
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN 
PENULISAN SKRIPSI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Batasan 

Skripsi merupakan salah satu mata kuliah wajib dari program studi dan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan strata satu (S1). Skripsi berbentuk sebuah karya ilmiah hasil 

studi literatur atau penelitian yang disusun dengan cara dan bentuk sesuai dengan kaidah karya 

tulis ilmiah. 

 

B. Tujuan 

Tujuan pembuatan skripsi adalah untuk membentuk kemampuan dan sikap ilmiah secara 

mandiri dalam diri mahasiswa, sebagai tugas akhir dalam rangka pendidikan sarjana (S1). Secara 

rinci kemampuan yang ingin dicapai dari skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Menghayati asas-asas keilmuan, sehingga dapat berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai 

ilmuwan atau akademisi. 

2. Menguasai dasar-dasar keilmuan dan metodologi penelitian dibidang dan materi penelitian 

ilmiah. 

3. Memperluas dan memperdalam pengetahuan dalam bidang dan materi penelitiannya. 

4. Mengomunikasikan gagasan dan temuan ilmiah secara lisan dalam forum ilmiah sidang terbuka 

dan secara tertulis dalam bentuk laporan yang sesuai dengan ketentuan. 

 

C. Pokok Skripsi 

Pokok skripsi adalah permasalahan dalam bidang ilmu yang menjadi isu program studi atau 

yang berkaitan dengan kekhususan program studi mahasiswa penyusun skripsi. 

 

D. Pembimbingan Skripsi 

 Bimbingan skripsi dilaksanakan secara individual, terstruktur, terjadwal dan terdokumentasi. 

Bimbingan dilakukan secara berkala dan durasinya disesuaikan dengan keperluan bimbingan. 

Untuk maksud tersebut disediakan buku / kartu bimbingan skripsi. Agar bimbingan dapat berjalan 

dengan lancar dan selesai tepat waktu, pembimbing menyusun jadwal bimbingan skripsi. 

Pembimbing terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Pembimbing 

Utama adalah dosen program studi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Berpredikat Doktor dengan jabatan akademik/fungsional minimal Asisten Ahli atau Magister 

dengan jabatan akademik/fungsional minimal Lektor. 

2. Bersedia bertindak sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan tugas 

dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam uraian tugas pembimbing. 



 

Pembimbing Pendamping adalah dosen program studi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Berpredikat Magister dan sekurang-kurangnya telah memiliki jabatan akademik/fungsional 

asisten ahli. 

2. Bersedia bertindak sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan, dengan tugas 

dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam uraian tugas pembimbing. 

Pembimbing skripsi diangkat dan ditetapkan oleh Dekan fakultas yang dinyatakan dalam surat 

keputusan atas usul Ketua Program Studi. Bagian akademik memproses penerbitan SK 

Pembimbing berdasarkan rekomendasi dari Ketua Program Studi dan kesediaan calon 

pembimbing. Apabila terjadi pergantian personalia pembimbing, maka pergantian tersebut harus 

dengan persetujuan Ketua Program Studi dengan alasan sebagai berikut: 

1. Pembimbing berhalangan yang disebabkan studi lanjut/sakit/meninggal. 

2. Apabila tidak memberikan bimbingan ≥ 2 bulan tanpa memberikan kejelasan. 

3. Rekomendasi dari Program Studi dengan mencantumkan pergantian personalia pembimbing 

yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan tembusan disampaikan kepada Fakultas. 

 

E. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing 

Pembimbing bertanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing dan mengawasi semua 

tahap kegiatan dalam penyusunan desain penelitian, pelaksanaan, dan penulisan laporan penelitian 

(skripsi) sesuai dengan ketentuan. Adapun tugas pembimbing sebagai berikut: 

1. Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun desain penelitian untuk penetapan pokok skripsi. 

2. Membimbing mahasiswa dalam menyusun desain penelitian untuk penyusunan skripsi sesuai 

dengan pedoman desain dan skripsi. 

3. Mempertimbangkan saran penyempurnaan desain penelitian yang diperoleh dari seminar desain 

penelitian. 

4. Membimbing pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi. 

5. Membimbing mahasiswa dalam menyusun naskah skripsi sesuai dengan pedoman desain dan 

skripsi IKIP PGRI Pontianak. 

6. Pembimbing utama bertugas mengarahkan mahasiswa dalam pola pikir ilmiah, kajian teori, 

metodologi, analisis data dan pembahasan. Sedangkan Pembimbing Pendamping berfungsi 

membantu menentukan metodologi, teknik dan tata tulis penulisan desain dan skripsi. 

7. Bertindak sebagai ketua dan sekretaris panitia ujian skripsi. 

8.  Memberikan pertimbangan dalam hal penilaian skripsi. 

 

F. Jangka Waktu Penyusunan Skripsi 

1. Jangka waktu penyusunan skripsi atau tugas akhir maksimal 12 (dua Belas) bulan. 

2. Jika sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan SK pembimbing belum menunjukan 

adanya kemajuan yang berarti dalam penulisan skripsi atau tugas akhir, maka pembimbing 

dan/atau ketua/sekretaris program studi wajib melakukan pemanggilan kepada mahasiswa yang 

bersangkutan untuk mengetahui dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi, termasuk 

kemungkinan penggantian dosen pembimbing. 

3. Jika sampai dengan 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan mahasiswa belum dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir,  maka pembimbing dan/atau ketua/sekretaris 

program studi wajib meminta laporan tertulis kepada mahasiswa dan atau dosen pembimbing, 

penambahan waktu penyelesaian penulisan skripsi atau tugas akhir disertai dengan surat 

pernyataan dan atau  penggantian dosen pembimbing. 

4. Untuk mempertanggungjawabkan skripsi atau tugas akhir yang telah disusun mahasiswa wajib 

mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Jangka waktu perbaikan atau revisi hasil ujian skripsi maksimal 3 (tiga) bulan, dan jika dalam 

waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa tidak menyelesaikan perbaikan, maka mahasiswa yang 

bersangkutan harus melaksanakan ujian skripsi kembali. 

6. Jangka waktu perbaikan atau revisi hasil ujian skripsi maksimal 3 bulan, dan jika dalam waktu 

3 bulan mahsiswa tidak menyelesaikan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan 

dinyatakan tidak lulus dan harus menempuh ujian skripsi kembali.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB II 
KETENTUAN UMUM 

 

A. Outline Penulisan Skripsi 

Mahasiswa mengajukan outline penulisan skripsi dengan memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Mahasiswa telah menempuh minimal 120 SKS, termasuk mata kuliah prasyarat yang ditetapkan 

oleh program studi. 

2. Outline harus sesuai dengan disiplin ilmu atau program studi yang ditekuninya. 

3. Outline penulisan skripsi disampaikan kepada Ketua Program Studi untuk disetujui, dengan 

memperhatikan saran dan pendapat dari dosen Pembimbing Akademik (PA). 

4. Mendapat keterangan dari Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) untuk mengesahkan 

jumlah SKS yang telah diselesaikan dan mata kuliah prasyarat yang telah lulus. 

5. Sistematika outline penulisan skripsi adalah: 

a. Diketik dalam kertas A4, Times New Roman 12 pt, 1,5 spasi 

b. Judul penelitian (dirumuskan secara jelas dan definitif) 

c. Latar Belakang 

d. Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

e. Variabel dan aspek variabel yang dirumuskan secara jelas dan operasional (disesuaikan 

dengan jenis penelitian). 

6. Outline yang sudah disetujui oleh Ketua Program Studi diteruskan kepada Kepala BAAK untuk 

disahkan Wakil Dekan I. (format terdapat pada Lampiran 87) 

7. Setelah outline disahkan, mahasiswa melanjutkan pada menyusun desain penelitian yang akan 

dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing yang diusulkan oleh Ketua Program Studi yang 

disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan. 

 

B. Seminar Desain Penelitian  

Seminar bertujuan membantu mahasiswa memantapkan pengkajian teori, metodologi, dan 

mempertajam wawasan mahasiswa mengenai ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Hasil 

seminar dijadikan acuan bagi dosen pembimbing dan mahasiswa sebagai penulis untuk melakukan 

perbaikan dalam penulisan skripsi dengan memperhatikan pedoman serta ketentuan lainnya yang 

berlaku di IKIP PGRI Pontianak. 

Mahasiswa dapat melaksanakan seminar desain penelitian apabila: 

1. Desain penelitian telah disetujui oleh kedua dosen pembimbing yang dibuktikan dengan 

penandatanganan desain penelitian oleh dosen pembimbing utama dan pembantu. 

2. Mahasiswa mengajukan seminar desain penelitian ke program studi yang dilanjutkan ke Bagian 

Administrasi Akademik dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan lembaga dan 

diverifikasi oleh Program Studi. Adapun persyaratan mengajukan seminar desain penelitian 

adalah: 

a. Kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku. 

b. Bukti lunas SPP/Daftar ulang dan seminar. 

c. Sertifikat Pengenalan Etika Kampus (PETIK) /PPS/Sertifikat Seminar Pendidikan (Karya 

Tulis Ilmiah) 



d. Kartu seminar yang menyatakan kehadiran mahasiswa minimal 5 (lima) kali. 

e. Buku / Kartu Konsultasi dengan pembimbing. 

f. Keterangan sudah menjadi Notulis. 

g. SK Pembimbing. 

h. Desain Penelitian (dilengkapi dengan instrumen penelitian) yang sudah ditandatangani 

pembimbing dan dijilid sebanyak 7 eksemplar. 

i. KRS Online matakuliah skripsi. 

j. Transkrip nilai. 

k. Print out Bahan Presentasi yang ditandatangani oleh Pembimbing. 

l. Sertifikat pelatihan Bahasa Inggris dan Komputer. 

m. Persyaratan tambahan: sesuai dengan ketentuan masing-masing Fakultas/Prodi. 

3. Dihadiri sekurang-kurangnya salah seorang dosen pembimbing dan dua orang dosen 

penyanggah, serta ditambah dua orang penyanggah dan satu orang notulen dari mahasiswa. 

4. Mahasiswa membawa literatur pendukung landasan teori minimal 5 (lima) buah dan 

memaparkan inti desain penelitian dalam bentuk power point dan peta konsep dengan media 

LCD Projector. 

5. Desain penelitian dijilid dengan warna sampul disesuaikan dengan fakultas masing-masing 

yaitu: 

a. Fakultas  IPPS: Kuning 

b. Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi: Merah 

c. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni: Ungu 

d. Fakultas POK: Biru 

6. Susunan personalia seminar desain penelitian mahasiswa adalah: 

a. Dua orang dosen penyanggah yang ditentukan oleh Sekretaris Program Studi. 

b. Dua orang mahasiswa penyanggah yang ditunjuk oleh Sekretaris Program Studi, dengan 

syarat sudah menjadi penyaji dalam seminar desain penelitian. 

c. Moderator, salah satu dari dosen pembimbing. 

d. Notulis, salah seorang mahasiswa yang desain penelitiannya telah di ACC oleh Dosen 

Pembimbing dan ditunjuk oleh Sekretaris Program Studi. 

e. Penilai, Ketua atau Sekretaris Program Studi.   

 

Kesimpulan penilaian berupa rekomendasi layak atau tidak layak untuk dilanjutkan desain 

penelitiannya dengan mengikuti format penilaian yang disediakan (Lampiran 96). Berita acara 

hasil seminar disampaikan kepada: 

a. Fakultas (satu eksemplar); 

b. BAAK (satu eksemplar); dan  

c. BAUK (satu eksemplar). 

 

C.  Ujian Skripsi 

Ujian skripsi adalah ujian akhir program studi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai 

kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok skripsi serta 

ilmu pengetahuan pendukung lainnya. Ujian Skripsi dilakukan dalam sidang terbuka. Skripsi 

disusun oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik dan administratif dengan 

mengikuti prosedur akademik.  

1. Bimbingan Skripsi 

 Mahasiswa dapat melanjutkan proses bimbingan skripsi jika: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan. 

b. Telah dinyatakan layak berdasarkan hasil seminar desain penelitian. 

c. Bila penyusunan skripsi lebih dari 2 (dua) semester setelah seminar dilaksanakan, maka 

mahasiswa yang bersangkutan harus mengganti outline terbaru dan seminar kembali. 

 

2. Persyaratan Ujian Skripsi 

Mahasiswa dapat melaksanakan ujian skripsi apabila: 

a. Skripsi telah disetujui oleh kedua dosen pembimbing yang dibuktikan dengan 

penandatanganan skripsi oleh dosen pembimbing utama dan pembantu. 



b. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sesuai dalam kurikulum program studi 

mahasiswa yang bersangkutan, dengan nilai D maksimal satu dan bukan mata kuliah 

prasyarat/umum. 

c. Mahasiswa mengajukan ujian skripsi ke program studi yang dilanjutkan ke bagian 

administrasi akademik dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan lembaga. 

Adapun persyaratan umum mengajukan ujian skripsi adalah: 

1) Kartu tanda mahasiswa (KTM). 

2) Bukti lunas sumbangan gedung. 

3) Bukti lunas SPP/daftar ulang dan ujian skripsi. 

4) Bukti lunas Sumbangan perpustakaan. 

5) Transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Ketua Program Studi. 

6) KRS yang memprogramkan skripsi. 

7) Keterangan sudah menjadi Notulis ujian skripsi. 

8) Skripsi yang sudah ditandatangani oleh kedua pembimbing. 

9) Buku / Kartu Konsultasi dengan pembimbing. 

10) Ijin penelitian dari institusi/program studi 

11) Keterangan telah melakukan penelitian dari instansi atau sekolah tempat penelitian 

dilaksanakan.  

12) Surat keterangan bebas perpustakaan 

13) Daftar hadir mengikuti skripsi minimal 5 kali 

14) Foto ukuran 4x6 Hitam Putih (untuk pembuatan Ijazah) 

15) Foto Copy ijazah SMA/sedereajat 

16) Print out bahan presentasi ujian sidang skripsi yang telah ditandatangani oleh 

pembimbing mengikuti format lembar pengesahan bahan presentasi (lampiran 100). 

17) Membawa literatur yang berkaitan dengan landasan teori skripsi. 

18) Bukti publikasi ilmiah yang diatur oleh fakultas/prodi. 

19) Sertifikat Test of English for Academic Purposes (TEAP) 

20) Persyaratan lainnya yang diatur oleh fakultas/prodi. 

  

3. Pelaksanaan Ujian Skripsi 

a. Ujian dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya dihadiri oleh tiga penguji dan penonton, 

dengan ketentuan: 

1) Dihadiri oleh salah seorang pembimbing dan dua orang penguji. 

2) Dihadiri oleh penonton minimal sebanyak 3 orang. 

3) Jika ketentuan di atas tidak terpenuhi maka ujian skripsi tidak bisa dilaksanakan. 

b. Ujian skripsi dimulai jika telah dibuka secara resmi oleh pimpinan sidang (salah seorang 

pembimbing). 

c. Mahasiswa menandatangani surat pernyataan telah memenuhi semua persyaratan mengikuti 

sidang skripsi di depan tim penguji (lampiran 97). 

d. Skripsi dimasukkan dalam map dengan warna menyesuaikan dengan fakultas masing-

masing yaitu: 

1) Fakultas  IPPS: Kuning 

2) Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi: Merah 

3) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni: Ungu 

4) Fakultas POK: Biru 

 

4. Susunan personalia ujian skripsi mahasiswa adalah: 

a. Tim penguji terdiri dari empat orang dosen program studi yang ditunjuk oleh Ketua Program 

Studi, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota (penguji ketiga). 

2) Pembimbing Pendamping sebagai sekretaris merangkap anggota (penguji keempat). 

3) Penguji pertama memiliki jabatan akademik/fungsional minimal Lektor. (berdasarkan 

keputusan rektor) Berpredikat Doktor dengan jabatan akademik/fungsional minimal 

Asisten Ahli atau Magister dengan jabatan akademik/fungsional minimal Lektor. 

4) Penguji kedua sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli (III-B). 



5) Notulis, salah seorang mahasiswa yang skripsinya telah di-ACC oleh Dosen Pembimbing 

dan ditunjuk ketua program studi. 

 

5. Waktu penyelenggaraan ujian skripsi maksimal 120 menit (dua jam), termasuk waktu istirahat, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Presentase 10 menit 

b. Penguji utama 40 menit 

c. Penguji kedua 30 menit 

d. Penguji ketiga/pembimbing utama 15 menit 

e. Penguji keempat/Pembimbing Pendamping 15 menit 

f. Pembukaan dan penutupan masing-masing 10 menit 

 

6. Kriteria Kelulusan 

Penentuan kelulusan yang disampaikan oleh tim penguji merupakan keputusan lembaga yang 

tidak dapat diganggu gugat. Predikat kelulusan ditentukan dengan kategori sebagai berikut: 

a. Nilai   0 < 49       :  kategori E, tidak lulus 

b. Nilai 50 – 59      :  kategori D, tidak lulus 

c. Nilai 60 – 69       :  kategori C, lulus 

d. Nilai 70 – 79      :  kategori B, lulus 

e. Nilai 80 – 100        :  kategori A, lulus 

 

Prinsip penilaian dilakukan dengan cara musyarawah untuk mencapai mufakat oleh tim penguji 

dengan memerhatikan: 

a. Penentuan kelulusan ujian skripsi sesuai dengan aspek penilaian yang meliputi substansi, 

materi komprehensif, sistematika penulisan, dan presentasi 

b. Pertimbangan dari pembimbing skripsi terkait aktivitas pembimbingan, kontribusi terhadap 

program studi, dan hal-hal lain yang relevan untuk dipertimbangkan di dalam ujian skripsi.  

c. Nilai ujian skripsi dari masing-masing penguji tidak boleh lebih dari 10 poin.  

d. Mahasiswa boleh mengajukan keberatan dengan nilai yang diberikan dan diberi kesempatan 

untuk mengajukan ujian ulang kepada Ketua Program Studi. Jikalau diperlukan, Ketua 

Program Studi dapat mengusulkan tim penguji yang baru.  

