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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penulisan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah  

Karya tulis ilmiah di Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) memiliki peranan 

dan kedudukan yang sangat penting dan merupakan bagian dari tuntutan formal akademik. 

Ditinjau dari jenisnya, karya tulis ilmiah yang terdapat di UMKO terdiri atas makalah, 

laporan buku, laporan bab,  artikel, skripsi, dan laporan penelitian. Ditinjau dari tujuan 

penulisannya, karya tulis ilmiah dibedakan dalam tiga jenis. Pertama, yang ditulis untuk 

memenuhi tugas-tugas perkuliahan, yaitu makalah, laporan buku, dan laporan bab. 

Kedua, karya ilmiah yang ditulis sebagai syarat penyelesaian tugas akhir studi 

mahasiswa, yaitu makalah dan skripsi. Ketiga, yang ditulis oleh dosen untuk memenuhi 

tugas penelitian sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu artikel dan laporan 

penelitian. 

UMKO  menyediakan dua jalur penyelesaian akhir studi pada jenjang S-1 (program 

sarjana), yaitu jalur   skripsi dan makalah ilmiah. Pada dasarnya setiap mahasiswa 

diarahkan untuk menempuh jalur skripsi. Akan tetapi, dengan alasan tertentu seorang 

mahasiswa dapat memilih jalur makalah ilmiah. Pada masing-masing jalur terdapat 

persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa, baik yang menyangkut masalah akademik 

maupun nonakademik. Persyaratan mengenai pemilihan jalur penyelesaian studi diatur 

dalam buku Pedoman Akademik UMKO.  

Perbedaan latar belakang keilmuan, latar  belakang pendidikan, dan pengalaman 

dalam bidang penelitian antara satu dosen dengan dosen yang lain dapat memunculkan 

perbedaan tuntutan terhadap jenis, tingkat kesukaran, dan sistematika karya tulis ilmiah 

antarprogram studi dan antardosen pembimbing yang satu dengan dosen pembimbing 

yang lain.  Perbedaan itu, misalnya mengenai jenis karya ilmiah yang boleh dan tidak 

boleh ditulis oleh mahasiswa, sistematika karya ilmiah, cara merujuk dan menulis daftar 

pustaka, dan penomoran. Perbedaan tersebut tidak saja membingungkan mahasiswa, 

tetapi  juga kadang-kadang membingungkan dosen. Dalam kondisi tertentu hal tersebut 

akan menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.  

Kondisi di atas mengharuskan adanya suatu pedoman agar ada kesamaan 

pandangan antara dosen dan mahasiswa, juga antara dosen yang satu dengan dosen 

yang lain menyangkut pengertian, ruang lingkup, karakteristik, sistematika, dan teknik 

penulisan karya ilmiah yang dihasilkan sivitas akademika UMKO. Meskipun demikian, 

dimungkinkan adanya modifikasi sesuai dengan kekhasan masing-masing program 

studi. Tentu saja sepanjang modifikasi tersebut tidak bertentangan dengan pedoman 

umum ini. 

Buku pedoman ini hanya berlaku untuk karya ilmiah yang ditulis atas nama dan 

untuk UMKO, baik karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa maupun dosen (baik 

didanai oleh institusi maupun mandiri). Akan halnya, karya tulis ilmiah, misalnya 

penelitian, yang didanai oleh instansi lain, misalnya hibah dari Kemendikbud, segala 

sesuatunya mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh instansi penyandang dana.    
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1.2   Tujuan Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan panduan/pedoman umum 

kepada mahasiswa dan dosen dalam menulis karya ilmiah. Dengan demikian, akan tercipta 

kesamaan pemahaman mengenai  jenis, ruang lingkup, sistematika, isi, dan teknik penulisan 

karya ilmiah di lingkungan UMKO. 

1.3  Jenis-Jenis Karya Ilmiah 

Terdapat berbagai  jenis karya ilmiah  di lingkungan akademik dan perguruan 

tinggi di Indonesia. Secara umum karya ilmiah itu dapat dikelompokkan atas  (1) skripsi, 

tesis, dan disertasi, (2) laporan bab dan laporan buku, (3) makalah, (4) artikel, dan (5) 

laporan penelitian. Karya ilmiah akademik di UMKO hanya  (1) skripsi, (2) laporan bab 

dan laporan buku, (3) makalah, (4) artikel, dan (5) laporan penelitian. Hal ini karena 

sampai saat ini UMKO hanya menyelenggarakan  program sarjana (S-1)  

1.4  Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah 

Kode etik adalah norma-norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat 

dan sivitas akademika yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini 

berkaitan dengan pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, 

dan penyebutan sumber data atau informan penelitian. 

Penulis karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang lazim 

disebut plagiat. Plagiat merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan tulisan 

atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran sendiri. 

Agar tidak digolongkan sebagai plagiator, penulis karya ilmiah wajib secara jujur 

menyebutkan/mencantumkan rujukan atas bahan atau pikiran yang diambil dari sumber 

lain.  

Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (instrumen, bagan, gambar, dan 

tabel), penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin 

dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus 

menyebutkan sumbernya dengan penjelasan bahwa bahan tersebut diambil secara 

utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan.  

Nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak 

boleh dicantumkan tanpa persetujuan informan dan/atau jika pencantuman nama 

tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber 

data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. 

Berkaitan dengan kode etik penulisan karya ilmiah ini, Rektor UMKO telah 

menerbitkan Surat Keputusan tentang Pencegahan Plagiarisme di Lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Kotabumi.  

1.5  Sistematika Isi Buku  

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini terdiri atas 9 (sembilan) bagian. 

Bagian  I berisi latar belakang, tujuan penulisan buku, jenis-jenis karya ilmiah, kode etik 

penulisan karya ilmiah, dan sistematika isi buku. Bagian II berisi uraian mengenai 

makalah ilmiah yang meliputi pengertian, jenis, sistematika, dan isi, serta  makalah 
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sebagai tugas akhir program sarjana. Dalam Bagian III dijelaskan ikhwal laporan bab 

dan laporan buku. Bagian IV berisi paparan mengenai artikel yang meliputi pengertian, 

jenis, sistematika, dan isi artikel hasil penelitian dan bukan hasil penelitian.  Bagian V 

berisi penjelasan mengenai pengertian, karakteristik, pembimbingan, penilaian, 

sistematika, dan isi skripsi.  Bagian VI berisi penjelasan mengenai pengertian, 

karakteristik, persyaratan dan prosedur, serta isi laporan penelitian. Pada bagian 

sistematika dan isi laporan penelitian ini akan dibicarakan lima jenis laporan penelitian, 

yaitu laporan penelitian hasil penelitian kuantitatif, kualitatif, penelitian dan pengembangan, 

kajian pustaka, dan penelitian tindakan/tindakan kelas.  Selanjutnya, pada bagian VII 

dipaparkan teknik penulisan karya ilmiah yang meliputi penggunaan bahasa, pencetakan 

dan penjilidan, rujukan dan daftar pustaka, penulisan angka dan simbol, dan penulisan 

singkatan. Pada bagian VIII dipaparkan mengenai rancangan dan proposal penelitian. 

Bagian akhir dari buku pedoman ini berisi penutup dan lampiran-lampiran. 

  



 

 
 
PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH - UMKO  
 

4 

 

 

II. MAKALAH ILMIAH 

 

2.1  Pengertian Makalah Ilmiah  

Makalah ilmiah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu 

masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai 

analisis yang logis dan objektif. Makalah biasanya ditulis untuk memenuhi tugas 

terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan 

dalam forum ilmiah.  

Makalah memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) merupakan hasil kajian 

pustaka dan/atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan 

cakupan permasalahan suatu perkuliahan; (2) mengilustrasikan pemahaman 

mahasiswa tentang permasalahan teoretis yang dikaji atau kemampuan mahasiswa 

dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan 

perkuliahan; (3) menunjukkan kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap isi dari 

berbagai sumber yang digunakan; dan (4) mendemonstrasikan kemampuan 

mahasiswa meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan/sintesis yang 

utuh. 

 

2.2 Jenis Makalah  

Makalah dapat dibedakan dari beberapa segi. Berdasarkan sifat dan jenis  

pernalaran, makalah dibedakan atas makalah deduktif dan induktif. Berdasarkan jumlah 

halaman makalah dibedakan atas makalah panjang dan makalah pendek. Kemudian 

berdasarkan sikap penulis, makalah dapat dibedakan atas makalah biasa (common 

paper) dan makalah posisi (position paper). 

Makalah deduktif merupakan makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian 

teoretik yang relevan dengan masalah yang dibahas, sedangkan makalah induktif 

merupakan makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang relevan yang 

diperoleh di lapangan.  

Berdasarkan pada jumlah halaman, makalah dapat dibedakan atas makalah 

panjang dan makalah pendek. Makalah panjang adalah makalah yang isinya minimal 

dua puluh halaman, sedangkan makalah pendek adalah makalah yang isinya kurang 

dari dua puluh halaman. Yang dimaksud dengan isi di sini adalah dari pendahuluan 

sampai dengan penutup. Jadi, tidak termasuk bagian awal (seperti sampul, daftar isi, 

dan kata pengantar) dan bagian akhir (daftar pustaka dan lampiran).   

Makalah biasa menggambarkan pemahaman penulis terhadap permasalahan 

yang dibahas. Dalam makalah ini, penulis secara deskriptif memaparkan berbagai aliran 

atau pandangan tentang masalah yang dikaji. Penulis juga memberikan pendapat, baik 

berupa kritik maupun saran mengenai aliran atau pandangan yang dikemukakannya. 

Dalam makalah ini penulis tidak memihak salah satu aliran atau pandangan tertentu 

dan berargumentasi untuk mempertahankan keberpihakannya itu. Makalah posisi 

menunjukkan posisi teoretik penulis dalam suatu kajian. Penulis dituntut tidak saja 

menunjukkan penguasaan terhadap suatu teori atau pandangan tertentu saja, tetapi 

juga harus menunjukkan posisi dirinya disertai dengan argumentasi yang didukung 
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dengan teori atau data yang relevan dan sahih. Dalam menyusun makalah posisi, 

penulis harus mempelajari berbagai sumber tentang aliran atau pandangan tertentu 

dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam bahasannya penulis dapat memihak 

pada salah satu aliran atau pendapat atau meramu dan menyimpulkan beberapa 

pendapat/teori yang ada. Dengan demikian, untuk membuat makalah posisi, seseorang 

harus memiliki kompetensi analitis, sintesis, dan evaluasi yang baik.    

   

2.3  Sistematika dan Isi Makalah  

Pada bagian ini, akan disampaikan sistematika, isi, dan teknik penulisan  

makalah panjang, makalah pendek, dan makalah sebagai tugas akhir program sarjana. 

Sistematika, isi, dan teknik penulisan ini berlaku untuk makalah deduktif dan induktif  

baik yang merupakan makalah biasa maupun makalah posisi.  

 

2.3.1 Makalah Panjang 

Sistematika makalah panjang adalah sebagai berikut. Bagian Awal, terdiri atas 

sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar (jika ada). Bagian Inti  

terdiri atas pendahuluan, memuat latar belakang masalah, masalah/topik bahasan, 

tujuan penulisan makalah; teks utama merupakan paparan dari masalah/topik yang 

dibahas; dan penutup. Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran (jika ada).  

Adapun isi makalah panjang adalah sebagai berikut. 

 

Sampul  

Halaman sampul makalah berisi judul, maksud penulisan makalah, nama 

penulis, logo Universitas Muhammadiyah Kotabumi, nama Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi, tempat, dan waktu (bulan dan tahun)  penulisan makalah.  

 

Kata Pengantar 

Jika dipandang perlu, makalah dapat dilengkapi dengan kata pengantar. Kata 
“KATA PENGANTAR” (tanpa tanda petik) dituliskan seluruhnya dengan huruf kapital 
empat spasi dari pias/margin atas dan pada posisi tengah (center). Kata pengantar 
berisi ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wataala,  ulasan singkat dan 
menarik menyangkut masalah yang dibahas dalam makalah, dan ucapan terima kasih 
kepada para pihak yang berjasa dalam penulisan makalah. Kata Pengantar 
maksimum satu halaman diketik dalam spasi tunggal. Pada bagian akhir di sudut 
kanan bawah dituliskan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan makalah 
diikuti dengan kata “Penulis” tanpa nama atau inisial nama penulis juga tanpa tanda 
tangan.    

 

Daftar Isi 

Daftar isi berfungsi memberikan panduan dan gambaran tentang garis besar 
isi makalah. Melalui daftar isi, pembaca dapat dengan mudah menemukan bagian-
bagian pembangun makalah. Selain itu, melalui daftar isi sistematika makalah yang 
digunakan penulis dapat terlihat dengan jelas. Daftar isi berisi informasi tentang 
nomor urut, judul bagian, subjudul bagian, dan anak subjudul bagian, serta nomor 
halaman.  
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Daftar Tabel dan Gambar  

Jika dalam makalah terdapat tabel dan gambar masing-masing lebih dari dua 

tabel/gambar, perlu dibuat daftar tabel dan daftar gambar secara terpisah. Namun, 

jika masing-masing hanya ada dua atau kurang dari dua tabel/gambar, keduanya 

dapat digabungkan dalam satu “Daftar Tabel dan Gambar”. 

Daftar tabel dan gambar berisi informasi tentang nomor tabel dan gambar, 

judul, dan halaman letak tabel dan gambar tersebut. Dalam daftar tabel dan gambar 

kata “tabel” atau “gambar”  tidak perlu diulang pada setiap nomor tabel/gambar, tetapi 

cukup  dituliskan satu kali pada sudut kiri atas di bawah judul “Daftar Tabel” atau 

“Daftar Gambar” atau “ Daftar Tabel dan Gambar”.  

Pendahuluan 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang dibahas dalam makalah, topik 

bahasan/masalah beserta batasannya, dan tujuan penulisan makalah. Ketiganya 

dibahas dalam satu kesatuan yang terintegrasi, tidak dalam subjudul tersendiri. 

Latar belakang masalah yang dibahas dalam makalah berfungsi (1) 

mengantarkan pembaca pada masalah/topik yang dibahas dan (2) menunjukkan 

bahwa masalah/topik benar-benar perlu dibahas. Uraian pada latar belakang masalah 

di- awali dengan hal-hal yang melandasi perlunya ditulis makalah berupa paparan 

teoretis/praktis dan bukan alasan pribadi. Paparan hendaknya dimulai dengan kondisi 

ideal yang diharapkan diikuti dengan paparan tentang kondisi nyata (yang terjadi saat 

ini). Dari paparan tersebut akan terlihat adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang 

diharapkan dengan kondisi nyata. Oleh karena itu, masalah/topik tersebut menjadi 

layak untuk dibahas. Uraian pada bagian “pendahuluan” ini diakhiri dengan paparan 

mengenai tujuan penulisan makalah. Tujuan penulisan makalah dimaksud adalah 

tujuan menyangkut masalah yang dibahas dan bukan tujuan yang bersifat pribadi, 

seperti untuk memenuhi tugas mata kuliah tertentu. 

 

Teks Utama/Pembahasan 

Frasa “Teks Utama”dan kata “Pembahasan”  bukan merupakan subjudul 

bagian ini (tidak ada judul “Pembahasan” dalam makalah). Bagian ini berisi 

pembahasan topik dan subtopik makalah, sesuai dengan tujuan penulisan makalah, 

secara tuntas dan mendalam dengan ringkas, lancar, langsung pada persoalan, dan 

menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bagian ini dapat terdiri atas beberapa 

subjudul bergantung pada keluasan topik.  

Penutup 

Bagian penutup dapat berisi (1) penegasan kembali/ringkasan pembahasan 

tanpa simpulan, (2) simpulan dari pembahasan pada teks utama, dan (3) 

saran/rekomendasi  (jika dipandang perlu). Saran atau rekomendasi yang 

disampaikan hendaknya relevan dengan pembahasan dan eksplisit (yang dituju dan  

yang disarankan) 
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Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi semua sumber yang dirujuk/dikutip dalam makalah. 

Bahan pustaka yang dibaca (mungkin memengaruhi isi tulisan), tetapi tidak 

dirujuk/dikutip dalam teks tidak dituliskan dalam daftar pustaka. Sumber rujukan dapat 

berupa artikel pada jurnal, laporan penelitian, makalah seminar, skripsi, tesis, 

disertasi, prosiding, buku, cakram padat, artikel pada media massa, dan lain-lain, baik 

dalam bentuk tulis, lisan, maupun dalam bentuk digital. 

Lampiran (jika ada) 

Hal-hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam penulisan makalah, 

misalnya data (angka-angka/deskripsi verbal) 

2.3.2 Makalah Pendek 

Pada dasarnya sistematika makalah pendek tidak terlalu berbeda dengan 

makalah panjang. Mengingat keterbatasan jumlah halaman, makalah pendek langsung 

pada hal-hal utama dalam makalah. Sistematika makalah pendek adalah sebagai 

berikut. Bagian Awal, yaitu sampul makalah dan kata pengantar (jika dipandang perlu); 

bagian inti, yang terdiri atas pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

masalah/topik bahasan, tujuan penulisan makalah; teks utama, yang merupakan 

paparan dari masalah/topik yang dibahas; dan penutup. Bagian akhir, yaitu daftar 

pustaka.  

Isi makalah pendek sama dengan isi makalah panjang. Akan tetapi, uraian pada 

makalah pendek hanya memuat hal-hal yang sangat penting sehubungan dengan 

masalah yang dibahas. Uraian yang berbelit-belit dan paparan yang panjang lebar 

hendaknya dihindari. 

 

2.4  Makalah sebagai Tugas Akhir Program Sarjana 

2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup 

Untuk menyelesaikan studi program sarjana (S-1) pada UMKO, mahasiswa yang 

memenuhi syarat ditetapkan dapat menempuh jalur penulisan karya ilmiah yang berupa 

makalah ilmiah sesuai peraturan pada masing-masing fakultas atau program studi. 

Makalah ilmiah sebagai tugas akhir program sarjana pada UMKO  berupa makalah 

panjang (minimal 20 halaman), deduktif/induktif, dan merupakan makalah posisi 

(position paper). Ruang lingkup makalah tugas akhir difokuskan pada bidang kajian 

sesuai program studi pada masing-masing program studi di lingkungan UMKO.    

2.4.2 Persyaratan dan Prosedur Penulisan Makalah Tugas Akhir   

Penulisan makalah sebagai tugas akhir program sarjana diawali dengan 

pengajuan judul oleh mahasiswa. Mahasiswa yang berhak mengajukan judul makalah 

adalah yang memenuhi syarat: (1) telah lulus minimum 130 sks dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) minimum 2,50; (2) telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan 

dan mata kuliah Metode Penelitian dalam bidang studi masing-masing dengan nilai 
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minimum “C”. Persyaratan lebih lanjut terdapat pada pedoman akademik UMKO atau 

panduan akademik Fakultas.  

Persetujuan terhadap judul yang diajukan mahasiswa dan penunjukan dosen 

pembimbing penulisan makalah dituangkan dalam surat keputusan Dekan Fakultas. 

Apabila mahasiswa  keberatan dengan penetapan  pembimbing, dengan alasan yang 

dapat diterima, mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian pembimbing 

kepada Dekan Fakultas dengan persetujuan dan melalui ketua program studi paling 

lambat 14 hari sejak diterimanya SK pengangkatan pembimbing. Setelah diterimanya 

SK Penetapan Judul dan Pembimbing Penulisan Makalah, dan tidak ada keberatan 

atas penetapan pembimbing, mahasiswa dapat mulai menulis makalah tugas akhir 

program sarjana dengan dibimbing oleh dosen pembimbing. 

Dalam waktu selambat-lambatnya dua semester (satu tahun) sejak diterimanya 

SK penetapan judul dan pembimbing makalah, mahasiswa harus sudah menyelesaikan 

makalah tersebut. Jika dalam waktu satu tahun makalah tidak juga selesai (siap diuji), 

mahasiswa harus mengganti judul atau beralih jalur penyelesaian studi. Alih jalur 

penyelesaian studi dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari dosen pembimbing 

dan ketua program studi.   

2.4.3 Pembimbingan 

Penyelesaian makalah tugas akhir program sarjana melalui tiga tahap, yaitu 

persiapan, pembimbingan, dan ujian. Pada tahap persiapan, mahasiswa dianjurkan 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan/atau dosen lain  yang memiliki 

keahlian sesuai dengan topik makalah. Tujuannya adalah untuk memantapkan  topik 

makalah. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, mahasiswa mengajukan judul kepada 

ketua program studi dengan mengisi blangko yang disediakan, yang memuat judul 

makalah, latar belakang masalah, dan rumusan  masalah. 

Dalam penulisan makalah, mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen 

pembimbing. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai pembimbing makalah adalah (1) 

serendah-rendahnya berjenjang jabatan akademik “Asisten Ahli”; dan (2) memiliki 

keahlian yang relevan dengan masalah/topik makalah yang ditulis oleh mahasiswa. 

Tugas pembimbing penulisan makalah adalah (1) memberikan arahan tentang 

rumusan akhir judul, sistematika, dan materi makalah; (2) menelaah dan memberikan 

rekomendasi tentang kebenaran hal-hal yang bersifat teknis keilmuan sesuai dengan 

bidang kajian mahasiswa, dan (3) memberikan persetujuan akhir terhadap naskah 

makalah yang akan diajukan ke sidang ujian. 

Setelah naskah makalah dan proses penulisannya oleh  pembimbing dan ketua 

program studi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, mahasiswa mengajukan 

usulan ujian makalah kepada ketua program studi. Mahasiswa berhak untuk mengikuti 

ujian makalah setelah memenuhi syarat: (1) lulus semua mata kuliah (habis teori) 

dengan IPK minimum 2,50; (2) disetujui pembimbing dan ketua program studi (dengan 

bukti tanda tangan pada naskah makalah) dengan tebal makalah minimum 20 halaman 

(tidak termasuk bagian awal dan bagian akhir); (3) administratif sesuai dengan 

ketentuan UMKO. Ujian makalah dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas usulan 

ketua program studi kepada Pimpinan Fakultas. Jadwal ujian dan dosen penguji ujian 

makalah ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas atas usulan ketua program studi. Hasil 
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ujian makalah diumumkan setelah pelaksanaan ujian selesai oleh pejabat struktural 

tertinggi yang hadir pada saat pengumuman hasil ujian.  

Penilaian dilakukan oleh tiga orang dosen penguji yang terdiri atas seorang  dosen 

pembimbing yang bertindak sebagai ketua penguji dan dua orang penguji bukan 

pembimbing. Penguji bukan pembimbing bertugas sebagai penguji utama. Penilaian 

dilakukan dengan menggunakan format penilaian sesuai dengan SOP Tugas Akhir 

UMKO. 

2.4.4 Sistematika dan Teknik Penulisan Makalah Tugas Akhir Program Sarjana 

Sistematika makalah sebagai tugas akhir program sarjana adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN  

HALAMAN PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

MOTO (jika ada) 

PERSEMBAHAN (jika ada) 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Masalah/Topik Bahasan 

1.3 Tujuan Penulisan Makalah 

II. PEMBAHASAN  

(Kata “PEMBAHASAN” bukan merupakan subjudul. Subjudul disesuaikan dengan 

topik makalah.  Bagian ini dapat terdiri atas beberapa subjudul berdasarkan keluasan 

topik/ masalah yang dibahas). 

III. PENUTUP 

 DAFTAR PUSTAKA 

 RIWAYAT HIDUP 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Adapun teknik penulisan dan isi makalah tugas akhir program sarjana adalah 

sebagai berikut. 
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       Halaman Sampul 

Sampul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Setiap bagian dari sampul, seperti 

judul, nama dan NPM, fakultas, nama institusi, kota/kabupaten,  dan tahun ditulis dalam 

spasi tunggal. Jarak antarbagian  diatur sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan 

indah. Judul yang tidak cukup ditulis dalam satu baris hendaknya disusun seperti 

piramida atau piramida terbalik. Jarak tepi kertas bagian atas dengan judul adalah 4 

cm dan jarak tepi bawah kertas dengan bulan dan tahun adalah 3 cm.  

Halaman Judul  

Halaman judul makalah sebagai tugas akhir program sarjana secara umum sama 

dengan halaman sampul. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan huruf kapital 

dan tujuan makalah. Pada bagian lain huruf kapital dipergunakan pada awal kata, 

kecuali kata seperti dan, atau, terhadap, antara, di, ke, dan dari.  

