi (Related Research) dan Tinjauan Pustaka. Penamaan kerangka 

pemikiran bervariasi, kadang disebut juga dengan kerangka konsep, kerangka 

teoritis atau model teoritis (theoritical model). Seperti namanya yang beraneka 

ragam, bentuk diagram kerangka pemikiran juga bervariasi. Kerangka berpikir 

secara konseptual mengenai langkah-langkah, tahapan ataupun metode dalam 

pelaksanaan penelitian. Penulisan kerangka ini sebaiknya diperkuat dengan 

penggunaan atau penyusunan bagan penelitian mulai proses awal hingga akhir 

dalam menemukan jawaban dengan disertai keterangan penjelas atau 

dideskripsikan. Kerangka konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

menamakan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan rumusan 

masalah. Kerangka konseptual secara logis menjelaskan hubungan antar variabel 

tersebut. Hubungan antar variabel sebaiknya diungkapkan dengan tepat dan 

dijelaskan secara memadai. Jadi rerangka konseptual merupakan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, 

selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa 

tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sin  tentang hubungan variabel 

tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis . 

 

2.5. Hipotesis  (Penelitian Kuantitatif) 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Penelitian yang merumuskan hipotesis  adalah 

penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif 
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tidak merumuskan hipotesis  tetapi justru menemukan hipotesi. Selanjutnya 

hipotesis, akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  

Kriteria hipotesis  adalah sebagai berikut : 

a. Berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian. 

       Dalam hal ini tujuan penelitian adalah memecahkan masalah atau menjawab  

pertanyaan penelitian. 

b. Berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara 

empiris. Dalam hal ini tujuan penelitian adalah menguji teori atau hipotesis . 

c. Berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih   

       kuat dibandingkan dengan hipotesis  rivalnya. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan aspek terpenting dalam sebuah perencanaan 

penelitian. Penjelasan metode yang digunakan bertujuan untuk menunjukkan 

secara teknis bagaimana dan dengan cara apa penelitian nantinya dijalankan. Oleh 

karena itu, metode ini mencakup keseluruhan langkah-langkah yang ditempuh 

dalam melaksanakan penelitian sebagaimana yang dimaksudkan dalam paparan 

sebelumnya. Secara umum bagian ini terdiri dari :  

 
3.1. Jenis Penelitian 

Berbagai jenis penelitian yang digunakan dan dapat dipilih salah satu diantaranya 

adalah Penelitian kuantitatif dan Penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 

dalam penelitian kuantitatif bisa survei, korelasi, komparatif, eksperimen dll. 

Sedangkan untuk penelitian kualitatif bisa  etnografi (ethnography), studi kasus 

(case studies), studi dokumen/teks document studies), observasi alami (natural 

observation), wawancara terpusat (focused interviews), fenomenologi 

(phenomenology), grounded theory, studi sejarah (historical research) maupun 

studi teks media dalam prodi Ilmu Komunikasi. 
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3.2. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian harus disebutkan secara jelas, dengan menyebutkan nama 

lokasi penelitian, kalau tempat penelitian di sebuah perusahaan maka nama 

perusahaan beserta alamat dimana perusahaan itu berada juga harus disebutkan. 

 
3.4. Definisi Konseptual, Operasional dan Identifikasi Variabel dan 

Indikator Variabel 

Pendefinisian secara konseptual maupun operasional diperlukan dalam 

mempertegas dan memperjelas konsep-konsep ataupun variabel-variabel 

penelitian. Variabel-variabel yang diukur minimal adalah variabel-variabel yang 

tercantum dalam hipotesis  yang akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan 

dari tempat penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi inti 

permasalahan yang diteliti. Definisi konseptual berisi rumusan secara definitif dari 

konsep penelitian yang bisa diturunkan atau terdapat dalam judul penelitian 

maupun rumusan masalah. Umumnya dalam penentuan rumusan ini mengacu 

pada definisi yang terdapat dalam kepustakaan yang ada untuk kemudian 

disimpulkan dan dirumuskan secara lebih spesifik menyesuaikan dengan maksud 

penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, definisi operasional berisikan penjelasan 

secara operasional dari definisi konseptual sebelumnya. Sedangkan dalam 

penelitian kualitatif definisi operasional umumnya berisikan penjelasan tentang 

variabel-variabel yang digunakan. Dalam penentuan variabel ini bisa 

diturunkan/ditentukan berbagai indikator-indikator sehingga mudah diukur guna 

membantu dalam memudahkan dan memperjelas analisis data. Dalam penelitian 

kualitatif variabel ini umumnya berupa konsep, sehingga tidak perlu untuk 

dilakukan pengukuran. 

 
3.4. Populasi dan Sampel 

Bagian ini berisikan penjelasan karakteristik maupun ketentuan jumlah populasi 

dari lokasi atau daerah populasi penelitian. Di bagian ini sebaiknya dijelaskan ciri-

ciri penting yang terdapat pada populasi tersebut. Dalam penelitian model content 

analysis atau sejenisnya, populasi penelitian diganti dengan ruang lingkup 

penelitian yang menjelaskan cakupan penelitian atau lingkup penelitian yang 
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dilakukan. Sedangkan sampel penelitian berisikan penjelasan tentang 

keterwakilan karakteristik populasi. Pengambilan sampel haruslah didasarkan 

pada tingkat kepercayaan dan kesalahan yang digunakan dalam penelitian serta 

rumus penghitungan yang berlaku dalam tradisi kuantitatif. Sementara itu dalam 

tradisi kualitatif, penggunaan istilah sampel diganti dengan Unit Penganalisisan. 

Unit penganalisisan ini berisikan uraian tentang kata-kata, frase, klausa, maupun 

kalimat yang hendak dijadikan penganalisisan. Yang juga sangat penting dalam 

bagian ini adalah menjelaskan teknik  pengambilan sampel dalam penelitian 

kuantitatif, secara rinci disertai dengan alasan berikut jumlahnya. Untuk penelitian 

kualitatif, teknik sampling diganti dengan teknik penentuan informan.  

 

3.5. Jenis dan Sumber data 

Pada bagian ini, diuraikan secara rinci tentang jenis data maupun sumber data 

yang akan diambil dalam penelitian tersebut, sumber data berupa primer, sekunder 

dan dokumentasi serta data lain yang menunjang penelitian. 
 

3.6. Teknik Pengumpulan data 

Bagian ini menjelaskan teknik apa atau instrumen apa yang digunakan peneliti 

dalam melakukan pengumpulan data guna memperoleh data, fakta-fakta atau 

bahan yang diperlukan, digunakan serta dikaji dalam penelitian nantinya. Untuk 

itu, diperlukan kesesuaian antara permasalahan yang hendak dipecahkan dengan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan guna ketepatan perolehan data 

penelitian. Setelah dijelaskan teknik yang digunakan sebaiknya dijelaskan juga 

menurut pembagian data sesuai dengan keperluan, misalkan menurut sumber data, 

jenis data (primer dan sekunder) dan sebagainya.Teknik Analisis Data dan Uji 

Hipotesis  
 
3.7. Teknik Analisis Data 

Bagian ini menjelaskan teknik yang digunakan dalam menganalisis data. 

Penentuan alat analisis data disesuaikan dengan jenis data ataupun jenis penelitian 

yang dilakukan. Bila diperlukan dijelaskan juga setiap tahapan atau prosedur yang 

dijalankan dalam melakukan analisis terhadap data penelitian. 

3.8. Bagian Akhir 
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Bagian akhir meliputi : Daftar Pustaka, Rencana Daftar Isi Skripsi Lampiran  (bila 

ada) 

1. Daftar Pustaka 

 Daftar Pustaka berisi keseluruhan literatur atau referensi beserta 

pengarangnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. 

2. Rencana Daftar Isi Skripsi  

 Rencana daftar isi skripsi berisi tentang keseluruhan rencana daftar isi skripsi.  

3. Lampiran - lampiran 

Lampiran disini merupakan lampiran apa saja yang bisa disertakan dalam 

melengkapi usulan penelitian. Adapun beberapa lampiran yang dinilai perlu untuk 

dilampirkan. 

Contoh rencana daftar isi proposal dapat dilihat pada Lampiran 2.5 

 

 

BAB IV 

PENULISAN SKRIPSI  
 

 

4.1. Bagian Awal Skripsi  

4.1.1. Sampul atau Cover Depan 

Sampul atau cover depan skripsi berisi: Skripsi, judul penelitian, logo 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Nama dan NIM, Program Studi, Fakultas, 

Universitas, Bulan dan Tahun skripsi disahkan. 

a. Skripsi 

b. Judul Skripsi 

 Judul Penelitian harus dibuat singkat, jelas mencakup semua hal yang 

berkaitan dengan penelitian dan tidak bermakna ganda 

c. Logo Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

 Logo Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berbentuk segilima 

dengan garis tengah  ±  6 cm 

d. Nama dan NIM 

   Nama ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) dan dibawah ditulis NIM 
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e. Program Studi, Fakultas, Universitas, bulan dan tahun skripsi   

    disahkan. 

Contoh halaman sampul atau cover depan skrips/ i penelitian dapat 
dilihat pada Lampiran 3.1. 
 

4.1.2. Halaman Judul 

 Halaman judul berisi : 

a.  Skripsi 

b.  Judul Skripsi  

Judul Skripsi harus dibuat singkat, jelas mencakup semua hal 

yang  berkaitan dengan penelitian dan tidak bermakna ganda 

c. Maksud penelitian dengan membubuhkan kalimat “Untuk 

Menyusun Skripsi Pada program Strata satu (S1) Fakultas Bisnis, 

Hukum & Ilmu Sosial”. 

d.  Nama dan NIM 

Nama ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) dan dibawah ditulis NIM, 

Program Studi, Fakultas, Universitas, bulan dan tahun skripsi disahkan.  

Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 3.2. 

4.1.3. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi/ , yang terdiri atas : 

a. Skripsi 

b. Judul Skripsi 

c. Nama 

d. NIM 

e. Tanggal Pengesahan 

f. Nama dan NIDN Dosen Pembimbing Skripsi   

g. Mengetahui Nama dan NIDN Ketua Program Studi 

Contoh halaman persetujuan ujian Skripsi dapat dilihat pada 
Lampiran 3.3 
 

4.1.4. Halaman susunan dewan penguji skripsi/ , yang terdiri atas : 

a. Skripsi 

b. Nama 

c. NIM 

d. Tanggal di pertahankan 

e. Nama dan NIDN Dosen Ketua Penguji Skripsi   
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f. Nama dan NIDN Dosen Anggota Penguji Skripsi  

g. Mengetahui Nama dan NIDN Dekan Fakultas Bisnis, Hukum & 

Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Contoh halaman susunan dewan penguji skripsi dapat dilhat pada 
lampiran 3.4. 
 