 

Skripsi yang telah diperbaiki oleh mahasiswa, disetujui oleh pembimbing, ditanda tangani oleh 

penguji dan diketahui oleh Ketua Program Studi serta disahkan oleh Dekan Fakultas. Skripsi 

dijilid mengikuti format pedoman penulisan desain dan skripsi yang ditetapkan. Warna cover 

skripsi sesuai dengan warna masing-masing fakultas. Skripsi diserahkan sekurang-kurangnya: 

untuk perpustakaan, program studi, dan pembimbing, serta tempat penelitian. 

 

D. Tata Tertib Mahasiswa dalam Seminar DesainPenelitian dan Ujian Skripsi 

1. Tata tertib seminar desain penelitian: 

a. Mahasiswa hadir 20 menit sebelum ujian dimulai 

b. Mahasiswa memakai jaket almamater 

2. Tata tertib skripsi desain penelitian: 

a. Mahasiswa hadir 20 menit sebelum ujian dimulai 

b. Kostum untuk mahasiswi memakai kebaya nasional dan sepatu (tidak boleh sendal). 

c. Kostum untuk mahasiswa memakai jas. 

d. Kostum untuk dosen memakai blazer (untuk perempuan), jas (untuk laki-laki), dan sepatu 

(tidak boleh sendal). 
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BAB III 
PANDUAN UMUM PENULISAN DESAIN DAN SKRIPSI 
 

Skripsi sebagai karya tulis ilmiah mahasiswa IKIP PGRI Pontianak dibagi ke dalam empat bentuk, 

yaitu skripsi untuk jenis Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

serta Penelitian dan Pengembangan (Research and Development). Mahasiswa diperkenankan memilih 

salah satu jenis penelitian tersebut. 

Skripsi ditulis untuk konsumsi masyarakat akademik, oleh karena itu isi skripsi berupa laporan 

hasil penelitian harus menggambarkan prosedur pemecahan masalah secara ilmiah, untuk mendukung 

objektivitas hasil penelitian. Dengan kata lain perlu dipaparkan juga tentang cara melakukan 

penelitian, cara mengolah data, hingga pada hasil dan kesimpulan penelitian. Materi harus disajikan 

secara lugas dan jelas dan tidak berbelit-belit. Format-format yang dipergunakan bersifat baku, 

setidak-tidaknya untuk lingkungan IKIP PGRI Pontianak sebagai masyarakat akademik. Sistematika 

skripsi dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Sebelum mahasiswa membuat laporan penelitian berupa skripsi, mahasiswa menyusun desain 

penelitian yang harus diseminarkan. Desain penelitian dan skripsi disusun mengikuti sistematika 

penulisan berikut. 

Dalam penulisan desain penelitian, baik berupa penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK dan R&D, 

mahasiswa harus mengikuti sistematika penulisan desain penelitian yang memuat 2 (dua) bagian 

utama yaitu (1) bagian awal dan (2) bagian inti tulisan. Bagian awal desain penelitian terdiri dari: 

halaman judul, halaman pengesahan dosen pembimbing, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

dan halaman daftar gambar dan/atau tabel (jika ada) serta daftar lampiran. 

Bagian inti desain penelitian, memuat dua bagian yaitu Bagian I mencakup rencana penelitian, 

yang berisikan latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, metode, hipotesis (jika ada) dan jadwal waktu penulisan skripsi. Bagian II sebagai 

landasan teori berisikan kajian pustaka atau landasan teori yang dijadikan landasan berpijak bagi 

peneliti dalam mengungkapkan masalah yang diteliti. Bagian akhir dicantumkan daftar pustaka 

sementara yang mendukung teori-teori penelitian dan instrumen serta perangkat penelitian. 

 

A. PANDUAN PENULISAN DESAIN SKRIPSI 

1.  Sistematika Penulisan Desain Penelitian Kuantitatif 

 

BAGIAN I. RENCANA PENELITIAN 

A. Latar Belakang 

Garis besar isi latar belakang masalah antara lain menguraikan: (1) fakta-fakta penyebab 

masalah yang terjadi, fakta tersebut ditunjukkan dari hasil pengamatan atau pengukuran 

kemampuan siswa (based on data); (2) argumentasi teori tentang tindakan yang dipilih. Argumen 

lebih kuat apabila didukung oleh kajian tindakan sejenis yang sudah pernah diterapkan pada 



penelitian terdahulu; (3) alasan-alasan logis pentingnya penelitian dilakukan; (4) urgensi 

penelitian.  

Uraian inti yang ditulis pada latar belakang adalah adanya kesenjangan antara situasi yang ada 

dengan situasi yang diharapkan. Dalam memaparkan situasi yang ada, masalah yang ditulis 

menjadi lebih berbobot apabila didukung dengan data/fakta hasil survei pendahuluan. Penulisan 

kondisi yang diharapkan mengungkap ide peneliti untuk mengatasi permasalahan dan harapan-

harapan peneliti setelah masalah diatasi. Pemamparan kesenjangan antara situasi yang ada dengan 

yang diharapkan untuk menunjukkan bahwa permasalahan sangat mendesak untuk diatasi dan 

apabila permasalahan tidak segera diatasi dapat menyebabkan keadaan yang semakin buruk. 

Permasalahan yang urgen dapat menjadi pendorong bagi peneliti untuk segera mengatasinya.  

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan dikaji melalui penelitian. Rumusan masalah 

menjadi dasar untuk membuat tujuan penelitian, menetapkan hipotesis dan menarik kesimpulan. 

Peneliti harus konsisten ketika menulis bagian-bagian yang telah disebutkan tadi. Ketika rumusan 

masalah menanyakan „apakah ada pengaruh metode pembelajaran A terhadap peningkatan 

kompetensi komunikasi siswa‟, maka penelitian juga bertujuan mengetahui pengaruh metode 

pembelajaran A, hipotesis bisa dibuat dua arah yaitu ada/tidak ada pengaruh metode pembelajaran 

A dan kesimpulan membuktikan salah satu hipotesis yaitu ada/tidak ada pengaruh metode 

pembelajaran A terhadap peningkatan kompetensi komunikasi siswa.  

Menyusun rumusan masalah dalam penelitian serupa dengan menyusun judul penelitian yaitu 

ada unsur masalah dan ada unsur tindakan ditambah dengan tanda tanya. Rumusan masalah 

tersebut hendaknya dapat diuji secara empiris, artinya memungkinkan dikumpulkannya data untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian mencerminkan hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian. 

Keberhasilan tujuan penelitian dapat diukur dengan mudah dan jelas. Sejalan dengan rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan namun isinya disesuaikan 

dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.  

D. Manfaat Penelitian  

 Penelitian yang menarik terletak pada manfaatnya, manfaat penelitian merupakan dampak 

dari tercapainya tujuan. Bobot penelitian dilihat dari cakupan/keluasan orang yang dapat 

memanfaatkan hasil penelitian atau kedalaman penelitian untuk mengatasi masalah yang krusial. 

Manfaat dapat diuraikan dalam dua bentuk yaitu manfaat teoritis/untuk mengembangkan ilmu dan 

manfaat praktis untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek 

yang diteliti. Penelitian kuantitatif juga salah satu penelitian terapan sehingga hasil penelitian lebih 

banyak memberi manfaat praktis atau nyata.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Sebutkan semua variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan 

jenisnya. Dalam mengungkapkan variabel penelitian, sebaiknya diperjelas menurut ahli, 

kemudian dipertegas apa yang menjadi variabel penelitian tersebut. 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat 

diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa 

konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan 

yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. 

Istilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-

konsep pokok yang terdapat di dalam tulisan (skripsi, thesis, disertasi, dan sejenisnya). Kriteria 

bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok  adalah jika istilah tersebut terkait erat dengan 

masalah yang diteliti atau variabel penelitian. 



Definisi opersional disampaikan secara langsung, dalam arti tidak diuraikan asal-usulnya. 

Definisi istilah lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti. Dalam 

menyusun definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya dapat mengidentifikasi seperangkat 

kriteria unik yang dapat diamati. 

Semakin unik suatu definisi operasional, maka semakin bermanfaat. Karena definisi 

tersebut akan banyak memberikan informasi kepada peneliti, dan semakin menghilangkan 

obyek-obyek atau pernyataan lain yang muncul dalam mendefinisikan sesuatu hal yang tidak 

kita inginkan tercakup dalam definisi tersebut secara tidak sengaja dan dapat meningkatkan 

adanya kemungkinan makna variabel dapat direplikasi/ganda. 

a.    Rumuskan definisi operasional setiap variabel yang digunakan. 

b. Rumusan definisi operasional merujuk pada argumentasi dan atau inidikator pada landasan 

teori. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Metode, Bentuk dan Rancangan Penelitian (jika ada) 

Jelaskan pendekatan/jenis penelitian dan bentuk penelitian. Uraikan pula rancangan 

penelitian yang akan dilakukan dan usahakan dilengkapi dengan gambar bagan penelitian yang 

akan dilakukan (menyesuaikan). Berikan argumentasi atas dasar pertimbangan apa peneliti 

memilih metode dan bentuk penelitian tersebut. 

2. Populasi dan Sampel 

Sebutkan populasi penelitian dan teknik penarikan sampel. Gunakan rumus-rumus tertentu 

yang bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan pendekatan penelitian yang dipilih, 

khususnya penelitian kuantitatif berhipotesis. 

3. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Jelaskan disertai dengan argumentasi teknik pengumpulan data yang dipilih. Jelaskan jenis 

dan tipe instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Tiap instrumen disertai 

dengan argumentasi bagaimana cara pembakuan atau pembukuan setiap instrumen yang akan 

digunakan. Untuk penelitian kualitatif perlu ada uraian tentang teknik pemeriksaan keabsahan 

data. 

 

 

4. Uji Keabsahan Instrumen 

Uji keabsahan instrumen ini adalah tahap peneliti dalam memvalidasi dan mengujicobakan 

instrumen penelitian yang akan diteliti, dengan tujuan untuk menghasilkan instrumen yang 

sahih. Pada bagian ini pula disebut dan sampaikan pengembangan/analisis butir instrumen yang 

dilakukan (seperti uji validitas, daya pembeda, indeks kesukaran, uji reliabilitas, dan lainnya). 

5. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian mesti dijelaskan sebagai gambaran alur penelitian mulai dari tahap 

awal, pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir. Penulisan prosedur penelitian sebaiknya 

menggunakan bahasa dan kalimat operasional, praktis dan tidak terlalu teoritis. Bahasa 

operasional ditulis dalam kalimat yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh peneliti bukan 

apa yang seharusnya dilakukan oleh peneliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Jelaskan disertai dengan argumentasi teknik analisis data yang dipilih. Sebaiknya 

disebutkan sesuai dengan penggunaan analisis data pada masing-masing rumusan masalah 

apabila menggunakan formula yang berbeda. 

 

G. Jadwal Rencana Penelitian 

Jadwal rencana penelitian merujuk pada prosedur penelitian. Jadwal disusun dalam bentuk 

tabel/bar chart dengan menampilkan waktu rencana penelitian. 

 

 

 

 

 



BAGIAN II. 

LANDASAN TEORI (MEMUAT INTI SARI JUDUL) 

A. Deskripsi Teori 

Deskripsi teori memaparkan penjelasan terkait dengan teori yang relevan terhadap variabel 

penelitian yang digunakan, penjabaran teori bisa lebih dari satu sesuai dengan banyaknya variabel 

yang digunakan, teori yang relevan, dan objek yang diteliti (misal materi yang digunakan) karena 

teori merupakan penjelas dari maksud/tujuan dari apa yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu 

pula teori digunakan sebagai dasar peneliti dalam merumuskan instrumen penelitian dan pembahas 

pada perolehan hasil penelitian yang akan diulas pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Teori-

teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang 

betul-betul telah teruji kebenarannyasecara empiris. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat penelitian. Penelitian 

yang relevan ini berisikan tentang penelitian orang lain yang dijadikan sebagai sumber atau bahan 

dalam membuat penelitian. Dalam hal ini peneliti tidak boleh menjiplak penelitian orang lain, 

tetapi hanya menjadikan penelitian orang lain tersebut sebagai acuan dalam membuat penelitian 

sendiri. Pada dasarnya penelitian yang relevan merupakan penegasan yang dilakukan peneliti 

dalam membangun argumentasi ilmiah terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian. 

 

C. Kerangka Berpikir (Jika Ada) 

Kerangka pemikiran ditulis untuk mengarahkan alur pikir pembaca untuk memperoleh 

jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu 

dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut memiliki jawaban sementara. Hipotesis (dugaan 

sementara) yang diajukan dalam sebuah karya ilmiah juga mesti dibangun dari dasar-dasar yang 

bersifat ilmiah, sehingga hipotesis yang disampaikan memiliki alasan yang logis. 

 

D. Hipotesis Penelitian (Jika ada) 

Jika anggapan dasar merupakan dasar pikiran yang memungkinkan kita mengadakan 

penelitian tentang permasalahan kita, maka hipotesis merupakan kebenaran sementara yang 

ditentukan oleh peneliti, tetapi masih harus dibuktikan, dites, atau diuji kebenarannya. Hipotesis 

merupakan dugaan sementara yang dibuat peneliti berdasarkan kerangka berpikir yang dibangun. 

Dalam bagian ini hipotesis yang disebutkan adalah hipotesis alternatif  yang merupakan hasil yang 

diharapkan oleh peneliti, hipotesis juga mesti selaras dengan rumusan masalah yang datanya akan 

dianalisis menggunakan statistik inferensial. 

 

Daftar Pustaka 
a. Semua referensi yang dirujuk di teks dituliskan pada daftar pustaka. 

b. Gunakan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota tempat terbit, dan penerbit! 

c. Disarankan referensi berasal dari jurnal/prosiding nasional, nasional terakreditasi dan atau 

jurnal internasional. 

 

Lampiran 

Lampirkan instrumen penelitian (perangkat pembelajaran dan alat pengumpul data) serta data 

pendukung penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Sistematika Penulisan Desain Penelitian Kualitatif 

 

BAGIAN I. RENCANA PENELITIAN  
A. Latar belakang 

Pada bagian ini mengungkapkan alasan-alasan mengapa fokus dan sub fokus penelitian itu 

diteliti, yang berorientasi pada kajian teoritis dan empiris dari apa yang diteliti. 

 

B. Fokus dan Sub fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan fokus Penelitian, yaitu area spesifik yang akan diteliti. Setelah fokus 

ditetapkan selanjutnya ditetapkan sudut tinjau dari fokus tersebut sebagai sub fokus penelitian 

 

C. Tujuan penelitian 

Dalam peneltian ini dikemukakan tujuan yang ingin dicapai setelah penelitian itu dilakukan. 

Isi tujuan penelitian mengacu kepada fokus dan sub fokus penelitian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada bagian ini diungkapkan tentang manfaat penelitian itu bagi pengembangan ilmu atau 

pelaksanaan pembangunan dalam arti luas, serta kegunaan praktisnya bagi lembaga yang terkait. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam ruang lingkup penelitian ini memaparkan definisi konseptual fokus dan sub fokus 

penelitian. Peneliti menjelaskan fokus dan sub fokus yang diteliti secara jelas dan padat. Definisi 

konseptual fokus dan sub fokus penelitian merupakan batasan tentang data atau informasi yang 

dicari dalam penelitian kualitatif. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Dalam bagian ini, dipaparkan uraian tentang (a) jenis dan bentuk penelitian, (b) Latar 

Penelitian (c) Data dan Sumber Data (d) teknik dan alat pengumpul data, (e) Teknik  Analisa Data 

dan (f) Teknik Pemeriksaan Keabsahan yang direncanakan. 

 

 

 

G. Jadwal Rencana Penelitian 

Jadwal rencana penelitian merujuk pada prosedur penelitian. Jadwal disusun dalam bentuk 

tabel/bar chart dengan menampilkan waktu rencana penelitian. 

 

BAGIAN II. 

LANDASAN TEORI (MEMUAT INTI SARI JUDUL) 

Dalam Bagian II pada bagian kajian pustaka diketengahkan teori teori yang mendukung judul, 

fokus dan sub fokus yang diungkapkan oleh peneliti secara lugas dan tegas. Uraian tersebut dimuat 

dalam sub-bab demi sub-bab sehingga mencerminkan cara berfikir yang logis dan sistimatis.  

 

Daftar Pustaka 
a. Semua referensi yang dirujuk di teks dituliskan pada daftar pustaka. 

b. Gunakan urutan abjad aama pengarang, tahun, judul tulisan, kota tempat terbit, dan penerbit! 

c. Disarankan referensi berasal dari jurnal/prosiding nasional, nasional terakreditasi dan atau jurnal 

internasional. 

