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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penyelesaian studi adalah suatu aktifitas akademis di akhir masa studi 

yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus dalam 

jenjang tertentu. Aktivitas ini merupakan muara dari seluruh aktivitas akademis 

sebelumnya yang akan menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi yang harus 

dimiliki pada jenjang yang bersangkutan. Terdapat tiga jalur penyelesaian studi 

yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu jalur skripsi, jalur komprehensif dan 

jalur karya inovatif. 

 Jalur skripsi adalah satu jalur penyelesaian studi yang menuntut 

mahasiswa menyusun suatu karya ilmiah berdasarkan hasil peneliatian ilmiah 

yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Jalur karya 

inovatif adalah jalur penyelesaian studi berdasarkan hasil penelitian ilmiah untuk 

mengembangkan sesuatu (karya inovatif) yang dibuat perorangan atau tim. Jalur 

komprehensif adalah satu jalur penyelesaian studi yang akan mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaan kompetensi dalam suatu disiplin ilmu tertentu 

(misalnya : menyusun perencanaan pengajaran, menganalisis prinsip bekerjanya 

suatu peralatan teknologi, dsb). 

 Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi, dihadapkan pada pilihan jalur 

penyelesaian studi mana yang dianggap paling sesuai dengan kemampuannya. 

Banyak hal yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan, mulai dari 

waktu  penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan sampai pada manfaat yang 

dapat diperoleh dari setiap pilihan itu. 

 Bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya melalui jalur skripsi, 

terdapat banyak jenis penelitian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

skripsinya, mulai dari penelitian kuantitatif, kualitatif, evaluative maupun action 

research. Masing-masing jenis penelitian memiliki karakteristik yang berbeda 

yang penggunaannya sangat bergantung pada jenis permasalahan yang akan 

diteliti.  



 Dengan banyaknya jenis penelitian dengan beragam karakter tersebut, 

tidak jarang pada saat proses bimbingan dan penelitian bahkan pada saat ujian, 

terjadi perbedaan pendapat antar pembimbing atau antara pembimbing dengan 

penguji, baik menyangkut masalah teknis penulisan maupun masalah substansi 

dan metodologi penelitian. Perbedaan ini biasanya berakibat pada terhambatnya 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya dan pada akhirnya tidak dapat 

menyelesaikan studinya sesuai rencana. 

 Berdasarkan pengalaman tersebut, maka dipandang perlu membuat sebuah 

pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh semua pihak tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan proses penyelesaian studi mahasiswa melalui jalur 

skripsi/komprehensif/karya inovatif. Pedoman penulisan ini disusun berdasarkan 

referensi-referensi yang selama ini dijadikan acuan dikalangan perguruan tinggi 

baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta berdasarkan jurnal nasional 

maupun internasional. 

B. Tujuan 

 Tujuan dari penyusunan buku pedoman ini adalah menyediakan suatu 

petunjuk bagi mahasiswa, pembimbing dan penguji dari segi mekanisme, 

sistematika dan teknik penulisan dalam rangka proses penyelesaian studi baik 

melalui jalur skripsi, komprehensif maupun karya inovatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

JALUR SKRIPSI 

 

A. Persyaratan Mahasiswa 

 Syarat mahasiswa yang dapat mengajukan usulan skripsi adalah sebagai 

berikut : 

1. Telah menyelesaikan beban studi minimal 120 SKS 

2. Memiliki IPK minimal 2.75 

3. Telah Lulus mata kuliah Metode Penelitian dan Statistika dengan nilai 

minimal masing-masing adalah B 

B. Dosen Pembimbing 

Pembimbing skripsi adalah orang yang ditunjuk dan ditugasi untuk 

membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi, mulai dari merancang, 

melaksanakan sampai menyusun laporan hasil penelitian. Penunjukan dan 

penugasan dosen untuk menjadi pembimbing skripsi berdasarkan persyaratan 

sebagai berikut : 

1. Dosen pembimbing skripsi sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas 

pembimbing materi dan pembimbing metodologi. 

2.  Dosen tetap, tidak tetap dan/atau pakar yang memiliki kompetensi yang 

relevan dengan masalah yang diteliti/ditulis mahasiswa. 