4.1.5. Halaman Pengesahan Setelah Ujian Skripsi, yang terdiri atas : 

a. Skripsi 

b. Judul Skripsi 

c. Nama 

d. NIM 

e. Tanggal Pengesahan 

f. Nama dan NIDN Dosen Pembimbing Skripsi   

g. Nama dan NIDN Dosen Penguji Skripsi  

h. Mengetahui Nama dan NIDN Ketua Program Studi dan Nama 

NIDN Dekan Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. 

   Contoh halaman pengesahan skripsi dapat dilhat pada lampiran 3.5. 

4.1.6. Surat Pernyataan Tidak Plagiat Karya Ilmiah Orang Lain 

Contoh pernyataan tidak plagiat karya ilmiah orang lain dapat dilihat 

pada lampiran 3.6. 

4.1.7. Kata Pengantar 

Penulisan kata pengantar merupakan bagian dari tulisan ilmiah, sehingga 

penulisannya menggunakan kata-kata baku dan formal. Secara umum kata 

pengantar meliputi : 

a. Alinea pertama, berisi ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. 

b. Alinea kedua, berisi tentang maksud dan tujuan penulisan skripsi. 

c. Alinea ketiga, berisi tentang ucapan terima kasih penulis kepada pihak 

yang berperan dalam penyelesaian skripsi. Ucapan terima kasih hanya 

untuk pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi. 

4.1.8.   Ucapan Terima Kasih 

Penulisan ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak-pihak yang 

membantu penulisan skripsi/  selain yang tercantum dalam point 6.c 

   4.1.9.   Daftar Isi 
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Berisi tentang keseluruhan isi yang termuat dalam skripsi, berupa 

bagian awal, bagian isi dan bagian akhir skripsi beserta perinciannya. 

Semua bagian awal skripsi dan judul bab ditulis dalam huruf besar, 

sedangkan yang lain ditulis menurut ketentuan dan dicantumkan 

halamannya. 

Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran 3.7.. 

  4.1.10.   Daftar Tabel 

Daftar tabel menurut semua nomor dan judul tabel yang ada dalam 

skripsi beserta halaman tabel tersebut berada. Angka di depan 

menunjukkan bab dimana tabel tersebut berada, dan angka di belakang 

menunjukkan nomor urut dari tabel tersebut. 

Contoh daftar tabel dapat dilihat pada Lampiran 3.8. 

4.1.11.  Daftar Gambar 

Daftar gambar memuat semua nomor dan judul gambar yang ada dalam 

skripsi beserta halaman gambar tersebut berada. Angka di depan 

menunjukkan bab dimana gambar tersebut berada, dan angka di 

belakang menunjukkan nomor urut dari gambar tersebut. 

Contoh daftar gambar dapat dilihat pada Lampiran 3.9. 

 4.1.12. Daftar Lampiran  

Daftar lampiran memuat semua nomor dan judul lampiran yang ada 

dalam skripsi/  beserta halaman lampiran tersebut berada. 

Contoh daftar gambar dapat dilihat pada Lampiran 3.10.  

4.1.13. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari tempat 

Penelitian  (Perusahaan), cukup dikumpulkan di Prodi. 

4.1.14. Abstraksi 

Berisikan tentang abstrak/ringkasan skripsi yang memuat 

keseluruhan isi tesis secara ringkas dan padat. Jumlah kata dalam 

abstraksi maksimal 300-500 kata (tidak lebih dari 1 halaman dengan 

jarak 1 spasi). Isi abstraksi meliputi: 

a. Alinea pertama berisikan tentang latar belakang judul dan 

permasalahan penelitian serta tujuan penelitian.  
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b. Alenia kedua berisi tentang metode penelitian dan teknik 

analisis yang digunakan. 

c. Alenia ketiga berisi tentang simpulan/hasil penelitian 

d. Abstraksi dibuat dalam dua versi yaitu menggunakan Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. 

e. Abstraksi harus disertai dengan kata kunci minimal 3 kata 

kunci. 

Contoh abstraksi dapat dilihat pada Lampiran 3.11. 

 
4.2.  Bagian Isi Skripsi 

Bagian pokok dari penyusunan skripsi/  antara pendekatan  kuantitatif 

dan kualitatif secara garis besar mempunyai perbedaan. Berikut ini adalah garis 

besar bagian pokok skripsi dengan menggunakan metode kuantitatif  

4.2.1. Skripsi (Pendekatan Kuantitatif) 

Bagian pokok dari skripsi (pendekatan kuantitatif) terdiri dari : 

BAB I   PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

1.2.  Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

 1.4.1. Manfaat Teoritis 

 1.4.2. Manfaat Praktis 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

2.2  Landasan Teoritis 

2.3  Kerangka Konseptual* 

2.4  Hipotesis  * 

BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

3.2. Lokasi Penelitian 

3.3. Definisi Operasional, Identifikasi Variabel dan Indikator  

        Variabel 

3.4. Populasi dan Sampel  



28 Pedoman	Penulisan	Skripsi	FBHIS-Umsida	

 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.8. Uji Hipotesis *  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.2.  Analisis Data dan Hasil Penelitian 

                  4.3.  Pembahasan  

BAB V PENUTUP 

5.1. Simpulan 

5.2. Saran 

          Catatan * : tidak diperlukan apabila dengan pendekatan deskriptif 

 

 

4.2.2.  Skripsi (Pendekatan Kualitatif) 

Bagian pokok dari skripsi dengan pendekatan kualitatif sebagai berikut 

ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang  
1.2. Rumusan Masalah 
1.3. Tujuan Penelitian 
1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 
1.4.2. Manfaat Praktis 

BAB II. Kajian Pustaka 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.2. Landasan Teoritis 

2.3. Kerangka Berfikir/Konseptual 

 

BAB III. Metode Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian  

3.2. Subjek dan objek penelitian (dalam riset media)/fokus penelitian 

3.3. Lokasi Penelitian 

3.4. Teknik Penentuan Informan 



29 Pedoman	Penulisan	Skripsi	FBHIS-Umsida	

 

3.5. Jenis dan Sumber Data  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.7. Teknik Analisis Data 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.2.  Analisis Data dan Hasil Penelitian 
4.3.  Pembahasan 

BAB V   PENUTUP 
                  5.1.  Simpulan 

5.2.  Saran 
   4.2.3.  Hasil  Penelitian Pembahasan 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian (Perusahaan) 

Pada bagian ini berisi tentang kondisi permasalahan yang ada pada 

obyek penelitian, data-data laporan keuangan perusahaan (bila perlu) 

dan laporan-laporan lain yang dianggap dibutuhkan. 

2. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini berisi tentang hasil analisis data dari hasil wawancara 

dengan berbagai metode analisis yang digunakan. 

3. Pembahasan : 

Pembahasan berupa isi analisis dan interpretasi data terhadap topik 

yang telah ditentukan. Pada bab ini dibahas tentang hasil analisis data 

yang dihubungkan dengan teori, penelitian terdahulu, dan fenomena 

yang ada pada bab satu. Bab ini juga dapat pula membandingkan 

dengan hasil penelitian yang sudah ada menguatkan atau berbeda.  

4.2.4.  Penutup 

1. Simpulan 

Simpulan adalah puncak dari hasil penelitian. Penarikan simpulan 

hendaknya dibatasi hanya pada simpulan yang didukung oleh hasil 

penelitian, hipotesis  (jika ada) dan rumusan masalah yang diajukan 

sebelumnya. Dan simpulan ini berbentuk uraian. 

2. Saran 

Saran hendaknya berkaitan langsung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan. Saran berisi tentang kemungkinan hasil penerapan atau 

kemungkinan penelitian lebih lanjut. 
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4.2.5. Bagian Akhir 

Bagian akhir ini meliputi daftar pustaka dan lampiran 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi keseluruhan literatur atau referensi yang 

dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. 

Contoh cara penulisan daftar pustaka dapa dilihat pada Lampiran 3.12. 

2. Lampiran 

Lampiran dapat berupa daftar pertanyaan (kalau ada) atau hal lain 

yang dianggap perlu. 

 

 

BAB V 
KETENTUAN PENULISAN 

 

Ketentuan penulisan berisikan penjelasan mengenai aturan tata cara penulisan 

yang dimaksudkan untuk keseragaman bentuk penulisan baik usulan penelitian 

(proposal) maupun skripsi  bagi mahasiswa Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ketentuan penulisan skripsi/  meliputi dua hal 

pokok, yakni: Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus. 

 
5.1. Bahan Naskah 

Kertas yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi: 

a. Bahan naskah pengajuan proposal maupun untuk keperluan konsultasi 

dapat dicetak pada kertas HVS 70 gram ukuran A4 dengan cetakan satu 

muka. 

b. Sedangkan untuk proposal dan  skripsi yang telah disetujui pembimbing   

dicetak dengan kertas 80 gram. 

c. Bahan naskah jadi (skripsi) dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 

dengan cetakan satu muka. 

d. Bahan sampul naskah jadi (skripsi) menggunakan kertas karton (hard 

cover) sesuai warna yang telah ditentukan prodi. 

e. Bahan pembatas antar bagian atau bab naskah jadi (skripsi) menggunakan 

kertas HVS ukuran A4 sesuai warna yang telah ditentukan prodi. 
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f. Naskah jadi (skripsi) diberi tali penunjuk halaman (pita naskah) sesuai 

warna yang telah ditentukan prodi  

 
5.2. Pengetikan Naskah 

1. Batas Tepi Pengetikan 

Pengetikan pada kertas HVS ukuran A4 dilakukan dengan ketentuan batas 

sebagai berikut: 

a. Batas tepi atas berjarak 4 cm 

b. Batas tepi bawah berjarak 3 cm 

c. Batas tepi kiri berjarak 4 cm 

d. Batas tepi kanan berjarak 3 cm 

2. Pola Pengetikan 

a. Pengetikan diawal alinea atau setiap awal paragraf kalimat dilakukan 

dengan pola indentasi (menjorok ke dalam) kira-kira sejumlah 7 (tujuh) 

digit dari batas tepi kiri.  

b. Pengetikan isi naskah maupun catatan kaki (bila ada) untuk selanjutnya 

pada lembar naskah harus dilakukan secara penuh dan rata mulai dari 

batas tepi kiri hingga batas tepi kanan, dengan kata lain menggunakan 

pola Justify terkecuali untuk alinea/paragraf baru, persamaan matematis, 

daftar isi, gambar, judul dan sub judul atau hal-hal lain yang dianggap 

khusus.    