Lembar Persetujuan Pembimbing  

Lembar persetujuan ini berisi pernyataan bahwa makalah ilmiah telah memenuhi 

syarat  dan disetujui oleh pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi untuk 

diuji.  

Lembar Pengesahan Penguji  

Lembar pengesahan ini berisi pernyataan bahwa makalah ilmiah telah 

dipertahankan di depan dewan penguji, tanggal  ujian, dan pengesahan Dekan Fakultas. 

Pernyataan Keaslian Karya Tulis   

Pernyataan keaslian karya tulis menegaskan bahwa karya tulis tersebut 

(makalah ilmiah tugas akhir program sarjana) adalah benar-benar karya 

mahasiswa yang bersangkutan, dan bukan hasil jiplakan. 

Moto  

Halaman moto bersifat tidak wajib (boleh ada boleh tidak). Kalau ada, moto harus 

berkaitan dengan topik. Moto tidak boleh lebih dari satu halaman. Moto ditulis 

sedemikian rupa sehingga terlihat serasi, rapi, dan menarik. Moto boleh ditulis letak 

tengah (center), rata kanan, atau rata kiri; di tengah halaman, mendekati pias atas, atau 

mendekati pias bawah. 

Persembahan  

Seperti halnya moto, halaman persembahan juga tidak wajib (boleh ada boleh 

tidak). Kalau ada halaman persembahan tidak boleh lebih dari dari satu halaman. 

Persembahan ditulis sedemikian rupa sehingga terlihat serasi, rapi, dan menarik. 

Persembahan  boleh ditulis letak tengah (center), rata kanan, atau rata kiri; di tengah 

halaman, mendekati pias atas, atau mendekati pias bawah. Persembahan ditujukan 

kepada orang-orang atau pihak yang sangat berarti bagi peneliti, baik berarti dalam 

kehidupan secara umum, maupun sangat berarti dalam kaitannya dengan penulisan 

skripsi. Lazimnya persembahan  hanya ditujukan kepada orang-orang dan/atau pihak-

pihak yang “sangat berarti” sehingga jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Pihak lain 

yang berarti, tetapi tidak disebutkan dalam persembahan dapat disebutkan pada 
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bagian ucapan terima kasih dalam kata pengantar.  

Abstrak 

Abstrak merupakan uraian singkat dan lengkap dari makalah. Abstrak berisi 

masalah/topik makalah, tujuan penulisan makalah, dan ringkasan pembahasan serta 

simpulan. Panjang abstrak satu halaman (dalam satu paragraf). Abstrak diketik dengan 

spasi tunggal (1 spasi)..  

Kata Pengantar 

Gabungan kata “KATA PENGANTAR” (tanpa tanda petik) ditulis seluruhnya 

dengan huruf kapital empat spasi dari pias atas dan pada posisi tengah (center). Kata 

pengantar berisi ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wataala, ulasan singkat 

dan menarik menyangkut masalah yang dibahas dalam makalah, dan ucapan terima 

kasih kepada para pihak yang berjasa dalam penulisan makalah. Kata Pengantar 

maksimum dua halaman diketik dalam spasi tunggal. Pada bagian akhir di sudut kanan 

bawah dituliskan nama tempat/kota, tanggal, bulan dan tahun penulisan makalah diikuti 

dengan kata “Penulis” tanpa nama atau inisial nama penulis dan tanpa tanda tangan.  

Daftar Isi 

Kata “DAFTAR ISI” (tanpa tanda petik) dituliskan seluruhnya dengan huruf kapital 

empat spasi dari pias atas pada posisi tengah (center). Judul bagian makalah ditulis 

dengan huruf kecil kecuali huruf awal kata  selain kata tugas. Judul bagian dan 

subbagian diikuti nomor halaman. Jarak ketik antarbagian 2 spasi dan antarbaris dalam 

satu bagian 1 spasi.  

Daftar Tabel/Gambar 

Kata “DAFTAR TABEL” atau “DAFTAR GAMBAR” atau “DAFTAR TABEL DAN 

GAMBAR” tanpa tanda petik dituliskan seluruhnya dengan huruf kapital 4 spasi dari 

pias atas pada posisi tengah (center). Identitas tabel dan gambar (nomor dan judul) 

ditulis lengkap dan sama persis dengan yang tertulis dalam tubuh tulisan diikuti dengan 

nomor halaman tempat tabel dan gambar itu berada.  Judul tabel dan gambar ditulis 

dengan huruf kecil, kecuali huruf awal kata  selain kata tugas. Jarak ketik antartabel 

dan gambar adalah dua spasi dan judul yang lebih dari satu baris antarbaris diketik 

dalam spasi tunggal.   

Pendahuluan 

Ada dua cara penulisan pendahuluan. Kedua cara itu adalah sebagai berikut. 

1) Setiap unsur dari bagian pendahuluan ditonjolkan sebagai subbagian.  



 

 
 
PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH - UMKO  
 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Unsur pendahuluan tidak dituliskan sebagai subbagian. Dengan cara kedua ini 

subbagian dari pendahuluan tidak ditulis dengan subjudul tersendiri, tetapi 

menyatu di bawah judul “Pendahuluan”. Pergantian unsur ditandai dengan 

pergantian paragraf. Cara kedua ini dipakai dalam penulisan makalah pendek. 

Pembahasan 

Frasa “Teks Utama” dan kata “Pembahasan” bukan merupakan subjudul bagian 

ini (tidak ada judul “Pembahasan” dalam makalah). Bagian ini berisi pembahasan topik 

dan subtopik makalah, sesuai dengan tujuan penulisan makalah, secara tuntas dan 

mendalam dengan ringkas, lancar, langsung pada persoalan, dan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar. Bagian ini dapat terdiri atas beberapa subjudul 

bergantung pada keluasan topik.  

Penutup 

Bagian penutup dapat berisi (1) penegasan kembali/ringkasan pembahasan tanpa 

simpulan, (2) simpulan dari pembahasan pada teks utama, dan (3) saran/rekomendasi  

(jika dipandang perlu). Saran atau rekomendasi yang disampaikan hendaknya 

berkaitan langsung dan relevan dengan pembahasan serta  eksplisit (yang dituju dan  

yang disarankan).  

Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis (buku, artikel jurnal, dokumen 

resmi, atau sumber-sumber lain dari internet) atau tercetak (misalnya CD, video, 

film, atau kaset) yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. 

Jadi, semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum dalam uraian harus  

dicantumkan dalam daftar pustaka dan sumber-sumber yang pernah dibaca oleh 

peneliti, tetapi tidak pernah digunakan (tidak dikutip) dalam penulisan karya ilmiah 

tersebut tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. 
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Kata “DAFTAR PUSTAKA” (tanpa tanda kutip) diketik letak tengah (center) 

dengan jarak 4 spasi dari pias atas. Daftar Pustaka ditulis berurutan secara 

alfabetis tanpa nomor urut menggunakan paragraf gantung (hanging paragraph). Satu 

sumber pustaka yang lebih dari satu baris ditulis dengan jarak antarbaris  satu spasi 

dan jarak antara sumber pustaka yang satu dan   sumber pustaka berikutnya 

adalah dua spasi. Cara menulis daftar pustaka secara khusus dijelaskan pada BAB VII 

(Teknik Penulisan). 

Riwayat Hidup  

Riwayat hidup dan hanya menyampaikan hal-hal yang relevan dengan kegiatan 

ilmiah dan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dan program studi yang ditekuni 

mahasiswa. Jadi, tidak semua informasi tentang yang bersangkutan disampaikan. 

Riwayat hidup memuat informasi mengenai  nama lengkap, tempat dan tanggal 

lahir, orang tua, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan jabatan (bagi yang 

telah bekerja), prestasi-prestasi yang pernah dicapai, kegiatan ilmiah dan kegiatan lain 

sesuai dengan program studi yang diikuti, dan karya ilmiah yang pernah dihasilkan 

dan dipublikasikan/diterbitkan (kalau ada). Riwayat hidup dapat disusun dalam 

bentuk narasi/uraian yang singkat dan padat.  

Lampiran-lampiran  

Lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penulisan 

makalah menjadi satu karya tulis ilmiah. Untuk memudahkan pembaca, setiap lampiran 

diberi nomor unit sesuai dengan urutan penggunaannya, dan diberi judul. Nomor 

unit lampiran dinyatakan dengan satu angka arab. Lampiran yang berupa dokumen 

tidak terpisahkan dari makalah, seperti data yang berupa angka atau deskripsi verbal 

disajikan lebih dahulu diikuti dengan dokumen yang bersifat administratif, seperti kartu 

konsultasi, SK Penetapan Judul dan Pembimbing Penulisan Makalah, dan SK Penguji. 

Lampiran diberi nomor  halaman yang merupakan kelanjutan dari isi makalah sebagai 

tugas akhir program sarjana.  
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III.   LAPORAN BAB DAN LAPORAN BUKU 

 

Laporan bab dan laporan buku merupakan salah satu wujud karya ilmiah yang 

mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa terhadap isi bab dan buku yang dilaporkan.   

3.1  Laporan Bab 

Laporan bab merupakan  karya ilmiah yang menggambarkan pemahaman 

mahasiswa terhadap isi suatu bab dari sebuah buku. Dalam laporan bab mahasiswa 

menguraikan isi pokok pikiran pengarang yang dijelaskan dalam bab yang bersangkutan 

diikuti dengan  pendapat mahasiswa terhadap isi bab. Uraian isi pokok bab memuat ruang 

lingkup permasalahan yang dibahas, cara pengarang menjelaskan dan menyelesaikan 

permasalahan, konsep/teori yang dikembangkan, dan terakhir diikuti dengan simpulan. 

Laporan bab dibuat mahasiswa lazimnya untuk dipresentasikan di depan kelas pada 

perkuliahan. Pembuatan laporan bab dan laporan buku bertujuan untuk memperluas dan 

memperdalam pemahaman mahasiswa tentang topik tertentu yang relevan dengan isi 

perkuliahan. 

Untuk membuat laporan bab dan laporan buku perlu dipilih bahan yang representatif. 

Beberapa kriteria yang dapat dipedomani untuk memilih bahan laporan bab dan laporan 

buku adalah sebagai berikut. (1) isi bab/buku/artikel dalam jurnal  relevan dengan topik 

perkuliahan, (2) isi bab/buku/artikel dalam jurnal  berkualitas baik, dan (3) buku/artikel jurnal  

yang akan dibuat laporannya harus mutakhir/aktual, misalnya terbitan sepuluh tahun 

terakhir (semakin mutakhir semakin baik). 

Buku atau artikel jurnal lama dapat dipakai jika (1) topik kajian tentang sejarah, (2) 

kajian dalam buku tersebut mendasari kajian-kajian berikutnya, dan (3) buku merupakan 

adikarya (master piece) suatu bidang ilmu tertentu atau merupakan buku klasik.  

Adapun sistematika dan isi laporan bab adalah sebagai berikut. 

A.  Spesifikasi Buku 

1.  Judul 

2.  Penulis  

3.  Tahun Terbit 

4.  Penerbit 

 Tempat Terbit 

 Jumlah Halaman  

 Jumlah Bab  

 Ukuran Buku  

 Spesifikasi Bab  

a.  Nomor dan Judul  

b. Jumlah Halaman  
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c. Nomor Halaman  

B.  Rangkuman Isi Bab 

Uraian isi bab sesuai dengan bab yang dibahas  

C. Tanggapan atas Isi Bab 

Uraian tanggapan penulis atas isi bab; uraian dapat berupa kedudukan bab tersebut 

dalam keseluruhan  buku, kelemahan, dan keunggulan isi bab.  Buku/sumber lain 

yang relevan dengan isi bab yang dibahas dapat dipergunakan dalam pemberian 

tanggapan. 

E. Simpulan 

Daftar Pustaka   

3.2  Laporan Buku 

Laporan buku merupakan karya ilmiah yang menggambarkan pemahaman 

mahasiswa terhadap isi dari sebuah buku. Dalam laporan buku, mahasiswa menguraikan 

isi pokok pikiran pengarang yang dijelaskan dalam buku yang bersangkutan diikuti dengan  

pendapat/tanggapan mahasiswa terhadap isi buku. Uraian isi pokok buku memuat ruang 

lingkup permasalahan yang dibahas, cara pengarang menjelaskan dan menyelesaikan 

permasalahan, konsep/teori yang dikembangkan, dan terakhir diikuti dengan simpulan. 

Dalam menanggapi isi buku mahasiswa hendaknya menggunakan rujukan/buku  lain yang 

berisi hal-hal yang relevan dengan buku yang dibahas. Setelah memberikan tanggapan atas 

isi buku, selanjutnya mahasiswa menyimpulkan isi buku menurut pandangan mahasiswa. 

Laporan buku, lazimnya, dibuat oleh mahasiswa sebagai tugas akhir atau tugas tengah 

semester dari mata kuliah tertentu. 

Adapun sistematika dan isi laporan buku adalah sebagai berikut. 

Sampul 

A. Spesifikasi Buku 

Judul   

Penulis   

Tahun Terbit  

Penerbit   

Tempat Terbit  

Jumlah Halaman  

Jumlah Bab   

Ukuran Buku   

B. Rangkuman Isi Buku 

Uraian secara singkat isi tiap bab/bagian  dari buku 

C. Tanggapan atas Isi Buku 
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Uraian tanggapan penulis atas isi buku; uraian dapat berupa kelemahan dan 

keunggulan isi buku. Tanggapan penulis atas isi buku dapat menggunakan sumber 

lain yang relevan dengan materi bahasan. 

D. Simpulan 

Daftar Pustaka 
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IV.  ARTIKEL ILMIAH 

 

4.1. Pengertian dan Jenis-jenis Artikel Ilmiah 

Artikel merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku 

kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman/konvensi 

ilmiah yang ditetapkan. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang didasarkan pada ilmu 

pengetahuan yang berupa hasil penelitian atau telaah kritis terhadap suatu masalah. Artikel 

ilmiah memiliki bentuk, struktur, dan sifat-sifat tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus 

mengikuti pola, teknik, dan kaidah-kaidah tertentu.  

Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam buku kumpulan artikel, jurnal atau majalah 

berkala ada yang merupakan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual atau 

nonpenelitian. Artikel tersebut berisi hal-hal yang penting-penting saja karena ruang yang 

tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Hal ini disebabkan  setiap kali terbit sebuah jurnal 

memuat beberapa artikel. 

Artikel bukan hasil penelitian merujuk kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan 

merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori ini antara lain berupa 

artikel yang mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, menelaah 

suatu teori, konsep, atau prinsip; dan mengembangkan suatu model. Artikel hasil penelitian 

merupakan artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian. Artikel berisi hal-hal yang 

penting-penting saja karena ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Hal ini 

disebabkan setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel.  

4.2 Sistematika dan Isi 

Penulisan artikel di Universitas Muhammadiyah Kotabumi menggunakan sistematika 

dengan penomoran menggunakan abjad dan angka arab. Sistematika dan isi artikel 

nonpenelitian dan artikel hasil penelitian disajikan secara singkat dan lengkap dalam 

paparan berikut ini. 

4.2.1 Artikel Bukan Hasil Penelitian  

Panjang artikel nonpenelitian antara 8 s.d. 15 halaman kertas A-4, huruf Times New 

Roman ukuran 12, dan diketik dalam spasi 1,5. Sebuah artikel hanya berisi hal-hal penting 

dan mendasar saja.  Artikel bukan hasil penelitian memuat:  (1) judul, (2) nama penulis dan 

afiliasi, (3) abstrak dan kata kunci, (4) pendahuluan, (5) pembahasan topik, (6) penutup, dan 

(7) daftar pustaka. Berikut ini dijelaskan isi masing-masing bagian secara singkat dan 

berurut. 

Judul 

Judul artikel berfungsi sebagai label yang mencerminkan secara tepat isi yang 

terkandung dalam artikel. Untuk itu, pemilihan kata yang dipakai dalam judul artikel 

hendaknya dilakukan secara cermat. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan 

judul artikel antara lain ketepatan dan kemenarikannya bagi pembaca. Judul artikel 

dirumuskan secara singkat (sebaiknya terdiri atas 5 s.d. 15 kata).   
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Nama Penulis, Alamat Email, dan Asal Instansi  

Nama penulis artikel sebaiknya ditulis lengkap dan disertai dengan jenis keahlian 

yang dimiliki serta nama lembaga (program studi dan jurusan). Akan tetapi, gelar akademik, 

jenis keahlian dan nama lembaga ditulis sebagai catatan kaki pada halaman pertama artikel. 

Jika artikel ditulis oleh sebuah tim yang terdiri atas tiga orang, semua nama anggota tim 

dicantumkan. Namun, jika jumlah anggotanya lebih dari tiga orang, penulis kedua dan 

seterusnya dicantumkan dalam catatan kaki pada halaman pertama artikel. Alamat email 

dan instansi ditulis di bawah nama penulis. 

Abstrak dan Kata-kata Kunci 

Abstrak artikel bukan hasil penelitian berisi ringkasan dari isi artikel yang dituangkan 

secara singkat dan padat. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. Terjemahan judul sebaiknya menjadi bagian pertama dalam abstrak. 

Abstrak terdiri atas 150—200 kata yang diketik dengan spasi tunggal dan margin yang lebih 

sempit dari teks utama (inden kanan dan kiri 1,2 cm atau 5 huruf).  

Untuk keperluan komputerisasi abstrak diikuti dengan kata kunci (key words), yaitu 

kata-kata pokok atau istilah-istilah yang mewakili ide dasar yang terdapat dalam artikel. 

Dengan kata kunci tersebut, judul artikel beserta abstraknya dengan mudah dapat 

ditemukan. Kata-kata kunci ini dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata 

kunci sekitar 5 kata. Kata kunci ditulis dalam dua bahasa, sama dengan penulisan abstrak.   

Pendahuluan 

Bagian pendahuluan dalam artikel bukan hasil penelitian/nonpenelitian berisi uraian 

latar belakang masalah/topik bahasan yang berfungsi mengantarkan pembaca kepada topik 

utama yang akan dibahas. Oleh karena itu, bagian pendahuluan ini menguraikan hal-hal 

yang mampu menarik pembaca untuk mendalami bagian selanjutnya. Bagian pendahuluan 

hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat mengenai topik dan hal-hal pokok yang akan 

dibahas. Judul “Pendahuluan” tidak diikuti dengan subjudul.  

Pembahasan Topik 

Gabungan kata “Pembahasan Topik” bukan merupakan judul bagian ini. Judul dan 

subjudul, serta isi bagian ini sangat bervariasi, bergantung pada topik yang dibahas. 

Penataan dan urutan isi artikel nonpenelitian berbeda-beda bergantung pada tipe isi artikel. 

Isi yang dimaksud dapat berupa fakta, konsep, prosedur, atau prinsip. Tipe isi dikatakan 

konsep apabila menekankan uraian tentang “apanya”, tipe isi prosedur menekankan 

“bagaimana”, dan tipe isi dikatakan prinsip apabila menekankan pada “mengapa”. 

Tipe isi yang berbeda menuntut struktur isi yang berbeda. Apabila isi yang akan 

diuraikan dalam artikel berupa konsep,  isi  sebaiknya ditata ke dalam struktur konseptual. 

Apabila isi yang akan diuraikan berupa prosedur, penataannya menggunakan struktur 

prosedural. Apabila isi yang akan diuraikan berupa prinsip, tatalah prinsip-prinsip tersebut  

ke dalam struktur teoretik. 
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Penutup 

Bagian penutup dapat berisi (1) catatan akhir/penegasan kembali/ringkasan 

pembahasan tanpa simpulan atau (2) simpulan dari pembahasan pada teks utama. 

Lazimnya bagian akhir artikel nonpenelitian berupa simpulan. Artikel nonpenelitian dapat 

juga disertai dengan saran/rekomendasi. Saran atau rekomendasi yang disampaikan 

hendaknya berkaitan langsung dan relevan dengan pembahasan serta  eksplisit (yang dituju 

dan  yang disarankan). Saran ditempatkan dalam subjudul tersendiri. 

Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis (buku, artikel jurnal, dokumen resmi, 

atau sumber-sumber lain dari internet) atau tercetak (misalnya CD, video, film, atau kaset) 

yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi, semua sumber 

tertulis atau tercetak yang tercantum dalam uraian harus  dicantumkan dalam daftar 

pustaka dan sumber-sumber yang pernah dibaca oleh peneliti, tetapi tidak pernah 

digunakan (tidak dikutip) dalam penulisan karya ilmiah tersebut tidak perlu dicantumkan 

dalam daftar pustaka. 

Daftar pustaka ditulis berurutan secara alfabetis tanpa nomor urut menggunakan 

paragraf gantung (hanging paragraph). Satu sumber pustaka yang menggunakan tempat 

lebih dari satu baris ditulis dengan jarak antarbaris  satu spasi dan jarak antara sumber 

pustaka yang satu dan sumber pustaka berikutnya adalah 1,5 spasi. Cara menulis 

daftar pustaka secara khusus dijelaskan pada BAB VII (Teknik Penulisan). Contoh format 

penulisan artikel nonpenelitian disajikan pada templete masing-masing jurnal atau lampiran 

buku ini.  

4.2.2 Artikel Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam 

jurnal  memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan yang ditulis dalam bentuk laporan 

teknis resmi. Artikel berisi hal-hal yang penting-penting saja karena ruang yang tersedia 

untuk sebuah artikel terbatas. Hal ini disebabkan setiap kali terbit sebuah jurnal memuat 

beberapa artikel.  Jurnal biasanya diterbitkan dalam jumlah yang relatif banyak dan 

didistribusikan secara luas sehingga jurnal memiliki pembaca yang jauh lebih banyak dan 

lebih luas dibandingkan dengan laporan teknis resmi. Dengan demikian, hasil penelitian 

yang ditulis dalam bentuk artikel dalam jurnal akan memberikan dampak akademik yang 

lebih cepat dan luas daripada laporan teknis resmi. Sebaliknya, laporan teknis resmi berisi 

hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan 

direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Akibatnya, hanya kalangan yang sangat 

terbatas saja yang dapat membacanya.  

Setidaknya ada tiga hal yang membedakan artikel hasil penelitian dengan laporan 

teknis hasil penelitian. Ketiga hal itu adalah (1) isi/bahan tulisan, (2) prosedur penulisan, dan 

(3) sistematika. Isi/bahan yang ditulis dalam artikel hasil penelitian hanyalah hal-hal yang 

sangat penting, yaitu latar belakang penelitian yang berisi ringkasan hasil kajian pustaka 

yang merupakan pembahasan tentang rasional pentingnya masalah yang diteliti diikuti 

dengan masalah yang diteliti dan manfaat hasil penelitian; metode penelitian; temuan/hasil 

penelitian; pembahasan hasil temuan; dan simpulan. Kesemuanya itu disajikan dalam serba 

singkat dan seperlunya.  
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Ada tiga kemungkinan prosedur penulisan artikel hasil penelitian, yaitu (1) ditulis 

sebelum laporan teknis resmi secara lengkap dibuat, (2) ditulis setelah laporan teknis resmi 

secara lengkap dibuat, dan (3)  satu-satunya tulisan yang dibuat.  

Prosedur pertama ditempuh jika bertujuan menjaring masukan dari pihak pembaca 

(masyarakat akademik) sebelum peneliti menyelesaikan tulisan lengkapnya dalam bentuk 

laporan penelitian teknis resmi. Masukan yang diperoleh dari pihak pembaca diharapkan 

akan dapat meningkatkan kualitas hasil/temuan penelitian. Prosedur kedua dipilih pada 

umumnya karena penulisan laporan teknis resmi merupakan kewajiban, sedangkan 

penulisan artikelnya hanya bersifat anjuran. Artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam 

jurnal dapat juga merupakan satu-satunya tulisan yang dibuat oleh peneliti. Prosedur ketiga 

ini biasanya dilakukan oleh peneliti yang mendanai sendiri penelitiannya karena artikel hasil 

penelitian dalam jurnal merupakan forum komunikasi yang paling efektif dan efisien. 

Hal ketiga yang membedakan artikel hasil penelitian dan laporan resmi adalah 

sistematika penulisan. Dalam laporan penelitian teknis resmi, kajian pustaka disajikan dalam 

bagian tersendiri, yaitu dalam Bab II. Namun, dalam artikel hasil penelitian, kajian pustaka 

merupakan bagian awal dari artikel (tanpa subjudul kajian pustaka) yang berfungsi sebagai 

bagian penting dari latar belakang. Kajian pustaka yang sekaligus berfungsi sebagai 

pembahasan latar belakang masalah penelitian ditutup dengan rumusan tujuan penelitian. 

