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KATA PENGANTAR 

 

Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang disusun sesuai kaidah 

keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia dengan pengarahan 

dosen pembimbing dalam rangka memenuhi kriteria mutu keilmuan masing-

masing. Penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan suatu program studi. Adapun karya tulis ilmiah yang dimaksud 

dalam pedoman teknis ini mencakup skripsi, tesis, dan KISST (Karya Ilmiah 

Setara Skripsi dan Tesis) yang dihasilkan oleh civitas akademika Universitas 

Muhammadiyah Palopo. Gaya bahasa, gaya tulisan, dan struktur isi karya tulis 

ilmiah  yang digunakan pada dasarnya sangat bervariasi. Oleh karena itu, buku ini 

hadir sebagai pedoman penulisan karya tulis ilmiah di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Palopo. 

Karya tulis ilmiah yang dihasilkan civitas akademika nantinya akan 

menjadi bagian dari koleksi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palopo. 

Pedoman ini berlaku umum untuk civitas akademika program sarjana dan 

pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palopo. Namun, civitas akademika 

tetap perlu memperhatikan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing program 

studi mengenai penulisan karya tulis                         ilmiah. 

Pedoman teknis penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat 

mempermudah proses penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa, meningkatkan 

kualitas proses pembimbingan, dan membantu dosen dalam proses 

pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah. Selain itu, diharapkan semua pihak 

terkait memahami dan memedomani buku pedoman teknis ini dalam memberikan 

pengarahan dan/atau pembimbingan demi kelancaran proses penyelesaian karya 

tulis ilmiah mahasiswa dan tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Pedoman penulisan karya tulis ilmiah ini disusun dan diterbitkan dengan 

tujuan memberikan tuntunan kepada penulis karya tulis ilmiah. Tim Penyusun 

memberi kesempatan kepada Program Studi untuk memberikan masukan 

dan/atau petunjuk tambahan mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman 

ini. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah 

meluangkan waktu dan pikirannya dalam menyelesaikan pedoman ini. 

 

 
Palopo, 

Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo, 

 

 
Dr. Salju, S.E., M.M. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

Pada umumnya skripsi dan tesis merupakan salah satu bentuk tugas akhir mahasiswa 

strata-1 (S-1) dan strata-2 (S-2). Skripsi dan tesis di Universitas Muhammadiyah 

Palopo merupakan suatu karya ilmiah mahasiswa (bersifat individual) yang berupa 

laporan terbimbing oleh dosen pembimbing dengan format dan ketentuan seperti 

yang diatur pada panduan ini. Karya ilmiah mahasiswa yang ekivalen atau yang 

disetarakan dengan skripsi dan tesis, yang disingkat dan disebut dengan KISST 

(Karya Ilmiah Setara Skripsi dan Tesis)                 adalah berupa: 

1. Artikel yang memperoleh LoA (Letter of Acceptance) pada jurnal nasional 

terakreditasi SINTA 1 atau 2 untuk S-2 dan SINTA 3 atau 4 untuk S-1 yang 

berafiliasi pada Program Studi di Universitas Muhammadiyah Palopo. Artikel 

tersebut atas nama mahasiswa yang bersangkutan dan dibawah bimbingan dosen. 

2. Artikel yang memperoleh LoA (Letter of Acceptance) pada jurnal internasional 

terindeks (Copernicus, Scopus atau ISI Thomson) yang berafiliasi pada Program 

Studi di Universitas Muhammadiyah Palopo. Artikel tersebut atas nama 

mahasiswa yang bersangkutan dan dibawah bimbingan dosen. 

3. Artikel mahasiswa yang memperoleh juara 1, 2, atau 3 (dibuktikan dengan 

sertifikat, piagam, atau sejenisnya) di tingkat nasional atau internasional, misalnya 

PKM, LKTI, olimpiade, atau yang sejenisnya yang mengharumkan nama 

Universitas. Artikel tersebut atas nama mahasiswa yang bersangkutan, dibawah 

bimbingan dosen. 