3.  Huruf dan Ukuran  

Huruf secara umum menggunakan huruf Times New Roman, dengan 

ketentuan ukuran sebagai berikut : 

a. Untuk judul beserta keterangan isi lainnya pada sampul luar/hard 

cover skripsi diketik dengan menggunakan huruf kapital 

(UPPERCASE) minimal ukuran 16 dan dicetak tebal (bold). Apabila 

terdiri dari dua tingkatan judul, judul kecil diketik dalam kurung 

dengan huruf judul (Tittle Case) bisa tegak atau cetak miring. 

Pengetikan ditempatkan di bagian tengah lembaran (pola Justify). 

b. Untuk judul beserta keterangan isi lainnya pada sampul 

dalam/halaman judul skripsi diketik dengan menggunakan huruf 
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kapital (UPPERCASE) ukuran 15 dan dicetak tebal (bold). Pengetikan 

ditempatkan di bagian tengah lembaran (pola Justify).  

c. Untuk judul lembar/halaman/bab pada naskah skripsi diketik dengan 

menggunakan huruf kapital (UPPERCASE) ukuran 14 dan dicetak 

tebal (bold). Pengetikan ditempatkan di bagian tengah lembaran (pola 

Justify). 

d. Untuk sub judul bab pada naskah skripsi diketik dengan menggunakan 

huruf judul (Title Case) ukuran 13 dan dicetak tebal (bold). 

Pengetikan sub judul ditempatkan di batas tepi kiri halaman. 

e. Untuk isi naskah diketik dengan menggunakan huruf kalimat 

(Sentence case) ukuran 12. 

f. Untuk judul tabel atau gambar diketik dengan menggunakan huruf 

kalimat (Sentence case) ukuran 12 dan dicetak tebal (bold). 

Pengetikan ditempatkan di bagian tengah lembaran (pola Justify) 

berikut beserta isi. 

g. Untuk keterangan tabel atau gambar diketik dengan menggunakan 

huruf kalimat (Sentence case) ukuran 10. Isi keterangan tabel atau 

gambar ditempatkan dibagian tepi kiri simetris dengan judul tabel 

maupun gambar tersebut.  

h. Untuk kutipan langsung lebih dari 40 kata diketik dengan ukuran huruf 

11. 

i. Untuk catatan kaki (bila ada) diketik dengan ukuran huruf 10. 

4.  Cetak Miring dan Terjemahan 

Pengetikan dengan cetakan miring digunakan untuk pemakaian bahasa 

asing selain bahas Indonesia ilmiah yang disempurnakan (misal untuk 

bahasa Inggris, daerah, dan sebagainya). Sedangkan terjemahan disertakan 

setelahnya dengan pengetikan dalam kurung. 

5. Jarak Spasi dan Baris 

a. Jarak antara 2 (dua) baris pada judul cover/lembar pengesahan diketik 

dengan jarak 1 (satu) spasi 

b. Jarak antara 2 (dua) baris pada judul bab atau sub bab diketik dengan 

jarak 2 (dua) spasi. 
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c. Jarak antara 2 baris yakni judul bab dengan isi diketik dengan jarak 3 

(tiga) spasi.  

d. Jarak antara 2 (dua) baris dan seterusnya pada isi naskah diketik dengan 

jarak 2 (dua) spasi atau spasi rangkap. 

e. Jarak antara 2 (dua) baris dan seterusnya pada isi abstrak diketik dengan 

jarak 1 (satu) spasi.   

f. Jarak antara 2 (dua) baris pada judul tabel maupun gambar beserta 

keterangannya diketik dengan jarak 1 (satu) spasi. 

g. Jarak antara 2 (dua) baris pada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran diketik dengan jarak 1,5 (satu) spasi. 

h. Jarak antara 2 (dua) baris pada kata pengantar diketik dengan jarak 2 (dua) spasi. 

i. Jarak antara 2 (dua) baris pada catatan kaki (bila ada) diketik dengan jarak 1 

(satu) spasi. 

j. Jarak antara 2 (dua) baris dan seterusnya pada kutipan langsung lebih dari 40 

kata diketik dengan jarak 1 (satu) spasi. 

5.3. Pemakaian Bahasa 

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia baku, dengan memperhatikan 

kaidah yang telah disempurnakan. 

1. Kalimat yang digunakan tidak boleh menyebutkan orang pertama atau orang 

kedua (saya, aku, kami, kita, engkau dan lain-lain) dan disusun dalam bentuk 

pasif. Demikian pula penulisan pada kata pengantar, misalnya pada penyajian 

ucapan terima kasih, pemakaian saya dapat diganti dengan penulis atau 

peneliti. 

2. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah di Indonesiakan. 

Apabila diperlukan pemakaian istilah asing, penulisannya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan. 

3.  Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan, akhiran dan tanda baca 

dilakukan secara tepat dan benar. Kata penghubung tidak diperkenankan 

ditulis pada awal kalimat. 

5.4. Penulisan Naskah 

1. Penulisan Alinea atau Paragraf  

Penulisan isi sedikitnya terdiri dari 2 (dua) kalimat serta mengandung ide 

pokok   paragraf. 
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2. Penulisan Singkatan 

a.  Singkatan di awal alinea/paragraf harus di tulis lengkap dan tidak boleh 

disingkat. Contoh: Perseroran Terbatas (PT) Bank BNI ........ 

b. Sebaliknya pemakaian singkatan di tengah atau akhir kalimat paragraf 

dapat disingkat seperti biasanya.  

 Contoh : P.T. Bank BNI .........  

3. Penulisan Bilangan 

a. Bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal permulaan kalimat.  

  Contoh : Pembelian 504 kg gula ........... 

       Limaratus empat kilogram gula dibeli ........   

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik. 

  Contoh : 53,20 kg gula .......... 

4. Penulisan Satuan  

Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi yang berlaku tanpa titik 

dibelakangnya. 

Contoh : Kg, M, Cm dan sebagainya. 

4. Penomoran 

A.   Penomoran Halaman 

a. Penulisan nomor halaman ditempatkan pada bagian kanan bawah 

setiap lembar atau halaman naskah. 

b. Untuk bagian awal skripsi, penulisan nomor halaman menggunakan 

angka Romawi kecil (i, ii, iiii dan seterusnya). 

c. Untuk bagian isi hingga akhir skripsi, penulisan nomor halaman 

menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya). 

 B.  Penomoran Bab, Sub Bab, Sub dari Sub Bab dan seterusnya 

a. Penomoran Bab 

Penulisan nomor menggunakan angka Romawi besar (I, II, III dan 

seterusnya) dengan disertai kata BAB. 

Contoh : BAB I 

b. Penomoran Sub Bab 

Penulisan nomor menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya) 

dengan diikuti judul dari sub bab tersebut. 

Contoh : 1.1 Latar Belakang 
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c. Penomoran Sub dari Sub Bab 

Penulisan nomor menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya) 

Contoh : 1.1 .................. 

1.1.1 .................... 

1.1.2 .................... 

d. Penomoran Perincian Sub dari Sub Bab 

Penulisan nomor menggunakan huruf Latin kecil (a, b, c dan 

seterusnya) 

Contoh : A. .................. 
1. .................... 
2. .................... 
a. ................. 
b. ................. 
 

          C.    Penomoran Tabel, Grafik atau Diagram dan Gambar 

a. Penomoran tabel, grafik atau diagram dan gambar ditulis dengan 

angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya). Penulisan nomor ditempatkan 

diatas judul dan didahului dengan nomor bab, artinya nomor 

pertama menunjukkan bab sedang nomor kedua menunjukkan 

urutan nomor tabel, grafik atau diagram dan gambar tersebut, 

sedangkan sumber data ditulis dibawah tabel. 

Contoh : 

                                                    Tabel 5.1. 
        Peningkatan Kinerja Pegawai 
 

b.  Jika judul lebih dari dua baris, maka jarak antar baris adalah 1 

(satu) spasi. 

c.  Isi tabel, grafik atau diagram dan gambar tidak boleh dipenggal dan 

apabila diperlukan dapat disusun secara melintang (pola 

Landscape). Jarak baris pada isian tabel 1 (satu) spasi. 

 

D.   Penomoran Isi Matematis atau Statistik   

Apabila diperlukan data yang bersifat hitungan matematik ataupun 

statistik, penomoran dibubuhkan dalam kurung dengan menggunakan 
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angka Arab dan ditempatkan secara simetris pada sisi kanan isi secara 

berurutan. 

  Contoh :   p = a + bg          (1) 

      

    

5.5. Penulisan Kutipan Dan Pustaka 

1. Penulisan Sumber (Nama Pemilik) Gagasan Yang Dikutip 

Dalam penulisan sumber pemilik gagasan, (1) nama yang disebut adalah 

nama terakhir, (2) disertai dengan tahun dan halaman. Apabila terdiri dari dua 

orang, yang disebut adalah nama kedua-duanya, dan apabila  lebih dari dua 

orang, disebut orang pertama saja dengan membubuhkan dkk. (singkatan dan 

kawan-kawan). 

Contoh : 

Kincaid (1986:26) menyatakan ………… 

Kincaid dan Schramm (1987:18) menyatakan ………… 

Kincaid, dkk. (1989:14) menyatakan ………… 

2.  Penulisan Kutipan 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah secara umum terdapat tiga jenis kutipan, 

yakni kutipan secara langsung, kutipan tidak langsung dan kutipan yang telah 

dikutip pada suatu sumber. 

a. Kutipan Langsung 

Merupakan jenis kutipan yang merujuk pendapat/gagasan orang lain secara 

persis tanpa ada pengubahan bahasa baik dari segi tata kalimat, ejaan 

maupun tanda baca. Kutipan ini terdiri dari : 

1). Kutipan Langsung Kurang dari 40 Kata 

Jenis kutipan ini ditulis dengan disertai tanda kutip (“.......”) dan diketik 

terpadu dalam teks. Karena itu, pada umumnya diperlukan kata 

penghubung sebagai pembentuk keterpaduan.  