Setelah itu, berturut-turut disajikan hal-hal yang berkaitan dengan metode/prosedur 

penelitian, hasil dan temuan penelitian, pembahasan hasil, simpulan, dan saran. 

Berikut ini disajikan uraian tentang isi artikel hasil penelitian secara umum yang 

berlaku untuk semua hasil penelitian. 

 

Judul 

Seperti halnya pada artikel nonpenelitian, judul artikel hasil penelitian juga berfungsi 

sebagai label yang mencerminkan secara tepat isi yang terkandung dalam artikel. Untuk itu, 

pemilihan kata yang dipakai dalam judul artikel hendaknya dilakukan secara cermat. Hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan judul artikel antara lain ketepatan dan 

kemenarikannya bagi pembaca. Judul artikel dirumuskan secara singkat (sebaiknya terdiri 

atas 5 s.d. 15 kata). Selain itu, judul artikel hendaknya informatif dan  lengkap, memuat 

variabel-variabel yang diteliti atau kata-kata kunci yang menggambarkan masalah yang 

diteliti.    

Nama Penulis, Alamat Email, dan Asal Instansi 

Nama penulis artikel sebaiknya ditulis lengkap dan disertai dengan jenis keahlian 

yang dimiliki serta nama lembaga (program studi dan jurusan). Akan tetapi, gelar akademik, 

jenis keahlian dan nama lembaga ditulis sebagai catatan kaki pada halaman pertama artikel. 

Jika artikel ditulis oleh sebuah tim yang terdiri atas tiga orang, semua nama anggota tim 

dicantumkan. Namun, jika jumlah anggotanya lebih dari tiga orang, penulis kedua dan 

seterusnya dicantumkan dalam catatan kaki pada halaman pertama artikel. Jika ada 

sponsor yang mendanai penelitian, nama sponsor juga ditulis sebagai catatan kaki pada 

halaman pertama, diletakkan di atas nama lembaga asal peneliti. Alamat email dan instansi 

ditulis di bawah nama penulis. 

  



 

 
 

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH - UMKO 
 

21 

Abstrak dan Kata-kata Kunci 

Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. 

Abstrak memuat masalah dan tujuan penelitian, metode dan prosedur penelitian (untuk 

penelitian kualitatif termasuk deskripsi tentang subjek yang diteliti), dan ringkasan hasil 

penelitian, simpulan dan implikasi (jika perlu). Tekanan diberikan pada hasil penelitian. 

Hipotesis, pembahasan, dan saran tidak perlu disajikan. Panjang abstrak 150—200 kata 

dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak diketik dengan spasi tunggal dengan menggunakan 

format yang lebih sempit dari teks utama (margin kanan dan kiri menjorok masuk lima 

ketukan/1, 2 cm) 

Kata-kata kunci adalah kata/gabungan kata pokok yang menggambarkan masalah 

yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran/gagasan dalam karangan. 

Jumlah kata kunci sekitar lima kata atau frasa. Kata-kata kunci diperlukan untuk 

komputerisasi sistem informasi ilmiah. Dengan kata-kata kunci, dapat ditemukan judul 

penelitian beserta abstraknya dengan mudah.  

Pendahuluan 

Bagian pendahuluan dalam artikel hasil penelitian memaparkan kajian pustaka yang 

berisi paling sedikit empat  gagasan, yaitu: (1) latar belakang atau rasional penelitian; (2) 

rumusan masalah; (3) rumusan tujuan penelitian, dan (4) manfaat hasil penelitian. 

Kajian kepustakaan harus disajikan secara ringkas, padat dan langsung mengenai 

masalah yang diteliti. Aspek yang dibahas boleh landasan teoretisnya, segi historisnya, atau 

segi lainnya. Penyajian latar belakang atau rasional penelitian hendaknya sedemikian rupa 

sehingga mengarah ke rumusan masalah penelitian yang dilengkapi dengan rencana 

pemecahan masalah dan akhirnya ke rumusan tujuan dan manfaat hasil penelitian. Untuk 

penelitian kualitatif di bagian ini dijelaskan juga fokus penelitian dan uraian konsep yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. 

Metode 

Paparan pada bagian ini dapat disajikan dalam beberapa paragraf tanpa subbagian, 

atau dipilah-pilah atas beberapa subbagian. Bagian ini hanya berisi hal-hal pokok seperti  

metode dan desain penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, populasi dan 

sampel/sumber data, dan teknik analisis data. Apabila paparan disajikan dalam subbagian, 

subbagian itu antara lain (1) populasi dan sampel/subjek penelitian/ sumber data, (2) 

instrumen pengumpulan data, (3) teknik pengumpulan data, (4) desain penelitian (terutama 

pada penelitian eksperimental), dan (5) teknik analisis data. 

Penelitian yang menggunakan alat dan bahan perlu ditulis spesifikasi alat dan 

bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan tingkat kecanggihan alat yang dipakai. 

Spesifikasi bahan juga perlu diuraikan karena penelitian ulang dapat berbeda dari penelitian 

pertama apabila spesifikasi bahan yang dipakai berbeda. 

Untuk penelitian kualitatif perlu ditambahkan uraian  mengenai kehadiran peneliti, 

subjek penelitian, dan instrumen  beserta cara-cara menggali data penelitian, lokasi 

penelitian, dan lama penelitian, serta pengecekan keabsahan data.         
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Hasil Penelitian 

Uraian mengenai hasil/temuan penelitian merupakan bagian utama artikel hasil 

penelitian. Oleh karena itu, biasanya merupakan bagian terpanjang. Bagian ini menyajikan 

hasil “bersih” analisis data dan pengujian hipotesis. Proses analisis data dan proses 

pengujian hipotesis (seperti perhitungan statistik) tidak perlu disajikan.  

Untuk memperjelas sajian hasil penelitian secara verbal, hasil analisis boleh disajikan 

dengan tabel atau grafik. Tabel atau pun grafik harus diberi komentar atau dibahas. 

Pembahasan tidak harus dilakukan per tabel atau grafik. Apabila hasil yang disajikan cukup 

panjang, sajian dapat dilakukan dengan memilah-milah menjadi subbagian-subbagian 

sesuai dengan penjabaran masalah penelitian. Apabila bagian ini pendek, dapat 

digabungkan dengan bagian “pembahasan”. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat 

bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik-subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus 

penelitian.      

Pembahasan 

Bagian ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel hasil penelitian. Pada 

bagian ini ada empat hal yang dapat dilakukan, yaitu (1) menjawab masalah penelitian, atau 

menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, (2) menafsirkan temuan-temuan, (3) 

mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, 

dan (4) menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. 

Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian, harus disimpulkan hasil 

penelitian secara eksplisit. Misalnya, dinyatakan bahwa penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pertumbuhan bahasa pertama  anak sampai umur lima tahun, dalam 

pembahasan haruslah diuraikan pertumbuhan bahasa anak itu sesuai dengan hasil 

penelitian dikaitkan dengan teori yang dipaparkan dalam kajian pustaka atau hasil penelitian 

lain yang sejenis. 

Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori 

yang ada. Misalnya, ditemukan terdapat korelasi antara perkembangan bahasa pada anak 

dan lingkungan anak. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa lingkungan dapat memberikan 

masukan untuk mematangkan perkembangan bahasa anak.  

Temuan diintegrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dengan 

jalan membandingkan temuan itu dengan temuan penelitian sebelumnya, atau dengan teori 

yang ada, atau dengan kenyataan di lapangan. Dalam membandingkan harus disertai 

rujukan. 

Jika penelitian ini menelaah teori (penelitian dasar), teori yang lama dapat 

dikonfirmasi atau ditolak, sebagian atau seluruhnya. Penolakan sebagian dari teori haruslah 

disertai dengan modifikasi teori, dan penolakan terhadap seluruh teori haruslah disertai 

dengan rumusan teori baru. 

Untuk penelitian kualitatif, bagian ini dapat pula memuat ide peneliti, keterkaitan 

antara ketegori dan dimensi serta posisi temuan atau penelitian terhadap temuan dan teori 

sebelumnya.     

Simpulan dan Saran 

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian “hasil” dan 

“pembahasan”. Berdasarkan uraian pada kedua bagian tesebut, dikembangkan pokok-
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pokok pikiran yang merupakan esensi dari uraian tersebut. Simpulan disajikan dalam bentuk 

esai, bukan dalam bentuk numerik. 

Saran disusun berdasarkan simpulan yang telah ditarik saran-saran dapat mengacu 

kepada tindakan praktis, atau pengembangan teoretis, dan penelitian lanjutan. Bagian saran 

dapat berdiri sendiri. Bagian “simpulan dan saran” dapat pula disebut bagian “penutup”. 

Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis (buku, artikel jurnal, dokumen resmi, 

atau sumber-sumber lain dari internet) atau tercetak (misalnya CD, video, film, atau kaset) 

yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi, semua sumber 

tertulis atau tercetak yang tercantum dalam uraian harus  dicantumkan dalam daftar pustaka 

dan sumber-sumber yang pernah dibaca oleh peneliti, tetapi tidak pernah digunakan (tidak 

dikutip) dalam penulisan karya ilmiah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam daftar 

pustaka. 

Daftar pustaka ditulis berurutan secara alfabetis tanpa nomor urut menggunakan 

paragraf gantung (hanging paragraph). Satu sumber pustaka yang menggunakan tempat 

lebih dari satu baris ditulis dengan jarak antarbaris  satu spasi dan jarak antara sumber 

pustaka yang satu dan  sumber pustaka berikutnya adalah dua spasi. Cara menulis 

daftar pustaka secara khusus dijelaskan pada bagian VII (Teknik Penulisan). Contoh format 

penulisan artikel hasil penelitian disajikan pada Lampiran.  

4.3 Persyaratan Penulisan Artikel  

Saat ini Universitas  Muhammadiyah Kotabumi memiliki 8 (delapan) jurnal. Lima jurnal 

diperuntukan bagi dosen dan tiga jurnal diperuntukkan bagi mahasiswa. Lima jurnal dosen, 

yaitu: (1) Edukasi Lingua Sastra yang disingkat ELSA, (2) Eksponen, (3) Legalita; (4) 

Sienna, dan (5) Agrimals. Tiga jurnal mahasiswa, yaitu: (1) Griya Cendikia, (2) Petitum, dan 

(3) Justine. 

Adapun persyaratan naskah untuk jurnal-jurnal tersebut adalah sebagai berikut.  

a) Tulisan harus asli, berupa artikel pemikiran teoretik atau (diutamakan) penelitian 

empirik di bidang tertentu sesuai dengan spesifikasi jurnal. 

b) Panjang tulisan minimal  8 dan maksimal 15 halaman (termasuk daftar pustaka) 

diketik spasi 1,5 di atas kertas A-4, dengan pias (margin)  kiri 3 cm pias  kanan, 

atas, dan bawah masing-masing 2,5 cm.  

c) Artikel diketik dengan komputer program MS Word,  sebaiknya gunakan time new 

roman font 12.  

d) Artikel penelitian empirik memuat judul, nama dan afiliasi penulis, abstrak (dalam 

bahasa Inggris dan Indonesia, 150—200 kata), kata kunci, dan isi. Isi ditulis dengan 

sistematika dan persentase jumlah halaman: (a) pendahuluan (tanpa subjudul) yang 

berupa ringkasan kajian pustaka yang menggambarkan latar belakang, 

permasalahan, dan tujuan,  kerangka pikir, dan hipotesis (25%); (b) metode 

penelitian yang memuat, rancangan/desain, sampel/sumber data, instrumen 

pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data [15%], (c) hasil 

[25%], (d) pembahasan [30%], (e) simpulan dan saran [5%], dan (f) daftar pustaka. 

e) Artikel telaah kritis teoretis memuat judul, nama dan afiliasi penulis, abstrak (dalam 

bahasa Inggris dan Indonesia, 150—200 kata), kata kunci, dan isi. Isi ditulis dengan 
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sistematika dan persentase jumlah halaman: (a) pendahuluan (tanpa subjudul) yang 

memuat pernyataan latar belakang, masalah, tujuan, dan ruang lingkup (15%);  (b) 

pembahasan  (dibagi atas beberapa subjudul) yang memuat kajian pustaka dan 

hasil telaah kritis [75%]; (c) simpulan dan saran [10%]; dan (d) daftar pustaka. 

f) Cantumkan tempat dan tanggal penyelesaian dan revisi artikel pada akhir artikel.  

g) Biodata singkat penulis dan identitas penelitian dicantumkan sebagai catatan kaki 

pada halaman pertama artikel. 

h) Sumber pustaka dibuat dalam bodynote dengan mencantumkan nama belakang 

semua penulis (untuk penulis lebih dari tiga hanya disebut satu orang disertai ”dkk”), 

tahun terbit dalam tanda buka dan tutup kurung. Pengutipan mengikuti standar APA 

(American Psychological Association). Semua sumber rujukan ditulis secara 

lengkap dalam daftar pustaka pada akhir naskah  berdasarkan abjad dengan urutan 

sebagai berikut. (1) Untuk buku: (a) nama  akhir/belakang, (b) koma, (c) nama 

pertama, (d) titik, (e) tahun penerbitan dalam tanda buka dan tutup kurung, (f) titik, 

(g) judul dan subjudul dalam huruf miring, (h) titik, (i) kota penerbitan, (j) titik dua, 

(k) nama penerbit, dan (l) titik.; (2) untuk artikel dalam jurnal/majalah ilmiah: (a) 

nama  akhir/belakang, (b) koma, (c) nama pertama, (d) titik, (e) tahun penerbitan 

dalam tanda buka dan tutup kurung, (f) titik, (g)  petik buka, (h)  judul artikel, (i) titik, 

(j) petik tutup (k) nama jurnal dalam huruf miring (l) koma, (m) volume, (n) koma,  (o) 

nomor (p) titik.  Jika artikel diterbitkan dalam sebuah buku, cantumkan  kata ”Dalam” 

sebelum nama editor dari buku tersebut; dan (3) untuk artikel dalam jurnal yang 

diunduh dari internet:  (a) nama  akhir/belakang, (b) koma, (c) nama pertama, (d) 

titik, (e) tahun penerbitan dalam tanda buka dan tutup kurung, (f) titik, (g)  judul 

artikel, (h) titik, (i) nama jurnal dalam huruf miring (j) koma, (k) volume, (l) nomor 

dalam tanda buka tutup kurung (m) koma, (n) halaman, (o) titik, (p) kata ”Retrieved 

from”, (q) alamat situs. Untuk membantu mempermudah dalam penulisan kutipan 

dan juga daftar pustaka, dapat dilakukan menggunakan bantuan pada aplikasi 

Microsotf Office Word pada menu “References, Insert Citation”.  

i) Submit Artikel dilakukan paling lambat dua bulan sebelum bulan penerbitan melalui 

laman jurnal.umko.ac.id untuk dosen dan juma.umko.ac.id untuk mahasiswa. 

j) Kepastian pemuatan atau penolakan artikel akan diberitahukan melalui laman 

jurnal.umko.ac.id untuk dosen dan juma.umko.ac.id untuk mahasiswa. 

k) Format dan sistematika disesuaikan dengan template masing-masing jurnal yang 

ada di UMKO.  
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V.  SKRIPSI  

 

5.1 Pengertian 

Skripsi  adalah karya tulis ilmiah dalam suatu bidang studi tertentu yang ditulis  oleh 

mahasiswa program sarjana (S-1) pada akhir studinya. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah 

resmi terakhir yang dibuat mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana (S-1). Skripsi 

menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa dalam  merancang, melaksanakan, 

dan menyusun laporan penelitian pendidikan bidang studi atau penelitian yang berkenaan 

dengan masalah dalam bidang studinya. Pada universitas Muhammadiyah Kotabumi skripsi 

berbobot 6 sks. Skripsi dipertahankan dalam suatu sidang ujian untuk memperoleh gelar 

akademik sarjana.  

5.2 Karakteristik dan Ruang Lingkup 

5.2.1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)  

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: (1) untuk  kependidikan, skripsi difokuskan pada eksplorasi permasalahan dan/atau 

pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran pada jenjang pendidikan prasekolah, 

pendidikan dasar (SD/MI/Sederajat), pendidikan menengah awal (SMP/MTs/Sederajat), 

pendidikan menengah lanjutan (SMA/SMK/MA/MAK/ sederajat), pendidikan tinggi, serta 

pada jalur pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan keluarga; (2) untuk 

nonkependidikan, skripsi difokuskan pada permasalahan pada bidang keilmuan yang sesuai 

dengan program studi mahasiswa; (3) skripsi ditulis berdasarkan hasil pengamatan dan 

observasi lapangan dan/atau penelaahan pustaka; (4) skripsi ditulis dalam bahasa 

Indonesia atau dalam bahasa asing (Inggris) yang baik dan benar sesuai dengan program 

studi yang diikuti oleh mahasiswa. Skripsi dalam bahasa asing (Inggris) harus disertai 

dengan sinopsis dalam bahasa Indonesia. 

Ruang lingkup skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan difokuskan pada 

bidang kajian atau program studi pada masing-masing program studi di Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan sebagai berikut. 

5.2.1.1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)  

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki dua jenis skripsi, 

yaitu skripsi pendidikan/pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan skripsi 

nonkependidikan dalam bidang studi bahasa dan sastra Indonesia. Ruang lingkup  bahasan 

skripsi PBSI meliputi: (1) pendidikan dan/atau pembelajaran keterampilan berbahasa 

(menyimak, berbicara, membaca, menulis) dan komponen kebahasaan (kosakata, struktur, 

dan wacana) dalam bahasa Indonesia; (2) pendidikan/pembelajaran apresiasi sastra 

Indonesia; (3)  teori dan ilmu kebahasaan/kesastraan Indonesia dan aplikasinya dalam 

pendidikan dan pembelajaran; dan (4) pengembangan sikap dan nilai melalui pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia di berbagai jenjang pendidikan. 
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5.2.1.2  Pendidikan Bahasa Inggris (PING) 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki dua jenis skripsi, yaitu skripsi 

pendidikan/pembelajaran  bahasa Inggris dan skripsi nonkependidikan dalam bidang studi 

bahasa Inggris. Ruang lingkup  kajian skripsi pada Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris adalah (1) pendidikan dan/atau pembelajaran keterampilan berbahasa Inggris yang 

terdiri atas menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dan komponen kebahasaan 

(kosakata, struktur, dan wacana) dalam bahasa Inggris dan (2) pengembangan sikap dan 

nilai (keindonesiaan) melalui pendidikan/pembelajaran  bahasa Inggris di berbagai jenjang 

pendidikan. 

5.2.1.3 Program Studi Pendidikan Matematika (PMTK) 

Terdapat dua jenis skripsi  pada Program Studi  Pendidikan Matematika, yakni skripsi 

kependidikan dan skripsi nonkependidikan. Ruang lingkup dan kajian skripsi kependidikan 

mencakup hal-hal  berikut: (1) materi pelajaran, proses pembelajaran, sumber belajar dan 

media pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar  matematika pada jenjang pendidikan 

dasar, menengah, dan tinggi; (2) pengembangan sikap dan nilai melalui pendidikan 

matematika di berbagai jenjang pendidikan sedangkan  ruang  lingkup bahasan skripsi 

nonkependidikan adalah: konsep, prinsip, hukum, dan teori matematika serta aplikasinya 

dalam pendidikan. 

5.2.1.4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Jenis skripsi  pada Program Studi  Pendidikan Guru sekolah Dasar yakni skripsi 

kependidikan. Ruang lingkup dan kajiannya mencakup hal-hal  berikut: (1) materi pelajaran, 

proses pembelajaran, sumber belajar dan media pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar 

pada jenjang pendidikan dasar; (2) pengembangan sikap dan nilai pada Pendidikan Dasar.  

5.2.1.5  Pendidikan Jasmani  

Terdapat dua jenis skripsi  pada Program Studi  Pendidikan Jasmani, yakni skripsi 

kependidikan dan skripsi nonkependidikan. Ruang lingkup dan kajian skripsi kependidikan 

mencakup hal-hal  berikut: (1) materi pelajaran, proses pembelajaran, sumber belajar dan 

media pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar  pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (2) pengembangan sikap 

dan nilai melalui pendidikan jasmani olahraga dan lesehan di berbagai jenjang pendidikan. 

Kemudian ruang  lingkup bahasan skripsi nonkependidikan adalah: konsep, prinsip, hukum, 

dan teori tentang jasmani, olahraga, dan kesehatan jasmani serta aplikasinya dalam 

pendidikan. 

5.2.2 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  

Skripsi pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial mempunyai karakteristik yang 

difokuskan pada: (1) eksplorasi permasalahan dan/atau pemecahan masalah yang terjadi 

pada bidang Hukum dan Sosial, (2) permasalahan primer pada bidang keilmuan, (3) 

penelitian dan pengembangan teknologi bidang hukum dan sosial, dan (4) skripsi ditulis 

berdasarkan hasil pengamatan dan observasi lapangan dan/atau penelaahan pustaka.   
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Ruang lingkup skripsi difokuskan pada masing-masing program studi di lingkungan 

FHIS. Ruang lingkup skripsi untuk masing-masing program studi adalah sebagai berikut. 

5.2.2.1  Program Studi Hukum (HKUM) 

Ruang lingkup  bahasan skripsi Program Studi Hukum, yaitu eksplorasi permasalahan 

dan/atau pemecahan masalah-masalah hukum yang berada di dalam masyarakat, 

pemerintahan, negara dan badan hukum serta beberapa organisasi-organisasi yang ada di 

masyarakat baik lokal maupun internasional dengan menganalisis yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu.  

5.2.2.2  Program Studi Ilmu Komunikasi (IKOM) 

Ruang lingkup kajian skripsi pada Program Studi Ilmu Komunikasi adalah 

memfokuskan pada konsep komunikasi yang berpedoman pada teori komunikasi dan teori 

sosial. Meneliti masalah masalah sosial yang berkaitan dengan media komunikasi/teknologi 

komunikasi dan kecakapan hidup dalam bermasyarakat 

5.2.3 Fakultas Pertanian dan Peternakan (FPPT) 

Skripsi pada Fakultas Pertanian dan Peternakan mempunyai karakteristik yang 

difokuskan pada: (1) eksplorasi permasalahan dan/ atau pemecahan masalah yang terjadi 

pada bidang pertanian dan peternakan, (2) permasalahan primer pada bidang keilmuan, (3) 

penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dan peternakan, dan (4) skripsi ditulis 

berdasarkan hasil pengamatan dan observasi lapangan dan/atau penelaahan pustaka.   

Ruang lingkup skripsi pada bidang kajian ilmiah difokuskan pada masing-masing 

program studi di lingkungan FPPT. Ruang lingkup skripsi untuk masing-masing program 

studi adalah sebagai berikut. 

5.2.3.1 Program Studi Agroteknologi (AGRO)  

Program Studi Agroteknologi merupakan salah satu program studi pada Fakultas 

Pertanian dan Peternakan UMKO  yang mempelajari seluruh penguasaan teknologi di 

bidang pertanian yang berkualitas dan efisien. Agroteknologi mencakup semua fenomena 

dan teknologi pengelolaan tanaman, baik pada proses tanam, proses panen, proses 

pengelolaan maupun proses produksi. Adapun ruang lingkup kajian skripsi pada program 

studi Agroteknologi meliputi: (1) teknik dan budidaya tanaman (perkebunan, pangan, gulma, 

benih, ataupun hortikultura), (2) pemuliaan dan bioteknologi tanaman, (3) pengelolaan lahan 

dan media tanam, (4) ekosistem pertanian (biotik dan abiotik), (5) eksplorasi pupuk dan 

peptisida, (6) teknologi pengelolaan tanaman, dan (7) hama penyakit tanaman.  

5.2.3.2  Program Studi Agribisnis (AGRI)  

Program Studi Agribisnis merupakan program studi yang mencakup seluruh kegiatan 

pada sektor pertanian dan sebagian dari sektor industri pertanian yang menghasilkan 

sarana produksi dan pengolahan hasil-hasil pertanian (agro-industri). Prinsip dasar kegiatan 

agribisnis, yakni meningkatkan nilai tambah suatu produk, mendorong perkembangan 

industri (input-output), serta meningkatkan mutu dan kontinyuitas. Agribisnis pertanian 

mencakup dua sektor yakni (1) sektor hulu (upstream) atau sektor industri yang 
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menghasilkan sarana produksi pertanian, seperti bibit dan benih, pupuk, peptisida, alat-alat 

dan mesin pertanian (2) sektor hilir (downstream) atau subsektor industri produk olahan 

hasil-hasil pertanian, seperti minyak goreng, keripik, pupuk kandang/kompos, olahan limbah 

hasil pertanian.  