Skripsi dan tesis (termasuk KISST) sebagai karya ilmiah dan tugas akhir 

merupakan paparan hasil penelitian yang membahas tentang suatu masalah bidang 

ilmu setiap prodi. Sebagai mata kuliah wajib dengan bobot 6 SKS, skripsi dan tesis 

wajib ditempuh dan disusun sendiri oleh setiap mahasiswa secara individual. Oleh 

karenanya, skripsi dan tesis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana/magister di Universitas Muhamadiyah Palopo. Untuk memperlancar 

penyusunan skripsi dan tesis (termasuk KISST), mahasiswa dibekali dengan berbagai 

kemampuan dan ketrampilan akademik dan non-akademik. Dengan harapan, 

mahasiswa mampu menyelesaikan skripsi dan tesisnya lulus tepat waktu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka secara khusus tujuan diterbitkannya buku 

Pedoman penulisan skripsi, tesis dan KISST ini adalah agar mahasiswa: 

1. Mampu menulis karya ilmiah sesuai bidang keilmuannya, 

2. Mengembangkan ilmu yang dimilikinya dengan menggunakan metode ilmiah, 

3. Secara mandiri melakukan telaah pustaka dan penelitian sesuai dengan masalah 

yang diteliti, 

4. Terlatih bersikap jujur, disiplin, cermat, dan objektif dalam berpikir dan bekerja. 

5. Mampu berfikir logis, kritis, kreatif, sistematis dalam memecahkan masalah, serta 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

6. Mampu mengomunikasikan hasil kajiannya baik secara tertulis maupun 

secara lisan dalam bentuk laporan skripsi, tesis dan diseminasi KISST. 
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BAB II 

 

PROSEDUR DAN KETENTUAN 

 

Prosedur pengajuan skripsi, tesis, dan KISST merupakan suatu tahapan yang harus 

dilakukan mahasiswa mulai dari memprogram skripsi, tesis atau merencanakan 

KISST sampai lulus sidang/diseminasi. Untuk itu pada bagian ini akan dibahas lima 

tahapan, yaitu 1) syarat memprogram skripsi, tesis, dan KISST, 2) pengajuan dosen 

pembimbing, 3) proses pembimbingan, 4) seminar (non-KISST) dan sidang atau 

diseminasi, dan 5) penentuan kelulusan. 

 

2.1 Persyaratan Program Skripsi, Tesis, dan KISST 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk program skripsi, tesis, dan KISST adalah: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif, lampirkan foto copy KTM. 

b. Bagi mahasiswa yang memprogram skripsi atau tesis, harus lulus semua mata 

kuliah yang telah diprogram (termasuk Proposal Penelitian), dengan IPK 

minimal 2,75 untuk S-1 dan 3,00 untuk S-2. Lampirkan transkrip sementara 

(ditanda tangani kaprodi/wakaprodi). 

c. Mahasiswa yang memprogram KISST minimal semester 5 (lima). Sedangkan 

mahasiswa yang memprogram KISST karena menang dalam kejuaraan yang 

menghasikan luaran artikel penelitian terindeks sinta, tidak ada ketentuan batas 

semesternya, artinya disesuaikan dengan pelaksanaan kejuaraan tersebut. 

 

2.2 Pengajuan, Masa, dan Ketentuan Pembimbingan 

2.2.1 Pengajuan Dosen Pembimbing 

Setiap mahasiswa yang memprogram skripsi, tesis, dan KISST akan ditentukan dosen 

pembimbingnya oleh prodi masing-masing. Pemilihan dosen pembimbing ini 

(pembimbing satu dan pembimbing dua) melalui pengisian formulir  secara 

online/ofline, kemudian penetapan pembimbing dilaksanakan setelah mahasiswa 

yang memprogramkan skripsi, tesis, dan KISST. Penetapan pembimbing melalui SK 

Dekan bagi jalur skripsi dan tesis, dan SK kaprodi bagi jalur KISST. Penetapan 

pembimbing ini berdasarkan pertimbangan kepakaran. 

Mahasiswa yang memprogram KISST karena keterlibannya dalam penelitian, 

atau keikutsertaan dalam kejuaraan,  maka dosen pembimbingnya adalah dosen yang 

bersangkutan ditambah dosen lain yang dipilihkan. Setiap mahasiswa yang 

memprogram KISST harus mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan yang 

disediakan program studi, dan bisa diajukan setiap saat ke program studi. 

 

2.2.2 Masa Bimbingan 

Masa bimbingan skripsi, tesis (non-KISST) paling lama satu tahun atau dua semester. 