3. Berkualitas S-2, S-3 atau S-1 minimal dengan Jabatan Fungsional 

Lektor 

4.  Memiliki kompetensi dalam teknik penulisan skripsi, metodologi 

penelitian, dan/atau subtansi keilmuan yang relevan dengan masalah 

yang diteliti mahasiswa. 

C. Pengajuan Judul dan Penetapan Pembimbing 

Mekanisme pengajuan judul dan penetapan pembimbing dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 



1.  Ketua program studi/koordinator penyelesaian studi jurusan menyusun 

jadwal pendaftaran judul skripsi pada setiap semester. 

2. Mahasiswa mengajukan usulan judul skripsi kepada ketua program 

studi/koordinator  penyelesaian studi jurusan (Lampiran 1). 

3. Ketua program studi/koordinator penyelesaian studi jurusan 

menyampaikan usulan judul skripsi kepada Kelompok Bidang Ilmu 

(KBI). 

4.  KBI menyeleksi usulan judul skripsi, menyesuaikan dengan paying 

penelitian KBI dan membuat daftar judul yang dianggap layak. 

5. Ketua program studi/koordinator penyelesaian studi jurusan 

berkoordinasi dengan KBI untuk menentukan dosen pembimbing, 

selanjutnya menyerahkan surat pengantar (Lampiran 2) dan surat 

pernyataan kesediaan sebagai pembimbing (Lampiran 3). 

6. Dosen pembimbing menyerahkan surat pernyataan kesediaan kepada 

Ketua Program studi/koordinator penyelesaian studi jurusan (Lampiran 

3). 

7. Berdasarkan surat kesediaan pembimbing di atas, mahasiswa dapat 

mulai mengerjakan skripsi di bawah bimbingan dosen yang 

bersangkutan. Setiap pertemuan selama berlangsungnya proses 

pembimbingan harus dilaporkan secara tertulis (Lampiran 4) 

8. Ketua Jurusan mengajukan SK dosen pembimbing ke Dekan. 

D. Seminar Proposal 

1. Mahasiswa mendaftar seminar proposal skripsi kepada Ketua Program   

studi/koordinator penyelesaian studi jurusan setelah proposal disetujui oleh 

pembimbing. 

2. Ketua program studi/koordinator penyelesaian studi jurusan menentukan 

dosen pengkaji sebanyak 2 (dua) orang dan menyusun jadwal seminar 

proposal skripsi. 

3. Melaksanakan seminar proposal yang dihadiri oleh mahasiswa yang akan 

memaparkan proposalnya, dosen pembimbing dan dosen pengkaji. 

4. Dosen pembimbing dan dosen pengkaji memutuskan proposal yang 

disetujui untuk dapat dilanjutkan dalam kegiatan pelaksanaan penelitian. 

5. Ketua jurusan mengajukan SK dosen pembimbing dan pengkaji proposal ke 

Dekan. 



E. Ujian Skripsi 

1. Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa UNJ pada semester tersebut. 

b. Telah lulus mata kuliah, minimal 140 SKS dan atau sesuai kontrak 

dibuktikan dengan pra-transkrip yang telah ditandatangani oleh Ketua 

Jurusan/Program Studi dan Penasehat Akademik (PA) 

c. Menyerahkan jadwal konsultasi (Lampiran 4) yang telah 

ditandatangani PA kepada Ketua Program Studi/koordinator 

penyelesaian studi jurusan. 

2. Alur Ujian Skripsi 

Ujian skripsi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh 

fakultas untuk setiap semester. Untuk dapat mengikuti ujian, mahasiswa 

harus mengikuti alur berikut : 

a. Mahasiswa mendaftar ujian skripsi kepada Ketua program studi 

/koordinator penyelesaian studi jurusan setelah skripsi disetujui oleh 

pembimbing. 

b.  Ketua program studi/koordinator penyelesaian studi jurusan 

menentukan dosen penguji dan menyusun jadwal ujian, kemudian 

mendistribusikan jadwal tersebut kepada dewan penguji sebanyak 5 

orang yang terdiri dari 1 orang ketua (ketua jurusan/ketua program 

studi), 2 orang dosen pembimbing, 1 orang sekretaris dan 1 orang 

penguji ahli. 