Adapun ruang lingkup kajian skripsi program studi agribisnis,  yakni (1) semua 

kegiatan pertanian yang dimulai dengan pengadaan dan penyaluran sarana produksi (the 

manufacture and distribution of farm supplies), (2) produk pertanian/usaha-tani (production 

on farm), (3) pemasaran (marketing) produk maupun olahan usaha-tani, dan (4) penyuluhan 

dan pemberdayaan usaha-tani.  

5.2.3.3  Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak (NTPT)  

Saat ini bidang ilmu peternakan di Fakultas Pertanian dan Peternakan UMKO hanya 

memiliki satu program studi, yakni Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Program Studi ini 

mencakup bidang ilmu nutrisi dan teknologi makanan ternak, baik dalam mengidentifikasi 

bahan-bahan pakan, penghitungan kebutuhan nutrisi ternak, memformulasi ransum, 

mengembangkan teknologi produksi maupun pengolahan pakan ternak. Adapun ruang 

lingkup kajian pada skripsi program studi nutrisi dan teknologi pakan ternak, yakni (1) teknik 

dan budidaya ternak (aspek produksi, nutrisi, dan reproduksi), (2) tanaman pakan ternak, 

(3) peningkatan efisiensi penggunaan teknologi dan zat makanan (teknik proteksi, 

suplementasi, dan kombinasi), (4) penerapan teknologi imbuhan pakan (probiotik, 

bionutrien, bioaktif, dan lain-lain), (5) pengembangan standarisasi metode analisis nutrisi 

dan biologis, (6) standar kebutuhan ternak (aspek produksi, nutrisi, dan reproduksi), dan (7) 

enterpreneur bidang peternakan.   

5.2.4 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) 

Skripsi pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer mempunyai karakteristik yang 

difokuskan pada: (1) eksplorasi permasalahan dan/atau pemecahan masalah yang terjadi 

pada bidang teknik dan ilmu komputer, (2) permasalahan primer pada bidang keilmuan, (3) 

penelitian dan pengembangan teknik dan ilmu komputer, dan (4) skripsi ditulis berdasarkan 

hasil pengamatan dan observasi lapangan dan/atau penelaahan pustaka.   

Ruang lingkup skripsi pada bidang kajian ilmiah difokuskan pada masing-masing 

program studi di lingkungan FTIK. Ruang lingkup skripsi untuk masing-masing program studi 

adalah sebagai berikut. 

5.2.4.1 Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (PSTI)  

Ruang lingkup kajian skripsi pada Program Studii Sistem dan Teknologi Informasi 

mencakup kegiatan penyelidikan/penelitian analisis sistem/ permasalahan yang terkait di 

Bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika atau Ilmu Komputer. Ruang lingkup  untuk  

program  studi  Sistem  dan Teknologi Informasi, yaitu: (1) Information System (IS), (2) 

Information Technology (IT).  (3) Computer Engineering (CE), (4) Computer Science (CS), 

dan (5) Software  Engineering (SE). Topik‐topik  penelitian, yaitu  hal‐hal  yang  berhubungan  

dengan  aspek  manajemen,  organisasi  dan  pemanfaatan  komputer serta   aspek teknis 

dari metode komputer. 
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5.3 Persyaratan dan Prosedur Penulisan Skripsi 

Tahapan-tahapan penyusunan skripsi pada dasarnya dibahas secara detail pada 

SOP Tugas Akhir Mahasiswa UMKO. Pada bagian ini akan dibahas secara umum tahapan 

penulisan skripsi mahasiswa UMKO yang diuraikan sebagai berikut.  

5.3.1  Pengajuan Judul dan Penulisan Rancangan Penelitian 

Mahasiswa yang berhak mengajukan judul skripsi adalah yang memenuhi syarat: (1) 

telah lulus minimum 120 sks dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum 2,50; (2) telah 

lulus mata kuliah Metode Penelitian. Persetujuan terhadap judul yang diajukan mahasiswa 

dan penunjukkan dua orang dosen pembimbing penulisan skripsi dituangkan dalam surat 

keputusan dekan fakultas. Apabila mahasiswa berkeberatan dengan penetapan 

pembimbing, dengan alasan yang dapat diterima, mahasiswa dapat mengajukan 

permohonan penggantian pembimbing kepada dekan fakultas dengan persetujuan dan 

melalui ketua program studi paling lambat 14 hari sejak diterimanya SK penetapan  

pembimbing. Apabila tidak ada keberatan atas penetapan pembimbing, mahasiswa dapat 

mulai menulis rancangan penelitian dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing.   

Keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku jika (1) dalam waktu selambat-

lambatnya dua semester (satu tahun) sejak diterimanya SK Penetapan Judul dan 

Pembimbing, mahasiswa belum menyelesaikan proses penelitian/pengambilan data dan (2) 

dalam waktu tiga semester skripsi belum selesai (belum siap ujian). Dengan tidak 

berlakunya Surat Keputusan Penetapan Judul dan Pembimbing berarti mahasiswa harus 

mengganti dan kembali mengajukan masalah dan judul skripsi atau alih jalur penyelesaian 

studi. Penggantian judul/alih jalur penyelesaian studi harus dengan persetujuan tertulis dari 

pembimbing dan ketua program studi.   

5.3.2  Seminar Rancangan Penelitian dan Seminar Hasil 

Mahasiswa yang berhak menyeminarkan rancangan penelitian adalah yang 

memenuhi syarat (1) yang tercantum pada butir 5.3.1; (2) telah lulus mata kuliah sebagai 

prasyarat seminar rancangan penelitian; (3) rancangan penelitian telah disetujui 

pembimbing dan ketua program studi (dengan bukti tanda tangan pada rancangan 

penelitian) dengan tebal  minimum 20 halaman.  

Pada beberapa program studi di UMKO yang mewajibkan adanya seminar 

hasil/istilah lainnya maka mahasiswa diwajibkan melaksanakan tahap seminar hasil/istilah 

lainnya setelah melaksanakan penelitian dan memaparkan hasil penelitian tersebut.  

5.3.3  Ujian Skripsi  

Mahasiswa yang berhak untuk mengikuti ujian skripsi adalah yang telah memenuhi 

syarat: (1) telah lulus semua mata kuliah (habis teori); (2) disetujui pembimbing, dan ketua 

program studi (dengan bukti tanda tangan pada naskah skripsi) dengan tebal skripsi 

minimum 50 halaman (dimulai dari BAB I sampai dengan BAB V); dan (3) hal-hal yang 

berkaitan dengan administratif sesuai dengan ketentuan UMKO (POB/SOP) yang ada. 
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5.4 Pembimbingan  

5.4.1 Prosedur Pembimbingan 

Penyelesaian skripsi melalui tiga tahap. Ketiga tahap itu adalah sebagai berikut.  

5.4.1.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, mahasiswa dianjurkan berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing akademik/dosen lain  yang memiliki keahlian dalam bidang kajian yang 

diminati. Tujuannya adalah untuk memantapkan permasalahan, dan metodologi penelitian 

yang direncanakan. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, mahasiswa mengajukan judul 

kepada ketua program studi dengan mengisi blangko yang disediakan, yang memuat judul 

skripsi, rumusan  masalah, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

5.4.1.2  Bimbingan dan Pelaksanaan Penelitian 

Setelah SK persetujuan judul dan  penetapan pembimbing skripsi diterbitkan, 

mahasiswa  menyusun rancangan penelitian di bawah bimbingan pembimbing. Setelah 

proposal penelitian disetujui  oleh dosen pembimbing dan ketua  program studi mahasiswa 

mendaftar seminar proposal/rancangan penelitian kepada ketua program studi. Penelitian 

dan penulisan skripsi baru dapat dilakukan setelah rancangan pediperbaiki dengan 

memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang dalam seminar proposal dan 

disetujui oleh kedua pembimbing. Selama proses penelitian dan penulisan, mahasiswa tetap 

berkonsultasi secara teratur dengan pembimbing dan dicantumkan dalam kartu bimbingan. 

5.4.1.3 Penyelesaian Skripsi dan Ujian 

Setelah naskah skripsi dan proses penulisannya oleh tim pembimbing dan ketua 

program studi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, mahasiswa mengajukan usulan 

ujian skripsi kepada ketua program studi. Ujian skripsi dapat diselenggarakan sewaktu-

waktu atas usulan ketua program studi kepada dekan fakultas. Jadwal ujian dan dosen 

penguji sidang skripsi ditetapkan dengan SK dekan fakultas atas usulan ketua program 

studi. Hasil ujian skripsi diumumkan setelah pelaksanaan ujian hari itu selesai.  

5.4.2 Persyaratan Dosen Pembimbing 

Pembimbing penulisan skripsi sebanyak dua orang. Syarat untuk dapat ditetapkan 

sebagai pembimbing adalah sebagai berikut. 

Pembimbing Pertama  

a) Serendah-rendahnya berjabatan akademik asisten ahli atau tenaga pengajar 

dengan gelar akademik doktor.  

b) Memiliki keahlian yang relevan dengan masalah/topik skripsi yang ditulis oleh 

mahasiswa.  

c) Memiliki pengalaman menulis skripsi, tesis, dan/atau disertasi.  

Pembimbing Kedua  

a) Serendah-rendahnya tenaga pengajar/tanpa jabatan akademik dengan pendidikan 

S-2. 

b) Memiliki keahlian sesuai dengan bidang kajian yang diteliti   mahasiswa.  

c) Memiliki pengalaman menulis skripsi dan/atau tesis. 
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d) Dalam kondisi tertentu (darurat) syarat pertama dapat diabaikan. Kebijakan ini 

ditentukan oleh ketua program studi bersama-sama/ dengan persetujuan dekan 

fakultas.  

Dengan pertimbangan keahlian, profesionalitas, dan ketersediaan, pembimbing 

pertama dan pembimbing kedua boleh berasal dari program studi lain dalam lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Kotabumi.   

5.4.3 Tugas Pembimbing 

Pembimbing Pertama 

Tugas pembimbing pertama adalah sebagai berikut.  

a) Memberikan arahan tentang rumusan akhir usul penelitian, sistematika, dan 

materi/isi skripsi. 

b) Menelaah dan memberikan rekomendasi tentang metodologi (teknik dan prosedur 

pengumpulan data dan teknik analisis data) yang digunakan. 

c) Memberikan persetujuan akhir terhadap naskah usulan skripsi yang akan 

diseminarkan dan skripsi yang akan diajukan ke sidang ujian. 

Pembimbing Kedua 

Tugas pembimbing kedua adalah sebagai berikut.  

a) Membantu pembimbing pertama dalam menelaah dan memperkaya usulan 

penelitian yang diajukan mahasiswa, sistematika, dan materi/ isi skripsi. 

b) Memberikan pertimbangan, tanggapan, dan saran tentang metodologi (teknik dan 

prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data) yang digunakan. 

c) Menelaah kebenaran hal-hal yang bersifat teknis keilmuan sesuai dengan bidang 

studi mahasiswa. 

d) Memberikan persetujuan akhir terhadap naskah usulan skripsi yang akan 

diseminarkan dan skripsi yang akan diajukan ke sidang ujian. 

5.5 Penilaian 

Penilaian skripsi dilakukan terhadap (1) naskah skripsi, yang meliputi  bahasa dan 

tata tulis, metodologi, sistematika, orisinalitas; (2) penampilan ketika sidang ujian, yang 

meliputi penguasaan materi, kemampuan argumentasi; (3) proses bimbingan (khusus untuk 

pembimbing).  

Penilaian dilakukan oleh tiga orang dosen penguji yang terdiri atas dua orang dosen 

pembimbing dan seorang penguji bukan pembimbing. Penguji bukan pembimbing bertugas 

sebagai penguji utama. Syarat untuk menjadi penguji utama adalah (1) setidak-tidaknya 

berjabatan akademik asisten ahli; dan (2) berkeahlian sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas dalam skripsi.  

Format Instrumen penilaian ujian skripsi terdapat pada SOP Tugas Akhir Mahasiswa 

UMKO sebagaimana pada gambar berikut. 



 

 
 
PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH - UMKO  
 

32 

 

5.6 Sistematika Skripsi  

Sistematika skripsi Universitas Muhammadiyah Kotabumi secara umum adalah 

sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN  

LEMBAR PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  

MOTO (jika ada) 
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PERSEMBAHAN (jika ada) 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Isi pokok bahasan pada bab ini dapat berupa latar belakang masalah, 

identifikasi masalah,batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian atau istilah lainnya yang dianggap pelu pada bab 

pendahuluan sesuai dengan keilmuan program studi dan (atau) fakultas. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Isi pokok bahasan pada bab ini dapat berupa kajian teori, kerangka berpikir, 

hipotesis atau istilah lainnya yang dianggap perlu pada bab tinjauan pustaka 

sesuai dengan keilmuan program studi dan (atau) fakultas. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Pokok bahasan pada bab ini berisi paparan jenis penelitian, populasi, sampel, 

teknik sampling, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, lokasi dan jadwal penelitian, parameter/variabel penelitian, atau istilah 

lainnya yang dianggap perlu pada bab metode penelitian sesuai dengan 

keilmuan program studi dan (atau) fakultas. 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN  

Isi pokok bahasan pada bab ini, yaitu hasil penelitian, pembahasan atau istilah 

lainnya yang dianggap perlu pada bab hasil penelitian sesuai dengan keilmuan 

program studi dan (atau) fakultas. 

 

BAB V. PENUTUP  

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Pada bagian ini dipaparkan beberapa opsi sistematika yang dapat dipakai pada 

beberapa jenis hasil penelitian sebagai berikut. 

5.6.1 Skripsi Hasil Penelitian Kuantitatif 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif merupakan suatu penelitian yang pada 

dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu 

kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan 
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pengalamannya. Kemudian hal tersebut dikembangkan menjadi permasalahan-

permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memeroleh pembenaran 

(verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Adapun sistematika skripsi 

hasil penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif adalah sebagai berikut.  

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN  

LEMBAR PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  

MOTO (jika ada) 

PERSEMBAHAN (jika ada) 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah  

1.3 Batasan Masalah  

1.4 Rumusan Masalah  

1.5 Tujuan Penelitian  

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Kajian Teori  

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

(Subbab metode penelitian berisi paparan jenis penelitian, populasi, sampel, 

teknik sampling, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, lokasi dan jadwal penelitian, parameter/variabel penelitian, dan/atau 

lainnya yang dianggap perlu dicantumkan ) 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN  

4.1 Hasil Penelitian  

(termasuk hasil analisis data dan uji hipotesis) 

4.2 Pembahasan 

 

BAB V. PENUTUP  

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 
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DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Untuk sistematika dengan bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk bagian-

bagian dari skripsi hasil penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif adalah sebagai 

berikut. 

COVER PAGE 

TITLE PAGE  

ADVISORS’ APPROVAL SHEET 

EXAMINERS’ ADMISSION SHEET 

DECLARATION 

MOTTO 

DEDICATION 

ABSTRACT 

ACKNOWLEDGMENT 

TABLE OF CONTENTS 

LIST OF TABLES 

LIST OF PICTURES 

LIST OF APPENDICES 
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CHAPTER I. INTRODUCTION 

1.1 Background of the Problem 

1.2 Identification of the Problem 

1.3 Limitation of the Problem 

1.4 Formulation of the Problem 

1.5 Objectives of the Research 

1.6 Usage of the Research 

 

CHAPTER II. THEORY REVIEW 

2.1 Theory Review 

2.2 Frame of Thinking 

2.3 Hypothesis 

 

CHAPTER III. RESEARCH METHODS 

3.1 Research Method 

3.2 Population, Sample, and Sampling Technique 

3.3 Research Instrument 

3.4 Data Collecting Technique 

3.5 Data Analysis 

 

CHAPTER IV. RESEARCH RESULT  

4.1 Research Result 

4.2 Discussion 

 

CHAPTER V. CLOSING 

5.1 Conclusion 

5.2 Suggestion 

 

REFERENCES 

CURRICULUM VITAE  

APPENDICES   

 

5.6.2 Skripsi Hasil Penelitian Kualitatif 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala 

secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna 

(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.  

Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, 

laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam 

serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan. Sistematika skripsi hasil 

penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 
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LEMBAR PERSETUJUAN  

LEMBAR PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  

MOTO (jika ada) 

PERSEMBAHAN (jika ada) 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah/Konteks Penelitian 

1.2 Fokus Penelitian 

1.3 Rumusan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian  

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 ............................................ 

2.2 ............................................ 

BAB III. METODE PENELITIAN 

(Subbab metode penelitian berisi paparan pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data,  parameter/variabel penelitian, dan/atau 

lainnya yang dianggap perlu dicantumkan ) 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN  

4.1 Hasil Penelitian 

4.2 Pembahasan 

 

BAB V. PENUTUP  

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Untuk sistematika dengan bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk bagian-

bagian dari skripsi hasil penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai 

berikut. 

COVER PAGE 

TITLE PAGE  

ADVISORS’ APPROVAL SHEET 
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EXAMINERS’ ADMISSION SHEET 

DECLARATION 

MOTTO 

DEDICATION 

ABSTRACT 

ACKNOWLEDGMENT 

TABLE OF CONTENTS 

LIST OF TABLES 

LIST OF PICTURES 

LIST OF APPENDICES 

 

CHAPTER I. INTRODUCTION 

1.1 Background of the Problem 

1.2 Focus of the Problem 

1.3 Formulation of the Problem 

1.4 Objectives of the Research 

1.5 Usage of the Research 

 

CHAPTER II. THEORY REVIEW 

2.1 ............................................ 

2.2 ............................................ 

 

CHAPTER III. RESEARCH METHODS 

 

CHAPTER IV. RESEARCH RESULT  

4.1 Research Result 

4.2 Discussion 

 

CHAPTER V. CLOSING  

5.1 Conclusion 

5.2 Suggestion 

 

REFERENCES 

CURRICULUM VITAE  

APPENDICES   

 

5.6.3 Skripsi Hasil Kajian Pustaka 

Penelitian kajian pustaka merupakan kajian yang dilaksanakan untuk memecahkan 

suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka 

yang kemudian disajikan dengan cara baru dan/atau untuk keperluan baru. Skripsi hasil 

kajian pustaka pada dasarnya merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan 

yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu 

masalah/topik kajian. Skripsi jenis ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan 
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dan/atau proposisi yang berkaitan yang harus didukung oleh data yang diperoleh dari 

sumber pustaka. 

Bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran 

atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang 

sudah ada sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan, atau sebagai dasar 

pemecahan masalah. Sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, 

disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi 

ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan 

pustaka harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan 

dan/atau proposisi untuk menghasilkan simpulan dan saran.  

Sistematika skripsi hasil kajian pustaka adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN  

LEMBAR PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  

MOTO (jika ada) 

PERSEMBAHAN (jika ada) 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.4 Rumusan Masalah 

1.5 Tujuan Penelitian  

1.6 Kegunaan Penelitian 

1.7 Metode Penelitian 

1.8 Definisi Istilah 

 

BAB II dan Bab-bab selanjutnya masing-masing berisi kajian teori, gagasan pokok 

diteruskan dengan kajian mendalam dan diakhiri dengan simpulan dan 

saran/implikasi. Judul bab disesuaikan dengan materi yang dibahas. Secara ringkas 

Bab II dan bab-bab selanjutnya berisi uraian masalah secara rinci, kajian teori 

alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalahnya. Bagian ini 

merupakan hasil pemikiran atau ide yang baru dari peneliti mengenai masalah yang 

dibahas. Sebaiknya tercermin di sini penguasaan peneliti mengenai bidang ilmu 

yang relevan dengan permasalahan. Analisis dan pemecahan masalah yang 

dilatarbelakangi penguasaan materi keilmuan akan tajam dan komprehensif. Juga 

perlu tercermin di sini gagasan dan wawasan peneliti yang tajam dalam mengkaji 

masalah. Perlu dipelihara konsistensi cara berpikir sejak awal pembahasan. 
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Gagasan dan buah pikiran penulis harus disajikan dalam bentuk alur-alur pikir yang 

logis sehingga mudah ditangkap maknanya. Bagian ini diakhiri dengan Bab Penutup 

yang berisi simpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

Untuk sistematika dengan bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk bagian-

bagian dari skripsi hasil penelitian kajian pustaka adalah sebagai berikut. 

COVER PAGE 

TITLE PAGE  

ADVISORS’ APPROVAL SHEET 

EXAMINERS’ ADMISSION SHEET 

DECLARATION 

MOTTO 

DEDICATION 

ABSTRACT 

ACKNOWLEDGMENT 

TABLE OF CONTENTS 

LIST OF TABLES 

LIST OF PICTURES 

LIST OF APPENDICES 

 

CHAPTER I. INTRODUCTION 

1.1 Background of the Problem 

1.2 Identification of the Problem 

1.3 Limitation of the Problem 

1.4 Formulation of the Problem 

1.5 Objectives of the Research 

1.6 Usage of the Research 

1.7 Definition of Key Terms 

 

Chapter II and the following chapters contain detailed description of the problem, 

the alternative solution of the problems, and the solution of the problem.  

 

REFERENCES 

CURRICULUM VITAE  

APPENDICES   

 

5.6.4 Skripsi Hasil Penelitian Tindakan dan Tindakan Kelas  

Penelitian ini dikhususkan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penelitian 

tindakan merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar mengajar yang berupa 

sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam sebuah kelas dengan 

tujuan untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau 

dengan arahan dari guru dan dilaksanakan oleh siswa. Penelitian tindakan/penelitian 
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tindakan kelas dapat dilakukan oleh selain guru, misalnya mahasiswa,  berkolaborasi 

dengan guru mata pelajaran, pengawas, dan kepala sekolah. Guru mata pelajaran  

melakukan tindakan di kelas dan peneliti mengamati untuk memastikan bahwa tindakan 

yang diberikan sesuai dengan rencana yang disusun dan prinsip-prinsip penelitian 

tindakan/tindakan kelas. Selain itu, guru mata pelajaran juga harus dilibatkan sejak awal 

pemilihan masalah dan penetapan tindakan sampai dengan pelaksanaan penelitian.  

Adapun sistematika skripsi hasil penelitian tindakan/tindakan kelas adalah sebagai 

berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN  

LEMBAR PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  

MOTO (jika ada) 

PERSEMBAHAN (jika) 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Rumusan Masalah 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Kajian Teori 

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis Tindakan 
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BAB III. METODE PENELITIAN  

3.1  Metode Penelitian 

3.2  Prosedur Penelitian 

3.3  Setting Penelitian 

3.4  Subjek Penelitian  

3.5  Variabel Penelitian (Faktor-faktor yang Diteliti) 

3.6  Instrumen Penelitian 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

3.6.2 Indikator Tindakan 

3.6.3 Teknik Analisis Data 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Uji Coba Instrumen 

4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

4.1.2.1 Siklus 1 

A. Perencanaan Tindakan (skenario pembelajaran) 

B. Pelaksanaan Tindakan (deskripsi proses pembelajaran) 

C. Pelaksanaan Observasi (sajian hasil analisis data) 

D. Refleksi (kajian terhadap indikator kinerja terhadap hasil dan proses 

pembelajaran dan analisis kritis hasil tiap siklus). 

4.1.2.2 Siklus 2 

A. Perencanaan Tindakan (skenario pembelajaran) 

B. Pelaksanaan Tindakan (deskripsi proses pembelajaran) 

C. Pelaksanaan Observasi (sajian hasil analisis data) 

D. Refleksi (kajian terhadap indikator kinerja terhadap hasil dan proses 

pembelajaran dan analisis kritis hasil tiap siklus). 

4.1.2.3   Siklus (berikutnya, jika ada) 

4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 

 

BAB V PENUTUP  

5.1 Simpulan 
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5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Untuk sistematika dengan bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk bagian-

bagian dari skripsi hasil penelitian tindakan atau tindakan kelas adalah sebagai berikut. 