Apabila lebih dari satu tahun maka mahasiswa diwajibkan membayar 50% dari  biaya 

yang telah ditentukan. Artinya, masa pembimbingan dapat diperpanjang  pada tahun 

berikutnya dengan pembimbing yang sama atau pembimbing yang lain atas dasar 

berbagai pertimbangan, demi kelancaran studi mahasiswa. 
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2.2.3 Ketentuan Pembimbing 

Setiap mahasiswa yang melakukan penelitian dan penulisan skripsi, tesis (termasuk 

KISST) dibimbing oleh dua dosen pembimbing yaitu Pembimbing satu dan 

Pembimbing dua, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Dosen pembimbing adalah dosen aktif pada Program Studi di Universitas 

Muhammadiyah Palopo dan diberi wewenang melalui SK Dekan (jalur skripsi dan 

tesis) atau SK Kaprodi (jalur KISST). 

b. Dosen pembimbing berfungsi sebagai penasehat dan fasilisator yang mengarahkan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan, serta mengujinya. 

c. Pembimbing satu dan dua memilki hak dan wewenang yang sama untuk 

membimbing, dan: 

1) Mampu bekerjasama dengan sesama pembimbing dan mahasiswa. 

2) Mengedepankan kepentingan akademik dan kepentingan mahasiswa. 

3) Melayani mahasiswa bimbingannya untuk selesai tepat waktu. 

4) Menjadwal waktu pembimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 

seminggu. 

d. Pembimbing yang karena sesuatu hal tidak bisa melanjutkan pembimbingan dapat 

diganti oleh pembimbing lain yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi dengan 

mengentahui Dekan. 

e. Dalam hal proses pembimbingan, pembimbing bertanggungjawab kepada Ketua 

Program Studi. 

 

2.2.4 Proses Pembimbingan 

Proses pembimbingan dapat dikelompokan menjadi tiga bagian berdasarkan tujuannya, 

tetapi ketiga hal tersebut merupakan satu rangkaian dalam proses pembimbingan 

dalam rangka penyelesaian skripsi, tesis, dan KISST mahasiswa. Ketiga proses 

pembimbingan tersebut adalah: 1) pembimbingan judul atau masalah penelitian, 2) 

pembimbingan proposal, dan 3) pembimbingan sidang/diseminasi. Dalam setiap 

bimbingan, mahasiswa diwajibkan membawa buku pedoman ini dan mencatat semua 

kegiatan bimbingan, agar ada komunikasi antara pembimbing yang satu dengan 

pembimbing yang lainnya. Bagi mahasiswa jalur skripsi atau tesis, proses  

pembimbingan judul atau masalah, dan pembimbingan proposal sampai 

menghasilkan proposal skripsi atau tesis yang siap seminar, dilakukan dalam bentuk 

perkuliahan, yaitu perkuliahan Proposal Penelitian. 

 

2.2.4.1 Pembimbingan Judul atau masalah penelitian 

Proses pembimbingan ini dilaksanakan setalah mahasiswa memperoleh dosen 

pembimbing. Pembimbingan ini bertujuan untuk menghasilkan draf proposal untuk 

skripsi, tesis atau draf dan desain penelitian untuk KISST, yang diajukan ke prodi 

untuk ditetapkan sebagai skripsi, tesis, dan KISST. Penetapan tersebut berdasarkan 

kelayakan, relevansi, dan lolos cek plagiasi. 

 

2.2.4.2 Pembimbingan Proposal 

Setelah draf proposal disetujui dan ditetapkan sebagai masalah skripsi dan tesis, maka 
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proses berikutnya adalah pembimbingan proposal. Tujuan tahapan ini adalah 

menghasilkan proposal skripsi dan tesis yang siap diseminarkan. Mahasiswa yang akan 

seminar proposal, harus mendaftar ke prodi atas persetujuan pembimbing, dengan 

memenuhi unsur kelayakan, kecukupan, dan lulus cek plagiasi. 

 

2.2.4.3 Pembimbingan Sidang 

Setelah mahasiswa memperoleh rekomendasi hasil seminar (jalur skripsi, tesis), maka 

proses berikutnya adalah pembimbingan untuk sidang. Proses pembimbingan sidang 

dapat dilakukan dalam perkuliahan, yaitu MK Seminar Metodologi Penelitian. 