c. Pelaksanaan ujian skripsi dipimpin oleh ketua penguji dan dihadiri 

oleh dosen pembimbing dan anggota penguji (Berita acara dapat 

dilihat pada lampiran 5) 

d. Sekretaris merangkum nilai kemudian ketua penguji mengumumkan 

hasil keputusan ujian skripsi dan menyerahkan skripsi yang harus 

diperbaiki oleh mahasiswa. 

e. Perbaikan skripsi dilaksanakan oleh mahasiswa dan dikonsultasikan 

kepada dewan penguji. 

f.  Mahasiswa menyerahkan perbaikan skripsi yang telah disetujui oleh 

dewan penguji (Lampiran 6) kepada Ketua program studi/koordinator 

penyelesaian studi jurusan dalam jangka waktu maksimal 1 Bulan 

setelah tanggal ujian. 



g. mahasiswa menyerahkan penggandaan skripsi sebanyak 5 eksemplar 

berupa hardcopy untuk perpustakaan pusat, fakultas, jurusan dan 

dosen pembimbing. Selain itu mahasiswa juga harus menyerahkan 2 

softcopy dalam bentuk CD yang berisi laporan skripsi dan artikel 

untuk fakultas dan jurusan. 

h. Ketua Jurusan mengajukan SK dosen penguji skripsi ke Dekan. 

 

3. Tata tertib dalam pelaksanaan ujian skripsi: 

  a. Ujian dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh seluruh dewan 

penguji. 

 b. Mahasiswa peserta ujian mengenakan pakaian yang rapih dan 

  sopan (Putra mengenakan baju putih dan berdasi, celana panjang 

   warna hitam dan mengenakan jaket almamater; Putri mengenakan 

baju putih, rok panjang berwarna hitam dan mengenakan jaket 

almamater). 

   c. Ujian dipimpin oleh Ketua Penguji. 

  d. Ujian dimulai dengan presentasi hasil penelitian mahasiswa selama 

15 menit. 

 e. Setiap penguji mengajukan pertanyaan dan/atau sanggahan 

  dan/atau saran perbaikan, masing-masing paling lama 15 menit. 

  f. Apabila penguji memberikan saran perbaikan pada naskah skripsi 

dan atau lembar saran maka mahasiswa wajib memperbaiki sesuai 

dengan saran tersebut. 

  g. Ujian Skripsi bersifat tertutup. 

 

4. Sistem Penilaian 

Nilai Akhir skripsi diperoleh dari hasil penilaian naskah skripsi dan 

unjuk kerja (performance) mahasiswa saat ujian. Komponen penilaian 

skripsi meliputi (lampiran 7a): 

 a.  Struktur, bahasa dan logika penulisan 

 b. Kedalaman dan keluasan teori 

 c. Relevansi teori dengan masalah 

  1) Deduksi teori dan kerangka berpikir (Penelitian Kuantitatif) 



  2) Justifikasi teori yang terkait dengan temuan penelitian 

(Penelitian Kualitatif), 

  3) Produk hasil pengembangan (Karya Inovatif) 

 d. Penyusunan kerangka berfikir 

 e. Metode penelitian 

 f. Pembahasan hasil penelitian, penarikan kesimpulan dan pengajuan 

saran 

 g. Orisinalitas 

 h. Penyajian dan Penguasaan materi pada saat ujian 

 Nilai akhir skripsi didasarkan pada criteria berikut : 

 1.  Penentuan skor menggunakan skala 100. 

 2. Pemberian nilai hasil ujian skripsi didasarkan atas criteria berikut : 

Tingkat 

Penguasaan 

Nilai Keterangan 

Huruf Angka 

80%-100% A 4 Sangat Baik 

70%-79% B 3 Baik 

<70% - - Tidak Lulus 

 3. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi jika: 

  Skripsi yang akan diujikan merupakan hasil karya otentik yang 

dibuat dan diselesaikan sendiri. 

  a.  Memperoleh nilai minimal B 

  b. Telah memperbaiki skripsi sesuai saran dari para penguji yang 

dibuktikan dengan penandatanganan naskah skripsi pada 

halaman pengesahan oleh seluruh anggota panitia ujian sampai 

batas waktu 1 bulan setelah tanggal ujian. 