 

COVER PAGE 

TITLE PAGE  

ADVISORS’ APPROVAL SHEET 

EXAMINERS’ ADMISSION SHEET 

DECLARATION 

MOTTO 

DEDICATION 

ABSTRACT 

ACKNOWLEDGMENT 

TABLE OF CONTENTS 

LIST OF TABLES 

LIST OF PICTURES 

LIST OF APPENDICES 

 

CHAPTER I. INTRODUCTION 

1.1  Background of the Problem 

1.2 Identification of the Problem 

1.3 Limitation of the Problem 

1.4 Formulation of the Problem 

1.5 Objectives of the Research 

1.6 Usage of the Research Result 

 

CHAPTER II. THEORY REVIEW 
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2.1 Literature Review 

2.2 Frame of Thinking 

2.3 Hypothesis 

 

CHAPTER III. RESEARCH METHODS 

3.1 Research Method 

3.2 Research Procedure 

3.3 Research Setting 

3.4 Research Subject 

3.5 Research Variable 

3.6 Research Instrument 

3.7 Data Collecting Technique 

3.8 Research Indicators   

3.9 Data Analysis 

 

CHAPTER IV. RESEARCH RESULT AND DISCUSSION 

4.1 Research Result 

      4.1.1 Result of Try Out Instrument 

      4.1.2 Implementation 

               4.1.2.1 Cycle 1 

     A. Planning 

     B. Implementation 

                C. Observation 

                D. Reflection 

               4.1.2.2 Cycle 2  

                A.  Planning 

     B. Implementation 

                C. Observation 

                 D. Reflection 

                4.1.2.3 Cycle 3 (if needed) 

4.2 Discussion 
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CHAPTER V. CLOSING 

5.1 Conclusion 

5.2 Suggestion 

 

REFERENCES 

CURRICULUM VITAE  

APPENDICES   

 

5.6.5  Skripsi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / 

R&D)  

Skripsi penelitian dan pengembangan merupakan penelitian dengan tujuan untuk 

mengembangkan, menggali, memperluas, menghasilkan, atau memperdalam suatu bidang 

ilmu atau teori yang menghasilkan suatu produk tertentu seperti prototipe, desain, materi, 

media, strategi, alat evaluasi, atau produk lainnya sesuai dengan rumpun keilmuan dan 

bidang teknologi. Kajian ini dapat menjadi indikator kemajuan ilmu pengetahuan dari suatu 

riset karena berupa serangkaian metode riset yang digunakan untuk menghasilkan suatu 

desain atau produk dan teknologi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

aktual. Kegiatan penelitian dan pengembangan menekankan pada penggunaan teori, 

konsep, prinsip, atau hasil penelitian untuk penyelesaian masalah. Ciri-ciri penelitian R&D 

antara lain, yakni (1) mengkaji dan mengevaluasi masalah yang memiliki kaitan dengan 

upaya inovatif atau aplikatif (penerapan) teknologi, (2) pendekatan/metode pengembangan 

riset atau produk, (3)  pengembangan yang dihasilkan merupakan aplikatif dan teknologi, 

(4) implementasi dan hasil yang diperoleh digunakan pada spesifikasi dan perluasan 

metodologi penelitian dan pengembangan. Adapun sistematika skripsi penelitian dan 

pengembangan adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN  

LEMBAR PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  

MOTO (jika ada) 

PERSEMBAHAN (jika) 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 
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DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4  Spesifikasi Produk 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

2.2 Hasil Riset yang Relevan 

2.3 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis (Jika ada) 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian dan Pengembangan  

3.2 Prosedur Pengembangan  

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan  

4.2 Pembahasan 

 

BAB V. PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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5.7  Isi Skripsi 

Pada bagian ini dipaparkan isi skripsi secara umum (mencakup semua jenis skripsi) 

secara singkat dan padat dari bagian awal sampai dengan bagian akhir. 

Sampul 

Sampul skripsi berisi judul secara lengkap, kata “Skripsi”, nama, dan nomor pokok 

mahasiswa (NPM), program studi, Logo Universitas Muhammadiyah Kotabumi, nama 

fakultas, nama Universitas Muhammadiyah Kotabumi, kota/kabupaten, dan tahun lulus 

ujian. Sampul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Komposisi huruf dan tata letak 

masing-masing bagian diatur secara simetris, rapi, dan serasi dengan jenis huruf  times 

new roman, ukuran 12—16.  

Judul 

Halaman judul berisi judul secara lengkap, kata “skripsi”, diikuti maksud penulisan 

skripsi nama, dan nomor pokok mahasiswa (NPM), lambang/logo dan nama Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi, nama kota/kabupaten, bulan, dan tahun lulus ujian.  

Ada dua hal yang membedakan halaman judul dari sampul, yaitu (1) dalam 

halaman judul ada pernyataan maksud penulisan skripsi, sedangkan dalam sampul tidak 

ada dan (2) halaman sampul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, sedangkan pada 

halaman judul hanya judul, kata “skripsi” nama perguruan tinggi, kota, dan bulan yang 

ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Bagian lain hanya huruf awal kata yang ditulis 

kapital, kecuali kata tugas, seperti dan, terhadap, oleh, dan pada. Komposisi huruf dan 

tata letak masing-masing bagian dari halaman judul diatur secara simetris, rapi, dan 

serasi dengan jenis huruf  times new roman, ukuran  12.  

Lembar Persetujuan   

Lembar persetujuan ini berisi pernyataan bahwa skripsi telah memenuhi syarat  

dan disetujui oleh pembimbing dan ketua program studi untuk diuji.  

Lembar Pengesahan  

Lembar pengesahan ini berisi pernyataan bahwa skripsi telah dipertahankan di 

depan dewan penguji, tanggal  ujian, dan pengesahan oleh dekan fakultas.  

Pernyataan Keaslian Tulisan  

Pernyataan keaslian tulisan menegaskan bahwa karya tulis tersebut adalah benar-

benar karya mahasiswa yang bersangkutan, dan bukan hasil jiplakan. Bunyi pernyataan 

terdapat dalam Lampiran.  

Moto  

Halaman moto bersifat tidak wajib (boleh ada, boleh tidak). Kalau ada moto harus 

berkaitan dengan topik/masalah penelitian. Moto tidak boleh lebih dari satu halaman. 

Moto ditulis sedemikian rupa sehingga terlihat serasi, rapi, dan menarik. Moto boleh 

ditulis letak tengah (center), rata kanan, atau rata kiri; di tengah halaman, mendekati pias 

atas, atau mendekati pias bawah.  
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Persembahan  

Seperti halnya moto, halaman persembahan juga tidak wajib (boleh ada, boleh 

tidak). Kalau ada halaman persembahan tidak boleh lebih dari satu halaman. 

Persembahan ditulis sedemikian rupa sehingga terlihat serasi, rapi, dan menarik. 

Persembahan  boleh ditulis letak tengah (center), rata kanan, atau rata kiri; di tengah 

halaman, mendekati pias atas, atau mendekati pias bawah. Persembahan ditujukan 

kepada orang-orang atau pihak yang “sangat berarti” bagi peneliti, baik berarti dalam 

kehidupan secara umum, maupun dalam kaitannya dengan penulisan skripsi. Pihak lain 

yang berarti bagi peneliti, tetapi tidak disebutkan dalam persembahan dapat disebutkan 

pada bagian ucapan terima kasih dalam kata pengantar.  

Abstrak 

Abstrak merupakan uraian singkat dan lengkap dari skripsi. Abstrak berisi masalah 

penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian (untuk penelitian 

kualitatif dan pengembangan, termasuk deskripsi tentang subjek yang diteliti), dan 

ringkasan hasil/temuan penelitian, serta simpulan. Hipotesis, pembahasan, dan saran 

tidak perlu  disajikan. Panjang abstrak maksimum 1 halaman (dalam 1 paragraf). Abstrak 

diketik dengan spasi tunggal (1 spasi). Contoh abstrak disajikan dalam Lampiran.   

Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi uraian yang mengantarkan pembaca skripsi kepada 

permasalahan yang diteliti. Kata pengantar lazimnya juga berisi ucapan puji syukur 

kepada Allah, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 

mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi, dan pernyataan 

adanya keterbatasan dalam skripsi diikuti dengan permohonan saran dan kritik. Pada 

bagian akhir di sudut kanan bawah ditulis tempat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan 

diikuti kata “Penulis” tanpa nama/inisial nama penulis juga tanpa tanda tangan.   

Tulisan “KATA PENGANTAR” tanpa tanda petik diketik empat spasi dari pias atas. 

Kata pengantar maksimum dua halaman diketik dalam spasi tunggal (1 spasi). Contoh 

kata pengantar skripsi disajikan dalam Lampiran.  

Daftar Isi 

Daftar isi merupakan sajian sistematika skripsi secara rinci dan lengkap. Daftar isi 

berfungsi untuk mempermudah pembaca menemukan bagian-bagian yang ingin dibaca. 

Oleh karena itu, judul dan subjudul dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor 

halamannya.  

Daftar isi dalam skripsi memuat judul bab, judul subbab, judul anak subbab, dan 

judul anak anak subbab. Judul bab diketik dengan menggunakan huruf kapital 

seluruhnya,  judul subbab, anak subbab, dan anak anak subbab ditulis dengan huruf 

kapital setiap awal kata kecuali kata seperti dan, atau, dari, dan dalam. Judul yang 

memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal dan antara judul  yang 

satu dan judul yang lain diberi jarak dua spasi. Contoh daftar isi skripsi disajikan dalam 

Lampiran. 
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Daftar Tabel  

Fungsi daftar tabel pada dasarnya sama dengan daftar isi, yaitu memudahkan 

pembaca menemukan bagian (tabel) yang mau dibacanya. Daftar tabel memuat secara 

berurutan tabel-tabel yang terdapat dalam skripsi. Daftar tabel memuat informasi 

mengenai nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman tempat tabel disajikan. Nomor 

tabel ditulis dengan dua angka arab yang dicantumkan secara berurutan atau satu angka 

arab. Jika dengan dua angka, angka pertama menunjukkan nomor urut bab dalam skripsi 

dan angka kedua menunjukkan nomor urut tabel dalam bab tersebut. Akan tetapi, dalam 

gaya selingkung Universitas Muhammadiyah Kotabumi digunakan satu angka arab. 

Judul tabel dalam daftar tabel harus sama persis dengan judul (tabel) yang terdapat 

dalam teks.   Judul yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal 

dan antara judul tabel yang satu dan judul tabel yang lain diberi jarak dua spasi.  

Daftar Gambar 

Jika dalam skripsi terdapat lebih dari dua gambar harus dibuat daftar gambar 

tersendiri. Namun, jika hanya terdapat satu atau dua gambar tidak perlu dibuat daftar 

gambar tersendiri. Gambar tersebut disatukan dalam daftar tabel. Pada buku panduan 

ini grafik dan bagan digolongkan ke dalam gambar juga. Penulisan daftar gambar sama 

dengan penulisan daftar tabel.  

Daftar Lampiran 

Fungsi daftar lampiran pada dasarnya sama dengan daftar lainnya, yaitu 

memudahkan pembaca menemukan bagian  (lampiran) yang mau dibacanya. Daftar 

lampiran memuat lampiran-lampiran yang terdapat dalam skripsi. Pada daftar lampiran 

dicantumkan nomor urut lampiran yang ditulis dengan satu angka arab, diikuti dengan 

nama lampiran, dan nomor halaman tempat lampiran dicantumkan di dalam naskah 

skripsi/laporan penelitian. Penulisan daftar lampiran sama dengan penulisan daftar tabel.  

BAB I. PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah adalah bagian pertama dari Bab I (Pendahuluan). Dalam 

penelitian kualitatif bagian ini boleh disebut dengan konteks penelitian. Dalam bagian ini 

dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan 

teoretik maupun kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. 

Uraian didahului dengan paparan kondisi ideal/harapan sehubungan dengan masalah 

penelitian dilanjutkan dengan paparan kondisi saat ini/kenyataan yang ada. Paparkan 

pengalaman/pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. 

Selain itu, untuk memperkuat argumentasi pemilihan masalah kemukakan secara 

ringkas teori,  hasil-hasil penelitian, simpulan seminar, dan diskusi ilmiah terkait masalah 

yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan 

berpijak yang lebih kokoh. Paparan menyangkut alasan dilakukannya penelitian tersebut. 

Paparan harus lengkap meliputi pemilihan objek dan subjek penelitian. 

Beberapa hal penting yang dapat dikemukakan dalam latar belakang masalah 

penelitian adalah sebagai berikut. 
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• Alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti merasa resah  sekiranya 

masalah tersebut tidak diteliti. 

• Gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lokasi penelitian sebagai dasar 

pemunculan masalah. 

• Kerugian yang mungkin timbul sekiranya masalah tersebut tidak diteliti. 

• Manfaat/keuntungan yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian terhadap 

masalah tersebut. 

• Penjelasan singkat mengenai kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti 

dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti 

• Alasan secara ilmiah pemilihan subjek penelitian.   

Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berisi semua masalah yang timbul/mungkin timbul 

sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Identifikasi masalah dapat berupa 

kalimat pertanyaan atau pernyataan. Butir-butir masalah yang diidentifikasi tersebut 

harus sudah dibicarakan dalam latar belakang masalah. 

Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang teridentifikasi perlu dilakukan pembatasan 

masalah. Pembatasan masalah dilakukan setidaknya dengan dua alasan, yaitu (1) 

adanya keterbatasan  kemampuan, waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki peneliti dan 

(2) demi kecermatan dan ketuntasan pembahasan. Pembatasan masalah dilakukan 

dengan memilih beberapa (lazimnya satu) butir dari identifikasi masalah. Pembatasan 

masalah disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan.  

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. Perumusan masalah 

merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang 

akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah 

hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang 

diteliti, jenis atau sifat hubungan antarvariabel tersebut, dan subjek penelitian. Selain itu, 

rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti memungkinkan 

dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Contoh, 

“Bagaimanakah pengaruh tingkat kecerdasan dengan kemampuan berbicara siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Kotabumi tahun pelajaran 2018/2019?” Jika dipandang perlu 

rumusan masalah dapat diikuti dengan rincian yang berupa pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang lebih spesifik.   

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. 

Rumusan tujuan tersebut menggambarkan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian 

selesai dilakukan. Oleh karena itu, isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi 
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dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. 

Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan 

rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Tujuan penelitian dapat dirinci atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 

dinyatakan dalam satu kalimat yang menggambarkan secara singkat hal yang ingin 

dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan khusus merupakan rincian tujuan umum  

secara spesifik yang dirumuskan dalam beberapa butir pernyataan yang mengacu pada 

pertanyaan penelitian. 

Kegunaan/Manfaat Hasil Penelitian 

Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian, baik secara 

teoretis maupun secara praktis. Manfaat teoretis merujuk pada kepentingan 

pengembangan ilmu/pengetahuan dan manfaat praktis merujuk pada kontribusi hasil 

penelitian terhadap pelaksanaan pembangunan dalam arti luas melalui melalui 

penyelesaian masalah-masalah praktis dalam bidang yang diteliti. Dengan kata lain, 

uraian dalam subbab kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang 

diteliti. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tersebut memang layak untuk dilakukan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Teori  

Kajian teori/kajian pustaka memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan 

karya ilmiah. Melalui kajian teori ditunjukkan ‘the state of the art” dari teori yang sedang 

dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Selain itu, kajian 

teori/pustaka juga berfungsi sebagai landasan teoretik dalam menganalisis hasil/temuan 

penelitian. Paparan kajian teori memuat komponen (1) teori-teori utama dan teori-teori 

turunannya dalam bidang yang dikaji, (2) penelitian terdahulu yang relevan dengan 

bidang yang diteliti, seperti prosedur, subjek, hasil/temuan, dan simpulan penelitian, dan 

(3) posisi teoretik peneliti berkaitan dengan masalah penelitian. 

Dalam laporan kajian pustaka peneliti memaparkan, membandingkan, dan 

memosisikan masing-masing teori/penelitian yang dikaji dikaitkan dengan masalah yang 

diteliti. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti menjelaskan pendirian/posisi peneliti 

beserta alasannya. Kajian pustaka dimaksudkan untuk menunjukkan “mengapa dan 

bagaimana” teori para pakar dan hasil penelitian sebelumnya diterapkan oleh peneliti 

dalam penelitiannya. 

Kajian teori/pustaka harus disajikan secara ringkas, padat dan langsung  

mengenai masalah yang diteliti (langsung mengenai variabel penelitian). Jika terdapat 

variabel bebas dan terikat, jelaskan variabel terikat lebih dahulu baru penjelasan 

mengenai variabel bebasnya. Kajian pustaka harus disertai rujukan yang bisa dijamin 

otoritas penulisnya.  

Bahan kajian pustaka dapat digolongkan menjadi (1) sumber pustaka primer yang 

terdiri atas jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, dan makalah  hasil 

penelitian dan (2) sumber pustaka sekunder, seperti buku teks, makalah nonpenelitian, 

laporan hasil seminar dan diskusi ilmiah, terbitan resmi pemerintah, dan terbitan resmi 

lembaga lain. Jumlah antara sumber pustaka primer dan sekunder harus proporsional 

(tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak).  
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Dalam menentukan sumber pustaka yang akan dijadikan bahan kajian pustaka, 

hendaknya diperhatikan kriteria relevansi dan kemutakhiran. Kriteria relevansi sumber 

pustaka merujuk pada kesesuaian isi dan penulis pustaka tersebut dengan masalah yang 

dikaji. Mengenai kemutakhiran sebuah sumber pustaka ada yang menetapkan 10 tahun 

dan ada yang 5 tahun. Universitas Muhammadiyah Kotabumi menetapkan 10 tahun 

sebagai batas kemutakhiran sumber pustaka rujukan.  

Kriteria kemutakhiran ini penting karena ilmu berkembang pesat sehingga teori 

yang efektif pada suatu zaman belum tentu efektif pada zaman yang lain. Selain itu, 

dengan teori yang mutakhir, peneliti dapat berargumentasi secara representatif sesuai 

zaman. Kriteria kemutakhiran ini tidak berlaku untuk bahan historis, 

peraturan/perundangan (selama belum dibatalkan), dan sumber pustaka yang 

merupakan karya monumental dan adikarya “masterpiece”  dalam  bidangnya, serta 

karya yang menjadi dasar bagi  teori-teori selanjutnya.   

Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang hubungan teori dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir 

yang baik akan menjelaskan secara teoretis pertautan antarvariabel yang akan diteliti. 

Jadi, secara teoretis perlu dijelaskan hubungan antarvariabel terikat dan bebas. Bila 

dalam penelitian ada variabel moderator dan variabel intervensi (intervening variable), 

juga perlu dijelaskan alasan keterlibatan variabel itu dalam penelitian. Pertautan 

antarvariabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. 

Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada 

kerangka berpikir.  

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam 

penelitian tersebut terdapat dua variabel atau lebih yang berkaitan. Apabila penelitian 

hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, yang dilakukan peneliti di 

samping mengemukakan deskripsi teori untuk masing-masing variabel, juga 

argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Dalam penelitian yang 

berkenaan dengan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang 

berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu, kerangka berpikir yang 

dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif/hubungan maupun 

komparatif/perbandingan. Kerangka berpikir tersebut diperlukan dalam menyusun 

hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi.  

Kerangka berpikir yang baik memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) penjelasan atas variabel-variabel yang diteliti; 

b) penjelasan mengenai pertautan/hubungan antarvariabel yang diteliti berdasarkan 

teori yang ada; 

c) penjelasan mengenai sifat hubungan antarvariabel (positif/negatif, simetris, kausal, 

interaktif); 

d) diagram kerangka berpikir (paradigma penelitian) untuk mempermudah 

pemahaman atas kerangka berpikir.  

 

  



 

 
 

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH - UMKO 
 

53 

Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang diajukan peneliti 

yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Hipotesis dirumuskan berdasarkan hasil kajian teori/pustaka. Hipotesis tersebut akan 

diuji kebenarannya melalui penelitian. Hasil dari pengujian tersebut berupa penerimaan 

atau penolakan terhadap hipotesis yang diajukan. 

Hipotesis tidak wajib ada dalam semua penelitian kuantitatif. Dalam penelitian 

yang bersifat analitis, hipotesis perlu dirumuskan, tetapi dalam penelitian yang bersifat  

eksploratoris dan deskriptif, yang bermaksud mendeskripsikan masalah yang diteliti, 

hipotesis tidak diperlukan.  Hipotesis penelitian dirumuskan dalam kalimat pernyataan 

dan bukan berupa kalimat pertanyaan, kalimat suruhan, kalimat saran, atau kalimat 

harapan. Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. Artinya, dalam 

rumusan hipotesis bukan hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan 

antarvariabel, melainkan juga telah ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan perbedaan 

itu. Rumusan hipotesis yang baik hendaknya: (a) merupakan dugaan terhadap keadaan 

variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan 

menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih, (b) dituangkan dalam bentuk 

kalimat pernyataan, (c) dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, serta (d) dapat diuji 

secara empiris. 

BAB III. METODE PENELITIAN  

Metode Penelitian   

Bagian metode penelitian ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang 

dilakukan ditinjau dari tujuan dan sifatnya; apakah penelitian eksperimen, eksploratoris, 

deskriptif, eksplanatoris, survei, penelitian historis, korelasional, komparasi kausal, 

penelitian tindakan/tindakan kelas, atau penelitian pengembangan  beserta alasan 

pemilihan jenis penelitian. Di samping itu, dalam bagian ini dijelaskan pula variabel-

variabel yang dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antarvariabel tersebut. 

Pada penelitian eksperimen atau penelitian tindakan/tindakan kelas perlu 

dijelaskan juga rancangan atau desain penelitian yang digunakan. Rancangan/desain 

penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh 

data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. 

Rancangan/desain penelitian yang dipilih adalah yang paling memungkinkan peneliti 

untuk mengendalikan variabel-variabel lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Pemilihan rancangan penelitian dalam penelitian eksperimental selalu 

mengacu pada hipotesis yang akan diuji. 

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Istilah populasi, sampel, dan teknik sampling tepat digunakan jika penelitian yang 

dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Akan tetapi, jika sasaran 

penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan istilah subjek 

penelitian, terutama dalam penelitian eksperimental. Dalam survei, sumber data lazim 

disebut responden dan dalam penelitian kualitatif disebut informan atau subjek 

penelitian, bergantung pada cara pengambilan datanya. Penjelasan yang akurat tentang 
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karakteristik populasi penelitian perlu diberikan agar besarnya sampel dan cara 

pengambilannya dapat ditentukan secara tepat. Tujuannya adalah agar sampel yang 

dipilih benar-benar representatif, dalam arti dapat mencerminkan keadaan populasinya 

secara cermat. Kerepresentatifan sampel merupakan kriteria terpenting dalam pemilihan 

sampel dalam kaitannya dengan maksud menggeneralisasikan hasil-hasil penelitian 

sampel terhadap populasinya. Jika keadaan sampel semakin berbeda dengan 

karakteristik populasinya, semakin besar kemungkinan kekeliruan dalam 

generalisasinya. Jadi, hal-hal yang dibahas dalam bagian populasi, sampel, dan teknik 

sampling adalah (a) identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi/subjek penelitian/ 

sumber data, (b) besarnya sampel, serta (c) prosedur dan teknik pengambilan sampel. 

Instrumen Penelitian  

Pada bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 

yang diteliti. Sesudah itu barulah dipaparkan prosedur pengembangan instrumen 

pengumpulan data atau pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. 

Dengan cara ini akan terlihat apakah instrumen yang digunakan sesuai dengan variabel 

yang diukur, paling tidak ditinjau dari segi isinya (valid). Sebuah instrumen yang baik juga 

harus memenuhi persyaratan reliabilitas. Dalam skripsi dan laporan penelitian harus ada 

bagian yang menjelaskan proses validasi instrumen (uji coba instrumen) atau pengujian 

keabsahan data (dalam penelitian kualitatif). Sekalipun instrumen yang digunakan tidak 

dibuat sendiri oleh peneliti, tetap ada kewajiban untuk melaporkan tingkat validitas dan 

reliabilitas instrumen yang digunakan. Hal lain yang perlu diungkapkan dalam instrumen 

penelitian adalah cara pemberian skor atau kode terhadap masing-masing butir 

pertanyaan/pernyataan. Jika penelitian menggunakan alat/bahan, harus disebutkan 

secara cermat spesifikasi teknis dari alat yang digunakan dan karakteristik bahan yang 

dipakai.   