Contoh 1 : Sumber disebut mendahului uraian kutipan 

Dalam kaitannya dengan partisipasi rakyat, Ramli (1982:67) 

menyatakan bahwa “semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam 

berbangsa dan bernegara akan semakin tinggi pula partisipasinya dalam 

pembangunan”. 
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Contoh 2 : Sumber disebut diakhir uraian kutipan 

Dalam kaitannya dengan partisipasi rakyat, “semakin tinggi kesadaran 

masyarakat dalam berbangsa dan bernegara akan semakin tinggi pula 

partisipasinya dalam pembangunan” Ramli (1982:67).       

2). Kutipan Langsung 40 Kata atau Lebih 

Jenis kutipan ini ditulis secara terpisah dari teks sebelumnya, tanpa 

disertai tanda kutip dan diketik dengan satu spasi serta indentasi kira-

kira 5 digit dari batas tepi kiri. 

Contoh 1 : Sumber disebut mendahului uraian kutipan 

Apa yang terjadi dalam masyarakat selama berinteraksi akan membawa 

pengaruh  terhadap karakter individu. Hal ini seperti yang dikemukakan 

Sukoco (1973:15) yakni : 

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang karena kebutuhan 

hidup melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi 

ini akan terjadi berbagai ekspresi keperluan dan kepentingan, baik 

dalam kerangka pribadi maupun bersama. Lebih lanjut, interaksi yang 

kondisional ini akan berdampak pada terbentuknya karakter pribadi-

pribadi anggota masyarakat tersebut.  

Contoh 2 : Sumber disebut diakhir uraian kutipan 

Apa yang terjadi dalam masyarakat selama berinteraksi akan membawa 

pengaruh terhadap karakter individu.  

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang karena kebutuhan 

hidup melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi 

ini akan terjadi berbagai ekspresi keperluan dan kepentingan, baik 

dalam kerangka pribadi maupun bersama. Lebih lanjut, interaksi yang 

kondisional ini akan berdampak pada terbentuknya karakter pribadi-

pribadi anggota masyarakat tersebut. (Sukoco, 1973:15) 

b. Kutipan Tidak Langsung 

Merupakan kutipan yang merujuk pendapat orang lain dengan 

menggunakan bahasa sendiri. Kutipan ini didasarkan pada pemahaman 

penulis atas uraian yang dikemukakan oleh orang lain. 

Contoh 1 : Sumber disebut mendahului uraian kutipan 
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       Rahayu dan Ali (1990:125) berpendapat bahwa dalam kerangka 

politik, pembenaran atas ..................... 

Contoh 2 : Sumber disebut diakhir uraian kutipan 

       Dalam kerangka politik, pembenaran atas suatu fenomena dapat 

dipastikan selelau bertendensi tertentu, yaitu kepentingan 

............................. (Rahayu dan Ali, 1990:125)  

c.  Kutipan Yang Telah Dikutip pada Suatu Sumber 

Jenis kutipan ini bersumber pada pendapat orang lain yang telah dikutip 

(dimuat) dalam suatu naskah lain. Cara pengutipan seperti ini dapat 

dilakukan apabila sumber aslinya sulit didapatkan. Penyusunan dilakukan 

dengan (1) menyebutkan nama pemilik gagasan asli, (2) menyebut nama 

pengutip pertama diawali dengan kata dalam, (3) mencantumkan tahun dan 

halaman sumber kutipan tersebut. Dalam kutipan ini dapat dilakukan cara 

pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Contoh 1 : Sumber disebut mendahului uraian kutipan 

Chatryn (dalam Marjuki, 1976:264) mengatakan bahwa .......................  

Contoh 2 : Sumber disebut diakhir uraian kutipan 

 ................................. (Chatryn dalam Marjuki, 1976:264).  

 

3. Penulisan Kutipan Selain Bahasa Indonesia  

Apabila diperlukan kutipan selain berbahasa Indonesia (misal; berbahasa 

Inggris, Jawa, dsb.), penulisan disertai dengan terjemahan dalam bahasa 

Indonesia setelah kutipan aslinya. Penulisan terjemahan ditempatkan dalam 

kurung.  

4. Penulisan Catatan Kaki 

Catatan kaki merupakan bentuk catatan yang ditempatkan pada halaman 

bagian bawah (kaki halaman). Pada penulisan skripsi ini, catatan kaki 

dikhususkan untuk memberikan keterangan penjelas ataupun tambahan 

terhadap penggunaan istilah-istilah tertentu apabila diperlukan dan bukan 

untuk penunjukan sumber pustaka. Cara penulisan disertai dengan penomoran 

sesuai dengan nomor urut catatan tersebut. 

Contoh :   

dalam kalimat pargaraf1 terdapat ............. 
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Catatan kaki : 
1) Yang dimaksud dengan paragraf disini ............  

5. Penulisan Daftar Pustaka atau Rujukan 

Daftar pustka (bibliografi) merupakan daftar yang berisi keterangan 

tentang buku, artikel, makalah maupun bahan-bahan lainnya yang dikutip 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tulisan ilmiah. Secara 

umum informasi yang termuat dalam daftar pustaka berurutan terdiri dari: (1) 

nama pengarang, (2) tahun penerbitan, (3) judul pustaka/sumber acuan 

termasuk sub judul, (4) edisi penerbitan (bila ada), (5) tempat penerbitan dan 

(6) nama penerbit. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka harus memenuhi 

konvensi teknis secara umum sebagai berikut : 

a. Penulisan unsur-unsur pustaka diikuti dengan tanda titik (.), kecuali unsur 

tempat penerbitan diikuti dengan tanda titik dua (:). Setelah nama 

dibubuhkan tanda baca koma, kemudian titik dan setelah tempat 

penerbitan dibubuhkan tanda titik dua dengan diikuti spasi (jarak) satu 

digit. 

b. Keseluruhan pustaka acuan diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama 

pengarang (bila tidak ada nama pengarang, didasarkan pada nama 

lembaga, jika nama lembaga tidak ada, didasarkan pada judul pustaka), 

baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam daftar pustaka tidak perlu 

mencantumkan nomor urut 1, 2, 3, dst. Atau a, b, c, dst. Adapun penulisan 

nama pada daftar pustaka ditulis secara berurutan dari nama keluarga 

(surname) diikuti dengan nama depan (first name). Untuk bangsa atau 

suku bangsa yang tidak mempunyai budaya nama keluarga, penulisan 

nama pengarang diawali dengan nama terakhir (last name) dan diikuti 

dengan nama depan. Secara terperinci ketentuan ini terbagai dalam 

beberapa bentuk : 

1) Penulisan untuk nama pengarang satu orang 

 Contoh :  Philip Kotler ditulis : Kotler, Philip. ......... 

    Michael E. Porter ditulis : Porter, Michael E. .......... 

2) Penulisan untuk nama pengarang terdiri dari dua orang 

     Contoh : 
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 Glenn Boseman dan Arvin Phatak ditulis : Boseman, Glenn dan Arvin 

Phatak. .......... 

3) Penulisan untuk nama pengarang lebih dari dua orang 

 Contoh : 

Robert Parker, William Banner dan Dick Paterson ditulis : Parker, 

Robert., dkk. ........... 

Melvin Deflaur, Wilbur Schramm and Peterson ditulis : Deflaur, 

Melvin., et.all. ………..    

4) Penulisan untuk pengarang yang bersifat editor 

Contoh : Editor Maulana Agus ditulis : Agus, Maulana (Ed.). ........... 

c. Uraian dalam pustaka acuan diketik dalam jarak satu spasi, sedangkan 

antar pustaka diketik dalam jarak dua spasi. Uraian pada baris kedua dalam 

satuan pustaka dan seterusnya diketik menjorok ke dalam (indentasi) 

sejumlah 7 digit. 

d. Jika terdapat dua atau lebih pustaka acuan yang ditulis oleh pengarang 

yang sama, penulisan nama pengarang pada pustaka kedua dan seterusnya 

diganti dengan garis horizontal sepanjang 7 digit diakhiri tanda koma. 

e. Jika terdapat dua atau lebih pustaka acuan yang ditulis oleh pengarang 

yang sama, dan pada tahun penerbitan yang sama, pada penulisan tahun 

penerbitan diterakan huruf latin kecil (a, b, c, dst.) yang urutannya 

ditentukan secara alfabetis berdasarkan judul. 

Contoh : ketentuan teknis penulisan pustaka 

Perangin, Effendi. 1986a. Mencegah Sengketa Tanah. Jakarta:Rajawali 

Pers.  

_______, 1986b. Pengurusan Sertifikat Hak atas Tanah. Jakarta: Rajawali 

Pers. 

Rahayu, Sri dan Ahmad Rifai. 1978. Pengembangan Kemampuan 

Berinteraksi pada Anak Usia Dini. Bandung: PT. Merdeka 

6.  Penulisan Pustaka Menurut Jenis Sumber Yang Digunakan 

Bagian ini menjelaskan secara teknis penulisan daftar pustaka sesuai dengan 

jenis sumber pustaka yang digunakan. Adapun penulisan secara detail 

sebagaimana uraian berikut : 

a. Sumber berupa Buku.  
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Secara berturut-turut ditulis dari (1) nama pengarang, (2) tahun penerbitan, 

(3) judul buku, pada setiap katanya bisa digaris bawahi, dicetak tebal atau 

miring, dengan huruf besar pada awal setiap kata (kecuali kata hubung), 

(4) edisi/jilid/cetakan ke…(5) kota penerbit dan (6) nama penerbit, diakhiri 

dengan tanda titik.  

Contoh : 

Surachmad, Winarno. 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode 

dan Tehnik. Cetakan Pertama. Bandung: Transito. 

 b. Sumber berupa Buku Berisi Kumpulan Artikel (ada editornya). 

Penulisan pustaka seperti pada penulisan sumber berupa buku dengan 

menambah tulisan (Ed.) jika editornya satu orang atau (Eds.) jika lebih 

dari satu orang, setelah nama editor tersebut. 

Contoh : 

Letheridge, S. Dan C. R. Connon (Eds). 1980. Bilinggual Education 

Teaching English as a Second Language. New York: Praeger  

Ramadhan (Ed.). 1979. Masyarakat Kita: Usaha dan Kegigihannya. 

Surabaya: CV Sentosa Prima. 

c. Sumber berupa Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel (ada editornya). 