5. Sanksi 

  a.  Apabila ditemukan bukti bahwa skripsi yang ditulis merupakan 

duplikasi hasil karya orang lain, jiplakan hasil karya orang lain, 

atau terjemahan hasil karya orang lain, maka mahasiswa harus 

mengajukan judul baru. 

  b. Apabila perbaikan skripsi melampaui batas waktu 1 bulan dari 

tanggal ujian, kelulusannya secara otomatis menjadi batal dan 

diwajibkan mengulang ujian. 

 



F. Sistematika Penulisan 

 Untuk keperluan seminar skripsi, maka perlu disusun proposal skripsi dengan 

sistematika yang telah ditentukan (Lampiran 8a-8e). sedangkan untuk 

keperluan ujian skripsi, sistematika penulisan skripsi dibedakan menurut jenis 

penelitiannya (Lampiran 9a-9e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SUSUNAN SKRIPSI, KOMPREHENSIF DAN KARYA INOVATIF 

 

A. Bagian Awal 

 1. Halaman Sampul (Cover) 

 Halaman ini diketik 1 spasi dengan menggunakan huruf besar semua, 

kecuali maksud/tujuan tulisan serta diletakkan ditengah. Sampul memuat 

judul, lambing Universitas Negeri Jakarta, nama lengkap dan nomor 

induk (registrasi) mahasiswa, maksud/tujuan tulisan, nama program 

studi, nama fakultas, nama universitas, dan tahun penyelesaian (Contoh 

dapat dilihat pada lampiran 10). Semua informasi diketik dengan 

menggunakan ukuran 12, dicetak tebal, kecuali judul diketik dengan 

ukuran 14. Halaman ini dijilid dengan hardcover warna biru, dicetak 

dengan tinta emas dan pita pembatas halaman warna biru. 

 2. Halaman Judul 

Halaman judul memuat hal yang sama dengan halaman sampul, namun 

dicetak tebal pada kertas HVS seperti ketentuan umum, menggunakan 

tinta hitam (lampiran 10) 

 3. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan berisikan nama dan tanda tangan Pembimbing serta 

Penguji (lampiran 12) 

 4. Halaman Pernyataan 

Beisi pernyataan bahwa skripsi/komprehensif/karya inovatif tersebut 

merupakan hasil karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil prosedur 

penelitian/pengembangan yang dilakukan sendiri dan bukan merupakan 

duplikasi karya ilmiah orang lain. Penyataan tersebut ditulis di atas 

materai Rp. 6.000,- dan sesuai format yang disediakan (Lampiran 13) 

 5. Kata Pengantar 

Kata pengantar memuat hal-hal penting seperti ucapan puji syukur 

kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, ucapan terima kasih kepada 

pembimbing skripsi, pengumpul atau pengolah data dan pemberi bantuan 

dana (jika diperlukan). Pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung 

tidak perlu disebutkan. Akan tetapi apabila penulis menginginkan adanya 

ucapan terima kasih yang bersifat pribadi, misalnya orang tua, 



suami/istri, anak boleh juga dicantumkan. Kata-kata tersebut disusun 

dalam bentuk esai (Lampiran 14). 

 6. Abstrak 

Abstrak merupakan suatu tulisan singkat menyeluruh dari isi 

skripsi/komprehensif/karya inovatif sehingga dengan membaca abstrak 

pembaca dapat menilai isi skripsi/komprehensif/karya inovatif dengan 

cepat karena abstrak berisi pokok masalah, tujuan, metode penelitian, 

hasil penelitian dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu 

bahasa Indonesia dan bahasa inggris dengan halaman terpisah. Panjang 

abstrak maksimal 1 halaman berjumlah 200 kata (lebih kurang 20 

kalimat) diketik dengan jarak 1 spasi dalam beberapa paragraph. 

Umumnya disusun dalam 3 (tiga), paragraph pertama berisi uraian 

singkat mengenai permasalahan dan tujuan penelitian. Paragraph kedua 

berisi metode penelitian, yang mencakup tempat dan waktu, populasi, 

sampel, instrumentasi, analisis data. Paragraph ketiga berisi hasil 

penelitian dan kesimpulan (Lampiran 11). 