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berisi uraian mengenai (a) teknik yang digunakan dan 

langkah-langkah yang ditempuh dalam  pengumpulan data, (b) kualifikasi dan jumlah 

petugas yang terlibat dalam proses pengumpulan data, serta (c) jadwal pelaksanaan 

pengumpulan data. Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai pelaksana 

pengumpulan data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya mempersiapkan mereka 

untuk menjalankan tugas.  

Teknik Analisis Data  

Pada bagian ini diuraikan jenis teknik analisis data yang digunakan beserta 

langkah-langkah analisisnya. Pada penelitian kuantitatif, ada dua jenis teknik statistik 

yang dapat dipilih, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam statistik 

inferensial terdapat statistik parametrik dan statistik nonparametrik. Pemilihan jenis 

analisis data sangat ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan dengan tetap 

berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai dan hipotesis yang hendak diuji. Oleh 

karena itu, yang pokok untuk diperhatikan dalam analisis data adalah ketepatan teknik 

analisisnya, bukan kerumitan dan kecanggihannya. Beberapa teknik analisis statistik 

parametrik memang lebih canggih (dan lebih rumit) dan mampu memberikan informasi 
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yang lebih akurat jika dibandingkan dengan teknik analisis sejenis dalam statistik 

nonparametrik. Penerapan statistik parametrik secara tepat harus memenuhi beberapa 

persyaratan (asumsi), sedangkan penerapan statistik nonparametrik tidak menuntut 

persyaratan tertentu.  

Di samping penjelasan tentang jenis atau teknik analisis data yang digunakan, 

perlu juga dijelaskan alasan pemilihannya. Apabila teknik analisis data yang dipilih sudah 

cukup dikenal,  pembahasannya tidak perlu dilakukan secara panjang lebar. Sebaliknya, 

jika teknik analisis data yang digunakan tidak populer, uraian tentang teknik analisis ini 

perlu diberikan secara lebih rinci. Apabila dalam analisis ini digunakan komputer, perlu 

disebutkan programnya, misalnya  SPSS 20.0 for Windows.  

BAB IV. HASIL PENELITIAN  

Hasil/Temuan Penelitian  

Istilah hasil penelitian, lazimnya, digunakan untuk penelitian kuantitatif (termasuk 

PT/PTK) dan temuan untuk penelitian kualitatif. Pada bagian ini dilaporkan deskripsi 

data/temuan penelitian. Temuan/deskripsi data disajikan secara rinci sesuai dengan 

variabel/subvariabel penelitian dan untuk PT/PTK dideskripsikan per siklus.  “Deskripsi 

Data/Temuan” bukan merupakan subjudul bagian ini. Subjudul bagian ini disesuaikan 

dengan variabel/subvariabel penelitian (per siklus untuk PT/PTK). Akan tetapi, sebelum 

dipaparkan temuan/hasil penelitian terlebih dahulu dilaporkan hasil uji coba instrumen 

dan uji persyaratan analisis untuk penelitian kuantitatif dan penjelasan mengenai tempat 

penelitian dan kehadiran peneliti untuk penelitian kualitatif. Untuk hasil penelitian dan 

pengembangan dipaparkan bagaimana hasil penelitian dan pengembangannya secara 

lengkap sesuai tahapan penelitian pengembangan.  

Deskripsi data/temuan penelitian disajikan secara singkat, lengkap, dan 

bermakna. Data mentah dan proses penghitungan, jika diperlukan, diletakkan pada 

lampiran. Sangat disarankan pada bagian ini dilengkapi dengan tabel, grafik, gambar, 

atau bagan. Setiap  tabel, grafik, gambar, atau bagan yang ditampilkan harus disertai 

dengan penjelasan. Penjelasan  bersifat faktual, sebatas menjelaskan angka/tabel 

tersebut,  bukan pendapat pribadi/interpretasi peneliti. 

Uji hipotesis (jika ada) merupakan bagian dari hasil penelitian ini. Sebelum 

melakukan uji hipotesis kemukakan kembali hipotesis dan hipotesis statistik (jika 

penelitian terhadap sampel) baik hipotesis kerja/ alternatif (Ha) maupun hipotesis nol 

(Ho) beserta kriteria uji hipotesisnya. Dalam hipotesis statistik yang diuji adalah hipotesis 

nol (Ho; yang menyatakan tidak terdapat/ada....) sedangkan untuk hipotesis penelitian 

yang diuji adalah hipotesis kerja. Hasil pengujian dipaparkan secara singkat, padat, dan 

jelas (proses penghitungan  letakkan dalam lampiran)  diikuti dengan penjelasan hasil uji 

hipotesis. Penjelasan terbatas pada interpretasi angka statistik yang diperoleh melalui 

penghitungan.   

Pembahasan 

Pembahasan hasil/temuan penelitian memaparkan dan menginterpretasikan 

hasil/temuan tersebut dikaitkan dengan dasar teoretik yang telah dibahas dalam tinjauan 

pustaka atau berdasarkan logika peneliti. Dalam penelitian kuantitatif hasil pengujian 

hipotesis akan memperlihatkan konsekuensi temuan terhadap teori landasan yang 
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dirujuk. Secara rinci ada lima hal yang dapat diuraikan dalam bagian ini.  Kelima  hal itu 

adalah sebagai berikut. 

a) Jawaban masalah penelitian.  Dalam upaya menjawab masalah penelitian atau 

tujuan penelitian, harus disimpulkan secara eksplisit hasil-hasil yang diperoleh.  

b) Penafsiran temuan penelitian. Penafsiran terhadap hasil/temuan penelitian 

dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. 

c) Pengintegrasian temuan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah mapan. 

Pengintegrasian temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah 

ada dilakukan dengan  jalan menjelaskan temuan-temuan penelitian dalam konteks 

khasanah ilmu yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan membandingkan temuan-

temuan penelitian yang diperoleh dengan teori dan/atau temuan empiris lain yang 

relevan. Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan temuan penelitian 

lain yang relevan (baik yang mendukung maupun yang berbeda) akan mampu 

memberikan taraf kredibilitas yang lebih tinggi terhadap hasil penelitian. 

Hasil/temuan suatu penelitian akan menjadi lebih dipercaya bila didukung oleh hasil 

penelitian orang lain. Akan tetapi, paparan hasil/temuan penelitian lain yang 

berbeda perlu juga dikemukakan. Paparan hasil penelitian lain yang berbeda harus 

diikuti dengan penjelasan teoretis dan/atau  metodologis  yang menyatakan bahwa 

hasil/temuan peneliti lebih akurat.  

d) Modifikasi teori yang ada/menyusun teori baru. Modifikasi teori atau menyusun teori 

baru  penting dilakukan jika penelitian yang dilakukan bermaksud menelaah teori. 

Jika teori yang dikaji ditolak sebagian, hendaknya dijelaskan modifikasi teori itu dan 

penolakan terhadap seluruh teori harus disertai dengan rumusan teori baru. 

e) Implikasi lain/keterbatasan penelitian. Pada bagian pembahasan ini juga dapat 

dijelaskan implikasi lain dan keterbatasan penelitian.  

Pembahasan hasil penelitian menjadi lebih penting dan menarik jika hipotesis 

penelitian yang diajukan ditolak. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah hipotesis 

ditolak. Pertama, faktor metodologis, misalnya instrumen yang digunakan tidak sahih 

atau kurang reliabel. Jika ini yang terjadi, dalam pembahasan perlu diuraikan lebih lanjut 

letak ketidaksempurnaan instrumen yang digunakan. Penjelasan tentang kekurangan 

atau kesalahan-kesalahan yang ada akan menjadi salah satu pijakan untuk 

menyarankan perbaikan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Kedua, faktor 

nonmetodologis, seperti adanya intervensi variabel lain sehingga menghasilkan 

simpulan yang berbeda dengan hipotesis yang diajukan. 

BAB V. PENUTUP 

Simpulan 

Dalam simpulan disajikan pemaknaan dan penafsiran/interpretasi peneliti 

terhadap  analisis/pembahasan hasil/temuan penelitian. Yang harus diingat simpulan 

berbeda dengan ringkasan/rangkuman/ikhtisar. Simpulan bersifat konseptual dan terkait 

langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan terikat secara substantif 

dengan temuan penelitian dan terkait langsung dengan pembahasan.  

Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yaitu: (1) butir demi butir dan (2) 

uraian/narasi padat. Untuk penulisan karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi diarahkan untuk alternatif kedua, yaitu rumusan simpulan yang berupa 
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narasi/esai/uraian padat. 

Saran 

Saran/rekomendasi bersifat tidak wajib. Jika ada, saran/rekomendasi harus 

bersumber pada simpulan penelitian. Rumusan saran harus rinci dan operasional 

mengenai hal-hal yang perlu dikerjakan dan spesifik pihak yang dituju. Saran dapat 

ditujukan kepada pembuat kebijakan,  pengguna hasil penelitian, dan peneliti berikutnya 

yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan.  

Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka memuat semua sumber tertulis (buku, artikel jurnal, dokumen 

resmi, atau sumber-sumber lain dari internet) atau tercetak (misalnya CD, video, film, 

atau kaset) yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi, 

semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum dalam uraian harus  dicantumkan 

dalam daftar pustaka dan sumber-sumber yang pernah dibaca oleh peneliti, tetapi tidak 

pernah digunakan (tidak dikutip) dalam penulisan karya ilmiah tersebut tidak perlu 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

Kata “DAFTAR PUSTAKA” (tanpa tanda kutip) diketik letak tengah (center) 

dengan jarak empat spasi dari pias atas. Sumber rujukan ditulis berurutan secara 

alfabetis tanpa nomor urut menggunakan paragraf gantung (hanging paragraph). Satu 

sumber pustaka yang menggunakan tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak 

antarbaris  satu spasi dan jarak antara sumber pustaka yang satu dan sumber pustaka 

berikutnya adalah dua spasi. Cara menulis daftar pustaka secara khusus dijelaskan pada 

BAB VII (Teknik Penulisan). 

Riwayat Hidup 

Riwayat hidup disusun dalam bentuk uraian singkat dan padat dan hanya 

menyampaikan hal-hal yang relevan dengan kegiatan ilmiah dan kegiatan yang berkaitan 

dengan profesi dan program studi yang ditekuni mahasiswa. Jadi, tidak semua informasi 

tentang yang bersangkutan disampaikan.  

Riwayat hidup memuat informasi mengenai nama lengkap, tempat dan tanggal 

lahir, orang tua, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan jabatan (untuk yang telah 

bekerja), prestasi-prestasi yang pernah dicapai, kegiatan ilmiah dan kegiatan lain sesuai 

dengan program studi yang diikuti, dan karya ilmiah yang pernah dihasilkan dan 

dipublikasikan/diterbitkan (kalau ada). Riwayat hidup dapat disusun secara butir per butir 

atau dalam bentuk narasi/uraian yang singkat dan padat. Di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi digunakan cara kedua, yaitu dalam bentuk uraian/narasi 

singkat dan padat. Contoh riwayat hidup disajikan pada Lampiran.  

Lampiran-Lampiran 

Lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan 

penulisan hasil-hasilnya menjadi satu karya tulis ilmiah. Untuk memudahkan pembaca, 

setiap lampiran diberi nomor unit sesuai dengan urutan penggunaannya, dan diberi judul. 

Nomor unit lampiran dinyatakan dengan satu angka arab. Lampiran yang berupa 

dokumen tidak terpisahkan dari skripsi, seperti instrumen penelitian, hasil uji coba 
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instrumen, data penelitian, dan hasil pengujian hipotesis disajikan lebih dahulu diikuti 

dengan dokumen yang bersifat administratif, seperti kartu konsultasi, surat izin 

penelitian, dan surat keterangan telah melakukan penelitian/pengambilan data 

penelitian. Lampiran diberi nomor  halaman yang merupakan kelanjutan dari isi 

skripsi/laporan penelitian. 

 

  



 

 
 

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH - UMKO 
 

59 

 

 

VI. LAPORAN PENELITIAN  

 

6.1  Pengertian  

Laporan penelitian adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian 

dengan mengikuti format tertentu. Format laporan adalah suatu bentuk susunan atau 

organisasi suatu laporan, yaitu penyusunan bagian-bagian laporan penelitian menjadi satu 

kesatuan. Format laporan penelitian biasanya ditentukan oleh lembaga penyandang dana. 

Peneliti harus menggunakan format penulisan laporan penelitian sesuai dengan permintaan 

lembaga pemberi dana. Format laporan penelitian yang dibahas dalam buku panduan ini 

berlaku untuk penulisan laporan penelitian dari dan untuk  Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi, baik yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi atau oleh lembaga 

lain yang dananya dikelola langsung oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi maupun 

penelitian mandiri, yang didanai sendiri oleh peneliti.  

6.2  Karakteristik dan Ruang Lingkup 

Laporan penelitian  di Universitas Muhammadiyah Kotabumi dapat berupa hasil 

penelitian pendidikan/pembelajaran dan penelitian nonkependidikan sesuai dengan bidang 

ilmu program studi yang ada atau sesuai dengan bidang keahlian dosen. Karakteristik 

laporan penelitian adalah (1) penelitian kependidikan difokuskan pada eksplorasi 

permasalahan dan/atau pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran di Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi atau instansi lainnya; (2) penelitian nonkependidikan difokuskan 

pada permasalahan pada bidang keilmuan yang sesuai dengan program studi di Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; (3) ditulis berdasarkan 

hasil penelitian empiris atau penelaahan pustaka; (4) skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia 

atau bahasa asing yang baik dan benar. Laporan penelitian yang ditulis dalam bahasa asing 

harus disertai dengan sinopsis dalam bahasa Indonesia.  

Adapun ruang lingkup kajian laporan penelitian difokuskan pada bidang 

kajian/keahlian dosen atau program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Kotabumi dan juga sesuai dengan Rencana Induk 

Pengembangan Penelitian LPPM UMKO.  

6.3  Persyaratan dan Prosedur 

Penelitian yang dilakukan untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur. Persyaratan dan prosedur 

untuk penelitian yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi adalah sebagai 

berikut. 

a) Penelitian dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. 

b) Ditulis dengan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di 

Universitas Muhammadiyah Kotabumi. 

c) Calon peneliti menyerahkan proposal sebanyak tiga buah kepada LPPM.  

d) Proposal akan dinilai kelayakannya oleh tim penelaah  yang ditetapkan oleh Rektor 

Universitas Muhammadiyah Kotabumi.  
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e) Calon peneliti mempresentasikan naskah proposal yang dinilai layak oleh tim dalam 

forum seminar yang diselenggarakan oleh LPPM dengan biaya seminar ditanggung 

oleh LPPM.  

f) Calon peneliti memperbaiki proposal dengan memperhatikan saran dan masukan 

dalam seminar dan menyerahkan yang telah diperbaiki sebanyak satu buah kepada 

LPPM. 

g) Setelah penelitian dan penulisan laporan selesai, naskah laporan penelitian 

diseminarkan (seminar hasil). Seminar hasil diselenggarakan dan dibiayai oleh 

LPPM.  

h) Dengan memperhatikan masukan dalam seminar hasil, laporan penelitian diperbaiki 

dan dicetak.  

i) Peneliti menyerahkan laporan penelitian kepada LPPM. 

j) Selain naskah laporan lengkap, peneliti wajib menyerahkan naskah Luaran 

berbentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internal UMKO atau jurnal di luar 

UMKO.  

k) Dana penelitian yang disetujui akan dicairkan dalam satu tahap penuh 100% yaitu 

setelah proposal dinilai layak untuk dilaksanakan.  

Syarat dan prosedur untuk penelitian dengan biaya sendiri pada dasarnya sama 

dengan syarat dan prosedur penelitian yang dibiayai Universitas Muhammadiyah Kotabumi. 

Perbedaannya hanya terletak pada pembiayaannya. LPPM hanya membiayai kegiatan 

seminar proposal dan seminar hasil saja. Biaya lainnya dibebankan oleh peneliti.  

6.4  Penilaian  

Penilaian proposal penelitian,  baik yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi maupun atas biaya sendiri dilakukan oleh tim pengkaji yang ditetapkan oleh 

Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi atas usulan Kepala LPPM. Anggota tim  

setidak-tidaknya berjabatan akademik “Asisten Ahli”.  

Setiap proposal ditelaah setidak-tidaknya oleh tiga orang anggota tim. Penetapan 

rekomendasi akhir berdasarkan skor rata-rata dari ketiga penelaah dengan ketentuan (1) 

nilai rata-rata di bawah 61, proposal tidak diterima; (2) nilai rata-rata 61—70 dikembalikan 

untuk diperbaiki dan diajukan kembali; (3) nilai  rata-rata 71—85, diterima dengan sedikit 

perbaikan; dan (4) nilai rata-rata 86—100 diterima tanpa perbaikan. 

Adapun Penilaian terhadap proposal yang diajukan menggunakan format penilaian di 

bawah ini. 
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FORMAT PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN 

 

 

Nama Peneliti  : .................................. 

NKTAM : .................................. 

Program Studi  : ..................................  

Fakultas : .................................. 

Judul Penelitian : ................................... 

 

Hasil Penilaian 

 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

(0—10) 
Bobot 

Nilai 

(Skor x 

Bobot) 

1. Bahasa dan Tata Tulis  2  

2. Metodologi Penelitian  3  

3. Sistematika  1  

4. Manfaat/Kontribusi  2  

5. Kebaruan (Novelty)  2  

 Jumlah  

 

Rekomendasi 

 : Diterima tanpa perbaikan  (86—100) 

 : Diterima dengan perbaikan (71—85) 

 : Tidak diterima dapat diperbaiki  (61—70)   

 : Tidak dapat diterima        (≤ 60)   

      

Kotabumi, ..., .............., ..... 

Penelaah,  

 

 

 

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

NKTAM .................... 

 

6.5  Sistematika dan Isi Laporan Penelitian  

6.5.1  Sistematika laporan Penelitian  

Pada bagian ini akan disajikan sistematika lima jenis laporan penelitian, yaitu laporan 

penelitian kuantitatif, kualitatif, kajian pustaka, penelitian tindakan/tindakan kelas, dan 

penelitian dan pengembangan (R & D). 

6.5.1.1  Laporan Penelitian Hasil Penelitian Kuantitatif 

Sistematika laporan penelitian hasil penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif 

adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

ABSTRAK 
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KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1.5 Asumsi Penelitian 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3 Instrumen Penelitian  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.5 Teknik Analisis Data  

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN  

4.1 Hasil Penelitian (termasuk uji hipotesis) 

4.2 Pembahasan 

 

BAB V. PENUTUP 
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5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

6.5.1.2  Laporan Penelitian Hasil Penelitian Kualitatif 

Sistematika laporan penelitian hasil penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif 

adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah/Konteks Penelitian 

1.2 Fokus Penelitian 

1.3 Rumusan Masalah  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Asumsi Penelitian 

1.7 Definisi Istilah 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
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2.1 ……………......................... 

2.2 ……………......................... 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode  (dan alasan penggunaan metode) 

3.2 Tempat Penelitian (dan rencana kehadiran peneliti) 

3.3 Sumber Data  

3.4 Instrumen Penelitian 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Rencana Pengujian Keabsahan Data 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

4.1 Temuan Penelitian 

4.1.1 ……………......................... 

4.1.2 ……………......................... 

4.2 Pembahasan 

 

BAB V. PENUTUP  

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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6.5.1.3  Laporan Penelitian Hasil Kajian Pustaka 

Sistematika laporan penelitian hasil kajian pustaka adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.5 Metode Penelitian 

1.6 Definisi Istilah 

 

BAB II dan Bab-bab selanjutnya berisi gagasan pokok diteruskan dengan kajian 

mendalam dan diakhiri dengan rangkuman pembahasan dan implikasi. Judul bab 

disesuaikan dengan materi yang dibahas. Secara ringkas Bab II dan bab-bab 

selanjutnya berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan 

masalah, dan pemecahan masalahnya. Bagian ini merupakan hasil pemikiran atau 

ide yang baru dari peneliti mengenai masalah yang dibahas. Di sini tercermin 

penguasaan peneliti mengenai bidang ilmu yang relevan dengan permasalahan. 

Analisis dan pemecahan masalah yang dilatarbelakangi penguasaan materi 

keilmuan akan tajam dan komprehensif. Juga perlu tercermin di sini gagasan dan 

wawasan peneliti yang tajam dalam mengkaji masalah. Perlu dipelihara konsistensi 

cara berpikir sejak awal pembahasan. Gagasan peneliti  harus disajikan dalam 

bentuk alur-alur pikir yang logis sehingga mudah ditangkap maknanya. Bagian ini 

diakhiri dengan Bab Simpulan dan Saran. 

 



 

 
 
PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH - UMKO  
 

66 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

6.5.1.4 Laporan Penelitian Hasil Penelitian Tindakan/Tindakan Kelas   

Sistematika laporan penelitian tindakan/tindakan kelas adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1.5 Asumsi Penelitian 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis Tindakan 

 

BAB III. METODE  PENELITIAN  
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3.1  Metode Penelitian 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3  Subjek Penelitian  

3.4  Instrumen Penelitian 

3.5  Teknik Pengumpulan Data  

3.6  Indikator Tindakan 

3.7  Teknik Analisis Data 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Uji Coba Instrumen 

4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

4.1.2.1 Siklus 1 

A. Perencanaan Tindakan (skenario pembelajaran) 

B. Pelaksanaan Tindakan (deskripsi proses pembelajaran) 

C. Pelaksanaan Observasi (sajian hasil analisis data) 

D. Refleksi (kajian terhadap indikator kinerja terhadap hasil dan proses 

pembelajaran dan analisis kritis hasil tiap siklus). 

4.1.2.2 Siklus 2 

A. Perencanaan Tindakan (skenario pembelajaran) 

B. Pelaksanaan Tindakan (deskripsi proses pembelajaran) 

C. Pelaksanaan Observasi (sajian hasil analisis data) 

D. Refleksi (kajian terhadap indikator kinerja terhadap hasil dan proses 

pembelajaran dan analisis kritis hasil tiap siklus). 

4.1.2.3   Siklus (berikutnya, jika ada) 

4.2  Pembahasan  

 

BAB V PENUTUP  

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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6.5.1.5 Laporan Penelitian Hasil Penelitian  Pengembangan 

Adapun sistematika bagian satu laporan penelitian hasil kerja pe-ngembangan adalah 

sebagai berikut. 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4  Spesifikasi Produk 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

2.2 Hasil Riset yang Relevan 

2.3 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian dan Pengembangan  

3.2 Prosedur Pengembangan  

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan  

4.2 Pembahasan 

 

BAB V. PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 

 

6.5.2  Isi Laporan Penelitian 

Pada dasarnya isi laporan hasil penelitian tidak jauh berbeda dengan isi skripsi (BAB 

V). Oleh karena itu, pada bagian ini hanya akan diuraikan secara singkat. Uraian pada 

bagian ini ditekankan pada hal-hal yang berbeda dengan uraian dalam skripsi sehingga 

merupakan tambahan/pelengkap dan penekanan dari yang telah dijelaskan pada bagian 

skripsi.   

Sampul 

Sampul laporan penelitian (semua jenis penelitian) berisi judul secara lengkap, kata 

“Laporan Penelitian”, nama peneliti/tim peneliti (cantumkan semua), dan nomor induk 

pegawai (NIP)/nomor kartu tanda anggota Muhammadiyah (NKTAM), lambang, fakultas, 

nama Universitas Muhammadiyah Kotabumi, kabupaten/kota, dan tahun selesai penelitian. 

Sampul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Komposisi huruf dan tata letak masing-

masing bagian diatur secara simetris, rapi dan serasi dengan jenis huruf  times new roman, 

ukuran  12—16. Jika penelitian dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 

tambahkan keterangan tentang hal itu berikut tahun anggarannya pada kaki halaman 

sampul. 

Judul 

Isi halaman judul laporan penelitian sama dengan halaman sampul. Perbedaannya 

hanya terletak pada penulisan. Dalam halaman sampul ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital, kecuali keterangan mengenai sumber dana penelitian yang ditulis dengan huruf 
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kapital pada awal setiap kata selain kata depan dan konjungtor, seperti dan, di, ke, terhadap, 

dan dengan. Kemudian, pada halaman judul hanya judul, nama lembaga, dan nama 

kabupaten/kota yang ditulis kapital.  