Nama pengarang artikel ditulis pada urutan pertama diikuti dengan tahun 

penerbitan dan judul artikel (ditulis dengan huruf kecil kecuali pada huruf 

pertama kata pertama). Setelah judul artikel diikuti dengan nama editor 

yang ditulis sebagaimana menulis nama biasa diberi keterangan (Ed.) atau 

(Eds.) diikuti dengan judul buku kumpulan artikel yang ditulis dengan 

huruf kapital pada awal kata (kecuali kata hubung) dicetak dengan digaris 

bawahi, cetak tebal atau miring, dan nomor halaman disebutkan dalam 

kurung.  

Contoh : 

Sutomo, Joko. 1976. Pendidikan masyarakat secara terpadu. Dalam 

Samadi (Ed.) Arah Pengembangan Masyarakat. (hlm. 17-23). Jakarta: 

Karya Bakti. 

d. Sumber berupa Artikel dalam Jurnal. 

Penulisan nama pengarang dan tahun sama degan penulisan sumber berupa 

buku. Huruf pertama pada kata pertama judul artikel ditulis dengan huruf 
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kapital. Nama jurnal dapat ditulis dengan digaris bawahi, cetak tebal atau 

miring, pada setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital (kecuali kata 

hubung). Pada bagian akhir ditulis secara berturut-turut tahun terbit, nomor 

terbit, nomor halaman pemuatan artikel yang dimaksud. 

Contoh : 

Sunaryo, Hari. 1996. Orientasi pemilihan materi pendidikan remaja 

melalui bacaan sastra”. Alternatif. Th. IV. No. 8 : 39-43.  

e. Sumber berupa Artikel dalam Majalah atau Koran 

Penulisan pada dasarnya sama dengan penulisan sumber berupa artikel 

dalam koran atau majalah. Perbedaannya, terletak pada pencantuman 

tanggal terbit diberi tanda koma. Bila tanpa pengarang, penulisan langsung 

diawali dengan judul (pada awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital, 

kecuali kata hubung). 

Contoh : 

Buruh Israel Dukung Palestina Merdeka. 1997, 21 Mei. Jawa Pos, hlm. 3. 

Fahman, Mundzar. 1997, 21 Mei. Potret Lemahnya Posisi Masyarakat. 

Jawa Pos, hlm. 4.   

f. Sumber berupa Dokumen Resmi Pemerintah yang Diterbitkan oleh Suatu 

penerbit,Tanpa Pengarang dan Tanpa Lembaga.  

Penulisannya diawali dengan judul atau nama dokumen dengan digaris 

bawahi, cetak miring atau tebal, diikuti tahun, kota terbit dan penerbit.   

Contoh : 

Garis-garis Besar Haluan Negara. 1988. Surabaya: Usaha Nasional.  

g. Sumber dari Pustaka yang Ditulis atas Nama Suatu Lembaga 

Penulisan diawali dengan nama lembaga, diikuti tahun, judul pustaka, kota 

penerbit dan nama lembaga penanggung jawab penerbitan tersebut. 

Contoh : 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta:  DEPDIKBUD 

h. Sumber berupa Karya Terjemahan 

Penulisan secara berurutan meliputi nama pengarang asli, diikuti tahun 

penerbitan karya asli, judul terjemahan, nama penerjemah (ditulis 

lengkap), kota tempat penerbitan dan nama penerbit.  
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Contoh : 

Schoorl. J.W. 1974. Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan 

Negara-negara Berkembang. Terjemahan R. G. Soekadijo. 1991. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

i. Sumber berupa Skripsi atau Disertasi 

Penulisan secara berurutan ditulis dari nama penyusun, tahun yang 

tercantum pada sampul, judul skripsi, atau disertasi dengan digaris bawahi, 

cetak tebal atau miring, pernyataan tidak diterbitkan, nama kota tempat 

perguruan tinggi, nama fakultas dan perguruan tinggi. 

Contoh : 

Azarroh, Siti N. 2003. Studi Analisis Isi Pada Tajuk Rencana Surat Kabar 

Kompas. Skripsi  tidak diterbitkan. Sidoarjo: FISIP UM Sidoarjo. 

j. Sumber berupa Makalah yang Disajikan dalam Seminar 

Penulisan diawali dengan nama penulis makalah, dilanjutkan dengan tahun 

penyajian, judul makalah, dan diikuti dengan pernyataan Makalah 

disajikan dalam …..., selanjutnya nama pertemuan ditulis dengan garis 

bawah, cetak tebal atau miring, lembaga penyelenggara, tempat dan 

tanggal penyelenggaraan.  

Contoh : 

Mustopo, Habib. 2002. Membangun pendidikan yang demokratis, isu-isu 

mutakhir rancangan bidang pendidikan nasional. Makalah disajikan dalam 

Seminar dan Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalies XIII Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, UM Sidoarjo. Sidoarjo, 9 Februari 2002. 

k. Sumber berupa Karya Individual yang Diambil dari Internet 

Penulisannya seperti sumber pustaka buku cetak, hanya setelah judul 

karya diberi keterangan dalam kurung (Online) dan dilengkapi alamat 

situs/ website dengan disertai keterangan waktu akses dalam tanda kurung.  

Contoh : 

Dijk, Teun A. Van. 1998. Political Discourse and Political Cognition. (On 

line). www. let. uva. nl/~teun. (diakses tanggal 9 September 2000) 

l. Sumber berupa Artikel dari Jurnal di Internet 

Penulisannya nama seperti sumber pustaka buku cetak, diikuti secara 

berturut-turut dengan tahun, judul artikel, nama jurnal bisa digaris bawahi, 
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cetak miring atau tebal, serta diberi keterangan dalam kurung (Online), 

volume dari nomor dan diakhiri dengan alamat situs/website dengan 

disertai keterangan waktu akses dalam tanda kurung.  

Contoh : 

Dijk, Teun A. Van. 1998. Political Discourse and Political Cognition. 

Discourse Analysis Journal. (Online). Vol. 3, No. 2. www. let. uva. 

nl/~teun. (diakses tanggal 9 September 2000) 

m. Sumber berupa Materi Diskusi dari Internet 

Penulisannya nama seperti sumber pustaka buku cetak, diikuti secara 

berturut-turut dengan tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi, nama 

forum diskusi bisa digaris bawahi, cetak miring atau tebal dengan diberi 

keterangan dalam kurung (Online) dan diakhiri dengan alamat 

situs/website dengan disertai keterangan waktu akses dalam tanda kurung.  

Contoh : 

Dijk, Teun A. Van. 14 Nopember 1999. Discourse Analysis Methods. 

Critical Discourse Discussion. (On line). www. let. uva. nl/~teun. (diakses 

tanggal 20 September 1999) 

n. Sumber berupa e-mail Pribadi dari Internet  

Penulisannya diawali dengan nama pengirim (jika diketahui) disertai 

keterangan alamat email dalam tanda kurung, diikuti berturut-turut oleh 

tanggal, bulan dan tahun, topik bahasan dapat digaris bawahi, cetak miring 

atau tebal, nama yang dikirimi disertai dengan alamat e-mail dalam tanda 

kurung. 

Contoh : 

Viiti, Raisa. (raisa@ausid.or.id). 8 Agustus 1998. Study in Australia. 

Artikel untuk Ahmad Farhan. (farhan@hotmail.com)  

7.  Singkatan dan Akronim. 

Penulisan singkatan maupun akronim dalam karya tulis ilmiah masih banyak 

kita temukan pemakaianya secara serampangan dan terkesan asal bunyi 

(asbun). Karenanya penulisan singkatan dalam karya tulis ilmiah 

mendapatkan perhatian secara seksama. Terdapat perbedaan antara penulisan 

singkatan maupun akronim. 
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A.  Singkatan 

Singkatan adalah bentuk pemendekan kata yang dilafalkan per huruf. 

1. Singkatan nama suatu lembaga pemerintah maupun swasta serta 

dokumen resmi, penulisannya menggunakan huruf kapital semua 

tanpa tanda titik. 

Contoh: DPR   MPR SLTA ITS PBNU   PT  SK

 UUD 1945 KTP   STNK DKI Jakarta 

2. Singkatan gelar, nama orang, sapaan, jabatan, atau pangkat; yang 

ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awalnya saja dan diakhiri 

titik. 

Contoh: Prof.H.Syafik A. Mughni,M.A., Ph.D. Gubernur Imam 

Utomo  Jenderal Wiranto                   Kol. M. Islam, M.Si.      

Drs. Yatimun E., S.Pd.              Sastrodipayana,S.H. 

Lufsiana,S.H., M.H.               A. Dimjatie, B.A. 

3. Singkatan umum yang bukan nama lembaga atau dokumen resmi, 

penulisannya menggunakan huruf kecil semua. Bila singkatan itu 

terdiri dari tiga huruf lebih, diikuti satu titik. Dan bila singkatan terdiri 

dari dua huruf, diikuti dua titik. 

Contoh :  

  untuk beliau disingkat u.b. (bukan u/b)   

  atas nama disingkat  a.n. (bukan a/n)   

  dengan alamat disingkat   d.a. (bukan d/a) 

   dan lain-lain disingkat dll.     

  dan kawan-kawan disingkat dkk.    

  dan seterusnya disingkat dst.         

  yang terhormat disingkat Yth. 

4. Singkatan yang berupa lambang kimia, satuan ukuran, timbangan, 

dan mata uang: tidak diikuti tanda titik. 

Contoh : Cu   TNT   Fe   kg cm   mm   Rp HCl   Au   Ag  

B.  Akronim 

Akronim adalah bentuk pemendekan yang dilafalkan seperti kata. 

Mengenai tata aturan penulisan akronim sebagai berikut: 
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1. Akronim nama diri (lembaga) dan dokumen resmi yang berupa 

gabungan huruf awal suatu kata ditulis dengan huruf kapital semua. 

Contoh: ABRI  SIM PAN STAN IKIP AURI ALRI 

2. Akronim nama diri (lembaga) dan dokumen resmi yang berupa 

gabungan huruf dan suku kata atau suku kata dan suku kata ditulis 

dengan huruf awal huruf kapital. 

Contoh : Golkar,  Polri,  Akabri , Iwapi ,   Unair, Perda 

3. Akronim bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil semua. 

Contoh :   

tilang (bukti pelanggaran) 

sidak  (inspeksi mendadak) 

rudal (peluru kendali) 

pemilu luber-jurdil (pemilihan umum langsung umum bebas 

rahasia -  jujur dan adil) 

 

8.  Penulisan Kelompok Kata   

1. Gabungan kata dan frase yang semula penulisan unsur-unsurnya terpisah bila 

mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis 

serangkai. 