 7. Daftar Isi 

Daftar isi memuat secara terperinci isi keseluruhan 

skripsi/komprehensif/karya inovatif beserta nomor halamannya. Unsure 

yang dimasukkan ke dalam daftar isi dimulai dari halaman judul sampai 

dengan lampiran. Halaman ini memuat tentang nomor halaman judul, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, abstrak, daftar 

isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, bab dan sub bab, daftar 

pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis. (lampiran 15) 

 8. Daftar Tabel 

Daftar table (jika ada) memuat nomor urut, judul table beserta nomor 

halaman tempat table tersebut disajikan yang terdapat di dalam 

skripsi/komprehensif/karya inovatif (Lampiran 16) 

 9. Daftar Gambar 

Daftar gambar (jika ada) memuat nomor urut, judul gambar beserta 

nomor halaman tempat gambar tersebut disajikan yang terdapat di dalam 

skripsi/komprehensif/karya inovatif (Lampiran 17) 

 

 



 10. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat semua nomor, judul dan nomor halaman semua 

lampiran tersebut disajikan yang terdapat di dalam 

skripsi/komprehensif/karya inovatif (Lampiran 18) 

 

B. Bagian Isi/Tubuh Tulisan 

 Bagian isi terdiri dari (1) pendahuluan, (2) kajian teoritis, (3) metode 

penelitian, (4) hasil dan pembahasan dan (5) kesimpulan dan saran. Setiap bab 

dimulai pada halaman baru. Judul setiap bab diketik dengan huruf capital dan 

ditempatkan ditengah-tengah kertas. 

 1.  Pendahuluan 

 Bab pendahuluan biasanya memuat latar belakang yang dengan 

singkat mengulas alasan mengapa penelitian dilakukan dan tujuan. 

Berikan alasan yang kuat, termasuk kasus yang dipilih dan alasan 

memilih kasus tersebut, perumusan atau pendekatan masalah, metode 

yang akan digunakan dan manfaat hasil penelitian. Bab ini seyogianya 

membimbing pembaca secara halus, tetapi tepat lewat pemikiran logis 

yang berakhir dengan pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa 

yang diharapkan dari padanya. Berikan kesan bahwa apa yang anda teliti 

benar-benar bermanfaat bagi ilmu pengetahuan atau pembangunan. 

 Bagian tujuan dan kegunaan penelitian mengakhiri bab 

pendahuluan yang berisi pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. 

Dalam menuliskan tujuan, gunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur 

atau dilihat, seperti menjajaki, menguraikan, menerangkan, menguji, 

membuktikan, atau menerapkan suatu gejala, konsep, atau dugaan, atau 

bahkan memuat suatu prototype. 

 

 2. Kajian Teoritis 

 Kajian teoritis memuat tinjauan dan review singkat dan jelas atas 

pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian. Pustaka 

yang digunakan sebaiknya berupa pustaka terbaru yang relevan dengan 

bidang yang diteliti. Untuk itu, pustaka primer (buku ajar tidak termasuk 

pustaka primer) diutamakan. 



 Uraian dalam kajian teoritik merupakan dasar untuk menyusun 

kerangka atau konsep berpikir yang digunakan dalam penelitian. 

Kumpulan pustaka yang relevan dan muthakir membantu anda 

mengetahui dengan jelas status atau garis depan penelitian dibidang 

tersebut. Kumpulan pustaka yang memadai pasti akan meningkatkan 

kepercayaan diri anda sewaktu memilih metode, melaksanakan 

penelitian, dan menyusun argumentasi dalam bab pembahasan. 

Pengacuan pada pustaka harus sesuai dengan yang tercantum dalam 

daftar pustaka. 