 

Lampiran 

Lampirkan perangkat pembelajaran dan alat pengumpulan data 

 

 

 

 

 



3. Panduan Penulisan Desain Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)  

 

BAGIAN I. RENCANA PENELITIAN  
A. Latar Belakang  

Latar belakang dalam penelitian R&D mencakup isu-isu mendasar yang menunjukkan bahwa 

pengembangan produk yang dilakukan merupakan hal yang penting dan menarik untuk diteliti. 

Latar belakang dimulai dari pengungkapan permasalahan yang terjadi dilapangan serta faktor-

faktor penyebabnya. Uraikan proses dalam mengidentifikasikan masalah penelitian. 

1. Pengungkapan permasalahan dapat mengacu pada data-data empiris yang bersumber dari data 

kajian pustaka, hasil penelitian, jurnal penelitian, maupun data yang bersumber dari observasi 

awal penelitian dan pengalaman empiris peneliti. 

2. Kemukakan argumentasi sehingga harus dilakukanya pengembangan suatu produk untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi. Argumentasi dapat didukung dengan beberapa penelitian 

yang relevan.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Merumuskan permasalahan yang ingin diteliti dengan eksplisit, jelas, dan ringkas. 

2. Merumuskan dengan jelas dan tajam permasalahan yang ingin diteliti. Uraian perumusan 

masalah pada umumnya dalam bentuk pertanyaan yang mengkaitkan variabel-variabel 

penelitian. 

3. Untuk penelitian R&D, rumusan masalah dapat mengarah pada pertanyaan bagaimana sebuah 

produk dikembangkan serta bagaimana hasil validasi dan hasil ujicoba produk yang 

dikembangkan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Rumusan tujuan penelitian yang diajukan hendaknya mampu memberikan gambaran tentang 

capaian yang akan diperoleh setelah penelitian tersebut selesai dilakukan. 

2.  Uraian tujuan penelitian harus relevan dengan rumusan masalah penelitian dengan kalimat 

deklaratif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Rumusan manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa hasil produk 

yang dikembangkan dalam penelitian R&D memiliki kontribusi baik terhadap perkembangan 

keilmuan yang dikaji (teoritis) dan atau memberikan jalan keluar terhadap upaya pemecahan 

permasalahan di masyarakat (praktis). 

2.  Rumuskan manfaat penelitian secara jelas. Uraian manfaat penelitian relevan dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. 

 

E. Spesifikasi Produk yang Dikembangan 

Spesifikasi produk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik produk yang akan 

dihasilkan dalam penelitian pengembangan. Karakteristik memuat identitas penting yang dapat 

digunakan untuk membedakan produk yang dihasilkan dengan produk lainnya. Dalam penelitian 

R&D, produk yang dikembangkan dapat berupa model pembelajaran, buku ajar, modul, alat 

evaluasi, media pembelajaran, atau produk lainnya yang dapat digunakan untuk memecahkan 

permasalahan dalam pendidikan dan pembelajaran. 

 

F. Definisi Operasional 

Rumusan definisi operasional merupakan definisi yang diangkat oleh peneliti dengan merujuk 

pada argumentasi yang dikemukakan pada landasan teori. Definisi operasional dipaparkan secara 

umum kemudian dipersempit atau dibatasi sesuai dengan aspek-aspek yang digunakan dalam 

penelitian. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1.  Metode dan Rancangan Penelitian/Pengembangan 

a. Uraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan! 



b. Rancangan penelitian/pengembangan dalam penelitian R&D merupakan model yang 

digunakan dalam prosedur pengembangan produk. Model yang dapat digunakan diantaranya 

adalah model Borg dan Gall, model 4D, model ADDIE serta model pengembangan lainnya. 

Uraikan rancangan penelitian/pengembangan dalam bentuk diagram/bagan sesuai dengan 

model yang digunakan dalam penelitian.  

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian pengembangan terdiri dari subjek pengembangan 

(pakar atau validator) dan subjek ujicoba produk (siswa). Karakteristik subjek perlu 

diidentifikasi secara jelas dan lengkap, termasuk cara pemilihan subjek ujicoba tersebut.  

 

3. Prosedur Penelitian 

Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedur spesifik yang ditempuh dalam 

mengembangkan produk. Prosedur penelitian mengikuti model pengembangan yang dipilih 

seperti yang diuraikan pada metode penelitian. Untuk R&D yang menggunakan model ADDIE, 

prosedur penelitian meliputi tahapan Analysis, Design, Development, Implementation dan 

Evaluation, sedangakan model 4D meliputi tahapan Define, Design, Development dan 

Dessiminate serta prosedur model pengembangan lainnya. 

 

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

a.  Teknik Pengumpulan Data 

Jelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan disertai dengan argumentasi 

mengapa teknik tersebut digunakan! Teknik pengumpul data yang biasanya digunakan 

dalam penelitian pengembangan adalah: (1) teknik dokumentasi untuk memaparkan situasi 

tentang mengapa perlu dikembangkannya suatu produk dan mendokumentasikan hasil 

validasi dari validator; (2) teknik pengukuran, jika produk yang dikembangkan memerlukan 

tes untuk mengukur keberhasilan kognitif  siswa; (3) teknik observasi, digunakan untuk 

mengobservasi pelaksanaan uji coba produk di lapangan; (4) dan teknik-teknik lainnya yang 

diperlukan sesuai dengan produk yang akan dikembangkan. 

b.  Alat Pengumpulan Data 

Jelaskan jenis dan tipe instrumen/alat pengumpulan data yang digunakan untuk 

pengumpulan data! Alat pengumpulan data menyesuaikan dengan teknik pengumpulan data 

yang digunakan. Tiap instrumen disertai dengan argumentasi bagaimana pembakuan setiap 

instrumen yang digunakan. Jika menggunakan instrumen yang telah baku, maka uraikan 

mengenai kesahihan dari instrumen tersebut. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Menjelaskan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. 

Apabila teknik analisis data yang digunakan sudah cukup dikenal, maka uraian tidak perlu 

rinci, akan tetapi, apabila teknik tersebut belum banyak dikenal, maka uraian perlu lebih rinci. 

  

H. Jadwal Rencana Penelitian 

Jadwal rencana penelitian merujuk pada prosedur penelitian. Jadwal disusun dalam 

bentuk tabel/bar chart dengan menampilkan waktu rencana penelitian. 
 

BAGIAN II. 

LANDASAN TEORI (MEMUAT INTI SARI JUDUL) 

Uraikan dengan jelas landasan teori yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian! 

Landasan Teori menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang 

dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Uraian dalam Landasan Teori 

menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Landasan 

Teori terdiri dari beberapa hal: 

 

 



A.  Deskripsi Teoretik Variabel 

1. Deskripsikan semua variabel yang digunakan dalam penelitian! Lakukan analisis kritis terhadap 

semua variabel penelitian sehingga diperoleh indikator! 

2. Usahakan merujuk pada pustaka terbaru, relevan, dan asli (bukan mengutip dari kutipan). 

 

B.  Penelitian Relevan 

Uraikan beberapa penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian yang dilakukan! 

Penelitian yang relevan dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian (skripsi, tesis 

atau disertasi) atau prosiding.  

 

Daftar Pustaka 
a. Semua referensi yang dirujuk di teks dituliskan pada Daftar Pustaka. 

b. Gunakan urutan abjad Nama pengarang, tahun, judul tulisan, Kota tempat terbit, dan penerbit! 

c. Disarankan referensi berasal dari jurnal/prosiding nasional, nasional terakreditasi dan atau jurnal 

internasional. 

 

Lampiran 

Lampirkan perangkat pembelajaran dan alat pengumpul data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sistematika Penulisan Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

BAGIAN I RENCANA PENELITIAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dan pembelajaran. 

Kemukakan secara jelas bahwa masalah yang diteliti merupakan sebuah masalah yang nyata 

terjadi di sekolah, dan diagnosis dilakukan oleh guru dan/atau tenaga kependidikan lainnya di 

sekolah. Masalah yang akan diteliti merupakan sebuah masalah penting dan mendesak untuk 

dipecahkan, serta dapat dilaksanakan dilihat dari segi ketersediaan waktu, biaya dan daya dukung 

lainnya yang dapat memperlancar penelitian tersebut. Setelah diidentifikasi masalah penelitiannya, 

maka selanjutnya perlu dianalisis dan dideskripsikan secara cermat akar penyebab dari masalah 

tersebut. Penting juga digambarkan situasi kolaboratif antar anggota peneliti dalam mencari 

masalah dan akar penyebab  munculnya masalah tersebut. Prosedur yang digunakan dalam 

identifikasi masalah perlu dikemukakan secara jelas dan sistematis. 

Untuk itu dalam penyusunan latar belakang dalam penelitian tindakan kelasada beberapa hal 

utama untuk menjadi perhatian, yaitu: 

1. Latar belakang merupakan argumentasi teori tentang tindakan yang dipilih. Argumen akan 

lebih kuat apabila didukung oleh tindakan sejenis yang sudah pernah diterapkan pada penelitian 

terdahulu. 

2. Uraian fakta-fakta penyebab masalah yang terjadi dikelas. Fakta tersebut ditunjukan dari hasil 

pengamatan atau pengukuran kemampuan siswa/mahasiswa. 

3. Masalah yang diteliti adalah benar-benar masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. 

Umumnya didapat dari pengamatan dan diagnosis yang dilakukan guru atau tenaga 

kependidikan lain di sekolah. Perlu dijelaskan pula proses atau kondisi yang terjadi. 

4. Masalah yang akan diteliti merupakan suatu masalah penting dan mendesak untuk dipecahkan, 

serta dapat dilaksanakan dilihat dari segi ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya 

yang dapat memperlancar penelitian tersebut.3 

5. Pada identifikasi masalah di atas, jelaskan hal-hal yang diduga menjadi akar penyebab dari 

masalah tersebut. Secara cermat dan sistematis, berikan alasan (argumentasi) untuk menarik 

kesimpulan tentang akar masalah itu 

6. Uraikan alasan-alasan logis pentingnya penelitian tindakan dilakukan. 

7. Uraikan dampak negatif apabila tindakan tidak segera dilakukan dan dampak positif setelah 

pelaksanaan tindakan. 

8. Mengemukakan analisis kesenjangan, yakni membandingkan apa yang seharusnya (das sain) 

dengan apa yang ada (das sollen). Semua argumentasi perlu didasarkan pada pijakan yang 

kokoh (based on data). Dalam hal ini dapat berupa kutipan-kutipan referensi, data sekunder, 

maupun data primer (misal hasil prasurvei). 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan dikaji melalui penelitian. Rumusan masalah 

dapat disusun berdasarkan kajian dan analisis masalah yang terdapat dalam judul penelitian. 

Perumusan Masalah, berisi rumusan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah dapat 

dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan PTK. Rumusan masalah sebaiknya 

menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan dan hasil 

positif yang diantisipasi dengan cara mengajukan indikator keberhasilan tindakan, cara pengukuran 

serta cara mengevaluasinya. 

Beberapa petunjuk tersebut antara lain: 

1. Masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan 

pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya (apakah, bagaimana dll) 

2. Rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan 

hubungannya dengan variabel lain; 



3. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, artinya dengan rumusan masalah itu 

memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut (operasional). 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas mencerminkan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian 

tindakan.Tujuan penelitian ditulis dengan kata-kata operasional yang dapat diukur keberhasilannya 

pada akhir penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ditulis dalam 

bentuk pernyataan umum isinya harus konsisten dengan pertanyaan namun isinya harus konsisten 

dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam 

merumuskan tujuan penelitian: 

1.  Rumusan tujuan penelitian yang diajukan hendaknya mampu memberikan gambaran tentang 

apa yang akan dicapai setelah penelitian tersebut selesai dilakukan. 

2. Uraian tujuan penelitian relevan dengan rumusan masalah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian terapan sehingga hasil penelitian lebih 

banyak memberi manfaat praktis atau nyata. Sasaran subjek yang memanfaatkan hasil penelitian 

disebutkan secara eksplisit misalnya siswa, guru, dan komponen pendidikan yang terkait di 

sekolah. Rumusan manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa hasil 

penelitian yang akan dicapai itu memiliki kontribusi terhadap perkembangan keilmuan dengan 

lingkup bidang ilmu yang dikaji dan atau memberikan jalan keluar terhadap upaya pemecahan 

permasalahan kehidupan nyata, baik kehidupan dalam bidang kerja maupun masyarakat, yang 

memerlukan pemikiran bidang ilmu yang dikaji. Di samping tujuan PTK di atas, juga perlu 

diuraikan kemungkinan kemanfaatan penelitian. Dalam hubungan ini, perlu dipaparkan secara 

spesifik keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh, khususnya bagi siswa, di samping bagi 

guru pelaksana PTK, bagi rekan-rekan guru lainnya serta bagi dosen LPTK sebagai pendidik guru. 

Pengembangan ilmu, bukanlah prioritas dalam menetapkan tujuan PTK. Dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam merumuskan manfaat penelitian: 

1. Rumuskan manfaat penelitian secara jelas.  

2. Uraian manfaat penelitian relevan dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Merumuskan variabel penelitian yang digunakan beserta aspek dan indikator penelitian. 

Variabel yang diselidiki merupakan variabel-variabel penelitian yang dijadikan fokus utama 

untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Variabel tersebut dapat berupa: (1) variabel 

tindakan  yang terkait dengan siswa, guru, bahan pelajaran, sumber belajar, prosedur evaluasi, 

lingkungan belajar, interaksi belajar-mengajar, keterampilan bertanya, guru, gaya mengajar 

guru, cara belajar siswa, implementasi berbagai metode mengajar di kelas, dan sebagainya; dan 

(2) variabel hasil seperti rasa keingintahuan siswa, kemampuan siswa mengaplikasikan 

pengetahuan, motivasi siswa, hasil belajar siswa, sikap terhadap pengalaman belajar yang telah 

digelar melalui tindakan perbaikan dan sebagainya. 

2. Definisi Operasional 

Rumusan definisi operasional adalah definisi yang diangkat oleh peneliti dengan merujuk 

pada argumentasi dan atau indikator yang dikemukakan dilandasan teori. Menjelaskan variabel, 

aspek-aspek dan indikator penelitian yang digunakan. 

F. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam PTK bukanlah hipotesis perbedaan atau hubungan antar variabel. 

Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang 

diinginkan.  



Contoh hipotesis tindakan “Jika, proses pemebelajaran memenuhi indikatot ketercapaian, maka 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika setelah diterapkan model 

pembelajaran kontekstual”. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Metode, Bentuk dan Rancangan Penelitian 

Peneliti menjelaskan jenis, bentuk dan rancangan penelitian tindakan yang digunakan dalam 

penelitian. 

2. Subjek Penelitian 

Uraikan kelas dan jumlah siswa yang menjadi sasaran PTK. Contoh: yang menjadi subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pontianak tahun pelajaran 2014/2015 

berjumlah 35 orang (rincikan jumlah siswa laki-laki dan perempuan). Sumber data dalam PTK 

dapat meliputi Guru, Siswa, teman sejawat dan kolaborator. 

3.  Setting Penelitian  

Berisi penjelasan tentang tempat dan waktu berlangsungnya penelitian. Contoh: Tempat 

penelitian dilaksanakan di Kelas VII SMP Negeri 1 Pontianak dalam pembelajaran PKn. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada semester II Tahun pelajaran 2014/2015, yaitu bulan Januari 

2015. Penentuan waktu mengacu pada kalender akademik sekolah karena PTK memerlukan 

beberapa siklus dalam proses pembelajaran yang efektif. 

4.  Prosedur  Tindakan  

PTK dilaksanakan dalam siklus. Setiap siklus berisi beberapa tahapan (tiga, empat atau 

lima tahapan) tergantung dari teori yang digunakan. Sebagai contoh setiap siklus terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan (observasi) dan refleksi. 

Siklus 1 

a.   Perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan PTK, antara lain: 

1) Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan 

disampaikan kepada siswa. 

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

3) Membuat media pembelajaran dalam rangka implementasi PTK. 

4) Uraikan alternatif-alternatif solusi yang akan dicobakan dalam rangka pemecahan 

masalah. 

5) Membuat lembar kerja siswa. 

6) Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. 

7) Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

b. Pelaksanaan tindakan, yaitu deskripsi tindakan yangakan dilakukan, skenario kerja tindakan 

perbaikan yang akan dikerjakan dan prosedur tindakan yanag akan diterapkan. 

c. Pengamatan atau observasi, yaitu prosedur perekaman data mengenai proses dan produk dari 

implementasi tindakan yang dirancang. Penggunaan instrumen yang telah disiapkan 

sebelumnya perlu diungkap secara rinci dan lugas termasuk cara perekamannya. 

d. Analisis dan Refleksi yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan 

refleksi berkenaan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang akan digelar, 

personel yang akan dilibatkan serta kriteria dan rencana bagi tindakan siklus/daur 

berikutnya.  

 

Siklus 1 dapat diteruskan ke siklus 2 (sesuai dengan hasil refleksi siklus 1): 

Siklus 2 

a. Perencanaan 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1. 

b. Pelaksanaan 

Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP hasil refleksi pada siklus 1. 

 

c. Pengamatan atau Observasi 



Tim Peneliti (Guru dan Kolaborator) melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

pembelajaran. 

d. Refleksi 

Tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusunan 

rencana  untuk siklus ketiga (jika dilakukan). 