Halaman Pengesahan   

Lembar pengesahan laporan penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu halaman 

pengesahan laporan penelitian yang dibiayai Universitas Muhammadiyah Kotabumi dan 

halaman pengesahan laporan penelitian dengan biaya mandiri (peneliti sendiri). Halaman 

pengesahan laporan penelitian yang dibiayai Universitas Muhammadiyah Kotabumi berisi 

judul penelitian, identitas ketua peneliti, jumlah anggota tim (untuk penelitian tim), lokasi 

penelitian, jangka waktu penelitian, jumlah biaya yang diterima, nama tempat/kota, tanggal, 

bulan, dan tahun, nama dan tanda tangan ketua peneliti, nama dan tanda tangan kepala 

LPPM, dan nama dan tanda tangan Wakil Rektor I atas nama Rektor Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi. Halaman pengesahan  laporan penelitian yang dibiayai secara 

mandiri oleh peneliti berisi   judul penelitian, identitas ketua peneliti, jumlah anggota tim 

(untuk penelitian tim), lokasi penelitian, jangka waktu penelitian,  nama kota, tanggal, bulan, 

dan tahun, nama dan tanda tangan ketua peneliti, tanda tangan kepala LPPM, dan nama 

dan tanda tangan Wakil Rektor I atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi.  

Pernyataan Keaslian Karya Tulis   

Pernyataan keaslian karya tulis menegaskan bahwa laporan penelitian tersebut 

adalah benar-benar karya peneliti sendiri dan bukan hasil jiplakan.  

Abstrak 

Isi, format, dan teknik penulisan  abstrak laporan penelitian sama dengan isi, format, 

dan teknik penulisan abstrak skripsi.   

Kata Pengantar 

Isi, format, dan teknik penulisan kata pengantar dalam laporan penelitian sama 

dengan isi, format, dan teknik penulisan kata pengantar dalam skripsi.  

Daftar Isi 

Isi, format, dan teknik penulisan daftar isi laporan penelitian sama dengan Isi, format, 

dan teknik penulisan daftar isi skripsi.  

Daftar Tabel  

Isi, format, dan teknik penulisan daftar tabel dalam laporan penelitian  sama dengan 

isi, format, dan teknik penulisan daftar tabel dalam skripsi.  

Daftar Gambar 

Isi, format, dan teknik penulisan daftar gambar dalam laporan penelitian sama dengan 

isi, format, dan teknik penulisan daftar gambar dalam skripsi.  
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Daftar Lampiran 

Isi, format, dan teknik penulisan daftar lampiran dalam laporan penelitian sama 

dengan isi, format, dan teknik penulisan datar lampiran dalam skripsi.  

BAB I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Uraian latar belakang masalah dalam laporan penelitian pada dasarnya tidak berbeda 

dengan uraian latar belakang masalah pada skripsi, yaitu paparan mengenai adanya 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun 

kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. Paparan menyangkut 

alasan dilakukannya penelitian tersebut. Paparan harus lengkap meliputi pemilihan objek 

dan subjek penelitian. 

Untuk penelitian pengembangan (R & D) latar belakang masalah mengungkapkan 

konteks pengembangan  produk dalam masalah yang hendak diselesaikan. Uraian diawali 

dengan identifikasi adanya kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi ideal beserta 

dampak dari adanya kesenjangan tersebut. Perlu juga dikemukakan berbagai alternatif 

untuk mengatasi kesenjangan itu disertai identifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. 

Uraian latar belakang masalah diakhiri dengan paparan alternatif yang ditawarkan sebagai 

penyelesai masalah beserta argumentasinya. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam laporan penelitian pada dasarnya juga tidak jauh berbeda 

dengan rumusan masalah dalam skripsi, yaitu merupakan upaya untuk menyatakan secara 

tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. Rumusan masalah 

merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan 

diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah disusun 

secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau 

pernyataan. Rumusan masalah kerja pengembangan (R & D) dikemukakan dalam kalimat 

pernyataan dan disertai dengan alternatif penyelesaian masalah yang ditawarkan beserta 

argumentasinya sebagai dasar pemilihan alternatif tersebut.   

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam laporan penelitian pada dasarnya sama dengan tujuan 

penelitian dalam skripsi. Tujuan dirumuskan bertolak dari masalah yang akan diselesaikan 

dengan menggunakan alternatif yang dipilih dan diarahkan kepada pencapaian kondisi ideal 

seperti dikemukakan dalam latar belakang masalah. 

Kegunaan/Manfaat Hasil Penelitian 

Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian (pengembangan). 

Subbab kegunaan hasil penelitian ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. 

Dalam penelitian pengembangan bagian ini juga dilengkapi dengan argumentasi perlunya 

pengubahan kondisi saat ini kepada kondisi ideal.  
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Asumsi Penelitian 

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar mengenai suatu hal yang dijadikan 

landasan berpikir dan bertindak  dalam melaksanakan penelitian. Asumsi tidak perlu 

dibuktikan kebenarannya. Asumsi dapat bersifat substantif atau metodologis. Asumsi 

substantif berkaitan dengan permasalahan penelitian dan asumsi metodologis berkaitan 

dengan metode penelitian. Dalam penelitian pengembangan, asumsi merupakan landas 

pijak untuk menentukan karakteristik produk yang akan dihasilkan dan pembenaran 

pemilihan model dan prosedur pengembangan. 

Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang telah teruji kesahihannya, 

pandangan ahli, atau data empiris yang relevan dengan masalah yang diteliti atau 

diselesaikan dengan produk yang dikembangkan (dalam kerja pengembangan)   

Spesifikasi Produk yang Dihasilkan 

Subbab ini khusus untuk penelitian pengembangan yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran yang lengkap tentang karakteristik produk yang dihasilkan dari kerja 

pengembangan. Karakteristik produk mencakup semua identitas penting yang berfungsi 

sebagai pembeda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Setiap produk memiliki 

spesifikasi yang membedakannya dari produk yang lain meskipun mungkin saja dalam 

beberapa produk ditemukan adanya komponen yang sama.  

Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, penelitian 

tindakan/tindakan kelas, dan penelitian pengembangan. Dalam penelitian kualitatif dan 

penelitian kajian pustaka lazimnya disebut definisi istilah.Istilah yang dijelaskan hanya istilah 

yang berpeluang ditafsirkan secara berbeda. Batasan istilah/variabel penelitian dirumuskan 

secara operasional. Makin operasional rumusan batasan istilah/variabel makin kecil 

kemungkinan timbulnya salah penafsiran oleh pembaca/pemakai. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II laporan penelitian pada dasarnya sama dengan Bab II  dalam skripsi. Bab II 

dimaksudkan untuk mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, 

prinsip, dan teori yang digunakan sebagai landasan pemecahan masalah atau 

pengembangan produk. Dalam Bab II laporan penelitian dipaparkan secara terpisah kajian 

hasil penelitian lain yang relevan. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab III laporan penelitian pada dasarnya sama dengan Bab III skripsi, baik isi, format 

maupun teknik penulisannya. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN  

Bab IV laporan penelitian pada dasarnya sama dengan Bab IV skripsi, baik isi, format 

maupun teknik penulisannya. 
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BAB V. PENUTUP 

Bab V laporan penelitian pada dasarnya sama dengan Bab V skripsi, baik isi, format 

maupun teknik penulisannya. 

Daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiran-lampiran dalam laporan penelitian pada 

dasarnya sama dengan daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiran-lampiran dalam skrips,i 

baik isi, format maupun teknik penulisannya.  
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VII. TEKNIK PENULISAN 

 

7.1 Penggunaan Bahasa   

Dalam karya ilmiah digunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa yang jelas, 

tepat, formal, dan lugas, serta menggunakan ejaan yang benar. Kejelasan dan ketepatan isi 

dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang 

tidak berbelit-belit, dan struktur paragraf yang runtut. 

Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan kalimat 

pasif, kata-kata yang tidak emotif, dan tidak berbunga-bunga. Penggunaan kata-kata, 

seperti saya atau kami atau kita hendaknya dihindari. Jika terpaksa menyebutkan kegiatan 

yang dilakukan oleh penulis sendiri, istilah yang dipakai bukan kami atau saya, melainkan 

penulis atau peneliti. Namun, istilah penulis atau peneliti seyogyanya digunakan sesedikit 

mungkin. 

Penggunaan bahasa Indonesia, seperti penulisan ejaan (penulisan tanda baca, kata, 

dan huruf), pilihan kata, dan struktur mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, 

Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Pengindonesiaan Kata dan Istilah Asing,  Glosarium Bahasa Indonesia, dan Tata Bahasa 

Baku Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa/Balai Pustaka. Berikut ini 

disajikan rangkuman beberapa kaidah penting yang perlu diperhatikan. 

Tanda Titik (.), koma (,), titik dua (:), tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda persen 

(%) diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya. 

Baku Tidak Baku 

• Sampel dipilih secara acak. 
• Data dianalisis dengan teknik korelasi, 

anova, dan regresi ganda. 
• ... dengan teori; kemudian 
• ... sebagai berikut: 
• Hal itu tidak benar! 
• Benarkah hal itu? 
• Jumlahnya sekitar 50%. 

• Sampel dipilih secara acak . 
•  Data dianalisis dengan teknik 
korelasi , anova ,dan regresi ganda. 
•  ... dengan teori ; kemudian 
•  ... sebagai berikut : 
•  Hal itu tidak benar ! 
•  Benarkah hal itu ? 
• Jumlahnya sekitar 50 %. 

 

Tanda kutip ("...") dan tanda kurung (...) diketik rapat dengan huruf dari kata atau frasa 

yang diapit. 

Baku Tidak Baku 

• Kata “Tabel” ditulis.... 
• Instrumen tersebut dianggap baku 

(standardized). 

• Kata " Tabel " ditulis.... 
• Instrumen tersebut dianggap baku( 

standardized ). 
 

Tanda hubung (-), tanda pisah (—), dan garis miring (/) diketik rapat dengan huruf yang 

mendahului dan mengikutinya. 

Baku Tidak Baku 

• Tidak diulang-ulang. 
•  Ini terjadi selama tahun 1942--1945.  
•  Semua teknik analisis yang dipakai 

• Tidak diulang – ulang.  
•  Ini terjadi selama tahun 1942 -- 1945.  
•  Semua teknik analisis yang 
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di sini—kuantitatif dan kualitatif—
perlu ditinjau. 

• Hasil/temuan penelitian. 

dipakai di sini  — kuantitatif dan 
kualitatif — perlu ditinjau.  

• Hasil  / temuan penelitian. 

Tanda sama dengan (=) lebih dari  (>), kurang dari (<), tambah (+), kurang (-), kali (x), 

dan bagi (:) diketik dengan spasi satu ketukan sebelum dan sesudahnya. 

Baku Tidak Baku 

• p = 0,05 
• p > 0,01 
• p < 0,01 
• a + b = c 
• a : b = d 

• p=0, 05 
• p>0,01 
• p<0,01 
• a+b=c 
• a:b=d 

 

Akan tetapi,  tanda bagi  (:) yang dipakai untuk memisahkan tahun penerbitan dengan 

nomor  halaman pada rujukan diketik rapat dengan angka yang mendahului dan 

mengikutinya. 

 

Baku Tidak baku 

• Sugono (2010:99) menyatakan 
bahwa  

• Sugono (2010: 99) menyatakan 
bahwa 

 

Pemenggalan kata pada akhir baris (-) disesuaikan dengan suku katanya. 

 

Baku Tidak Baku 

• Ditinjau dari tujuan penulis- 
an  

• Sampel  penelitian ini di- 
Ambil 

• Ditinjau dari tujuan penulis 
an 

• Sampel dalam penelitian ini diam-  
bil                                                                                             

 

7.2 Pengetikan dan Penjilidan   

Skripsi, makalah, artikel, dan laporan penelitian ditulis dengan menggunakan kertas 

HVS 70/80 gram, ukuran A-4. Pengetikan skripsi dan laporan penelitian harus mengikuti 

aturan-aturan berikut ini. 

• Diketik dengan menggunakan komputer dengan jenis huruf times new roman ukuran 12, 

dicetak dalam quality letter. 

• Artikel ilmiah diketik dengan 1,5 spasi, makalah, skripsi, dan laporan penelitian diketik 

dengan 2 spasi. 

• Antarjudul pada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan daftar lainnya 

diketik dengan jarak dua spasi. 

• Judul dan subjudul yang ditulis lebih dari 1 baris, jarak antarbarisnya satu spasi.  

• Jarak  judul dengan subjudul, judul/subjudul dengan teks, teks dengan subjudul 

berikutnya, teks dengan gambar/tabel, dan tabel/gambar dengan teks/subjudul 

berikutnya adalah 3 spasi.  
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• Batas/pias kiri, atas, kanan, dan bawah masing-masing adalah 4 cm, 3 cm, 3 cm, dan 

3 cm.  

• Pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok masuk 

(indentasi) 5 huruf (1 tab) . 

• Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya, rata tengah (center) 

dengan jarak 4 spasi dari pias atas dan subbab ditulis rata kiri dengan menggunakan 

huruf kapital setiap awal kata, kecuali kata tugas,tanpa garis bawah dan tanpa titik (.), 

tanda tanya (?), dan tanda seru (!). 

• Nomor Bab menggunakan angka romawi.  

• Cara penomoran dapat menggunakan salah satu cara dari kedua cara berikut ini. 

- Cara pertama: I.,A., 1., a., 1), a), (1), (a) dst 

- Cara kedua : I., 1., 1.1, 1.1.1, dst. 

• Untuk skripsi, laporan penelitian, dan makalah ilmiah tugas akhir program sarjana 

digunakan alternatif kedua. 

• Cara penomoran harus digunakan secara konsisten, tidak boleh dicampuradukkan.  

• Perpindahan dari satu butir ke butir berikutnya tidak harus menjorok. Namun, dapat 

diketik lurus/simetris agar tidak mengambil terlalu banyak tempat dan demi keindahan 

format. 

• Penggunaan nomor urut sebagaimana disebutkan di atas, sebaiknya dibatasi dan 

jangan berlebihan karena pada prinsipnya karya tulis Ilmiah lebih banyak 

menggunakan uraian bukan pointers. 

• Judul tabel ditulis di sebelah atas tabel, sedangkan judul untuk bagan, diagram, atau 

gambar, ditulis di sebelah bawah, letak tengah (center text)  dengan menggunakan 

huruf kapital semua. 

• Judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus ditempatkan pada 

halaman yang sama (jika memungkinkan). Penyebutan tabel atau gambar dalam teks 

menggunakan kata “Tabel” atau “Gambar” (diberi nomor sebagai identitas). Jika 

terpaksa dilakukan pemotongan, pada halaman berikutnya disebutkan, misalnya, 

“Tabel 9 (Lanjutan...) 

• Spasi dan ukuran huruf dalam tabel/gambar boleh berbeda dari teks sebelum dan 

sesudahnya. Asalkan masih tetap jelas dibaca.   

• Tepi kanan teks tidak harus rata. Oleh karena itu, kata pada akhir baris tidak harus 

dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis setelah huruf akhir, 

tanpa disisipi spasi, bukan diletakkan di bawahnya. 

• Tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali 

halaman pertama setiap bab dan halaman bagian awal. Nomor halaman awal bab 

dan bagian awal ditulis di tengah bagian bawah halaman. 

• Tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, tidak terkecuali  akhir suatu bab. 
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• Tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab. 

• Tidak boleh menempatkan judul subbab dan identitas tabel pada akhir halaman (kaki 

halaman). Judul subbab pada “kaki halaman” harus diikuti minimum dua baris teks. 

• Rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung (-), tetapi menggunakan tanda bulit 

(• atau ◼). Ukuran besar-kecilnya bulit yang digunakan disesuaikan dengan ukuran 

huruf yang digunakan. Bulit diletakkan di tepi kiri, terpisah satu ketukan dengan huruf 

yang mengikutinya. Rincian dengan menggunakan angka hanya diperbolehkan jika 

mengandung pengertian langkah-langkah atau prosedur. 

• Sumber Rujukan tidak boleh ditempatkan di kaki halaman (footnote) atau akhir setiap 

bab. Sumber Rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelum 

lampiran-lampiran (jika ada). 

• Tidak boleh menambahkan spasi antarkata dalam satu baris yang bertujuan 

meratakan tepi kanan. Spasi antara dua kata adalah sama dengan ukuran satu huruf. 

Tepi kanan boleh rata (full justification) atau tidak rata. Jika tepi kanan rata, harus 

diupayakan spasi antarkata cukup rapat dengan cara melakukan pemenggalan kata 

yang terletak di akhir baris (jika perlu) menurut suku katanya (fasilitas hyphenation 

diaktifkan) mengikuti kaidah bahasa Indonesia/Inggris baku.  

• Lambang-lambang/simbol yang tidak dapat ditulis dengan komputer hendaknya ditulis 

tangan secara rapi dengan tinta hitam.  

• Bagian awal skripsi dan laporan penelitian diberi nomor halaman angka romawi kecil 

di tengah bagian bawah 1,5 cm dari tepi bawah kertas, sedangkan nomor halaman 

pada bagian inti dan bagian akhir (pendahuluan sampai dengan lampiran) skripsi dan 

laporan penelitian dengan angka arab di kanan atas, 1,5 cm dari tepi atas kertas dan 

3 cm dari tepi kanan kertas, kecuali nomor halaman bab baru yang ditulis di tengah 

bagian bawah halaman 1,5 cm dari tepi bawah kertas. Nomor halaman untuk lampiran 

melanjutkan nomor halaman sebelumnya. 

Ketentuan mengenai penjilidan yang dikemukakan di sini hanya berlaku untuk 

makalah tugas akhir program sarjana, skripsi, dan laporan penelitian, sedangkan penjilidan 

makalah tugas perkuliahan, laporan bab, dan laporan buku diatur sendiri oleh dosen yang 

memberi tugas. 

• Makalah tugas akhir program sarjana, skripsi, dan laporan penelitian harus dijilid dengan 

menggunakan karton tebal. Pada punggung skripsi hendaknya dimuat nama penulis, 

judul, logo UMKO, dan tahun. 

• Makalah tugas akhir program sarjana dijilid sebanyak 4 buah dengan rincian: 1 untuk 

program studi/arsip fakultas, 1 untuk perpustakaan, 1 untuk pembimbing, dan 1 untuk 

arsip mahasiswa.  

• Skripsi dijilid sebanyak 6 eksemplar dengan rincian: 1 untuk program studi/arsip 

fakultas, 1 untuk perpustakaan pusat,  2 untuk pembimbing, 1 untuk lokasi penelitian, 

dan 1 untuk arsip penulis.  

• Laporan penelitian dijilid sebanyak 3 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk LPPM, 

dan 1 untuk arsip peneliti). 
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• Halaman sampul skripsi dan makalah tugas akhir harus dicetak  keras (tebal) dengan 

tinta kuning emas di atas dasar kulit kain linen dengan warna mengikuti warna fakultas.  

• Halaman sampul laporan penelitian harus dicetak  keras (tebal) dengan tinta hitam di 

atas dasar dengan warna mengikuti warna fakultas.  

 

7.3  Penulisan Kutipan dan Sumber Kutipan   

Penulisan karya ilmiah tidak dapat dihindarkan dari pengutipan/perujukan. 

Pengutipan/perujukan dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Dalam 

kutipan langsung, pengutip mengambil utuh, baik substansi maupun bahasa dari sumber 

kutipan. Pengutip tidak melakukan ubahan apa pun terhadap isi dan bahasa dari bagian 

yang dikutipnya. Kutipan tidak langsung disebut juga kutipan isi. Pengutip hanya mengambil 

isi/substansi  dari bagian yang dikutip. Pengutip bisa saja merangkum/meringkas bagian 

yang dikutip atau menyampaikan kembali pemahamannya atas bagian tersebut dengan 

gaya  pengungkapan (kata-kata/bahasa) dari pengutip sendiri.  

Universitas Muhammadiyah Kotabumi sangat menganjurkan dan mengedepankan 

pengutipan secara tidak langsung. Tujuan pengutipan/perujukan tidak langsung agar ketika 

pengecekan melalui sistem online terhindar dari plagiarisme secara sistem. Penulisan 

sumber kutipan di Universitas Muhammadiyah Kotabumi menggunakan style APA. 

Penulisan kutipan ditulis menggunakan sistem bodynote. 

7.4  Penulisan Daftar Pustaka   

Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus sudah disebutkan 

dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan, tetapi 

tidak dirujuk dalam teks, tidak dimasukkan dalam daftar pustaka. Sebaliknya, semua bahan 

pustaka yang disebutkan dalam teks (skripsi, makalah, artikel, laporan penelitian, laporan 

buku/bab) harus dicantumkan dalam daftar pustaka.  

Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar pustaka mengacu pada sistem yang 

terdapat pada style APA yang secara sistem ada pada menu bar “references >> 

bibliography” pada aplikasi Microsoft Office Ms. Word.  

7.5  Penulisan Angka dan Simbol   

Cara menulis angka dalam suatu kalimat adalah sebagai berikut. 

1) Angka  yang dapat dituliskan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika 

berupa  deret angka. 

Contoh: 

• Dalam dua minggu ini ia bekerja keras untuk menyelesaikan tugas akhirnya. 

• Kita memerlukan 5 rim kertas, 3 penggaris, 4 pensil, dan 1 lusin buku tulis.  

2) Angka yang tidak dapat ditulis dalam satu kata ditulis dengan angka arab.  

Contoh: 

• Dari  25 kandidat untuk jabatan ketua organisasi itu  lima di antaranya dinyatakan 

berhak mengikuti pemilihan tahap  akhir. 
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3) Angka yang bukan berupa urutan nomor dalam tulisan tersebut tidak boleh 

ditempatkan pada awal kalimat. Disarankan untuk mengubah urutan unsur kalimat 

tersebut sehingga angka itu tidak terletak di awal kalimat. 

Contoh: 

• Rapat itu dihadiri 29 orang guru. (Benar) 

• 29 orang guru hadir dalam rapat itu. (Salah) 

• Dua puluh sembilan orang guru hadir dalam rapat itu. (Salah) 

4) Angka yang menunjukkan jumlah yang besar dapat ditulis dengan menggabungkan 

angka dan huruf. 

Contoh: 

• Aksi 10 ribu mahasiswa itu merepotkan aparat keamanan. 

5) Penulisan simbol kimia, matematika, statistika, dan sebagainya dilakukan sesuai 

dengan kelaziman dalam bidang yang bersangkutan. 

 

7.6  Penulisan Singkatan   

Penulisan singkatan mengikuti aturan sebagai berikut. 

1) Pada prinsipnya dalam karya ilmiah tidak diperkenankan dipergunakan singkatan, 

lebih-lebih singkatan tidak resmi. 

2) Jika dipandang perlu menyingkat, misalnya nama instansi dan judul novel yang 

sering disebutkan, pada penyebutan pertama diberi keterangan singkatannya 

dalam tanda kurung. 

Contoh: 

• Dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk (Selanjutnya disingkat RDP).... 

• Laporan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) 

menyebutkan bahwa.... 

Penulisan selanjutnya cukup singkatannya saja (tidak perlu menuliskan 

kepanjangannya). 

Contoh: 

• Dalam novel RDP.... 

• Laporan tahunan PBB menyebutkan bahwa.... 
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VIII. RANCANGAN DAN PROPOSAL PENELITIAN 

 

8.1   Rancangan Penelitian (Skripsi) 

Untuk penulisan skripsi digunakan istilah rancangan penelitian dan bukan proposal 

penelitian. Hal ini dengan pertimbangan bahwa yang dipersiapkan mahasiswa lebih bersifat 

rancangan awal yang dapat berubah sesuai dengan arahan dari pembimbing dan masukan 

dari peserta seminar rancangan penulisan skripsi. Jadi, pada dasarnya seminar tersebut 

bukan dimaksudkan untuk menerima atau menolak rancangan yang disusun mahasiswa, 

melainkan untuk mengetahui pemahaman dan kesiapan mahasiswa mengenai penelitian 

yang akan dilakukannya serta memberikan kejelasan arah dari penelitian tersebut. Akan 

tetapi, rancangan penulisan skripsi yang diajukan mahasiswa dapat saja ditolak jika terdapat 

kekeliruan yang bersifat mendasar dan/atau diyakini dan dapat dibuktikan oleh peserta 

seminar bahwa dalam karya tersebut terdapat unsur plagiat. Dalam hal rancangan penulisan 

skripsi mahasiswa ditolak berdasarkan hasil seminar, mahasiswa wajib menulis ulang atau 

mengganti judul dan menyeminarkan kembali rancangan skripsi tersebut. 