Gabungan kata / frase        Bentukan Baku              Bentukan Tidak  Baku 

tanggung jawab               pertanggungjawaban        pertanggungan jawab 
mempertanggungjawabkan    mempertanggung jawabkan 
atas nama                 mengatasnamakan               mengatas namakan 
                     diatasnamakan                     diatas namakan 
ikut serta                     diikutsertakan                     diikut sertakan 
                     mengikutsertakan        mengikut sertakan 
 keikutsertaan keikut sertaan 
latar belakang           melatarbelakangi melatar belakangi 
putar balik                   pemutarbalikan     pemutaran balik 
salah guna                     menyalahgunakan menyalah gunakan 
tanda tangan                    menandatangani               menanda tangani 
           penandatanganan penanda tanganan 
warga negara                kewarganegaraan kewarga negaraan 
  kewargaan negara 
tidak adil                     ketidakadilan             ketidak adilan 
tidak mungkin                     ketidakmungkinan               
ketidakmungkinan 
ke samping                  mengesampingkan menge sampingkan 
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  mengenyampingkan 
 
2. Gabungan kata dan frase yang mendapatkan awalan saja atau hanya 

mendapatkan akhiran ditulis serangkai pada unsur yang mendapatkan awalan 

atau yang mendapatkan akhiran. 

Gabungan Kata Bentuk Baku Bentuk Tidak Baku 

adu domba mengadu domba mengadudomba 
kerja sama bekerja sama bekerjasama 
terima kasih berterima kasih berterimakasih 
pecah belah memecah belah memecahbelah 
garis bawah bergaris bawah bergarisbawah 
 garis bawahi garisbawahi 
serah terima serah terimakan serahterimakan 
tanda tangan tanda tangani tandatangani 
 bertanda tangan bertandatangan 
kembang biak kembang biakkan kembangbiakkan 
 

3. Gabungan kata yang salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam 

kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. 

Bentuk Baku Bentuk Tidak Baku 
amoral a moral 
antarkota antar kota 
antikomunis anti komunis 
bikarbonat bi karbonat 
caturtunggal catur tunggal 
dasawarsa dasa warsa 
demoralisasi de moralisasi 
dwiwarna dwi warna 
ekawarna eka warna 
ekstrakurikulum ekstra kurikulum 
infrastruktur infra struktur 
inkonvensional in konvensional 
internasional inter nasional 
introspeksi intro speksi 
kolonialisme kolonial isme 
kontrarevolusi kontra revolusi 
kokurikuler ko kurikuler 
mahasiswa maha siswa 
monoteisme mono teisme 
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multilateral multi lateral 
nonkolaborasi non kolaborasi 
panteisme pante isme 
pascapanen pasca panen 
postmodern post modern 
poligami poli gami 
prasangka pra sangka 
purnawirawan purna wirawan 
reinkarnasi re inkarnasi 
saptakrida sapta krida 
semiprofesional semi profesional 
subseksi sub seksi 
swasembada swa sembada 
telepon tele pon 
transmigrasi trans migrasi 
tunanetra tuna netra 
ultramodern ultra modern 
 
 
Catatan:  

(1) Bila bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf besar, di antara 

kedua unsur itu dituliskan tanda hubung ( - ). 

Misal : non – Indonesia 

     pan – Afrikanisme 

(2) Maha sebagai unsur gabungan yang diikuti oleh kata dasar ditulis serangkai, 

kecuali jika diikuti oleh kata berimbuhan. 

Misal :   Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa. 

     Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih meridloi segala amal usaha 

Anda. 

Prof. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc. dikukuhkan sebagai mahaguru 

ilmu komunikasi   di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Kecuali  :  Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 
4. Gabungan kata atau kata majemuk yang sudah padu benar unsur-unsur ditulis 

serangkai. 

Bentuk Tidak Baku Bentuk Baku 

acap kali acapkali 
ada kalanya adakalanya 
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apa bila apabila 
astag firullah astagfirullah 
akhirul kalam akhirulkalam 
bagai mana bagaimana 
barang kali barangkali 
bila mana bilamana 
bea siswa beasiswa 
bela sungkawa belasungkawa 
bumi putra bumiputra 
dari pada daripada 
darma bakti darmabakti 
darma wisata darmawisata 
duka cita dukacita 
halal bihalal halalbihalal 
hulu balang hulubalang 
kaca mata kacamata 
kasat mata kasatmata 
kilo meter kilometer 
kilo gram kilogram 
mata hari matahari 
mana kala manakala 
mana suka manasuka 
kosa kata kosakata 
pada hal padahal 
peri bahasa peribahasa 
sebagai mana sebagaimana 
serba guna serbaguna 
sedia kala sediakala 
suka cita sukacita 
titi mangsa titimangsa 
 

Berikut ini disajikan penulisan kata atau kelompok kata yang salah dan sering 
dijumpai dalam karya tulis  ilmiah: 

Yang Salah Yang Benar 
lain kali kali lain 
lain pihak pihak lain 
pertama kali kali pertama 
kemudian hari hari kemudian 
malam hari hari malam 
siang hari hari siang 
pagi hari hari pagi 
mass media media massa 
tujuan daripada pembangunan tujuan pembangunan 
asas daripada pemilihan umum asa pemilihan umum 
makna dari hari pahlawan makna hari pahlawan 
bagian dari iman bagian iman 
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dampak logis dari keterbukaan dampak logis keterbukaan 
sejumlah teori-teori sejumlah teori 
beberapa kendala - kendala beberapa kendala 
tidak sedikit harapan-harapan tidak sedikit harapan 
para hadirin para yang hadir, hadirin 
para musisi para musikus, musisi, para pemusik 
para alumni para alumnus, alumni, para lulusan 
para alim ulama para ulama 
data-data empirik data empirik 
banyak-banyak terima kasih banyak terima kasih 
diperbanyak terima kasih banyak terima kasih 
daftar para peserta daftar pesesta 
daftar kepustakaan daftar pustka, kepustakaan 
perserikatan bangsa-bangsa perserikatan bangsa,  serikat bangsa 
tidak masalah  bukan masalah, tidak menjadi masalah, 

tidak ada masalah 
tidak sastra bukan sastra, tidak bernilai sastra 
tidak signifikansi tidak signifikan, tidak berarti 
sesuatu hal sesuatu, suatu hal 
sesuatu persoalan suatu persoalan 
sesuatu kesalahan suatu kesalahan 
kesempatan (yang) berbahagia kesempatan (yang) membahagiakan 
 

Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berbahasa Indonesia dengan baik dan 
benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
 

Yang Salah Yang Benar  
yang dosen yang menjadi dosen 
yang jendral yang menjadi jendral, yang berpangkat  
 jendral 
yang konglomerat yang menjadi konglomerat 
yang kontroversi yang kontroversial 
yang kompetisi yang kompetitif 
saling pengertian saling mengerti 
saling ketergantungan saling bergantung  
saling keterkaitan saling berkait 
saling tolong - menolong saling menolong, tolong – menolong 
saling menyerang satu sama lain saling menyerang  
serang-menyerang satu sama lain Serang-menyerang, serang –menyerang 
tahun pelajaran tahun ajar 
tahun ajaran tahun ajar 
memberi kuliah memberikan kuliah 
menyumbang uang menyumbangkan uang 
membantu beras membantukan beras 
mengajar komunikasi mengajarkan komunikasi 
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menatar P4 menatarkan P4 
mencerdaskan kehidupan bangsa mencerdaskan bangsa 
mengolahragakan masyarakat memperolahragakan masyarakat 
mencari tahu mencari keterangan, mencari 
 kejelasan 
menghapus papan tulis menghapuskan tulisan di  papan tulis,  
 membersihkan papan tulis 
menyingkat waktu menghemat waktu 
menanak nasi menanak beras 
melintas badai melintasi badai 
menyeberang sungai menyeberangi sungai 
menjelaskan mengenai perkembangan menjelaskan perkembangan terakhir 
terakhir 
membicarakan tentang HAM membicarakan HAM, berbicara tentang  
 HAM 
menyadari akan kesalahan menyadari kesalahan, sadar akan  
 kesalahan 
mempelajari dari sejarah mempelajari sejarah, belajar dari  
 sejarah 
suatu hari pada suatu hari 
di suatu waktu pada suatu waktu 