Diteruskan ke siklus 3 (jika diperlukan sesuai dengan hasil refleksi siklus 2) 

 

5.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Bagian ini ditunjukkan dengan jelas jenis data yang akan dikumpulkan yang berkenaan 

dengan baik proses maupun dampak tindakan perbaikan yang dilakukan, yang akan digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kekurangberhasilan tindakan perbaikan 

pembelajaran yang dicobakan. Format data dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi 

keduanya. Di samping itu teknik pengumpulan data yang diperlukan juga harus diuraikan dengan 

jelas seperti melalui pengamatan partisipatif, pembuatan jurnal harian, observasi aktivitas di kelas 

(termasuk berbagai kemungkinan format dan alat bantu rekam yang akan digunakan) 

penggambaran interaksi dalam kelas (analisis sosiometrik), pengukuran hasil belajar dengan 

berbagai prosedur asesmen dan sebagainya.  

Selanjutnya dalam prosedur pengumpulan data PTK ini tidak boleh dilupakan bahwa sebagai 

pelaku PTK, para guru juga harus aktif sebagai pengumpul data, bukan semata-mata sebagai 

sumber data. Akhirnya semua teknik pengumpulan data yang digunakan harus mendapat penilaian 

kelayakan yang cermat dalam konteks PTK yang khas itu. Sebab meskipun mungkin saja memang 

menjanjikan mutu rekaman yang jauh lebih baik. Penggunaan teknik perekaman data yang canggih 

dapat saja terganjal keras pada tahap tayang ulang dalam rangka analisis dan interpretasi data. 

6.  Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan teknik analisis data yang digunakan meliputi: 

analisis data dengan statistik deskriptif disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Analisis secara 

kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan informasi yang digunakan sebagai data selama 

pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Analisis selama pengumpulan data meliputi: 

mengembangkan catatan lapangan. 

7.  Indikator Keberhasilan 

Pada bagian ini tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan secara eksplisit 

sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindak perbaikan melalui PTK yang bertujuan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran. 

Indikator keberhasilan/kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat 

keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau memperbaiki mutu proses pembelajaran 

dikelas. Indikator keberhasilan/kinerja harus realistis dan dapat diukur. Contoh indikator kinerja: 

a. Hasil belajar: 75% siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal. (akan lebih baik apabila 

indikator keberhasilan/kinerja mengacu kepada pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) mata pelajaran. 

b. Proses belajar: 75% siswa aktif dalam pembelajaran. 

c. Proses belajar: 75% Proses Pembelajaran yang dilakukan guru sesuai dengan perencanaan. 

 

H. Jadwal Rencana Penelitian 

Jadwal rencana penelitian merujuk pada prosedur penelitian. Jadwal disusun dalam bentuk 

tabel/bar chart dengan menampilkan waktu rencana penelitian. 

 

BAGIAN II LANDASAN TEORI (MEMUAT INTI SARI JUDUL) 

A. Deskripsi Teoritik Variabel 

Pada bagian ini diuraikan landasan konseptual dalam arti teoritik yang digunakan peneliti 

dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Untuk keperluan itu, dalam bagian ini diuraikan 

kajian baik pengalaman peneliti PTK sendiri yang relevan maupun pelaku-pelaku PTK lain di 

samping terhadap teori-teori yang lazim hasil kajian kepustakaan. Usahakan merujuk pustaka 



“terbaru”, relevan, dan asli (bukan megutip dari kutipan). Untuk bidang kajian tertentu (misalnya 

penelitian sejarah), mungkin aspek “relevan” dapat lebih ditonjolkan dari pada kemutakhiran 

sumber pustaka.  

Usahakan rujukan bersumber dari jurnal ilmiah. Selain itu perlu diuraikan kajian teori dan 

pustaka yang menumbuhkan gagasan mendasar usulan rancangan penelitian tindakan. Kemukakan 

juga teori, temuan dan bahan penelitian lain yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi 

permasalahan penelitian tersebut. Uraian ini digunakan untuk menyusun kerangka berpikir atau 

konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bagian akhir dapat dikemukakan hipotesis 

tindakan yang menggambarkan indikator keberhasilan tindakan yang diharapkan/diantisipasi. 

Sebagai contoh, akan dilakukan PTK yang menerapkan model pembelajaran kontekstual sebagai 

jenis tindakannya. Pada kajian pustaka harus jelas dapat dikemukakan: 

1. Bagaimana teori pembelajaran kontekstual, siapa saja tokoh-tokoh dibelakangnya, bagaimana 

sejarahnya, apa yang spesifik dari teori tersebut, persyaratannya, dll. 

2. Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut pada pembelajaran, 

strategi pembelajarannya, skenario pelaksanaannya, dll.  

3. Bagaimana keterkaitan atau pengaruh penerapan model tersebut dengan perubahan yang 

diharapkan, atau terhadap masalah yang akan dipecahkan, hal ini hendaknya dapat dijabarkan 

dari berbagai hasil penelitian yang sesuai. 

4. Bagaimana perkiraan hasil (hipotesis tindakan) dengan dilakukannya penerapan model di atas 

pada pembelajaran terhadap hal yang akan dipecahkan. 

 

B. Kajian yang Relevan  

Uraikan beberapa penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. 

Penelitian yang relevan dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian (skripsi, tesis 

atau disertasi) atau prosiding.  

 

Daftar Pustaka 
a. Semua referensi yang dirujuk di teks dituliskan pada daftar pustaka. 

b. Gunakan urutan abjad aama pengarang, tahun, judul tulisan, kota tempat terbit, dan penerbit! 

c. Disarankan referensi berasal dari jurnal/prosiding nasional, nasioanl terakreditasi dan atau jurnal 

internasional. 

Lampiran 

Lampirkan perangkat pembelajaran dan alat pengumpulan data 

 

B. PANDUAN PENULISAN SKRIPSI 

Panduan penulisan skripsi dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian inti, 

dan bagian akhir. Mahasiswa harus mengikuti sistematika penulisan skripsi berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Untuk memperjelas gambaran tentang unsur-unsur yang terkandung dalam bagian awal 

skripsi, berikut ini dipaparkan isi yang terdapat pada masing-masing unsur tersebut: 

a. Halaman Sampul/Halaman Judul Luar  

Halaman judul luar ini pada hakikatnya adalah halaman depan dari sebuah skripsi, antara 

lain berisi:  

1) Judul Skripsi 

2) Nama dan Nomor Induk Mahasiswa 

3) Lambang IKIP PGRI Pontianak 

4) Nama lembaga (IKIP PGRI Pontianak) 

5) Tahun lulus ujian skripsi 

Semua huruf dicetak dengan huruf kapital, komposisi huruf dan tata letak masing-

masing bagian diatur sesimetris mungkin, rapi, dan serasi.Contoh halaman sampul/halaman 

judul luar dapat dilihat pada (Lampiran 90). 

b. Halaman Lambang IKIP PGRI Pontianak 

Halaman ini berisikan lambang/logo IKIP PGRI Pontianak. Contoh Logo IKIP PGRI 

Pontianak dapat dilihat pada (lampiran 91). 

c.Halaman Judul Dalam 



Halaman ini terdiri dari dua lembar. Lembar pertama sama dengan halaman 

sampul/judul luar. Sementara itu, halaman judul dalam lembar kedua berisikan: 

1) Judul Skripsi secara lengkap yang diketik dengan huruf   kapital. 

2) Teks “Skripsi” (letaknya di tengah di bawah judul skripsi). 

3) Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). 

4) Kalimat yang berbunyi, “Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian 

Sarjana Pendidikan pada program studi … Fakultas…Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP PGRI) Pontianak. 

5) Program studi. 

6) Fakultas. 

7) Nama Lembaga (IKIP PGRI) Pontianak 

Contoh halaman judul dalam dapat dilihat pada (lampiran 90). 

d. Halaman Persetujuan 

Contoh halaman persetujuan dalam dapat dilihat pada (lampiran 92) 

e.Halaman Motto dan Persembahan (jika ada) 

Halaman ini berisikan motto dan persembahan yang sesuai dengan judul atau isi Skripsi. 

Motto dan persembahan diketik dengan huruf biasa pada bagian kiri atas, agak menjorok ke 

tengah halaman. Motto dan persembahan tidak menjadi keharusan, artinya boleh dibuat dan 

boleh pula tidak dibuat. 

Motto adalah uangkapan bijak yang dipilih berkaitan dengan judul skripsi. Motto 

biasanya berupa frase atau kalimat pendek yang dikutip dari suatu sumber. Jika motto 

merupakan kutipan dari sumber yang signifikan, maka nama dan sumber kutipan dapat 

disertakan dalam teks.  

Persembahan adalah pernyataan bahwa skripsi itu diperuntukkan kepada orang atau lembaga 

tertentu. Persembahan ditulis secara ringkas dan hanya menyebutkan nama-nama yang 

sangat penting saja 

f. Halaman Pernyataan 

Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada (lampiran 93). 

g. Halaman Kata Pengantar 

Tulisan kata pengantar diketik dengan huruf kapital simetris pada bagian atas halaman 

tanpa tanda titik. Teks kata pengantar diketik dengan spasi ganda. Kata pengantar tidak lebih 

dari dua lembar kertas ukuran A4. 

h. Isi kata pengantar antara lain adalah ucapan terima kasih penulis kepada; Pembimbing, 

Rektor, Dekan, Ketua dan Sekretaris program studi, dosen Pembimbing Akademik (PA), 

lembaga/tempat penelitian, organisasi, dan pihak-pihak lain yang telah banyak membantu 

dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi. Pada akhir 

(teks) kata pengantar dicantumkan “Penulis” tanpa menyebutkan nama terang, yang 

ditempatkan pada pojok kanan bawah halaman. 

i.  Abstrak 

1) Abstrak merupakan intisari dari hasil penelitian. 

2) Dibuat dalam satu paragraf, diketik dengan satu spasi menggunakan huruf Times New 

Romans 12 pt.  

3) Tidak lebih dari 200 kata 

4) Menggunakan Bahasa Indonesia, khusus Program Studi Bahasa Inggris menggunakan 

bahasa Inggris. 

5) Isi abstrak terdiri atas: 

(a) Bagian pertama: Judul, nama penulis, institusi (prodi), alamat email,  ditulis di tengah 

halaman. 

(b) Bagian kedua/isi: tujuan penelitian, metode meliputi jenis penelitian,  teknik dan alat 

pengumpul data, populasi dan sampel, teknik analisis data, hasil penelitian. 

(c) Bagian ketiga: Kata kunci ditulis di bagian bawah setelah isi abstrak dengan cetak 

miring, maksimal 5 kata 

j. Ringkasan Skripsi 

Ringkasan skripsi disajikan secara padat, yang memuat inti sari skripsi yang mencakup 

judul, masalah,tujuan, dan variabel yang diteliti, metode yang digunakan, populasi dan 



sampel, hasil-hasil yang diperoleh, kesimpulan, dan saran-saran. Ringkasan diketik dengan 

spasi tunggal, dan panjangnya tidak lebih dari dua halaman kertas ukuran A4. 

k. Daftar Isi 

Halaman ini pada bagian tengah atas dituliskan kata “DAFTAR ISI” diketik dengan 

huruf kapital tanpa garis bawah. Jarak dua spasi di bawahnya pada bagian kanan atas 

“Halaman”, di bawah kata halaman dituliskan nomor halaman secara berurutan sesuai 

dengan bagian-bagian yang ada dalam skripsi. Halaman daftar isi berisikan judul bab, judul 

sub–bab, dan judul anak sub–bab yang disertai dengan nomor bab diketik dengan huruf 

kapital, sedangkan judul sub–bab dan anak sub–bab hanya awalnya saja yang diketik dengan 

huruf kapital.  

Teknik penulisan antar Bab diketik dua spasi, sedangkan penulisan dalam Bab,Sub Bab 

dan anak sub Bab diketik satu spasi. Seluruh halaman bagian skripsi yang terdiri dari kata 

pengantar, daftar tabel, daftar gambar (jika ada), dan daftar ralat (jika ada), termasuk juga 

halaman daftar tabel, gambar, dan lampiran, nomor halamannya diketik dengan angka 

romawi kecil seperti: i, ii, iii, iv, dan seterusnya. 

l. Daftar Tabel (jika ada) 

Halaman ini berisikan nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman setiap tabel. Judul 

tabel harus sama dengan judul yang terdapat di dalam skripsi. Judul tabel yang memerlukan 

lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Antara judul tabel yang satu dengan judul 

tabel berikutnya diberi jarak dua spasi. Nomor tabel dituliskan secara berurutan. Daftar tabel 

diperlukan apabila terdapat lebih dari tiga buah tabel dalam skripsi. 

m. Daftar Gambar (jika ada) 

Pada halaman ini dicantumkan nomor gambar. Judul gambar harus sama dengan judul 

yang terdapat dalam teks. Judul gambar yang satu dengan judul gambar berikutnya diberi 

jarak dua spasi. Nomor gambar dituliskan secara berurutan. Daftar gambar ini diperlukan 

apabila terdapat lebih dari tiga buah gambar dalam skripsi. 

n. Daftar Lampiran 

Halaman ini berisikan nomor lampiran, judul lampiran serta nomor halaman sesuai 

dengan yang terdapat di dalam skripsi. Judul lampiran yang lebih dari satu diketik dengan 

spasi tunggal. Antara judul lampiran yang satu dengan judul lampiran yang berikutnya 

diberi jarak dua spasi. 

2. Bagian Inti Skripsi 

Bagian ini terdiri dari lima Bab, yaitu: Pendahuluan, Landasan Teori memuat inti sari 

judul), Prosedur Penelitian, Pengolahan dan Analisis Data, serta Penutup. Berikut sistematika 

penulisan skripsi berdasarkan jenis penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian Kuantitatif 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Latar belakang pada bagian inti skripsi pada dasarnya tidak berberda dengan latar belakang 

dalam rencana penelitian. Uraian latar belakang pada bagian inti skripsi hendaknya lebih rinci dan 

mengandung faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya masalah. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan dikaji melalui penelitian. Rumusan masalah 

menjadi dasar untuk membuat tujuan penelitian, menetapkan hipotesis dan menarik kesimpulan. 

Peneliti harus konsisten ketika menulis bagian-bagian yang telah disebutkan tadi. Ketika rumusan 

masalah menanyakan „apakah ada pengaruh metode pembelajaran A terhadap peningkatan 

kompetensi komunikasi siswa‟, maka penelitian juga bertujuan mengetahui pengaruh metode 

pembelajaran A, hipotesis bisa dibuat dua arah yaitu ada/tidak ada pengaruh metode pembelajaran 

A dan kesimpulan membuktikan salah satu hipotesis yaitu ada/tidak ada pengaruh metode 

pembelajaran A terhadap peningkatan kompetensi komunikasi siswa.  

Menyusun rumusan masalah dalam penelitian serupa dengan menyusun judul penelitian yaitu 

ada unsur masalah dan ada unsur tindakan ditambah dengan tanda tanya. Rumusan masalah 

tersebut hendaknya dapat diuji secara empiris, artinya memungkinkan dikumpulkannya data untuk 

menjawab pertanyaan yang diajuakan. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian mencerminkan hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian. 

Keberhasilan tujuan penelitian dapat diukur dengan mudah dan jelas. Sejalan dengan rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan namun isinya disesuaikan 

dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian yang menarik terletak pada manfaatnya, manfaat penelitian merupakan dampak dari 

tercapainya tujuan. Bobot penelitian dilihat dari cakupan/keluasan orang yang dapat memanfaatkan 

hasil penelitian atau kedalaman penelitian untuk mengatasi masalah yang krusial. Manfaat dapat 

diuraikan dalam dua bentuk yaitu manfaat teoritis/untuk mengembangkan ilmu dan manfaat 

praktis untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang 

diteliti. Penelitian kuantitatif juga salah satu penelitian terapan sehingga hasil penelitian lebih 

banyak memberi manfaat praktis atau nyata.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Sebutkan semua variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan 

jenisnya. Dalam mengungkapkan variabel penelitian, sebaiknya diperjelas menurut ahli, 

kemudian dipertegas apa yang menjadi variabel penelitian tersebut. 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat 

diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa 

konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan 

yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. 

Istilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-

konsep pokok yang terdapat di dalam tulisan (skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya). Kriteria 

bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah jika istilah tersebut terkait erat dengan 

masalah yang diteliti atau variabel penelitian. 

Definisi istilah disampaikan secara langsung, dalam arti tidak diuraikan asal-usulnya. 

Definisi istilah lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti. Dalam 



menyusun definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya dapat mengidentifikasi seperangkat 

kriteria unik yang dapat diamati. 

Semakin unik suatu definisi operasional, maka semakin bermanfaat. Karena definisi 

tersebut akan banyak memberikan informasi kepada peneliti, dan semakin menghilangkan 

obyek-obyek atau pernyataan lain yang muncul dalam mendefinisikan sesuatu hal yang tidak 

kita inginkan tercakup dalam definisi tersebut secara tidak sengaja dan dapat meningkatkan 

adanya kemungkinan makna variabel dapat direplikasi/ganda. 

a. Rumuskan definisi operasional setiap variabel yang digunakan. 

b. Rumusan definisi operasional merujuk pada argumentasi dan atau inidikator pada landasan 

teori. 