Sistematika rancangan penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi 

secara umum adalah sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

I. PENDAHULUAN 

Isi pokok bahasan pada bagian ini dapat berupa latar belakang masalah, 

identifikasi makalah,batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian atau istilah lainnya yang dianggap pelu pada bagian 

pendahuluan sesuai dengan keilmuan program studi dan (atau) fakultas. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Isi pokok bahasan pada bagian ini dapat berupa kajian teori, kerangka 

berpikir, hipotesis atau istilah lainnya yang dianggap pelu pada bagian tinjauan 

pustaka sesuai dengan keilmuan program studi dan (atau) fakultas. 

III. METODE PENELITIAN 

Isi pokok bahasan pada bagian ini berisi paparan jenis penelitian, populasi, 

sampel, teknik sampling, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, parameter/variabel penelitian, atau istilah 

lainnya yang dianggap pelu pada bagian metode penelitian sesuai dengan keilmuan 

program studi dan (atau) fakultas. 
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JADWAL PENELITIAN  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Berikut ini disajikan sistematika rancangan penelitian mahasiswa untuk berbagai 

jenis penelitian. 

8.1.1 Rancangan Penelitian Kuantitatif 

Sistematika rancangan penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

 

I.   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Rumusan Masalah 

1.5 Tujuan Penelitian  

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian 

 

II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

(Subbagian metode penelitian berisi paparan jenis penelitian, populasi, sampel, 

teknik sampling, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, lokasi dan jadwal penelitian, parameter/variabel penelitian, dan/atau lainnya 

yang dianggap perlu dicantumkan ) 

 

JADWAL PENELITIAN  

DAFTAR PUSTAKA  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

8.1.2 Rancangan Penelitian Kualitatif 

Sistematika rancangan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah/Konteks Penelitian 

1.2 Fokus Penelitian 

1.3 Rumusan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 ………….................... 

2.2 ………........................ 

 

III. METODE PENELITIAN 

(Subbagian metode penelitian berisi paparan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 
dan waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 
teknik analisis data, parameter/variabel penelitian, dan/atau lainnya yang dianggap 
perlu dicantumkan) 

 

JADWAL PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

8.1.3 Rancangan  Penelitian Kepustakaan  

Sistematika rancangan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 
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KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Pembatasan Masalah  

1.4 Rumusan Masalah 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.6 Kegunaan Penelitian 

1.7 Metode Penelitian 

1.8 Definisi Istilah 

 

II. .............. (sesuai kajian) 

Paparan hasil kajian pustaka berkaitan dengan variabel penelitian. 

JADWAL PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

8.1.4 Rancangan Penelitian Tindakan /Tindakan Kelas 

Sistematika rancangan hasil penelitian tindakan (action research) adalah sebagai 

berikut.  

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PERSETUJUAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Rumusan Masalah 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Kajian Teori  

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis Tindakan 

 

III. METODE  PENELITIAN  

3.1  Metode Penelitian 

3.2  Prosedur Penelitian 

3.3  Tempat dan Waktu Penelitian 

3.4  Subjek Penelitian  

3.5  Variabel Penelitian 

3.6  Instrumen Penelitian 

3.6.1  Teknik Pengumpulan Data  

3.6.2  Indikator Tindakan 

3.6.3  Teknik Analisis Data 

JADWAL PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

8.1.5 Rancangan Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

Sistematika rancangan penelitian dan pengembangan (R&D) adalah sebagai 

berikut.  

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PERSETUJUAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4  Spesifikasi Produk 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

2.2 Hasil Riset yang Relevan 

2.3 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis (Jika ada) 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian dan Pengembangan  

3.2 Prosedur Pengembangan 

 

8.2   Proposal Penelitian Dosen 

Dosen yang akan melakukan penelitian atas nama Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi, baik dengan biaya dari lembaga maupun biaya sendiri harus mengajukan 

proposal penelitian. Selanjutnya proposal penelitian tersebut akan ditelaah oleh sebuah tim 

yang dibentuk dengan Surat Keputusan  Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi. 

Prosedur dan persyaratan pelaksanaan penelitian telah dibahas pada bab VI (Laporan 

Penelitian). Pada bagian ini akan dibicarakan sistematika dan isi proposal berbagai jenis 

penelitian.  

8.2.1  Proposal Penelitian Kuantitatif 

Sistematika proposal penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif adalah 

sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 
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1.5 Asumsi Penelitian 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3 Instrumen Penelitian  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.5 Teknik Analisis Data  

 

JADWAL PENELITIAN 

PEMBIAYAAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

8.2.2  Proposal Penelitian Kualitatif   

Sistematika proposal penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai 

berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

I.   PENDAHULUAN 
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1.1 Latar Belakang Masalah/Konteks Penelitian 

1.2 Fokus Penelitian 

1.3 Rumusan Masalah  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Asumsi Penelitian 

1.7 Definisi Istilah 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 ............................... 

2.2 ..................................... 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode  (dan alasan penggunaan metode) 

3.2 Tempat Penelitian (dan rencana kehadiran peneliti) 

3.3 Sumber Data  

3.4 Instrumen Penelitian 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Rencana Pengujian Keabsahan Data 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

JADWAL PENELITIAN 

PEMBIAYAAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

8.2.3  Rancangan Skripsi Penelitian Kepustakaan   

Sistematika laporan penelitian hasil kajian pustaka adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 
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DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.5 Metode Penelitian 

1.6      Definisi Istilah 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

III. METODE KAJIAN 

JADWAL PENELITIAN 

PEMBIAYAAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

8.2.4  Proposal Penelitian Tindakan/Tindakan kelas   

Sistematika proposal penelitian tindakan/tindakan kelas adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1.5 Asumsi Penelitian 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Kajian Teori  

2.2 Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis Tindakan 

 

III. METODOLOGI  PENELITIAN  

3.1  Metode Penelitian 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3  Subjek Penelitian  

3.4  Instrumen Penelitian 

3.5  Teknik Pengumpulan Data  

3.6  Indikator Tindakan 

3.7  Teknik Analisis Data 

 

JADWAL PENELITIAN 

PEMBIAYAAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

8.2.5  Proposal Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

 Sistematika proposal penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 



 

 
 
PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH - UMKO  
 

90 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.5 Spesifikasi Produk  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA   

2.1 Kajian Teori  

2.2 Hasil Riset yang Relevan 

2.3 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis  

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian dan Pengembangan  

3.2 Prosedur Pengembangan  

 

JADWAL PENELITIAN 

PEMBIAYAAN 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

8.3   Isi Proposal/Rancangan 

Isi atau hal-hal yang harus dipaparkan dalam rancangan penelitian dan proposal 

penelitian pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah dipaparkan dalam bab V (Skripsi) 

dan bab VI (Laporan Penelitian), khususnya paparan mengenai bagian awal dan Bab I, Bab 

II, dan Bab III, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  Oleh karena itu, pada bagian ini 

dipandang tidak perlu dijelaskan  kembali. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1a: Contoh Sampul Makalah Sebagai Tugas Salah Satu Mata Kuliah 
         (Berbahasa Indonesia) 

 

 

 

 
................................... (JUDUL MAKALAH) ...................................  

 

 

 

 

MAKALAH 

untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ..........................  

yang diampu oleh .................................................... 

pada Program Studi ................................................................. 

 

 

 

 

 

oleh 

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

NPM ................................. 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ...................................................................... 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 1b: Format Sampul Makalah Sebagai Tugas Salah Satu Mata Kuliah 
         (Berbahasa Inggris) 

 

 

 

 
................................... (TITLE PAPER) ...................................  

 

 

 

 

PAPER 

to fulfill one of the coursework ..........................  

Taught by .................................................... 

in Study Program ................................................................. 

 

 

 

 

 

by 

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

NPM ................................. 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FACULTY OF ...................................................................... 

MUHAMMADIYAH KOTABUMI UNIVERSITY 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 2a: Contoh Daftar Isi Makalah Panjang (Berbahasa Indonesia)  

 
 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

 

 

 

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

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

A. PENDAHULUAN .............................................................................. 1 

B. BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING ......................... 3 

C. PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI   PENUTUR 

ASING ................................................................................................ 

 

9 

1. Materi Pembelajaran ..................................................................... 9 

2. Strategi Pembelajaran .................................................................... 13 

3. Media Pembelajaran ...................................................................... 15 

4. Evaluasi Pembelajaran .................................................................. 17 

5. Faktor-faktor Penghambat ............................................................. 19 

D. PENUTUP .......................................................................................... 22 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 spasi dari pias atas 

3 spasi 

3 spasi 
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Lampiran 2b: Format Daftar Isi Makalah Panjang (Berbahasa Inggris)  

 
 

 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

 

Page 

 

 

 

ACKNOWLEDGMENT .......................................................................... i 

TABLE OF CONTENTS ......................................................................... ii 

A. INTRODUCTION .............................................................................. 1 

B. ............................................................................................................ 3 

C. CLOSING .......................................................................................... 22 

REFERENCES ......................................................................................... 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 spasi dari pias atas 

3 spasi 

3 spasi 
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Lampiran 3a: Format Sampul Makalah Tugas Akhir Program Sarjana 
(Berbahasa Indonesia)  

 

 

 

 
................................... (JUDUL MAKALAH TUGAS AKHIR) ...................................  

 

 

 

 

MAKALAH 

SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  

MEMPEROLEH GELAR SARJANA ................................... 

 PADA PROGRAM STUDI ................................................................. 

 

 

 

 

 

OLEH 

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

NPM ................................. 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ...................................................................... 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 3b: Format Sampul Makalah Tugas Akhir Program Sarjana 
(Berbahasa Inggris)  

 

 

 

 
...................... (TITLE PAPER OF FINAL ASSIGNMENT ) .....................  

 

 

 

 

PAPER 

AS ONE OF THE REQUIREMENTS FOR OBTAINING A BACHELOR'S DEGREE 

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

 IN STUDY PROGRAM ................................................................. 

 

 

 

 

 

BY 

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

NPM ................................. 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FACULTY OF ...................................................................... 

MUHAMMADIYAH KOTABUMI UNIVERSITY 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 4a: Format Halaman Judul Makalah Tugas Akhir Program  Sarjana 
 (Berbahasa Indonesia)  

 

 

 

 
................................... (JUDUL MAKALAH TUGAS AKHIR) ...................................  

 

 

 

 

MAKALAH 

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana ............................ 

 pada Program Studi ................................................................. 

 

 

 

 

 

Oleh 

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

NPM ................................. 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ...................................................................... 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 4b: Format Halaman Judul Makalah Tugas Akhir Program  Sarjana 
 (Berbahasa Inggris)  

 

 

 

 
...................... (TITLE PAPER OF FINAL ASSIGNMENT ) .....................  

 

 

 

 

PAPER 

as One of The Requirements for Obtaining a Bachelor's Degree ................................... 

 in Study Program ................................................................. 

 

 

 

 

 

By  

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

NPM ................................. 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FACULTY OF ...................................................................... 

MUHAMMADIYAH KOTABUMI UNIVERSITY 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 5a: Format Lembar Persetujuan Makalah Tugas Akhir Program Sarjana 
(Berbahasa Indonesia) 

 

 
 

 

 

 

PERSETUJUAN  

 

 

 

Judul Makalah Tugas Akhir : ............................................................................ 

Nama Mahasiswa  : ...........................................................................  

NPM    : ...........................................................................  

Program Studi   : ........................................................................... 

 

 

Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

Kotabumi, ........................................... 

Pembimbing, 

 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 
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Lampiran 5b: Format Lembar Persetujuan Makalah Tugas Akhir Program Sarjana 
(Berbahasa Inggris) 

 

 
 

 

 

 

APPROVAL  

 

 

 

Title of Paper  : ............................................................................ 

Student Name  : ...........................................................................  

NPM   : ...........................................................................  

Study Program  : ........................................................................... 

 

 

Head of the Study Program, 
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Lampiran 6a: Format Lembar Pengesahan Makalah Tugas Akhir Program Sarjana 
(Berbahasa Indonesia) 
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Tim Penguji,  
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Lampiran 6b: Format Lembar Pengesahan Makalah Tugas Akhir Program Sarjana 
(Berbahasa Inggris) 
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   : .......................( name)................. ................... 
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Lampiran 7a: Format Pernyataan Keaslian Tulisan untuk Makalah Tugas Akhir 
Program Sarjana, Skripsi, dan laporan Penelitian *) 
(Berbahasa Indonesia) 

 

 
 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

 

Saya yang bertakwa tangan di bawah ini: 

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

NPM  : ....................................................................... 

Fakultas : ....................................................................... 

Program Studi : ....................................................................... 

Judul Skripsi *) : ....................................................................... 

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

menyatakan dengan sebenarnya bahwa  (makalah /skripsi/laporan penelitian) yang saya tulis 

ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan/ 

plagiasi atau pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil 

pikiran saya sendiri atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku. 

 

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya  

apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan  dalam karya saya 

ini atau ada tuntutan/klaim yang dapat dibuktikan dari pihak lain terhadap keaslian karya 

saya ini. 
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Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

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

NKTAM ................................................ 
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Lampiran 7b: Format Pernyataan Keaslian Tulisan untuk Makalah Tugas Akhir 
Program Sarjana, Skripsi, dan laporan Penelitian *) 
(Berbahasa Inggris) 
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Faculty   : ....................................................................... 

Study Program  : ....................................................................... 

Paper Title *)  : ....................................................................... 

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

this research paper is honestly my own writing and I have never done any plagiarism or taken 

other people’s thinking or writing which contradict with the the code of ethics in scientifical 

writing. 

 

By having stated this declaration, I am ready to take the consequences if someday it is found 

that there is plagiarism or obstruction on the code of ethics on this scientifical writing or 

there is a claim that can be proven by other people on the authenticity of this research paper. 
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NKTAM ................................................ 

 

 

 

 

Materai & Tanda 

Tangan 

3 Spasi  

4 Spasi dari Pias Atas 



 

 
 

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH - UMKO 
 

107 

Lampiran 8: Contoh Abstrak untuk Makalah Tugas Akhir Program Sarjana, Skripsi, 
dan Laporan Penelitian 

 

 

 
 

 

ABSTRAK 

 

 
 

Karya sastra tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh pengarang atau 

masyarakat yang diangkat dalam cerita oleh pengarang. Nilai yang terkandung dalam karya 

sastra itu baru dapat diambil bila penikmat, antara lain siswa, memiliki daya apresiasi yang 

memadai. Dengan demikian, kegiatan pengajaran yang mengarah pada pemupukan daya 

apresiasi perlu diperhatikan dan ini hendaknya dimulai dari perencanaan pengajaran yang 

mantap salah satu unsur perencanaan itu adalah pemilihan bahan ajar yang tepat. Paparan 

dalam makalah ini merupakan hasil telaah teoretis secara  kritis dan analitis. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa Ahmad Tohari menampilkan kehidupan masyarakat desa yang 

menghayati dan menjalani hidup dengan apa adanya. Melalui ketiga novel ini, Ahmad 

Tohari ingin menyadarkan masyarakat bahwa jalan untuk hidup bahagia dan sejahtera 

bukanlah dengan cara bersikap sumarah pasrah narimo ing pandum 'pasrah total kepada 

nasib'. Keselarasan dan penyelarasan dengan selera (ilmu) Tuhan dan selera alam 

(Sunatullah)lah yang merupakan dasar kehidupan bahagia dan sejahtera. Peristiwa yang 

digambarkan dalam novel tersebut terjadi sekitar tahun 1965 sampai dengan 1970-an. 

Dilihat dari segi psikologi, bahasa, dan budaya nilai-nilai sosial budaya yang terdapat 

dalam karya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini 

Hari, dan Jantera Bianglala ini cocok sebagai salah satu alternatif bahan ajar sastra di 

sekolah menengah atas. Penggunaan kosa kata bahasa Jawa yang disertai dengan 

penjelasan maknanya dan budaya Jawa sebagai latar dari cerita dalam ketiga novel ini akan 

memperkaya wawasan siswa yang berbeda latar belakang bahasa dan budayanya dengan 

bahasa dan budaya yang digambarkan dalam cerita. 
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Lampiran 9: Format Kata Pengantar 
 

 

 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 
 

........................Isi kata pengantar .......................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................. 
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Lampiran 10: Contoh Daftar Isi untuk Makalah Tugas Akhir Program Sarjana, Skripsi, 

dan Laporan Penelitian 
 

 

 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman  

 

 

PERSETUJUAN  

PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  

ABSTRAK .................................................................................................................. i 

KATA PENGANTAR ................................................................................................ ii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................... iii 

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ........................................................................... iv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... vi 

I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................................ 1 

1.2 Masalah/Topik Bahasan......................................................................................... 5 

1.3 Tujuan Penulisan Makalah .................................................................................... 6 

II. BAHASA PADA MEDIA LUAR RUANG ............................................................ 7 

2.1 Media Luar Ruang ................................................................................................. 7 

2.2 Pemakaian Bahasa pada Media Luar Ruang ......................................................... 9 

 2.2.1 Pemakaian Bahasa pada Papan Nama ......................................................... 9 

 2.2.2 Pemakaian Bahasa dan Penunjuk  Jalan ....................................................... 15 

 2.2.3 Pemakaian Bahasa Pada Kain Rentang ....................................................... 22 

III. PENUTUP ............................................................................................................. 25 

3.1 Simpulan ............................................................................................................... 25 

3.2 Saran ..................................................................................................................... 25 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 26 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................................... 28 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................................... 29 

 

 

3 Spasi  

4 Spasi dari Pias Atas 

3 Spasi  
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Lampiran 11: Contoh Daftar Tabel dan Gambar Makalah Tugas Akhir Program Sarjana 
 

 

 
 

 

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR 

 

 

Tabel/Gambar         Halaman  

 

 

1 Sebaran Jumlah Siswa ........………….......................................................... 9 

2 Grafik Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar di  

Kotabumi ...................................................................................................... 

21 

3 Profil Guru Bahasa Inggris Sekolah Dasar  di Kotabumi ............................. 25 
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Lampiran 12: Format Riwayat Hidup untuk Makalah Tugas Akhir, Skripsi, dan 
Laporan Penelitian) 

 

 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

........................Isi Riwayat Hidup .......................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................. 
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Lampiran 13: Format Sampul Laporan Bab  

 

 

 

 

 
................................... (JUDUL LAPORAN BAB) ...................................  

 

 

 

LAPORAN BAB 

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ......................................... 

yang diampu oleh ......................................... 

 

 

 

 

 

oleh 

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

NPM ................................. 

Program Studi ......................................... 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ...................................................................... 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 14: Format Sampul Laporan Buku   

 

 

 

 

 
................................... (JUDUL LAPORAN BUKU) ...................................  

 

 

 

LAPORAN BUKU 

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ......................................... 

yang diampu oleh ......................................... 

 

 

 

 

 

oleh 

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

NPM ................................. 

Program Studi ......................................... 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ...................................................................... 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 15a: Format Sampul Skripsi (Berbahasa Indonesia)  
 

 

 

 
................................... (JUDUL SKRIPSI) ...................................  

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

OLEH 

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

NPM ................................. 

PROGRAM STUDI ........................................... 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ...................................................................... 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 15b: Format Sampul Skripsi (Berbahasa Inggris)  
 

 

 

 
................................... (THESIS TITLE) ...................................  

 

 

 

 

A RESEARCH PAPER 

 

 

 

 

 

BY 

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

NPM ................................. 

STUDY PROGRAM OF ........................................... 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FACULTY OF ...................................................................... 

MUHAMMADIYAH KOTABUMI UNIVERSITY 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 16a: Format Halaman Judul Skripsi (Berbahasa Indonesia)  

 

 

 

 

 

................................... (JUDUL SKRIPSI) ...................................  

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Kotabumi untuk Memenuhi Salah Satu 

Persyaratan Memperoleh Gelar “.........................” pada Program Studi 

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

 

 

 

 

Oleh 

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

NPM ................................. 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS ...................................................................... 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 16a: Format Halaman Judul Skripsi (Berbahasa Inggris)  

 

 

 

 
.................................................... (TITLE) .....................................................  

 

 

 

 

A RESEARCH PAPER 

Presented to Muhammadiyah Kotabumi University in Partial Fulfillment of the 

Requirement for Undergraduate Degree in in Study Program of 

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

 

 

 

 

 

By  

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

NPM ................................. 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

FACULTY OF ...................................................................... 

MUHAMMADIYAH KOTABUMI UNIVERSITY 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 17a: Format Lembar Persetujuan Skripsi (Berbahasa Indonesia) 

 

 
 

 

 

 

PERSETUJUAN  

 

 

 

Judul Skripsi   : ............................................................................ 

Nama Mahasiswa  : ...........................................................................  

NPM    : ...........................................................................  

Program Studi   : ........................................................................... 

 

 

Pembimbing Pertama, 

 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

Kotabumi, ........................................... 

Pembimbing Kedua, 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

 

Menyetujui: 

Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 
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Lampiran 17b: Format Lembar Persetujuan Skripsi (Berbahasa Inggris) 

 

 
 

 

 

 

APPROVAL  

 

 

 

Title of Paper  : ............................................................................ 

Student Name  : ...........................................................................  

NPM   : ...........................................................................  

Study Program  : ........................................................................... 

 

 

Advisor I, 

 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

Kotabumi, ........................................... 

Advisor II, 

 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

 

Approved:  

Head of Study Program, 

 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 
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Lampiran 18a: Format Lembar Pengesahan Skripsi (Berbahasa Indonesia) 

 

 
 

 

 

 

PENGESAHAN  

 

 

Tim Penguji,  

Ketua  : .......................( nama)................. ...................  

Sekretaris  : .......................( nama)................. ................... 

Penguji Utama : .......................( nama)................. ................... 

 

Dekan  

Fakultas .................................... , 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ................................................ 

Ketua  

Program Studi ............................... ,  

 

 

 

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

NKTAM ................................................ 

 

 

 

 

Tanggal Lulus Ujian: ................................................. 
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Lampiran 18b: Format Lembar Pengesahan Skripsi (Berbahasa Inggris) 

 

 
 

 

 

 

ATTESTATION 

 

 

Board of Examiners,  

Chief  : .......................(name)................. ...................  

Secretary  : .......................(name)................. ................... 

Main Examiner : .......................(name)................. ................... 

 

Dean  

Faculty of .................................... , 

 

 

 

 

 

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

NKTAM ................................................ 

Head 

Study Program of ............................... ,  

 

 

 

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

NKTAM ................................................ 

 

 

 

 

Exam Pass Date : ................................................. 
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Lampiran 19: Format Sampul Laporan Penelitian   
 

 

 

 
................................... (JUDUL LAPORAN PENELITIAN) ...................................  

 

 

 

 

LAPORAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

TIM PENELITI 

1.  .............................................. (Ketua) 

2. .............................................. (Anggota*) 

3. .............................................. (Anggota*) 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 20: Format Halaman Judul Laporan Penelitian   
 

 

 

 
................................... (JUDUL LAPORAN PENELITIAN) ...................................  

 

 

 

 

Laporan Penelitian 

 

 

 

 

 

Tim Peneliti 

1. .............................................. (Ketua) 

2. .............................................. (Anggota*) 

3. .............................................. (Anggota*) 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

2020 
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Lampiran 21: Format Halaman Pengesahan Laporan Penelitian  
 

 
 

1. Judul Penelitian :  ........................................................................... 

2. Peneliti 

 Ketua Peneliti  

Nama Lengkap dan Gelar :  ........................................................................... 

Jenis Kelamin   :  ........................................................................... 

NIDN   :  ........................................................................... 

Jabatan Fungsional  :  ........................................................................... 

Pangkat, Gol/Ruang  :  ........................................................................... 

 Anggota Peneliti  

Nama Lengkap dan Gelar :  ........................................................................... 

Jenis Kelamin   :  ........................................................................... 

NIDN   :  ........................................................................... 

Jabatan Fungsional  :  ........................................................................... 

Pangkat, Gol/Ruang  :  ........................................................................... 

Anggota Peneliti  

Nama Lengkap dan Gelar :  ........................................................................... 

Jenis Kelamin   :  ........................................................................... 

NIDN   :  ........................................................................... 

Jabatan Fungsional  :  ........................................................................... 

Pangkat, Gol/Ruang  :  ........................................................................... 

3. Jangka Waktu Penelitian :  ........................................................................... 
 

4. Jumlah Biaya Penelitian : ...........................................................................  

 

 

 

Menyetujui: 

Kepala LPPM, 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

Kotabumi, ........................................... 

Ketua Peneliti, 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

 

Mengesahkan: 

a.n. Rektor 

Wakil Rektor I, 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

 