Pembimbingan ini meliputi pembimbingan penelitian, pembuatan laporan, presentasi, 

dan sejenisnya yang tujuannya adalah untuk sidang skripsi dan tesis. 
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BAB III 

 

SEMINAR PROPOSAL 

 

3.1 Pengertian 

Seminar proposal (non-KISST) merupakan kegiatan penyampaian rencana penelitian 

oleh mahasiswa sebagai peneliti yang dipresentasikan dihadapan tiga dosen penguji  

di ruangan tertentu dan terjadwal. Seminar proposal dilaksanakan atas persetujuan 

dosen pembimbing, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh progam studi. 

 

3.2 Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguji pemahaman mahasiswa, memantapkan, 

dan memberikan rekomendasi terhadap kelanjutan proposal yang akan dijadikan 

skripsi dan tesis. Dengan kegiatan ini, mahasiswa banyak menerima masukan dan 

saran tentang apa yang harus dilakukan dalam penelitian skripsi atau tesisnya. 

 

3.3 Persyaratan Seminar Proposal 

Mahasiswa yang akan seminar harus mendaftar ke program studi dengan: 

a. Mengisi form pendaftaran, dan disetujui pembimbing. Tercatat dalam SK   

Pembimbingan Skripsi atau tesis yang masih berlaku, atau melampirkan bukti 

memprogram skripsi di KRS online. 

b. Melampirkan transkrip sementara yang ditandatangani kaprodi/wakaprodi, 

c. Menyerahkan proposal sebanyak tiga eksemplar yang telah disetujui dan 

ditandatangani oleh dosen pembimbing, 

d. Melampirkan bukti hasil cek plagiasi. 

 

3.4 Sistematika Penulisan Proposal 

Isi proposal meliputi hal-hal berikut: 

a. Halaman Sampul Depan/Cover 

b. Lembar Persetujuan/Pengesahan Dosen Pembimbing 

c. Surat Pernyataan Keaslian 

d. Lembar Hasil Cek Plagiasi 

e. Ringkasan (satu halaman, spasi 1, dan 100-150 kata termasuk kata kunci) 

f. Kata Pengantar, dibuat ringkas dalam satu halaman 

g. Daftar Isi 

h. Daftar Tabel, bila diperlukan 

i. Daftar Gambar, bila diperlukan 

j. Daftar Lampiran, bila diperlukan 

k. Pendahuluan 

l. Kajian pustaka. 

m. Metode Penelitian 

n. Daftar Rujukan 

o. Lampiran-lampiran: 

p. Formulir pendaftaran yang disetujui pembimbing, 
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q. SK pembimbingan skripsi atau tesis yang  masih berlalu, atau bukti telah  

memprogram skripsi atau tesis di KRS online, 

r. Transkrip sementara yang ditandatangani kaprodi/wakaprodi, 

s. Bukti hasil cek plagiasi 

t. Dokumen lainnya terkait dengan proposal. 

 

3.5 Penilaian Seminar Proposal 

Penguji proposal skripsi dan tesis sebanyak tiga dosen yang terdiri dari ketua, 

sekretaris, dan anggota. Aspek yang dinilai adalah: keaslian, bobot kajian, relevansi, 

pemahaman, presentasi, dan penulisan, dengan skala penyekoran 0 – 100 dan 

penilaian dalam bentuk abjad. 

Setiap penguji memberi penilaian dan catatan revisi untuk penyempurnaan. 

Hasil penilaian ketiga penguji tersebut direkap dan ditentukan rata-rata nilainya untuk 

menentukan dilanjutkan tidaknya proposal ke jenjang penelitian. Kesimpulan dari 

seminar proposal skripsi atau tesis ini berupa: dilanjutkan tanpa revisi atau 

dilanjutkan dengan revisi atau mengulang. 
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BAB IV 

 

SIDANG SKRIPSI, TESIS DAN DISEMINASI KISST 

  

4.1 Pengertian 

Sidang atau diseminasi skripsi, tesis dan KISST adalah kegiatan penyampaian atau 

pelaporan dan pertanggungjawaban hasil penelitian skripsi, tesis, dan KISST oleh 

mahasiswa melalui presentasi dihadapan tiga dosen penguji, paling tidak satu 

pembimbing yang hadir di ruangan tertentu dan terjadwal. Sidang dilaksanakan atas 

persetujuan dosen pembimbing, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

program studi. 

 

4.2 Tujuan 

Sidang atau diseminasi merupakan tahapan wajib bagi mahasiswa yang memperogram 

skripsi, tesis, dan KISST dalam masa studinya. Mahasiswa harus mampu 

menjelaskan secara ilmiah terkait dengan latar belakang, teori yang dikembangkan, 

dan cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dipilihnya, serta 

mampu menyampaikan hasil dan pembahasannya berdasarkan kaidah dan aturan yang 

telah  ditetapkan dalam buku pedoman ini. 