 

BAB II LANDASAN TEORI (MEMUAT INTI SARI JUDUL) 

1. Deskripsi Teori 

Deskripsi teori memaparkan penjelasan terkait dengan teori yang relevan terhadap variabel 

penelitian yang digunakan, penjabaran teori bisa lebih dari satu sesuai dengan banyaknya variabel 

yang digunakan, teori yang relevan, dan objek yang diteliti (misal materi yang digunakan) karena 

teori merupakan penjelas dari maksud/tujuan dari apa yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu 

pula teori digunakan sebagai dasar peneliti dalam merumuskan instrumen penelitian dan pembahas 

pada perolehan hasil penelitian yang akan diulas pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Teori-

teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang 

betul-betul telah teruji kebenarannyasecara empiris. 

Penelitian Relevan, Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat 

penelitian. Penelitian yang relevan ini berisikan tentang penelitian orang lain yang dijadikan 

sebagai sumber atau bahan dalam membuat penelitian. Dalam hal ini peneliti tidak boleh 

menjiplak penelitian orang lain, tetapi hanya menjadikan penelitian orang lain tersebut sebagi 

acuan dalam membuat penelitian sendiri. Pada dasarnya penelitian yang relevan merupakan 

penegasan yang dilakukan peneliti dalam membangun argumentasi ilmiah terhadap variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 

 

3. Kerangka Berpikir (Jika Ada) 

Kerangka pemikiran ditulis untuk mengarahkan alur pikir pembaca untuk memperoleh 

jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu 

dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut memiliki jawaban sementara. Hipotesis (dugaan 

sementara) yang diajukan dalam sebuah karya ilmiah juga mesti dibangun dari dasar-dasar yang 

bersifat ilmiah, sehingga hipotesis yang disampaiakn memiliki alasan yang logis. 

 

4. Hipotesis Penelitian (Jika ada) 

Jika anggapan dasar merupakan dasar pikiran yang memungkinkan kita mengadakan penelitian 

tentang permasalahan kita, maka hipotesis merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh 

peneliti, tetapi masih harus dibuktikan, dites, atau diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan 

dugaan sementara yang dibuat peneliti berdasarkan kerangka berpikir yang dibangun. Dalam 

bagian ini hipotesis yang disebutkan adalah hipotesis alternatif yang merupakan hasil yang 

diharapkan oleh si peneliti, hipotesis juga mesti selaras dengan rumusan masalah yang datanya 

akan dianalisis menggunakan statistik inferensial. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
A. Metode, Bentuk dan Rancangan Penelitian (jika ada) 

Jelaskan pendekatan/jenis penelitian dan bentuk penelitian. Uraikan pula rancangan penelitian 

yang akan dilakukan dan usahakan dilengkapi dengan gambar bagan penelitian yang akan 

dilakukan (menyesuaikan). Berikan argumentasi atas dasar pertimbangan apa peneliti memilih 

metode dan bentuk penelitian tersebut. 

 

B. Populasi dan Sampel 



Sebutkan populasi penelitian dan teknik penarikan sampel. Gunakan rumus-rumus tertentu 

yang bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan pendekatan penelitian yang dipilih, 

khususnya penelitian kuantitatif berhipotesis. 

 

C. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Jelaskan disertai dengan argumentasi teknik pengumpulan data yang dipilih. Jelaskan jenis dan 

tipe instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Tiap instrumen disertai dengan 

argumentasi bagaimana cara pembakuan setiap instrumen yang akan digunakan. Untuk penelitian 

kualitatif perlu ada uraian tentang teknik pemeriksaan keabsahan data. 

 

D. Uji Keabsahan Instrumen 

Uji keabsahan instrumen ini adalah tahap peneliti dalam memvalidasi dan mengujicobakan 

instrumen penelitian yang akan diteliti, dengan tujuan untuk menghasilkan instrumen yang sahih. 

Pada bagian ini pula disebut dan sampaikan hasil pengembangan/analisis butir instrumen yang 

dilakukan (seperti uji validitas, daya pembeda, indeks kesukaran, uji reliabilitas, dan lainnya). 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian mesti dijelaskan sebagai gambaran alur penelitian mulai dari tahap awal, 

pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir. Penulisan prosedur penelitian sebaiknya menggunakan 

bahasa dan kalimat operasional, praktis dan tidak terlalu teoritis. Bahasa operasional ditulis dalam 

kalimat yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh peneliti bukan apa yang seharusnya dilakukan 

oleh peneliti. 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Jelaskan teknik analisis data yang dipilih. Sebaiknya disebutkan sesuai dengan penggunaan 

analisis data pada masing-masing rumusan masalah apabila menggunakan formula yang berbeda. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 

Deskripsi data penelitian, mencakup hasil-hasil perhitungan statistik deskriptif, seperti skor 

rata-rata, simpangan baku/variansi, skor minimal & maksimal, skewness, kurtosis, dan lain-lain. 

Dideskripsikan setiap variabel penelitian, disini dikemukakan hasilnya saja, rumus-rumus, 

perhitungan ditempatkan pada lampiran. 

 

B. Analisis Data 

Beberapa teknik statistika inferensial memerlukan uji persyaratan. Jika penelitian 

menggunakan teknik statistika tersebut, maka di sini dikemukakan uji persyaratan analisis, misal 

uji normalitas distribusi, homogenitas variansi, linieritas hubungan antar variabel, dan sebagainya. 

Di sini dikemukakan hasilnya saja, perhitungan-perhitungan ditempatkan pada halaman 

lampiran. Jika penelitian memerlukan pengujian hipotesis, di sini dideskripsikan proses pengujian 

hipotesis sesuai prosedur yang baku. Jika pengujian hipotesis perlu dukungan perhitungan-

perhitungan, maka perhitungan-perhitungan tersebut ditempatkan pada halaman lampiran. 

 

C. Pembahasan 

Di sini peneliti memberikan analisis kritis tentang temuannya dibandingkan dengan temuan-

temuan yang telah dilakukan oleh para ahli terdahulu atau teori-teori yang ada, baik teori yang 

telah dikemukakan pada Bab II maupun teori lain yang relevan. 

Di samping itu, peneliti juga dapat memberikan penjelasan tentang ketidak-tercapainya tujuan 

yang diharapkan, kejanggalan yang mungkin muncul dari hasil analisis, fisibilitas penerapan hasil 

di lapangan, dan berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan hasil analisis yang mengarah ke 

penarikan simpulan dan saran. 

 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 



Tuliskan simpulan yang telah dilakukan. Simpulan relevan dengan keseluruhan substansi 

penelitian, terutama rumusan masalah.  

 

B. Saran 

Tuliskan saran secara operasional dan relevan dengan permasalahan, bahasan, dan temuan 

penelitian. merupakan panduan teknis bagi pihak-pihak yang akan menggunakan hasil penelitian. 

Oleh sebab itu, tuliskan seoperasional mungkin sehingga pengguna dapat mengaplikasikan hasil 

penelitian tanpa bertanya kepada peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian Kualitatif 

 

BAB  I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Peneliti menguraikan konteks atau situasi yang mendasari munculnya permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian. Konteks permasalahan bisa berupa tinjauan historis, ekonomis, sosial 

dan kultural. Penggambaran konteks permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan menunjukan 

fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris atau kejadian aktual dan unik yang terjadi di masyarakat 

yang sudah terpublikasikan melalui media massa, buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya 

atau sumber lainnya. Peneliti dapat juga menyertakan data statistik  untuk menunjukan aktualitas 

dan trend atau perkembangan fenomena yang menjadi latar belakang masalah penelitian. Peneliti 

juga dapat menyertaikan hasil studi pendahulu (pre eliminary study) atas fenomena tertentu yang 

berupa data kuantitatif ataupun kutipan wawancara. Bagian latar belakang masalah ini sebaiknya 

diakhiri dengan batasan yang dibuat oleh peneliti berkaitan dengan fenomena fakta empiris 

ataupun kejadian aktual yang sudah dipaparkan sebelumnya. Batas atasan fenomena tersebut 

diharapkan dapat mengantarkan peneliti menuju fokus penelitian yang akan ditelit sekali gus 

menunjukan penting dan menariknya permasalah tersebut. 

 

B.  Fokus dan Sub fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu area sepesifik yang akan diteliti. Setelah fokus 

ditentukan selanjutnya sitetapkan sudut tinjauan dari fokus  tersebut sebagai subfokus penelitian. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Rumusan tujuan penelitian mengandung maksud dan mengungkapkan sasaran  yang ingin 

dicapai. Dengan demikian rumusan tujuan penelitian diturunkan  dari rumusan fokus dan subfokus 

penelitian. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang fokus dan subfokus penelitian. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis 

beriskan uraian tentang manfaat penelitian  bagi pengembangan ilmu, sedangkan manfaat praktis 

adalah manfaat penelitian bagi tempat  penelitian  dilihat dari segi ilmu maupun penerapannya.   

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah batas dalam suatu penelitian agar penelitian yang dilakukan 

tidak melenceng dari yang seharusnya. Batas penelitian dalam penelitian kualtatif adalah fokus dan 

subfokus penelitian. serta konsep-konsep yang terkandung dalan fokus penelitian yang dijadikan 

landasan dalam pengumpulan data dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini dijelaskan tentang fokus dan sub fokus penelitian serta definisi konsep yang terkadung dalam 

fokus dan subfokus  penelitian. 

 

BAB II LANDASAN  TEORI (MEMUAT INTISARI JUDUL) 

A. Dekripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Peneliti menjelaskan konseptual yang terkandung dalam fokus dan subfokus penelitian melalui 

kajian-kajian teroitis berdasarkan tinjauan pustaka dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan 

dengan topik peneltian. Kajian teoritis ini dijadikan landasan penelitian dan diperlukan untuk 

memberikan gambaran mendalam tentang fokus penelitian dan bagaimana fokus penelitian 

dikembangkan dalam suatu penelitian.  

 

B.  Hasil penelitian yang Relevan 

Peneliti mengemukakan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang 

dilaksanakan. Hasil penelitin yang relevan dimaksudkan untu menunjukan posisi penelitian yang 

dilakukan di antara penelitian-penelitian  yang berkaitan yang pernah dilakukan. 

 

BAB III METODOLOGI  PENELITIAN 



A. Metode dan Bentuk Penelitian 

Peneliti menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan serta prosedur 

pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan 

metode penelitian sesuai dengan jenis penelitian kualitatif  yang digunakan (etnografi, studi kasus, 

fenomenologi, grounded theory, naratif, atau analisis isi) Prosedur penelitian menjelaskan langkah-

langkah penelitian. Prosedur penelitian kualitatif pada umumnya bersifat siklus. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti menjelaskan dimana peneltian dilakukan dan kapan itu dilakukan. Waktu penelitian 

adalah sejak melakukan observasi awal sebagai persiapan penulisan proposal sampai pada 

penulisan loporan penelitian. Khusus penelitian analisis isi tidak terikat dengan tempat tertentu. 

 

C.  Latar Penelitian 

Peneliti menjelaskan latar penelitian yang menggambarkan situasi sosial yang menjadi latar 

penelitian. Untuk menjelaskan latar penelitian ini peneliti perlu melakukan observasi pendahuluan. 

Peneliti sudah mengumpulkan data tentang gambaran umum konteks penelitian berupa subjek, 

lokasi, kegiatan dan waktu yang melatari fenomena yang menjadi focus penelitian. 

 

D. Data dan Sumber Data atau Subjek Penelitian 

Peneliti menjelasakn informasi atau data yang dikumpulkan sehubungan dengan fokus dan sub 

fokus penelitian. Kemudian dijelaskan pula sumber-sumber data primer mapun sekunder yang 

digunakan dalam penelitian baik informan, peristiwa, maupun dokumen. 

 

E. Teknik dan alat Pengumpul data 

Peneliti menjelaskan teknik dan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data yang 

meliputi: (a) Observasi, (b) Wawancara, (c) Dokumen, dan (d) Focus group discutio. 

 

F.  Pemeriksaan Keabsahan Data 

Peneliti menjelaskan bagaimana keabsahan data yang mencakup kredebelitas, dependenbilias, 

transferabilitas dan konfermabilitas. 

Kredebilitas (Credibility). Kredebilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang 

kredebel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari 

persepektif ini tujuan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang 

menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partsipan adalah satu-satunya orang yang dapat 

menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibelitas 

data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan memberchecking. 

Transferabilitas (Transferability). Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil 

penelitian kualitatif untuk dapat digeneralisaskan atau ditransfer pada konteks atau setting yang 

lain. Dari sebuah perspektif  kualitatif  teranferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang 

dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan 

suatu pekerjaan mendiskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi senteral pada 

penelitian tersebut. Orang yan ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda 

bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana ternsfer tersebut masuk akal. 

Dependenbalitas (Dependability). Dependabilitas menekankankan perlunya peneliti untuk 

mempertimbangkan konteks yang berubah-rubah yang terjadi dalam setting dan bagaimana 

perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi 

tersebut. 

Konfermabilitas(Confermability). Konfermabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat 

kemampuan hasil penelitian yang dikonfermasikan oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi 

untuk meningkat konfermabilitas. Peneliti dapat mendokomentasikan prosedur untuk mengecek 

dan mengecek kembali seluruh data penelitian. Peneliti lain dapat mengambil suatu peran “devil’s 

advocate” terhadap hasil peneltian dan proses ini dapat didokumentasikan. Peneliti secara aktif 

dapat menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan 

pengamatan sebelumnya. 



 

G.  Prosedur Analisa Data 

Peneliti menjelaskan prosedur analisa data, baik selama proses pegumpuan data maupun 

setelah data terkumpul. Prosedur analisis data menggunakan salah satu dari model-model analisis 

data kualitatif yang sesuai dengan jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan (model Miles 

& Hubberman, Spradly, Bogdan & Biklen, Strauss & Corbin, Yin, atau analisis isi). 

 

BAB IV HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

Peneliti menguraikan latar penelitian berupa latar sosial, historis, budaya, ekonomi, demografi, 

lingkugan, sebagai gambaran umum penelitian yang melatar temuan penelitian. 

 

B. Temuan Penelitian 

Peneliti menyajikan, mendiskripsikan, mengananalisis dan sekali gus menguji kesahihan 

satuan data penelitian hasil observasi, wawanncara dan studi dokumen sebagai temuan penelitian 

sesuai dengan focus dan sub focus penelitian. 

1. Subfokus a 

2. Subfokus b 

3. Subfokus c 

4. Subfokus d 

5. Subfokus dan seterusnya 

 

C. Pembahasan Temuan Penelitian 

Peneliti membahas temuan penelitian seperti yang dideskripsikan pada hasil penelitian. 

Pembahasan temuan penelitian sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian merupakan 

interpretasi atau verivikasi temuan dengan menghubungkan dengan konsep-konsep dan teori yang 

ada. Temuan berupa proposisi. 

 

1. Sub fokus a 

2. Sub fokus b 

3. Sub fokus c 

4. Sub fokus d 

5. Sub fokus dan seterusnya 

 

BAB VPENUTUP 

A. Simpulan 

Kesimpulan suatu penelitian berorientasi pada rumusan fokus dan sub fokus penelitian serta 

tujuan penelitian. Kesimpulan penelitian hendaknya merangkum semua hasil penelitian yang telah 

diuraikan dalam bab IV. Tata urutannya sama dengan yang ada di dalam bab IV, sehingga tampak 

konsistensi isi dan tataurutan rumusan fokus, tujuan penelitian hasil penelitian dan kesimpulan. 

 

B.  Saran-saran 

Saran hendaknya bersumber dari temuan hasil penelitian dan kesimpulan. Dengan cara ini, 

diharapkan saran yang diajukan tidak keluar dari konteks lingkup penelitian. Saran yang baik 

tercermin dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional. Saran dapat ditujukan kepada 

lembaga pendidikan, instansi pemerintah, badan swasta dan organisasi terkait sesuai dengan 

karakteristik dan tujuan penelitian itu dilakukan.   

 

 

 

 

 

3. Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian dan Pengembangan (R & D) 

 

BAB I PENDAHULUAN 



Pendahuluan adalah bagian pertama dari inti skripsi yang menjelaskan tentang: latar belakang, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan 

spesifikasi produk yang dikembangkan. 

A. Latar Belakang 

Latar belakang pada bagian inti skripsi pada dasarnya tidak berberda dengan latar belakang 

dalam rencana penelitian.Uraian latar belakang pada bagian inti skripsi hendaknya lebih rinci dan 

mengandung faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya masalah. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada bagian inti skripsi pada dasarnya tidak berbeda dengan perumusan 

masalah dan sub masalah yang terdapat dalam rencana penelitian. Masalah penelitian hendaknya 

dirumuskan secara singkat, padat, jelas, dan dikemukakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Rumusan masalah mengandung variabel yang diteliti, jenis serta sifat hubungan antara variabel 

dan subjek penelitian. Di samping itu rumusan masalah dan sub masalah hendaknya dapat diuji 

secara empirik, dalam arti memungkinkan diperoleh data untuk menjawab masalah tersebut. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada bagian inti skripsi pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuan penelitian dalam 

rencana penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengandung maksud dan mengungkapkan sasaran 

yang ingin dicapai. Dengan demikian rumusan tujuan penelitian tidak selalu diturunkan dari 

rumusan sub masalah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis 

berisi uraian tentang manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sedangkan manfaat praktis 

adalah manfaat penelitian bagi tempat hasil penelitian dilihat dari segi ilmu maupun penerapannya. 