di malam itu pada malam itu 
di saya pada saya 
(diberikan) pada kami (diberikan) kepada kami 
(diserahkan) pada para pemenang (diserahkan) kepada para pemenang 
(bertanya) pada ayahnya (bertanya) kepada ayahnya 
(dihadapkan) pada kendala (dihadapkan) kepada kendala 
(buanglah sampah) pada tempatnya (buanglah sampah) ke tempatnya 
(terjerumus) dalam jurang kesengsaraan (terjerumus) ke dalam jurang  
 kesengsaraan 
(tertuang) dalam beberapa rumusan (tertuang) ke dalam beberapa rumusan 
(tercebur) dalam sungai (tercebur) ke dalam sungai 
sudah latihan sudah berlatih 
sedang ujian sedang berujian, sedang menempuh  
 ujian 
akan pameran akan berpameran 
mau penataran mau mengikuti penataran 
belum sekolah belum bersekolah 
pernah tugas pernah bertugas 
harus laporan harus melapor 
saya sudah perjuangkan sudah saya perjuangkan 
kita dapat simpulkan dapat kita simpulkan 
kami akan atasi akan kami atasi 
telah ia ketahui telah diketahui (oleh) nya 
sudah dia sadari sudah disadari (oleh) nya 
akan mereka perbaiki akan diperbaiki (oleh)  mereka 
sedang beliau siapkan sedang disiapkan (oleh) beliau 
pendapat aku pendapatku (bukan kelompok kata) 
urusan kamu urusanmu (bukan kelompok kata) 
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kata dia katanya (bukan kelompok kata) 
saling jegal saling menjegal 
saling lempar saling melempar 
saling fitnah saling memfitnah 
sedini mungkin sedini-dininya (bukan kelompokkata) 
secepat mungkin secepat-cepatnya 
semaksimal mungkin semaksimal-maksimalnya 
tertangkap polisi tertangkap oleh polisi 
terjebak budaya santai terjebak oleh budaya santai 
tergiur cantiknya wajah tergiur oleh cantiknya wajah 
tercemar limbah pabrik tercemar oleh limbah pabrik 
terguyur hujan lebat terguyur oleh hujan lebat 
tergusur pembangunan plaza tergusur oleh pembangunan plaza 
terancam lahar dingin terancam oleh lahar dingin 
sangat kaya sekali sangat kaya, kaya sekali 
amat pesat sekali amat pesat, pesat sekali 
namun demikian  namun (bukan kelompok kata),  
 meskipun (walaupun, kendatipun)  
 demikian 
untuk sementara waktu untuk sementara, untuk beberapa waktu 
dan lain sebagainya dan lain-lain, dan sebagainya 
antara lain di antaranya (bukan kelompok kata) 
etnis Bali etno Bali, suku Bali 
etnis Batak etno Batak,suku Batak 
bebas parkir bebas biaya parkir, bebas biaya  
 mangkal 
mengambil tempat bertempat (bukan kelompok kata) 
mengambil bagian ikut serta, terlibat dalam 
sementara orang beberapa orang 
sementara pihak beberapa pihak 
pokok pembicaraan pokok pembicaraan  (bandingannya:  
 pokok bahasan, pokok  
 karangan, dan yang lain) 
bimbingan dan penyuluhan pembimbingan dan penyuluhan 
pusat pendidikan dan latihan pusat pendidikan dan pelatihan, pusat 
pendidikan dan perlatihan 
tujuan kependidikan tujuan pendidikan, tujuan 
kependidikanan 
sesuai peraturan sesuai dengan peraturan 
sehubungan unjuk rasa sehubungan dengan unjuk rasa 
seiring kebijakan pemerintah seiring dengan kebijakan pemerintah 
obat nyamuk racun (pembasmi) nyamuk 
obat cacing racun (pembasmi) cacing 
maka dari itu (oleh) karena itu, oleh sebab itu 
selain dari itu selain itu 
diambil tindakan ditindak (bukan kelompok kata) 
perusahaan air minum perusahaan air bersih 
pasukan memadam kebakaran (PMK) pasukan pemadam kebakaran  
penerbitan kampus terbitan kampus 
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bagaimanapun juga bagaimanapun, bagaimana juga 
betapapun juga betapapun, betapa juga 
kena apa (mereka tidak hadir) mengapa (mereka tidak hadir) 
prakiraan cuaca prakira cuaca 
ahli kardiolog ahli kardiologi, kardiolog  
pakar ekonom pakar ekonomi, ekonom 
solusi pemecahan masalah pemecahan masalah 
untuk lebih jelasnya agar lebih jelas, supaya lebih jelas,  
 untuk kejelasannya 
lembaga pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan narapidana 
benda peninggalan purbakala benda tinggalan purbakala 
arca penemuan bersejarah arca temuan bersejarah 
terlalu sadis terlalu sadistis 
optimis sekali optimistis sekali 
agak pesimis agak pesimistis 

 
Diadaptasi dari Gatot Susilo Sumowijoyo,1996: 81-85 

Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 3.12 
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BAB VI 
P E N U T U P 

 

Demikian buku pedoman ini disusun dalam menunjang kegiatan bimbingan 

penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksudkan untuk keseragaman 

bentuk skripsi sebagai karakter akademis fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebagai pedoman, diharapkan apa yang 

tertuang dapat dijadikan rujukan dan diikuti baik dalam penulisan oleh mahasiswa 

maupun proses bimbingan oleh dosen bimbingan yang bersangkutan. 

Selanjutnya, dalam melengkapi pemahaman serta memperkaya pengetahuan 

terhadap penulisan karya tulis ilmiah berupa penelitian secara umum termasuk juga 

skripsi, mahasiswa disarankan untuk belajar secara inisiatif dan mandiri melalui 

literatur-literatur penunjang yang ada baik berjeniskan metode penelitian maupun 

teknik penulisan karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. 
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Lampiran 2.1. Contoh Sampul Depan / Cover Proposal Penelitian 

 
 

Proposal Penelitian  
 

PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP PENINGKATAN 
KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING 

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 
DI SURABAYA 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

Nama : ………………………… 
NIM   : ………………………… 

 

 
 

PROGRAM STUDI.......... 
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 
Bulan....... Tahun.. 

 
 

 
*Pilih Salah Satu 
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Lampiran 2.2. Contoh Halaman Judul  Proposal Penelitian 

 
 

 
Proposal Penelitian 

 
PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP PENINGKATAN 

KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING 
PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 

DI SURABAYA 
 

 
 

Untuk Menyusun Skripsi Pada Program 
Strata Satu (S-1) Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

 

 

 

 

 

Oleh : 
 

Nama : ………………………… 
NIM   : ………………………… 

 
 
 

 
 

PROGRAM STUDI.......... 
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 
Bulan....... Tahun 
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Lampiran 2.3. Contoh Halaman Persetujuan Ujian Proposal Penelitian 
 
 

 
Proposal Penelitian 

 
PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP PENINGKATAN 

KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING 
PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 

DI SURABAYA 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Nama : ………………………… 
NIM   : ………………………… 

 
 

Disetujui untuk diuji : 
pada tanggal ............................... 

 
 

Dosen Pembimbing 
 
 
 

(……………………………) 
NIDN : …………………… 

 
 

Mengetahui, 
 

Ketua Program Studi …….. 
 
 
 

(……………………………) 
NIDN : …………………… 
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   Lampiran 2.4. Contoh Halaman Pengesahan Proposal Penelitian 
 

 
 

Proposal Penelitian 
 

PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP PENINGKATAN 
KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING 

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 
DI SURABAYA 

 
 

 
Oleh : 

Nama : ………………………… 
NIM   : ………………………… 

 

 

Diterima dan disahkan 
pada tanggal............................... 

 
 

Dosen Pembimbing                                        Dosen Penguji 
 
 

 
Mengetahui, 

Dekan Fakultas Bisnis Hukum & Ilmu Sosial     Ketua Program Studi ……….. 
 
 

 
 
 (........................................) (.............................................) 
 NIDN. ............................. NIDN. .....................................  

 

 

 
(……………………………) 
NIDN : …………………… 

 

 
(……………………………) 
NIDN : …………………… 
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Lampiran 2.5 Contoh  

Daftar Isi Proposal  

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................... 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... 

BAB I . Pendahuluan 

1.1.Latarbelakang 

1.2. Rumusan masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4.Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  BAB II . Kajian Pustaka 

2.1. Penelitian Terdahulu  

2.2. Landasan Teori  

2.3. Kerangka Konseptual * 

2.4. Hipotesis  * 

  BAB III. Metode Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian 

3.2. Lokasi Penelitian 

3.3. Definisi Operasional, Identifikasi Variabel dan Indikator Variabel 

3.4. Populasi dan Sampel * 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.8. Penguji Hipotesis  * 

Catatan * : tidak diperlukan apabila dengan pendekatan deskriptif 



60 Pedoman	Penulisan	Skripsi	FBHIS-Umsida	

 

 
 Proposal Penelitian  Kualitatif 

 Bagian pokok dari proposal penelitian kualitatif sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.2. Manfaat Praktis 

BAB II. Kajian Pustaka 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.2. Landasan Teoritis 

2.3. Kerangka Berfikir/Konseptual 

 

BAB III. Metode Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian  

3.2. Subjek dan objek penelitian (dalam riset media)/fokus penelitian 

3.3. Lokasi Penelitian 

3.4. Teknik Penentuan Informan 

3.5. Jenis dan Sumber Data  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.7. Teknik Analisis Data 
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Lampiran 3.1. Contoh Sampul Depan / Cover Skripsi  
 
 

 
 
 

PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP PENINGKATAN 
KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING 

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 
DI SURABAYA 

 
 
 
 

SKRIPSI 
 
  

 
 
 
 

Oleh : 
 

Nama : ………………………… 
NIM   : ………………………… 

 
 
 

PROGRAM STUDI ……….. 
FAKULTAS BISNIS HUKUM & ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

Bulan......Tahun  
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Lampiran 3.2. Contoh Halaman Judul Skripsi/  
 

 
 
 
 

PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP PENINGKATAN 
KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING 

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 
DI SURABAYA 

 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh 
Gelar Sarjana (S1) Pada Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 
 

Nama : ………………………… 
NIM   : ………………………… 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI ……….. 
FAKULTAS BISNIS HUKUM & ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

Bulan......Tahun  
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Lampiran 3.3. Contoh Halaman Persetujuan Ujian Skripsi  
 

 
 

 
 

SKRIPSI 
 
 
 

PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP PENINGKATAN 
KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING 

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 
DI SURABAYA 

 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Nama : ………………………… 
NIM   : ………………………… 

 
 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji 
pada tanggal………….. 

 
 

Pembimbing 
 
 
 

(.....................................) 
NIDN : …………… 

 
 
 

Ketua Program Studi .......... 
 
 
 

(.....................................) 
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NIDN : …………… 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 3.4. Contoh Halaman Susunan Dewan Penguji 

 
 

SKRIPSI 
 
 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 
 

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

 
 

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji 
pada Tanggal....................... 

 
Susunan Dewan Panguji 

 
Ketua Penguji 

 
 

 
( ........................... ) 
NIDN : ………… 

 
Anggota Penguji I                                            Anggota Penguji II 

 
 
 

( ......................... )                                            ( ...........................) 
 NIDN : ………                               NIDN : ………… 

 
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar sarjana (S-1)/(S2) 
Tanggal ......................................... 

 
Dekan, 

 
 
 

(____________________) 
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NIDN : …………… 
 
 
 
 

Lampiran 3.5. Contoh Halaman Pengesahan Skripsi/  
 
 

 
SKRIPSI 

 
 

PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP PENINGKATAN 
KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING 

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 
DI SURABAYA 

 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 

 Nama : ………………………… 
 NIM   : ………………………… 

 
 

Diterima dan disahkan 
pada tanggal ....................................... 

 
Pembimbing 

 
 
 

( ................................... ) 
NIDN : …………… 

 
Mengetahui 

 
 

             Dekan,        Ketua Program Studi ...... 
 
 
 

( .................................. ) ( .................................) 
                        NIDN : ……………                  NIDN : …………… 
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Lampiran 3.6 Contoh Daftar Isi Skripsi 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ 

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.................................................................... 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................... 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ 

ABSTRAKSI ....................................................................................................... 