 

 3. Metode Penelitian 

 Penyusunan metode penelitian mencakup kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

  a. Tempat dan waktu penelitian. Menyatakan tentang dimana dan 

kapan dilakukannya penelitian. Waktu penelitian dituliskan bulan 

dimulainya penelitian dilakukan sampai bulan selesainya penelitian 

beserta tahunnya. Sedangkan waktu selama penulisan proposal dan 

penyusunan  laporan tidak dihitung. 

  b. Metode penelitian. Metode penelitian ditetapkan berdasarkan cara 

mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. 

  c. Sampel dan teknik pengambilan sampel. Menjelaskan tentang 

populasi dan sampel dalam penelitian serta bagaimana cara 

menentukan atau mengambil sampel tersebut. 

  d. Instrumen penelitian. Intrumen penelitian ini diidentifikasi 

berdasarkan variable terikat dan variable bebas. Masing-masing 

variable dijelaskan kisi-kisinya, cara pengujian validitas dan 

reabilitasnya serta teknik penggunaan instrumen tersebut untuk 

mengumpulkan data. 

  e. Teknik analisis data. Mencakup langkah-langkah yang dilakukan 

untuk mengolah data dan analisis statistic yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian serta alat bantu yang digunakan untuk 

menganalisis data tersebut. 

 

 4. Hasil dan Pembahasan 



  Hasil penelitian sewajarnya disajikan secara bersistem. 

Untuk memperjelas dan mempersingkat uraian, berikan table, 

gambar, grafik, atau alat penolong lainnya. Data yang terlalu rumit 

akan menurunkan keterbacaan dan sebaiknya dilampirkan saja. 

Nomor table dan gambar harus disebut dalam teks dan diletakkan 

tidak jauh dari teks yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh 

ditafsirkan dengan memperhatikan dan menyesuaikannya dengan 

masalah yang diungkapkan dalam pendahuluan. 

  Sebelum menentukan apa yang harus ditulis dalam 

pembahasan, penulis hendaknya membaca sekali lagi hipotesis atau 

tujuan penelitiannya. Cocokkan harapan itu dengan hasil utama. 

Dalam bagian inilah dituntut kemampuan analisis anda sebagai 

seorang calon ilmuan. Jangan buang kesempatan ini dengan 

menciptakan alur yang berputar-putar. Membahas tidak berarti 

sekedar menarasikan hasil penelitian. Sewaktu mengumpulkan 

data, mengolahnya dan menyusunnya dalam table, dengan 

sendirinya anda telah memiliki sejumlah gagasan yang dapat 

dikembangkan dalam pembahasan. Pengembangan gagasan ini 

disebut ‘argumen’, sebab anda harus membenarkan gagasan 

tersebut di hadapan segala sesuatu yang telah diketahui dalam 

bidang yang diteliti. Anda pun diminta mengemukakan 

keterbatasan yang ada dengan sejujurnya. Anda harus 

membandingkan dengan hasil peneliti terdahulu, kemudian 

membuat pertimbangan teoritisnya. Dengan demikian, pembahasan 

merupakan kumpulan argument mengenai relevansi, manfaat dan 

kemungkinan atau keterbatasan percobaan anda, serta hasilnya. 

  Pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan 

pendapat dan argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis. 

Pendapat orang lain yang telah diringkas dalam pendahuluan (atau 

kajian teoritik) tidak perlu diulang, tetapi diacu saja seperlunya. 

Dengan tidak meringkas lagi hasil penelitian dalam pembahasan, 

ulaslah apakah hasil pengamatan atau hasil penelitian sebelumnya 

dengan jalan menunjukkan persamaan dan membahas 

perbedaannya. 



 

 5. Kesimpulan dan Saran 

  Kesimpulan pokok dari keseluruhan penelitian hendaknya 

disusun secara hati-hati. Kesimpulan memang memerlukan 

kecermatan luar biasa dan dibenarkan memunculkannya tiga kali 

(sebaliknya dengan ungkapan yang berbeda-beda), yaitu dalam 

pembahasan, kesimpulan, dan abstrak. Kesimpulan memuat 

ringkasan hasil penelitian dan jawaban atas tujuan penelitian atau 

hipotesis. Berbeda dengan abstrak yang berupa paragraph dengan 

rangkaian kalimat yang terkesan “terpotong-potong”, kesimpulan 

dapat memuat uraian yang lebih luas dan mudah dibaca. 

  Saran yang dikemukakan seharusnya berasal dari hal-hal 

yang berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. 

Uraiannya meliputi kelemahan atau kekurangan penelitian yang 

telah dikerjakan, hal-hal yang perlu dilengkapi dan disempurnakan 

pada tahap berikutnya. 

 

C.  Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi/komprehensif/karya inovatif terdiri atas daftar 

pustaka (harus ada) dan lampiran. 