 

E. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Penjelasan tentang spesifikasi produk yang dikembangkan sama dengan yang dipaparkan 

dalam rencana penelitian. Uraikan karakteristik dari produk yang dikembangkan dan perbedaannya 

dengan produk lain yang telah ada.  

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional pada bagian ini sama dengan pada rencana penelitian. Definisi 

operasional bukan definisi berdasarkan kamus, tetapi definisi yang diperlukan untuk memperjelas 

danmerinci variabel penelitian menjadi gejala-gejala yang akan diungkapkan dalam penelitian. 

  

BAB II LANDASAN TEORI (MEMUAT INTI SARI JUDUL) 

Bagian inti skripsi dikembangkan dari landasan teori yang hendaknya mengetengahkan teori dan 

konsep yang relevan dengan masalah yang hendak diteliti. Uraian/bahasan dalam Bab II landasan 

teori ini, mengacu pada variabel dan aspek variabel yang menjadi ruang lingkup penelitian. Dengan 

kata lain, bahasan dalam bagian ini tidak diperkenankan menyimpang dari ruang lingkup penelitian 

seperti yang tertera dalam variabel dan aspek variabel penelitian. Dalam penelitian R&D, jabarkan 

teori-teori yang menjadi landasan dalam pengembangan produk. Teori-teori tersebut dapat berupa 

konsepsi mengenai produk yang dikembangkan, kemudian konsepsi mengenai karakteristik dari 

produk yang dikembangkan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pokok-pokok penting sebagai berikut: 

A. Metode dan Rancangan Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

Sub Bab ini tidak berbeda dengan rencana penelitian R&D. Dalam sub Bab ini dijabarkan 

metode dan model dari rancangan penelitian R & D. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dijelaskan seperti pada rencana penelitian yang merupakan subjek ujicoba 

produk dengan karakteristik dari subjek yang akan diteliti dan dikembangkan.  



 

C. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

1.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data diuraikan tentang langkah-langkah yang ditempuh untuk 

mengumpulkan data, serta jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data. 

2.  Alat Pengumpul Data 

Alat (instrumen penelitian) dikembangkan mengacu pada teknik penelitian. Alat (instrumen) 

penelitian hendaknya dibuat valid dan reliabel untuk mengumpulkan data.Untuk memperoleh 

data yang valid dan reliabel hendaknya dilakukan uji coba alat (instrumen) penelitian tersebut. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam bagian teknik analisis data diketengahkan tentang jenis analisis data yang digunakan. 

Analisis data yang digunakan dapat berupa analisis data kuantitatif ataupun analisis data kualitatif. 

Terdapat dua jenis statistik yang dapat digunakan dalam teknik analisis data kuantitatif, yaitu 

statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial. Selain mengetengahkan jenis dan teknik analisis 

data yang digunakan, penulis perlu Pembicaraan lisan, seperti diskusi, kuliah, pidato (tanpa juga 

menjelaskan alasan mengapa teknik analisis data tersebut digunakan. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian analisis data dan hasil penelitian diuraikan tentang pokok-pokok sebagai berikut: 

A. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini disajikan uraian tentang proses pengembangan produk, dan kegiatan-kegiatan 

apa yang dilakukan pada setiap tahapan pengembangan dan apa yang dihasilkan dari setiap tahap 

pengembangan. Uraikan secara rinci tentang perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam tahap 

validasi produk maupun perbaikan yang dilakukan setelah ujicoba produk. Rumusan-rumusan dan 

perhitungan yang digunakan untuk menghasilkan temuan ditempatkan pada bagian lampiran. 

 

B. Pembahasan 

Pembahasan tidak hanya menarasikan hasil penelitian, namun memberikan analisis atau 

tafsiran dari hasil penelitian dengan membandingkan dengan temuan terdahulu dan kajian teoritis 

yang terdapat dalam BAB II. Sajian pada pembahasan sebaiknya selaras dengan urutan sajian pada 

hasil penelitian.  

Kemukakan juga kendala dan keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan yang 

terjadi dalam penelitian selanjutnya akan menjadi dasar dalam memberikan saran dalam penelitian 

pada Bab Penutup agar keterbatasan tersebut dapat diperbaiki pada penelitian lanjutan 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam Bab penutup ini pada dasarnya memuat dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran. 

A. Simpulan 

Kesimpulan suatu penelitian berorientasi pada rumusan masalah dan sub masalah serta tujuan 

penelitian. Kesimpulan penelitian hendaknya merangkum semua hasil penelitian yang telah 

diuraikan dalam BAB IV. Tata urutannya mengacu di dalam BAB IV, sehingga tampak 

konsistensi isi dan tata urutan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitan dan kesimpulan. 

 

B. Saran-Saran 

Saran hendaknya bersumber dari temuan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 

kesimpulan. Saran-saran yang diajukan tidak keluar dari konsteks ruang lingkup/fokus penelitian. 

Saran yang baik tercermin dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional. 

 

 

 

4.  Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian Tindakan Kelas 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 



Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dan pembelajaran. 

Kemukakan secara jelas bahwa masalah yang diteliti merupakan sebuah masalah yang nyata 

terjadi di sekolah, dan diagnosis dilakukan oleh guru dan/atau tenaga kependidikan lainnya di 

sekolah. Masalah yang akan diteliti merupakan sebuah masalah penting dan mendesak untuk 

dipecahkan, serta dapat dilaksanakan dilihat dari segi ketersediaan waktu, biaya dan daya dukung 

lainnya yang dapat memperlancar penelitian tersebut. Setelah diidentifikasi masalah penelitiannya, 

maka selanjutnya perlu dianalisis dan dideskripsikan secara cermat akar penyebab dari masalah 

tersebut. Penting juga digambarkan situasi kolaboratif antar anggota peneliti dalam mencari 

masalah dan akar penyebab  munculnya masalah tersebut. Prosedur yang digunakan dalam 

identifikasi masalah perlu dikemukakan secara jelas dan sistematis. 

Untuk itu dalam penyusunan latar belakang dalam penelitian tindakan kelasada tiga poin 

utama untuk menjadi perhatian, yaitu: 

1. Latar belakang merupakan argumentasi teori tentang tindakan yang dipilih. Argument akan 

lebih kuat apabila didukung oleh tindakan sejenis yang sudah pernah diterapkan pada penelitian 

terdahulu. 

2. Uraian fakta-fakta penyebab masalah yang terjadi dikelas. Fakta tersebut ditunjukan dari hasil 

pengamatan atau pengukuran kemampuan siswa/mahasiswa. 

3. Masalah yang diteliti adalah benar-benar masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. 

Umumnya didapat dari pengamatan dan diagnosis yang dilakukan guru atau tenaga 

kependidikan lain di sekolah. Perlu dijelaskan pula proses atau kondisi yang terjadi. 

4. Masalah yang akan diteliti merupakan suatu masalah penting dan mendesak untuk dipecahkan, 

serta dapat dilaksanakan dilihat dari segi ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya 

yang dapat memperlancar penelitian tersebut. 

5. Identifikasi masalah di atas, jelaskan hal-hal yang diduga menjadi akar penyebab dari masalah 

tersebut. Secara cermat dan sistematis berikan alasan (argumentasi) bagaimana dapat menarik 

kesimpulan tentang akar masalah itu 

6. Uraikan alasan-alasan logis pentingnya penelitian tindakan dilakukan. 

7. Uraikan Dampak negative apabila tindakan tida segera dilakukan dan dampak positif setelah 

pelaksanaan tindakan. 

8. Mengemukakan analisis kesenjangan, yakni membandingkan apa yang seharusnya (das sain) 

dengan apa yang ada (das sollen). Semua argumentasi perlu didasarkan pada pijakan yang 

kokoh (based on data). Dalam hal ini dapat berupa kutipan-kutipan referensi, data sekunder, 

maupun data primer (misal hasil prasurvei). 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan dikaji melalui penelitian. Rumusan masalah 

dapat disusun berdasarkan kajian dan analisis masalah yang terdapat dalam judul penelitian 

Perumusan Masalah, berisi rumusan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah dapat 

dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan PTK. Rumusan masalah sebaiknya 

menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan dan hasil 

positif yang diantisipasi dengan cara mengajukan indikator keberhasilan tindakan, cara pengukuran 

serta cara mengevaluasinya. 

Uraian perumusan masalah pada umumnya dalam bentuk pertanyaan yang mengkaitkan 

variabel-variabel penelitian. Pada intinya, rumusan masalah seharusnya mengandung deskripsi 

tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Dalam merumuskan masalah PTK, ada 

beberapa petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan di bawah ini: 

1. Masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan 

pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya; 

2. Rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan 

hubungannya dengan variabel lain; 



3. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, artinya dengan rumusan masalah itu 

memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut (operasional). 

Mengingatkan bahwa Rumusan Masalah harus dirumuskan secara operasional sehingga 

perbaikan pembelajaran saat PTK dilaksanakan dapat terarah. Wiriatmadja (2008) menyarankan 

agar terhapus keraguan bahwa guru telah benar-benar memfokuskan permasalahan untuk diteliti, 

ada baiknya guru melakukan diskusi dengan guru teman sejawat, atau meminta bantuan dosen 

LPTK yang telah terbiasa menggunakan model penelitian tindakan ini. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas mencerminkan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian 

tindakan. Tujuan penelitian ditulis dengan kata-kata operasional yang dapat diukur 

keberhasilannya pada akhir penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan umum isinya harus konsisten dengan pertanyaan namun 

isinya harus konsisten dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Ada dua hal yang 

harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan penelitian: 

1. Rumusan tujuan penelitian yang diajukan hendaknya mampu memberikan gambaran tentang 

apa yang akan dicapai setelah penelitian tersebut selesai dilakukan. 

2. Uraian tujuan penelitian relevan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian. 
 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian terapan sehingga hasil penelitian lebih 

banyak memberi manfaat praktis atau nyata. Sasaran subjek yang memanfaatkan hasil penelitian 

disebutkan secara eksplisit misalnya siswa, guru, sekolah, dan lembaga pemberi dana. Rumusan 

manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa hasil penelitian yang akan 

dicapai itu memiliki kontribusi terhadap perkembangan keilmuan dengan lingkup bidang ilmu 

yang dikaji dan atau memberikan jalan keluar terhadap upaya pemecahan permasalahan kehidupan 

nyata, baik kehidupan dalam bidang kerja maupun masyarakat, yang memerlukan pemikiran 

bidang ilmu yang dikaji.  

Di samping tujuan PTK di atas, juga perlu diuraikan kemungkinan kemanfaatan penelitian. 

Dalam hubungan ini, perlu dipaparkan secara spesifik keuntungan-keuntungan yang dapat 

diperoleh, khususnya bagi siswa, di samping bagi guru pelaksana PTK, bagi rekan-rekan guru 

lainnya serta bagi dosen LPTK sebagai pendidik guru.Pengembangan ilmu, bukanlah prioritas 

dalam menetapkan tujuan PTK. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan manfaat 

penelitian: 

1. Rumuskan manfaat penelitian secara jelas.  

2. Uraian manfaat penelitian relevan dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Merumuskan variabel penelitian yang digunakan beserta aspek dan indikator 

peneltian.Variabel yang diselidiki.Pada bagian ini ditentukan variabel-variabel penelitian yang 

dijadikan fokus utama untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Variabel tersebut dapat 

berupa (1) variabel tindakan  yang terkait dengan siswa, guru, bahan pelajaran, sumber belajar, 

prosedur evaluasi, lingkungan belajar, interaksi belajar-mengajar, keterampilan bertanya, guru, 

gaya mengajar guru, cara belajar siswa, implementasi berbagai metode mengajar di kelas, dan 

sebagainya, dan (2) variabel hasil seperti rasa keingintahuan siswa, kemampuan siswa 

mengaplikasikan pengetahuan, motivasi siswa, hasil belajar siswa, sikap terhadap pengalaman 

belajar yang telah digelar melalui tindakan perbaikan dan sebagainya. 

3. Definisi Operasional 

Rumusan definisi operasional adalah definisi yang diangkat oleh peneliti dengan merujuk 

pada argumentasi dan atau indikator yang dikemukakan di Landasan Teori.Menjelaskan 

variabel, aspek-aspek dan indikator penelitian yang digunakan. 



 

BAB II LANDASAN TEORI (MEMUAT INTISARI JUDUL) 
A. Landasan Teori (Sesuai Aspek variable penelitian) 

Pada bagian ini diuraikan landasan konseptual dalam arti teoritik yang digunakan peneliti 

dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Untuk keperluan itu, dalam bagian ini diuraikan 

kajian baik pengalaman peneliti PTK sendiri nyang relevan maupun pelaku-pelaku PTK lain di 

samping terhadap teori-teori yang lazim hasil kajian kepustakaan. Usahakan merujuk pustaka 

“terbaru”, relevan, dan asli (bukan megutip dari kutipan). Untuk bidang kajian tertentu (misalnya 

penelitian sejarah), mungkin aspek “relevan” dapat lebih ditonjolkan dari pada kemutakhiran 

sumber pustaka. Usahakan rujukan bersumber dari jurnal ilmiah. Selain itu perlu diuraikan kajian 

teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan mendasar usulan rancangan penelitian tindakan. 

Kemukakan juga teori, temuan dan bahan penelitian lain yang mendukung pilihan tindakan untuk 

mengatasi permasalahan penelitian tersebut. Uraian ini digunakan untuk menyusun kerangka 

berpikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bagian akhir dapat dikemukakan 

hipotesis tindakan yang menggambarkan indikator keberhasilan tindakan yang diharapkan/ 

diantisipasi. Sebagai contoh, akan dilakukan PTK yang menerapkan model pembelajaran 

kontekstual sebagai jenis tindakannya. Pada kajian pustaka harus jelas dapat dikemukakan: 

1. Bagaimana teori pembelajaran kontekstual, siapa saja tokoh-tokoh dibelakangnya, bagaimana 

sejarahnya, apa yang spesifik dari teori tersebut, persyaratannya, dll. 

2. Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut pada pembelajaran, 

strategi pembelajarannya, skenario pelaksanaannya, dll.  

3. Bagaimana keterkaitan atau pengaruh penerapan model tersebut dengan perubahan yang 

diharapkan, atau terhadap masalah yang akan dipecahkan, hal ini hendaknya dapat dijabarkan 

dari berbagai hasil penelitian yang sesuai. 

4. Bagaimana perkiraan hasil (hipotesis tindakan) dengan dilakukannya penerapan model di atas 

pada pembelajaran terhadap hal yang akan dipecahkan. 

 

B. Kajian yang Relevan  

Uraikan beberapa penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian yang dilakukan! 

Penelitian yang relevan dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian (skripsi, tesis 

atau disertasi) atau prosiding. Pada kajian ini sama dengan kajian pada bagian II desain penelitian. 

C. Hipotesis Tindakan (jika ada) 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Bentuk dan Jenis  Penelitian 

Uraikan bentuk dan jenis penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian berdasarkan 

teori-teori penelitian. 

B. Subjek Penelitian 

Uraikan teknik penentuan subjek penelitian sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. 

C. Setting Penelitian 

Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian tersebut dilakukan, di kelas berapa dan 

bagaimana karakteristik dari kelas tersebut seperti komposisi siswa pria dan wanita.Latar belakang 

sosial ekonomi yang mungkin relevan dengan permasalahan, tingkat kemampuan dan lain 

sebagainya. 

1. Tempat Penelitian 

Deskripsikan tempat/lokasi penelitian akan dilaksanakan dengan fasilitas, sarana dan 

prasarana penunjang pembelajaran. 

2. Waktu Penelitian 

Uraikan tenggat waktu/jangka waktu lama penelitian yang akan dilaksanakan sesuai 

dengan dengan rencana kegiatan penelitian. 

3. Jenis data dan Sumber data 

Uraikan jenis data yang akan dianalisis serta sumber data yang diperoleh. 



Pengumpulan 

data Observasi 

Menyusun 

rencana dan 

skenario 

Refleksi 
Melakukan 

tindakan 

 

D. Prosedur dan Rencana Tindakan 

Pada bagian ini digambarkan rencana prosedur dan tindakan untuk meningkatkan 

pembelajaran, seperti:  

1. Perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan PTK yang diprakarsai seperti 

penetapan entry behavior. Pelancaran tes diagnostic untuk menspesifikasi masalah.Pembuatan 

scenario pembelajaran, pengadaan alat-alat dalam rangka implementasi PTK, dan lain–lain 

yang terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Disamping itu juga diuraikan alternatif solusi yang akan dicobakan dalam rangka perbaikan 

masalah. 

2. Pelaksanaan Tindakan yaitu deskripsi tindakan yang akan di gelar. Scenario kerja tindakan 

perbaikan dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. 

3. Observasi dan Interpretasi yaitu uraian tentang prosedur perekaman dan penafsiran data 

mengenai proses dan produk dari implementasi tindakan perbaikan yang dirancang. 

4. Analisis dan Refleksi yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan 

refleksi berkenaan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang akan dilakukan, 

personel yang akan dilibatkan serta kriteria dan rencana bagi tindakan siklus/daur berikutnya. 

Siklus di atas digambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar Contoh Siklus pada PTK 

 

E. Teknik dan Alat pengumpul Data  

Pada bagian ini ditunjukkan dengan jelas jenis data yang akan dikumpulkan yang berkenaan 

dengan baik proses maupun dampak tindakan perbaikan yang di gelar, yang akan digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tindakan perbaikan pembelajaran yang 

dicobakan.  