 Skripsi  (Pendekatan Kuantitatif) 

BAB I   PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

1.2.  Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.Manfaat Teoritis 

1.4.2.Manfaat Praktis 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

2.2  Kajian Teoritis 

2.3  Kerangka Konseptual* 

2.4  Hipotesis  * 

BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

3.2. Lokasi Penelitian 

3.3. Definisi Operasional, Identifikasi Variabel dan Indikator  

        Variabel 
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3.4. Populasi dan Sampel  

3.5. Jenis dan Sumber Data 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.8. Uji Hipotesis *  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.2.  Analisis Data dan Hasil Penelitian 

                  4.3.  Pembahasan  

BAB V PENUTUP 

5.1. Simpulan 

5.2. Saran 

          Catatan * : tidak diperlukan apabila dengan pendekatan deskriptif 

 

Skripsi/  (Metode Kualitatif) 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang  

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

      1.4.1.Manfaat Teoritis 

1.4.2.Manfaat Praktis 

 

BAB II. Kajian Pustaka 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.2. Landasan Teoritis 

2.3. Kerangka Berfikir/Konseptual 

 

BAB III. Metode Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian  

3.2. Subjek dan objek penelitian (dalam riset media)/fokus penelitian 

3.3. Lokasi Penelitian 

3.4. Teknik Penentuan Informan 
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3.5. Jenis dan Sumber Data  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.7. Teknik Analisis Data 

  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.2. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

4.3. Pembahasan 

BAB V      PENUTUP 

                  5.1 Simpulan 

5.2. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ 
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Lampiran 3.7 Contoh Daftar Tabel 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu ....................................................... 

Tabel 3.1 Nama – nama Kantor Akuntan Publik .............................................. 

Tabel 3.2 Distribusi Pengumpulan Data dan Profil Responden ....................... 

Tabel 3.3 Tabel Autokorelasi ............................................................................ 

Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .......................... 

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur ....................................... 

Tabel 4.3 Jawaban Responden Berdasarkan Lama Bekerja .............................. 

Tabel 4.4 Jawaban Responden Berdasarkan Banyakanya Tugas Pemeriksaan .. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Uji Validitas ............................................................... 

Tabel 4.6 Nilai Cronbach Alpha untuk Variabel X ........................................... 

Tabel 4.7 Nilai Cronbach Alpha untuk Variabel Y ........................................... 

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Pengujian Reliabilitas ............................................. 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Berganda ...................................................... 

Tabel 4.10 Nilai t hitung ...................................................................................... 

Tabel 4.11 Nilai Uji F ..........................................................................................  

 



70 Pedoman	Penulisan	Skripsi	FBHIS-Umsida	

 

Lampiran 3.8 Contoh Daftar Gambar 

 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1 Rerangka Konseptual .................................................................. 

Gambar 3.1 Statistik Durbin-Watson ............................................................... 

Gambar 3.2 Kurva t ....................................................................................... 

Gambar 3.3 Kurva F ...................................................................................... 

Gambar 4.1 Kurva uji t Variabel (X1) ............................................................. . 

Gambar 4.1 Kurva uji t Variabel (X2) ............................................................. . 

Gambar 4.1 Kurva uji t Variabel (X3) ............................................................. . 

Gambar 4.1 Kurva Pengujian F ......................................................................... . 
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Lampiran 3.9 Contoh Daftar Lampiran 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1 Daftar Kuesioner ....................................................................... 

Lampiran 2 Data Penelitian .......................................................................... 

Lampiran 3 Tabulasi Data Responden ........................................................... 

Lampiran 4 Output Uji Validitas dan Reliabilitas ........................................... 

Lampiran 5 Output Descriptive Statistics ....................................................... 

Lampiran 6 Output Data Uji Statistik ............................................................. 

Lampiran 7 Hasil Pengujian Normalitas ......................................................... 

Lampiran 8 Histogram ................................................................................. 
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Lampiran 3.10 Pernyataan Keaslian Penulisan Karya Ilmiah (Tidak Plagiat) 

 

PERNYATAAN 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya, Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul 
“..................................................................................................” adalah hasil karya 
murni pemikiran peneliti bukan hasil tiruan atau duplikasi dan bukan karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lain 
serta belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali adanya kutipan-
kutipan ataupun pernyataan sebagaimana telah disebutkan sumbernya sesuai dengan 
kaidah penulisan ilmiah yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan 
dalam daftar pustaka.  

 Peneliti bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan peraturan akademis 
Fakultas apabila terbukti karya ini tidak sesuai dengan pernyataan yang saya buat. 
Adapun selanjutnya keseluruhan isi, ide, serta gagasan dalam karya ilmiah ini 
sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis. 

 

 

Sidoarjo.............................. 
 

Yang Membuat Pernyataan  
 
Materai 6000 
 
 

Nama Terang 
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Lampiran 3.11 Contoh Abstraksi Skripsi/ * 

 

ABSTRAKSI 

 

Astarika, Rika. 2019. Sunni Dan Syi’ah Dalam Akulturasi Budaya 
(Komunikasi Antar Budaya Dan Agama Kelompok Sunni Dan Syi’ah 

Ditempat Penampungan) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan dan menjelaskan tentang 
akulturasi budaya antara kelompok Syiah (pengungsi dari Sampang) dengan 
kelompok Suni (penghuni lokal di rumah susun Puspa Agro Sidoarjo). Penelitian ini 
didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa interaksi dan akulturasi budaya antara 
kelompok Syiah dengan kelompok Suni selalu tidak harmonis. Selalu ada sekat yang 
menyebabkan mereka tidak bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, begitu 
juga dengan kasus yang terjadi di rumah susun Puspa Agro Sidoarjo tempat dimana 
pengungsi Syiah ditempatkan.  

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara secara mendalam, observasi, dan kajian literatur yang relevan 
dengan melibatkan kedua kelompok yang berbeda yang tinggal di rumah susun 
Puspa Agro Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan teknik Snowball 
Sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Akulturasi Budaya yang terjadi 
antara kelompok Syiah dan kelompok Suni di rumah susun Puspa Agro Sidoarjo 
tidak dapat terjadi dengan baik, disebabkan karena; Pertama, Tidak adanya 
persamaan dalam konsep keberagamaan. Perbedaan terletak pada identitas pengungsi 
sebagai kelompok Agama Syiah. Kedua, Perbedaan dalam bahasa yang digunakan 
sebagai alat komunikasi. Ketiga, Perbedaan latarbelakang budaya, kelompok Syiah 
sebagai budaya rendah dan kelompok Suni sebagai budaya tinggi. Keempat, Tidak 
adanya kelembagaan maupun forum kebersamaan yang dapat mendukung terjadinya 
akulturasi.  
Negosiasi Identitas kelompok Syiah selalu gagal karena adanya stigma negatif 
kelompok Suni terhadap kelompok Syiah.  
Kata Kunci: Akulturasi Budaya, Sunni, Syi,ah, Keberagamaan  
 
*Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. 
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Lampiran 3.12 Contoh Daftar Pustaka 
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Yogyakarta : BPFE.  
 
Knoers dan Haditono. 2016. Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai 
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YKPN. 
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Lampiran 4.1 Contoh Format Pengetikan 
 

 

4 cm 

 

 

 JUDUL BAB 

 

4 SPASI 

      Sub Bab 

 

3 SPASI 

7 digit      

 

 

 

 

 

 

3 cm 

    4 cm 

7 digit  

 

 

 

 

 

 

 

 3 SPASI 
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                 Sub Bab  

 

 

 

 

 3 spasi 

  

  

Lampiran 4.2 Contoh Prosedur Penentuan Penomoran 

BAB I 

JUDUL BAB 
1.1.  Sub bab 
1.2.  Sub bab 
• ....................................... 
• ....................................... 

 
1. Sub dari sub bab 
2. Sub dari sub bab 
• ................................ 
• ................................ 

 
a. Perincian sub dari sub bab 
b. Perincian sub dari sub bab 
• ...................................... 
• ...................................... 

 
a. Perincian dari point b 
b. Perincian dari point b 
• .................................. 
• .................................. 

 
i. Perincian dari point 2) 

ii. Perincian dari point 2) 
• ................................... 
• ................................... 

 
i. Perincian dari point b) 

ii. Perincian dari point b) 
• ................................... 
• ................................... 



78 Pedoman	Penulisan	Skripsi	FBHIS-Umsida	

 

 
 

Lampiran 4.3 Contoh Penyusunan Tabel/sesuai dengan kebutuhan 

Tabel 3.1 
Nama-nama Kantor Akuntan Publik 

 
No. Nama KAP Alamat KAP 

1 KAP. Agus Iwan Sutanto 
Kusuma 

Gedung Medan Pemuda 4 Floor Jl. Pemuda 
No. 27 - 31 Surabaya 60271 

2 KAP. Agus & Muratno 
(CAB) 

Komplek Deltasari Indah Blok BH - 50 
Waru, Sidoarjo  

3 KAP. Aryanto Amir 
Jusuf & Mawar (CAB) 

Jl. Mayjend. Sungkono Komplek Darmo 
Park 1 Blok III B 17 Surabaya 60256 

4 KAP. Didy, Tjiptohadi & 
Rekan 

Komplek Mangga Dua Jl. Jagir 
Wonokromo No, 100 Surabaya 60244 

5 KAP. DRS. J.B. 
Waworuntu 

Regency Kuda Dua Blok A 14 Komplek 
Mangga Dua Surabaya 60244 

6 KAP. Richard 
Risambessy & Rekan 
(Pusat) 

Jl. Tenggilis Timur Dalam No. 12 Surabaya 
60295 

7 KAP. DRS. J.B. 
Waworuntu 

Koko Perdana Building Lantai 2, R. 110 Jl. 
Basuki Rakhmat No, 105 - 107 Surabaya 
60271 

8 KAP. Junaidi, Labib, 
Subyakto & Rekan 
(CAB) 

Gedung Wika Lantai 3 Jl. A. Yani No.176 -
178 Surabaya 60235 

9 KAP. Osman Bing Satrio 
& Rekan (CAB) 

Gedung Bumi Mandiri 10 Floor Jl. Jend. 
Basuki Rachmat No. 129 - 137 Surabaya 
60271 

10 KAP. DRS. Widartoyo Jl. Taman Kendangsari No. 7 Surabaya 
60292 

   
Sumber: IAI – Jawa Timur 
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Lampiran 4.4 Contoh Penyusunan Gambar 

 

 

  bukti  

   autokorelasi ragu-ragu ragu-ragu
 bukti  

 positifr    autokorelasi 

   negatif 

 

 

menerima 

0  dL  dU   2   4-dU  4-dL  4 

                  Sumber: Priyatno (2016:27) 

 

Gambar 3.2 
Statistik d Durbin-Watson 
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