1. Daftar Pustaka 

 Bab ini berupa suatu daftar dari semua artikel jurnal dan pustaka lain 

yang diacu secara langsung di dalam tubuh tulisan, kecuali bahan-bahan yang 

tidak diterbitkan dan tidak dapat diperoleh dari perpustakaan. Teknik penulisan 

dan pengacuan dijelaskan secara terperinci pada Bab VI. 

 

2. Lampiran 

 Bagian ini didahului oleh satu halaman dengan tulisan LAMPIRAN di 

tengah-tengah bidang pengetikan, tanpa nomor halaman namun ikut dihitung. 

Bagian ini dapat berisi keterangan-keterangan yang dianggap penting untuk 

skripsi/komprehensif/karya inovatif, tetapi kalau ditempatkan di dalam teks 

akan mengganggu kelancaran membaca naskah tersebut. Semua lampiran 

diberi nomor urut, judul dan nomor halaman (melanjutkan dari nomor halaman 

daftar pustaka). Semua singkatan harus diberi penjelasan langsung dalam 



halaman yang bersangkutan, termasuk lambing-lambang statistika. Disamping 

hal-hal yang perlu disertakan, lampiran juga harus mengandung : 

a. Data lengkap dari setiap variable penelitian yang ditransfer dari instrument 

pengukuran. 

b. Perhitungan analisis data lengkap dengan rumus statistika yang digunakan. 

c. Instrumen penelitian 

d. Surat ijin penelitian 

e. Foto kegiatan penelitian 

 Lampiran juga berisi daftar riwayat hidup, namun jumlahnya tidak lebih 

dari satu halaman. Di dalamnya diuraikan tempat dan tanggal penulis 

dilahirkan, nama kedua orang tua, pendidik sejak sekolah dasar hingga 

menengah umum dan pengalaman kerja (bila ada, dengan menyebutkan secara 

singkat jabatan yang pernah dipangkunya), informasi mengenai publikasi 

ilmiah yang penting, penghargaan akademik, beasiswa, keanggotaan dalam 

himpunan profesi. Jadi, riwayat hidup ini memuat riwayat professional, bukan 

personal. Dokumen yang tidak ada relevansinya dengan penulisan tidak perlu 

dilampirkan.  

 

 

  

  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



BAB VI 

TEKNIK PENULISAN 

 

A. Pengetikan 

1. Kertas dan Ukuran 

 Skripsi/komprehensif/karya inovatif diketik di atas kertas berwarna putih 

ukuran A4 (21 X 29,7 cm), dengan berat 80 miligram. Apabila di dalam 

penulisan harus dipergunakan kertas khusus, seperti kertas millimeter untuk 

grafik, kertas kalkir untuk bagan, dan sejenisnya. Boleh digunakan pula kertas 

diluar batas ukuran yang telah ditentukan, kemudian dilipat sesuai dengan 

kertas naskah yang telah ditentukan. 

2. Kulit Muka & Penjilidan 

 Dijilid tebal dengan huruf mempergunakan tinta emas. Warna kulit muka 

berwarna biru dongker. 

3. Spasi Pengetikan 

 Untuk penulisan, jarak antar baris adalah dua spasi. Khusus untuk judul 

table dan judul gambar yang terdiri dari dua baris atau lebih, jarak antar baris 

adalah satu spasi. Pada daftar pustaka, jarak antar baris dalam satu pustaka 

adalah satu spasi, sedangkan jarak antar pustaka adalah dua spasi. 

4. Batas Margin Pengetikan 

 Naskah diketik rata kiri dan kanan dengan batas margin pengetikan naskah 

ditentukan sebagai berikut : 

Margin atas  : 4 cm 

Margin bawah : 3 cm 

Margin kiri  : 4 cm 

Margin kanan : 3 cm 



5. Pengetikan Alinea Baru 

 Pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan keenam dari margin kiri 

6. Pengetikan Bab, Subbab, dan anak subbab 

 Nama bab diketik dengan huruf capital dengan jarak 4 cm dari tepi atas 

kertas. Nomor urut bab ditulis dengan huruf romawi dan ditulis ditengah-

tengah kertas diatas nama bab. Pengetikan nama subbab dan nomor subbab 

dimulai dari tepi kiri. 