Format data dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Di samping itu 

teknik pengumpilan data yang diperlukan juga harus diuraikan dengan jelas seperti melalui 

pengamatan partisipatif, pembuatan juranal harian, observasi aktivitas di kelas (termasuk berbagai 

kemungkinan format dan alat bantu rekam yang akan digunakan) penggambaran interaksi dalam 

kelas (analisis sosiometrik), pengukuran hasil belajar dengan berbagai prosedur asesmen dan 

sebagainya. selanjutnya dalam prosedur pengumpulan data PTK ini tidak boleh dilupakan bahwa 

sebagai pelaku PTK, para guru juga harus aktif sebagai pengumpul data, bukan semata–mata 

sebagai sumber data.  

F. Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini menjelaskan teknik, tata cara/prosedur dalam menganalisis data, baik secara 

deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. 

G. Indikator Keberhasilan/Kinerja 

Pada bagian ini tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan secara eksplisit 

sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindak perbaikan melalui PTK yang bertujuan 

mengurangi kesalahan konsep siswa misalnya perlu ditetapkan kriteria keberhasilan dalam bentuk 

pengurangan (jumlah, jenis dan atau tingkat kegawatan) miskonsepsi yang tertampilkan yang patut 

diduga sebagai dampak dari implementasi tindakan perbaikan yang dimaksud. 

Indikator keberhasilan/kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat 

keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau memperbaiki mutu PBM dikelas. 



Indikator keberhasilan/kinerja harus realistic dan dapat diukur (jelas cara mengukurnya). Contoh 

indikator kinerja. 

1. Ketuntasan Klasikal mencapai 75% (akan lebih baik apabila indikator keberhasilan/kinerja 

mengacu kepada pencapaian Kriteria Ketuntatasan Minimal (KKM) mata pelajaran 

2.  ProsesBelajar: 75% siswa aktif dalam pembelajaran. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dalam analisis data diketengahkan analisis data berdasarkan deskripsi data disesuaikan 

dengan kajian teori. Materi sajian dalam bagian ini adalah temuan-temuan penting yang berasal 

dari variabel yang diteliti.Uraian ini hendaknya dikemukakan secara singkat, padat, dan bermakna. 

Dalam penelitian PTK beberapa hal yang diperhatikan pemamaparan hasil penelitiannya, antara 

lain: 

1. Paparan Pra Siklus 

2. Paparan Siklus I 

a. Perencanaan: Deskripsikan langkah-langkah perencanaan dan proses penyusunan semua 

perangkat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

b. Pelaksanaan: Deskripsikan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas  

c. Observasi: Deskripsikan hasil observasi selama pelaksanaan proses pembelajaran, misalkan 

persentase aktifitas belajar siswa, persentase keterlaksanaan proses pembelajaran dll. 

d. Refleksi : Deskrispsikan hasil evaluasi dari pelaksanaan dan observasi tindakan yang telah 

dilakukan. Hasil evaluasi ini  menjadi dasar untuk melakukan perencanaan tindak lanjut 

pada siklus berikutnya. 

3. Paparan Siklus II (menyesuaikan paparan siklus sebelumnya) 

4. Paparan Siklus III (Jika dilakukan) 

5. Peningkatan hasil Penelitian (ditulis secara deskriptif dan dibuat dalam diagram/chart) 

Menyajikan hasil tiap-tiap siklus: Siklus I, Siklus II dan Siklus III (jika dilakukan) dengan 

data lengkap yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Perlu 

ditambahkan hal yang mendasar, yaitu perubahan pada diri siswa, lingkungan, dan guru berupa 

perubahan proses dan hasil belajar. Grafik dan/atau  tabel, foto dapat digunakan secara optimal 

untuk mengemukakan hasil analisis data yang menunjukkan perubahan yang terjadi. Pembahasan 

dilakukan dengan mengaitkan temuan dengan tindakan, indikator keberhasilan, serta kajian 

teoretik dan empirik. 

B. Pembahasan 

Pembahasan tidak hanya menarasikan hasil penelitian, namun memberikan analisis atau 

tafsiran dari hasil penelitian dengan membandingkan dengan temuan terdahulu dan kajian teoritis 

yang terdapat dalam BAB II. Sajian pada pembahasan sebaiknya selaras dengan urutan sajian pada 

hasil penelitian.  

Kemukakan juga kendala dan keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan yang 

terjadi dalam penelitian selanjutnya akan menjadi dasar dalam memberikan saran dalam penelitian 

pada Bab Penutup agar keterbatasan tersebut dapat diperbaiki pada penelitian lanjutan 

 

 

 

 

BAB V PENUTUP 

Menyajikan simpulan hasil penelitian (potret kemajuan) sesuai dengan tujuan penelitian. Saran 

tindak lanjut diberikan berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian.  

A.  Simpulan  

1. Tuliskan kesimpulan yang telah dilakukan. 

2. Simpulan relevan dengan keseluruhan substansi penelitian, terutama rumusan masalah.  



B.  Saran  

1. Tuliskan saran secara operasional dan relevan dengan permasalahan, bahasan, dan temuan 

penelitian. 

2. Dapat merupakan sebagai panduan teknis bagi pihak-pihak yang akan menggunakan hasil 

penelitian. Oleh sebab itu, tuliskan seoperasional mungkin sehingga pengguna dapat 

mengaplikasikan hasil penelitian tanpa bertanya kepada peneliti. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
1. Semua referensi yang dirujuk di teks dituliskan pada daftar pustaka. 

2. Gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota 

tempat terbit, dan penerbit. 

3. Disarankan jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional. 

 

Lampiran-lampiran 

Lampiran dapat berisikan: izin penelitian, instrumen penelitian, ringkasan hasil wawancara, 

tenaga peneiti, dokumentasi penelitian, riwayat hidup peneliti, data peneliti dan bukti-bukti fisik 

pendukung pelaksanaan penelitian. (Lampiran diberikan sub judul: Lampiran 1 dst,  ditulis pada 

margin kiri diberikan halaman dan mengikuti urutan halaman Sesuaikan) 

 

 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir Skripsi memuat hal-hal yang dipandang sangat perlu meliputi: daftar 

kepustakaan, lampiran-lampiran, seperti hasil pengolahan data, alat pengumpul data, dan surat 

menyurat yang terkait dengan penelitian serta riwayat hidup penulis. 

a.  Daftar Pustaka 

1) Semua referensi yang dirujuk di teks dituliskan pada daftar pustaka. 

2) Gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, 

kota tempat terbit, dan penerbit. 

3) Disarankan jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional. 

Bahan bacaan yang dicantumkan dalam daftar pustaka, adalah yang dijadikan sumber 

penulisan skripsi, minimal 25 bahan bacaan.Bahan bacaan yang tidak dirujuk dalam teks 

skripsi, tidak boleh dimasukkan dalam daftar pustaka.Sebaliknya, semua bahan bacaan yang 

disebutkan dalam skripsi harus dicantumkam dalam daftar pustaka. Cara penulisan daftar 

kepustakaan di bahas dalam bagian tersendiri. 

 

b.   Lampiran-lampiran 

Dalam lampiran dimasukkan keterangan-keterangan yang dianggap penting dalam sajian 

skripsi, seperti instrumen penelitian, rumusan-rumusan statistik yang digunakan, proses 

perhitungan statistik, surat ijin penelitian dan surat bukti telah melakukan pengumpulan data. 

Dapat dilengkapi bukti-bukti fisik lainnya yang terkait dan relevan dengan penelitian yang 

dilakukan. (Lampiran diberikan sub judul: Lampiran 1 dst,  ditulis pada margin kiri diberikan 

halaman dan mengikuti urutan halaman sesuaikan). 

 

c.  Riwayat Hidup 

Riwayat hidup penulis hendaknya disajikan secara naratif. Beberapa hal pokok yang perlu 

disajikan dalam lembaran riwayat hidup ini adalah: nama lengkap penulis, tempat dan tanggal 

lahir, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, prestasi yang pernah diraih, serta 

kelengkapan lainnya yang dianggap relevan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
BAB IV 
TATA TULIS 
 

A. Bahan dan Tata Tulis 

Baik Skripsi maupun Karya Ilmiah diketik pada kertas A-4 dengan ukuran kertas 21 x 29,7 cm 

(A4). Jarak antara baris 1,5 (satu setengah) spasi. Pengetikan skripsi diketik dengan komputer 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jarak garis margin sebelah kiri dan sebelah atas masing-masing 4 cm. 

2. Jarak batas margin sebelah kanan dan sebelah bawah masing-masing 3 cm. 

3. Huruf standard yang digunakan adalah ukuran/karakter 12, Times New Roman. 

4. Batas pengetikan pada bagian kanan halaman tidak mutlak harus membentuk garis    lurus, 

tetapi yang perlu diperhatikan adalah pemenggalan kata yang tepat, sehingga sesuai dengan 

tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 

B. Cara Penulisan Kata Depan di 

Kata depan di jika menyatakan tempat atau arah ditulis secara terpisah, namun jika sebaliknya 

maka ditulis dengan cara melekatkan pada kata yang diikutinya. 

     Contoh:  di sekolah, di rumah, ditulis, diambil dsb. 

 

C. Penggunaan Huruf Kapital  

1. Huruf pertama pada awal kalimat. 

Contoh:  Ujian segera dimulai 

2. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. 

Contoh : Dewi Sartika, Ali Mahruf, Wage Rudolf Supratman 

3. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 

Contoh : Ayah bertanya, “Kapan kamu datang ?” 

“Kemarin aku naik kereta api,” katanya 

4. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan-ungkapan yang 

berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, termasuk kata gantinya. 

Huruf pertama pada kata ganti Ku, Mu, dan Nya, sebagai kata ganti Tuhan, harus dituliskan 

dengan huruf kapital, dirangkaikan dengan tanda hubung (-). hal-hal keagamaan itu hanya 

terbatas pada nama diri. Contoh: Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Quran, Alkitab. 

5. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan 

keagamaan yang diikuti nama orang. 

Contoh : Haji Abdul Kadir, Imam Maliki, Nabi Ismail, Sultan Agung Tirtayasa. 

6. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang 

diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, 

atau nama tempat. 

Contoh : Sekretaris Jendral Departemen Pertanian, Gubernur Kalimantan Barat, Ampera 

7. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. 

Contoh : bangsa Indonesia, suku Jawa, bahasa Melayu. 

8. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama hari, bulan,  tahun, hari 

raya, dan peristiwa sejarah.  

Contoh : hari Senin, bulan Maret, hari Natal, Proklamasi Kemerdekaan, hari Lebaran, tahun 

Hijriah, bulan Maulid 

9. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. 



Contoh : Kabupaten Sanggau, Nanga Pinoh, Danau Sentarum 

10. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, 

lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan serta nama dokumen kecuali kata seperti dan.  

Contoh : Departemen Tenaga Kerja, Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat.  

11. Huruf  besar atau huruf  kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur bentuk ulang  sempurna 

yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen 

resmi.  

Contoh :  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 

12. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua kata 

ulang sempurna) untuk nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata   

seperti di, ke, dari, untuk, dan yang yang tidak terletak pada posisi awal. 

Contoh : Salah Asuhan, Suara Merdeka, Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah 

Pertama.  

13. Huruf besar atau huruf kapital dipakai dalam singkatan nama , gelar, sapaan. 

Contoh : Ir. (Insinyur) ; Prof. (Profesor) ; dr. (Dokter) ; 

Dr. (Doktor) 

14. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan seperti 

bapak, ibu, adik, saudara, kakak, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan.   

Contoh :  Kapan Ibu berangkat ? 

Mereka pergi ke rumah Pak Bupati 

Kakak dan adik berkunjung ke rumah Ibu Muhammad. 

Catatan : Huruf  besar atau huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk 

hubungan kekerabatan yang tak dipakai sebagai  kata ganti atau sapaan. 

Contoh :  Semua guru mengikuti upacara 

Semua lurah dan camat hadir di pendapa Kabupaten 

Kita wajib menghormati ibu dan bapak kita. 

               Saya memiliki lima orang saudara. 

15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti anda. 

Contoh:  Sudahkah Anda tahu? 

      Surat Anda sudah kami terima. 

 

D. Penggunaan huruf miring 

Penggunaan huruf miring dilakukan pada kondisi penulisan di bawah ini untuk:  

1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan (misalnya: data 

penelitiannya diambil dari media Pontianak Post.) 

2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata (misalnya: (1) 

Huruf pertama kata ambigu  adalah a, (2) Buatlah sebuah kalimat dengan menggunakan kata 

moratorium);  

3. Menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia (misalkan: nama ilmiah padi  

ialah Oriza Sativa);  

4. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan penulisannya diperlakukan 

sebagai kata Indonesia (misalnya: Korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus). 

  

E. Huruf tebal  
Penggunaan huruf tebal dilakukan pada kondisi penulisan di bawah ini:  

1. untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar 

pustaka, indeks, dan lampiran;  

2. tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, 

atau kelompok kata; untuk keperluan itu digunakan huruf miring;  

3. huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk 

menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi.  

F. Penggunaan Tanda Baca  

1. Penggunaan tanda titik 

Tanda titik digunakan dalam kondisi penulisan sebagai berikut:  



a.   pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan (misalnya: Ayahku seorang dokter.);  

b. tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah bertanda titik 

(misalnya: Penulis buku itu bernama Budiyono, M. Sc.);  

c.   di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar;  

d. untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu (misalnya: pukul 

08.00);  

e.   tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan 

jangka waktu (misalnya: 1.25.45 jam untuk menunjukkan 1 jam, 25 menit, 45 detik);  

2. Penggunaan tanda titik koma 

Tanda titik koma digunakan dalam kondisi penulisan sebagai berikut:  

a. sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat 

majemuk setara (misalnya: Andi membersihkan kamarnya; Putri merapikan buku di ruang 

baca);  

b. untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata 

(Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan);  

c.   untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu 

dipisah oleh tanda baca dan kata hubung (misalnya: Rapat ini akan membahas pemilihan 

ketua, sekretaris, dan bendahara; penyusunan rancangan anggaran dasar, anggaran rumah 

tangga, dan program kerja). 

 

G. Teknik Penulisan Kutipan 

1. Kutipan langsung kurang dari lima baris 

Kutipan langsung kurang dari lima baris ditulis diantara tanda petik  (“…”), dan 

merupakan bagian terpadu dalam teks. Nama pengarang dapat ditulis secara terpadu dalam 

teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Jika ditempatkan di  

depan  ditulis terpadu  dalam  teks, dan  nama   penulis yang dikutip tulisannya dituliskan 

sebelum “kurung”.  

Contoh pola yang demikian ini adalah seperti berikut: Mondy (1990: 31) 

mengemukakan bahwa: “job design is the process of determining the specific tasks to be 

performed, the methods used in performing these tasks, and how the job relates to other work 

in organization”. 

Untuk nama pengarang yang ditempatkan setelah teks atau pada akhir kutipan 

dituliskan dalam “kurung” bersama tahun terbitan dan halaman yang dikutip. Contoh nama 

pengarang disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor halaman ini adalah sebagai 

berikut: Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “mendesain kembali pekerjaan (job 

redesign) sebagai penyusun kembali komponen-komponen dari tugas-tugas pada kebutuhan 

yang layak serta dalam rangka memperbaiki kemampuan individu” (Schermerhon, 1986: 

123).  

Jika di dalam kutipan terdapat tanda kutip, maka digunakan tanda kutip tunggal („…‟), 

contohnya: Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “…terdapat kecenderungan semakin 

banyak ‘campur tangan’ pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan 

di daerah perkotaan” (Soewignyo;1999:101). 

 

2. Kutipan langsung sebanyak lima baris atau lebih 

Kutipan yang terdiri dari 5 (lima) baris atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara 

terpisah dari teks yang mendahuluinya. Baris pertama dimulai pada ketukan keenam dari 

margin kiri, dan baris berikutnya dimulai dari ketukan kelima. Kutipan ini diketik dengan 

spasi tunggal. Nomor halaman juga harus dituliskan. Contohnya: Baron (1990:96) 

menyebutkan bahwa: 

Job enrichment not only emplolyees more jobs to do, but gives them tasks to perform at 

a higher level. Job enrichment refers to the practice of giving employees the opportunity to 

have greater responsibility and to take greater control over to do their jobs. Because people 

perfoming enriched jobs have increased opportunities to work at higher levels, the job 

enrichment process is said to increase the jobs vertical job loading. 



Jika di dalam kutipan terdapat paragraf baru, garis barunya dimulai pada ketukan 

ketujuh lagi dari margin kiri.  Jika kutipan itu tanpa nama, maka penulisannya adalah (Tn, 

2003:18). 

 

3. Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan tidak langsung atau kutipan yang dikemukakan dengan bahasa penulis tidak 

diberi tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama pengarang dan bahan kutipan disebutkan 

dalam teks, atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Nomor halaman tidak 

harus disebutkan. Contoh kutipan tidak langsung sebagai berikut: 

a. Contoh nama pengarang di sebut terpadu dalam teks, seperti di bawah ini: 

  Steers (1991) mengemukakan bahwa kelompok kerja adalah sekelompok pegawai yang 

mempunyai tanggung jawab untuk melayani atau mendatangkan hasil, kelompok yang 

membuat banyak kebutuhan dengan kegiatan produksi. 

b. Contoh nama pengarang disebutkan dalam kurung bersama tahun penerbitannya, seperti di 

bawah ini:  

pegawai yang mempunyai tanggung jawab untuk melayani atau mendatangkan hasil, 

kelompok yang membuat banyak kebutuhan dengan kegiatan produksi (Steers, 1991). 

 

4. Cara Mengutip Pendapat yang Telah Dikutip oleh Sumber Lain 

Kutipan yang diambil dari naskah yang telah dikutip oleh sumber lain, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dikutip dengan cara menyebutkan nama penulis asli dan 

tidak nama pengutip pertama serta tahun dikutipnya tulisan itu. Cara mengutip seperti ini 

hanya dibolehkan jika buku sumber asli benar-benar tidak dapat ditemukan dan dianggap 

sebagai keadaan darurat. 

Contoh cara mengutip pendapat yang telah dikutip oleh sumber lain sebagai berikut: Kelinger 

(Ary, 1982:382) memberikan batasan penelitian ex post facto sebagai: “Penyelidikan empiris 

yang sistematis dimana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung, karena 

perwujudan variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut memang tidak dapat 

dimanipulasi”. 

 

5. Cara Mengutip Pendapat dari Dua atau Lebih Penulis atau Buku Sumber 

Jika penulis terdiri dari dua orang, maka keduanya harus disebutkan, contohnya: 

Fenomena feminisasi bagian Internasional merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan 

(Urhus dan Meller, 1993). Serta menunjukkan keterlibatan yang cukup untuk dalam berbagai 

bentuk dan proses inovasi. 

Jika penulis lebih dari 2 (dua) orang, maka dicantumkan hanya penulis pertama 

ditambah dkk. atauet all. Contohnya: “Beberapa penelitian tentang peran pendidikan dalam 

meningkatkan status kesehatan di negara-negara berkembang dikonsentrasikan pada bidang 

mortalitas dan kesehatan anak” (Streatfield dkk., 1990) atau (Streatfield et all, 1990).  

Jika buku sumber yang di acu dalam kutipan lebih dari dua buah, semua sumber 

disebutkan. Contohnya: Menurut Shuda dan Meisha (1979), Davis dan Sherwood (1973), dan 

Sherwood (1976) “studi mengenai kekerabatan merupakan bagian studi sistematik”.  

Jika penulis tidak masuk dalam uraian, maka antara sumber-sumber itu dicantumkan 

tanda titik koma. Contohnya: Sebagai mana dikemukakan oleh para pengamat, “dunia telah 

dan akan terus mengadakan perubahan. Bahkan dari tahun ketahun perubahan tersebut 

berlangsung semakin cepat, terbuka dan kompleks yang merupakan fenomena kehidupan 

sehari-hari. Suka atau tidak suka perubahan itu pasti terjadi dalam kehidupan manusia” 

(Hessen,1985; Duscher,1977; & Jack,1995). 

Jika sumber kutipan itu adalah beberapa karya tahun dan penerbitannya pada tahun 

yang sama, maka cara penulisannya adalah dengan menambah huruf a, b, dan seterusnya pada 

tahun penerbitan. Contoh: (Bray, 1998a, 1998b) 

 

H. Cara Penulisan Daftar Pustaka 

Pada daftar pustaka berisikan nama buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, diktat, 

skripsi, tesis, disertasi, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip secara langsung maupun tidak 



langsung. Bahan-bahan yang dibaca tetapi tidak dikutip tidak dapat dimasukkan dalam daftar 

pustaka. Untuk referensi yang disadur, diharapkan menggunakan literatur yang up to date 

(minimal 10 tahun terakhir), kecuali referensi-referensi utama yang teorinya masih digunakan dan 

belum ada edisi revisi. 

Unsur-unsur yang ditulis dalam daftar pustaka diurutkan sebagai berikut: 

1. Cara penulisan bila sumbernya buku 

   Nama pengarang ditulis berurutan menurut abjad dan tidak perlu dicantumkan gelar. 

Cara menuliskan nama dimulai dari nama belakang kemudian nama depan disingkat. Hal ini 

berlaku untuk semua nama Indonesia. Berdasarkan aturan internasional tidak dikenal 

kebangsaan. Disusul dengan tahun penerbitan, diletakkan dalam kurung, judul buku (dicetak 

tebal atau miring), nama kota tempat buku atau sumber diterbitkan, diikuti titik dua, kemudian 

nama penerbit. Setiap unsur dipisahkan dengan tanda titik kecuali setelah nama kota. 

Daftar kepustakaan diketik satu spasi, baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam tiga 

atau empat ketukan. Antara satu referensi dengan yang lainnya diketik dua spasi. 

           Contoh Penulisan Pustaka dari Buku: 

 Al-Muchtar, S. (1991). Pengembangan Keterampilan Berpikir dan Nilai dalam Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial: Suatu Studi Sosial Budaya Pendidikan. Disertasi Doktor 

pada FPS IKIP Bandung: tidak diterbitkan. 

  

    DePorter, B., Reardon, M., & Singer-Nourie, S. (2000). Quantum Teaching: Mempraktikkan 

Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas. Bandung: Kaifa. 

 

DePorter, B. & Hernacki, M. (1999). Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan. Bandung: Kaifa. 

 

 Depag. R.I. (1994/1995). Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam GBPP 

Madrasah Ibtidaiyah  (MI). Jakarta: Depag. 

 

2.  Bila sumbernya jurnal 

Penulisan jurnal sebagai daftar pustaka mengikuti urutan: nama belakang penulis, nama 

depan penulis (disingkat), tahun penerbitan (dalam kurung), judul artikel (ditulis di antara dua 

tanda petik), judul jurnal dengan digaris bawahi dan ditulis penuh nama volume dengan angka 

arab dan digaris bawahi, tanpa didahului dengan singkatan vol, nama penerbit (jika ada) dengan 

angka arab dan ditulis diantara tanda kurung nomor halaman dari halaman pertama sampai 

dengan halaman terakhir tanpa didahului singkatan pp atau h. 

          Contoh Penulisan Pustaka dari Jurnal:  

Barret-Lemand, GT. (1983). The Empathy cycle: Refinement of A Nuclear Concept. Journal of 

Commonly Psychologi, 28 (2), 91-100. 

 

Mark, A. S. (1992). Teacher Participation in School Decision making: Assessing Willingness to 

Participate. Journal Education Evaluation and Policy Analysis, 14 (1), 53-67. 

 

Richard, H. (1990). The Elaboration on The Acquisition of Conceptual Problem-Solving Skills 

from prose. Journal of Experimental Education, 59 (1): 5-15. 

 

Panjaitan, M. B., Nur, M., & Jatmiko, B. (2015). Model Pembelajaran Sains Berbasis Proses 

Kreatif-Inkuiri untuk Meningkatkan Berpikir Kreatif dan Pemahaman Konsep Siswa 

SMP. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (Indonesian Journal of Physics 

Education), 11(1), 8-22. 

 

3.  Jika sumbernya berupa, makalah, skripsi/ tesis/ disertasi, surat kabar. 

     Contoh Penulisan Pustaka dari Makalah:    

Djahiri, K. (1994). Profil Guru IPS Masa Depan. Disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan 

di Jakarta tahun 1994. 



Somantri, M.N. (1994). Masalah dan Prospek Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah dan 

LPTK dalam Pembangunan Nasional dan Era Globalisasi. Disajikan pada Seminar 

Masalah IPS di IKIP Malang Tahun 1994. 

 

Wahab, A. (2000). Meningkatkan Belajar Melalui Pemantapan Budaya Akademik Organisasi 

Perguruan Tinggi Sebagai Kunci Memasuki Milenium Ketiga. Orasi Ilmiah. Disampaikan 

dalam Rangka Dies Natalis dan Wisuda STKIP Pasundan Cimahi Tanggal 29 April 2000. 

Bandung: STKIP Pasundan-Cimahi. 

 

 Contoh Penulisan Pustaka dari Skripsi/Tesis/Disertasi: 

 Adiwikarta, S. (1995). Suatu Upaya pendekatan Fenomenologi Terhadap Situasi Kehidupan 

dan pendidikan Dalam keluarga dan Sekolah. Disertasi Doktor pada FPS IKIP Bandung: 

tidak diterbitkan. 

 

4.  Jika Sumbernya Surat Kabar 

 Cara penulisannya: Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Surat Kabar [jenis 

media], jumlah halaman. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses]. 

    Contoh Penulisan Pustaka   

 Adiwikarta. S. (2003). Meningkatkan Mutu Pendidikan Dengan Konsep Takwa dan 

Kecerdasan: Pikiran Rakyat (8 September 2003). 

 

5. Jika sumbernya dari Internet 

    Contoh  Penulisan Pustakanya:   

  Thomson, A. (1998). The Adult and the Curriculum.[Online]. Tersedia: 

http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/1998/thompson. html [30 Maret 2000] 

 

 Daniel, R. T. (1995). The History of Western Music. In Britanica online: Macropedia  [Online]. 

Tersedia: http://www.eb.com: 180/cgi-    bin/g:DocF=macro/5004/45/0. html [28 Maret 

2000]  

    

 Berupa artikel di surat kabar    

    Contoh:  

  Cipto, B. (2000, 27 April). Akibat Perombakan Kabinet Berulang, Fondasi Reformasi Bisa 

Runtuh. Pikiran Rakyat [Online].Halaman 8. Tersedia: http://www.pikiran-rakyat.com.  

[9 Maret 2000]  

 

Berupa pesan dari E-mail 

Cara penulisannya: 

 Pengirim (alamat e-mail pengirim). (Tahun, tanggal, bulan). Judul pesan. E-mail kepada 

penerima [alamat e-mail penerima] 

 

    Contoh Penulisan Pustakanya: 

  Musthafa, Bachrudin (Musthafa@indo.net.id). (200, 25 April). Bab V Laporan Penelitian.E-

mail kepada Dedi Supriadi (Supriadi@indo.net.id). 

 

6.  Jika sumbernya dari majalah 

Cara penulisannya:  Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Majalah [jenis media], 

volume, jumlah halaman. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses].   

Contoh Penulisan Pustakanya: 

  Goodstein, C. (1991, September). Healers from the American Health [CD-ROM], 60-64. 

Tersedia: 1994 SIRS/SIRS 1992 Life Science/Article 08A [13 Juni 1995] 

 



I. Sistem Penomoran 

 Setiap bab diberi nomor urut dengan angka romawi besar. Judul bab ditulis dengan huruf 

kapitalisasi menggunakan tanda apapun. Bab terdiri dari beberapa sub-bab yang diberi nomor urut 

dengan menggunakan huruf latin besar. Contoh sistem penomoran sebagai berikut: 

 

1)  A.   .................................................................................... 

  1. .................................................................................. 

  2. .................................................................................. 

  3. .................................................................................. 

  dst. .................................................................................. 

   a. ............................................................................ 

   dst.  ........................................................................ 

    1) ................................................................... 

    2) ................................................................... 

    3) ................................................................... 

    dst. ................................................................... 

     a) .............................................................. 

     b) .............................................................. 

     c) .............................................................. 

     dst. .............................................................. 

      (1) ....................................................... 

      (2) ....................................................... 

      dst.  .................................................... 

2)  B. Demikian seterusnya 

  1.................................................................................... 

  2.................................................................................... 

  3. .................................................................................. 

  dst. ................................................................................. 

   a. .......................................................................... 

   b. .......................................................................... 

   c. .......................................................................... 

   dst. .......................................................................... 

    1) .................................................................... 

    2) .................................................................... 

    3) .................................................................... 

    dst.  .................................................................... 

     a) ............................................................. 

     b) ............................................................. 

     c) ............................................................. 

     dst.   ............................................................ 

      (1) ...................................................... 

      (2) ....................................................... 
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SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DALAM SIDANG UJIAN SKRIPSI 

 

PADA 
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Tanggal : 

Tim Penguji : 

 

No.     Nama Penguji  Jabatan           Tanda Tangan 
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2.  ………………… Penguji II         .…………....... 

3.   ………………… Penguji III    .……………... 
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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini dengan judul: 

“....................................................................................................................................................

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

....” 

Besertaisinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan 

atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku 

dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang 

dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan ada pelanggaran terhadap etika 

keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Waktu Materi yang di 

konsultasikan 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dokumen persyaratan untuk mengikuti ujian sidang 

skripsi ini dengan judul: 

“....................................................................................................................................................

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

..........................................................................................................” 

 

TELAH LENGKAP 

 

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 

kemudian hari ditemukan ada pelanggaran terhadap kelengkapan dokumen persyaratan 

mengikuti ujian sidang skripsi. 
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UJIAN SEMINAR DESAIN PENELITIAN 

 

Pada, 

Hari/tanggal : .................................................................... 

Waktu  : .................................................................... 

Tempat :..................................................................... 

 

Telah dilaksanakan ujian seminar desain penelitian 

Nama  : ..................................................................... 

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

Program Studi : ..................................................................... 

Fakultas : ..................................................................... 

Judul : ...................................................................... 

 

No Tim Penyanggah Nama Nilai 

1. Pembimbing Utama/Pembantu   

2. Penyanggah I   

3. Penyanggah II   

Rata-rata nilai  

Kriteria  

 

Mengetahui,                                               Menyetujui, 

Dekan/Wakil Dekan 1 Fakultas    Ketua/sekretaris Program Studi  

Pendidikan ................................,  Pendidikan …........................., 

 

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

NPP     NPP 

 

Keterangan 

Nilai Kriteria 
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60 – 79 Layak dengan revisi besar 

0 – 59 Tidak layak untuk skripsi 
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Nama  : ..................................................... 

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

Fakultas  : ..................................................... 

Program Studi : ..................................................... 

 

Berilah catatan untuk perbaikan desain penelitian ini! 

A. Bagian I 

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

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

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

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

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

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

  

B. Bagian II 

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

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

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

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

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

       

Pontianak, ............................................ 

 Pembimbing (Utama/Pembantu)*/Penyanggah (I/II)* 

 

       

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

 NIP/NPP 

Catatan: (*) pilih salah satu 
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SEMESTER .....  TAHUN AKADEMIK ...... 

 

Pada hari ini ....................tanggal .......... .......... yang bertanda tangan di bawah ini  

Nama Penguji 
 

Sebagai anggota Penguji dan Ujian Sarjana pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru 

Republik Indonesia (IKIP PGRI ) Pontianak, menyatakan bahwa : 

1. Nama   : ................................................................... 

2. NIM   : ................................................................... 

3. Fakultas/Prog.Studi : ................................................................... 

4. Judul Skripsi  :..................................................................... 

Telah diuji materi Skripsi: 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator Bobot Nilai 

1. Substansi a. Relevansi latar belakang dengan masalah 

dan ruang lingkup penelitian 

b. Ketepatan Dasar Teori/Kajian Teori 

c. Metode Penelitian 

d. Hasil/Temuan 

e. Pembahasan 

f. Kesimpulan dan Saran 

g. Keruntutan Pola Pikir 
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2. Materi 

Komprehensif 

a. Penguasaan materi perkuliahan berkaitan 

dengan penelitian 
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3. Sistematika 

penulisan 

a. Kesesuaian dengan pedoman penulisan 

desain dan skripsi 

b. Penggunaan bahasa yang baik dan benar 
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4. Presentasi a. Sistematis dan logis dalam penyampaian. 

b. Penguasaan isi skripsi 

c. Sikap dan penampilan 

35  

Total Nilai 100  
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Pada hari ini ....................tanggal .......... ......... yang bertanda tangan di bawah ini  
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Sebagai anggota Penguji dan Ujian Sarjana pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru 

Republik Indonesia (IKIP – PGRI) Pontianak, menyatakan bahwa : 

1. Nama   : ...................................... 

2. NIM   : ...................................... 

3. Fakultas/Prog.Studi : ...................................... 

4. Judul Skripsi  :....................................................................... 
  

Telah diuji materi Skripsi : 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator Bobot Nilai 

1. Substansi a. Relevansi latar belakang dengan 

masalah dan ruang lingkup penelitian 

b. Ketepatan Dasar Teori/Kajian Teori 

c. Metode Penelitian 

d. Hasil/Temuan 

e. Pembahasan 

f. Kesimpulan dan Saran 

g. Keruntutan Pola Pikir 

35  

2. Materi 

Komprehen

sif 

a. Penguasaan materi perkuliahan 

berkaitan dengan penelitian 

b. Penguasaan materi perkulihaan 

prasyarat 

15  

3. Sistematika 

penulisan 

a. Kesesuaian dengan pedoman penulisan 

desain dan skripsi 

b. Penggunaan bahasa yang baik dan benar 

15  

4. Presentasi a. Sistematis dan logis dalam 

penyampaian. 

b. Penguasaan isi skripsi 

c. Sikap dan penampilan 

20  

5. Proses Bimbingan (oleh Pembimbing utama/pembantu) 15  

Total Nilai 100  

Pontianak, ………………………… 

Pembimbing .......... 
 

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

NIP/NPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Lembar pengesahan bahan presentasi 

 

 

 

JUDUL 

 

 

Bahan Presentasi Seminar Desain Penelitian/Skripsi 

 

 

Oleh 

 

    Nama Mahasiswa 

NIM: …………………... 

 

 

 

 

 

 

  Disetujui Oleh  

 

Pembimbing Utama,           Pembimbing Pendamping, 

 

 

 

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

NPP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