 

4.3 Persyaratan Sidang 

Mahasiswa harus mendaftarkan diri ke prodi dengan: 

a. Mengisi form pendaftaran, dan disetujui pembimbing 

b. Tercatat dalam SK Pembimbingan Skripsi, Tesis dan KISST yang masih berlaku, 

atau melampirkan bukti memprogram di KRS online 

c. Melampirkan transkrip sementara (dicetak di BAAK) dengan IPK minimal 2,75 

untuk S-1 dan 3,00 untuk S-2 dan tidak ada nilai D (lulus semua mata kuliah), serta 

ditandatangani oleh                               kaprodi/wakaprodi. 

d. Menyerahkan naskah skripsi/artikel KISST sebanyak tiga eksemplar yang disetujui 

dan ditandatangani pembimbing, 

e. Melampirkan LoA/sertifikat/piagam bagi mahasiswa program KISST, 

f. Melampirkan bukti hasil cek plagiasi, 

g. Melampirkan bukti pendaftaran sidang atau diseminasi skripsi, tesis dari fakultas 

(mahasiswa program KISST harus konfirmasi ke kaprodi). 

 

4.4 Sistematika Penulisan Naskah Skripsi dan Tesis 

Isi naskah skripsi, tesis, (non-KISS) meliputi: 

a. Halaman Sampul Depan/Cover 

b. Lembar Persetujuan/Pengesahan Dosen Pembimbing 

c. Surat Pernyataan Keaslian 

d. Lembar Hasil Cek Plagiasi, 

e. Abstrak Berbahasa Indonesia dan Inggris (masing-masing satu halaman, spasi 1, dan 

150-200 kata termasuk kata kunci), 

f. Kata Pengantar, dibuat ringkas dalam satu halaman 
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g. Daftar Isi 

h. Daftar Tabel, bila diperlukan 

i. Daftar Gambar, bila diperlukan 

j. Daftar Lampiran, bila diperlukan 

k. Pendahuluan 

l. Kajian pustaka 

m. Metode Penelitian 

n. Hasil dan Pembahasan 

o. Kesimpulan dan Saran 

p. Daftar rujukan 

q. Lampiran-lampiran terkait dokumen penelitian, dan 

r. Lampiran-lampiran yang dipersyaratkan pada point C (persyaratan sidang) seperti 

tersebut pada Bagian-5 ini. 

 

Sedangkan sistimatika penulisan naskah untuk sidang program KISST adalah  sebagai 

berikut: 

1. Halaman Sampul Depan/Cover 

2. Lembar Persetujuan/Pengesahan Dosen Pembimbing 

3. Lembar LoA/sertifikat/piagam 

4. Kata Pengantar, dibuat ringkas dalam satu halaman 

5. Artikel KISST yang dijurnalkan, atau artikel juara lomba 

 

4.5 Penilaian Sidang 

Penguji sidang atau diseminasi sebanyak tiga dosen yang terdiri dari ketua, sekretaris, 

dan  anggota. Aspek yang dinilai adalah keaslian, bobot kajian, relevansi, 

pemahaman, presentasi, dan penulisan, dengan skala 0 – 100 dan penilaian dalam 

bentuk abjad. 

Setiap penguji memberi penilaian dan catatan revisi untuk penyempurnaan. 

Hasil penilaian ketiga penguji tersebut direkap dan ditentukan rata-rata nilainya untuk 

menentukan lulus tidaknya mahasiswa yang diuji. Kesimpulan dari sidang skripsi dan 

tesis ini dapat berupa: lulus tanpa revisi atau lulus dengan revisi atau mengulang atau 

tidak lulus. Kesimpulan ini diumumkan diakhir sidang. Bagi yang tidak lulus harus 

segera mengajukan sidang kedua. Bagi yang lulus segera berkonsultasi dengan 

pembimbingnya terkait dengan catatan revisi dari penguji lainnya, dan segera 

menyerahkannya beserta makalah jurnal (hard dan softcopy) ke prodi atas 

persetujuan dan ditandatangani oleh  pembimbing. 

Proses diseminasi dan penilaian untuk mahasiswa program KISST, berbeda 

dengan program skripsi. Mahasiswa program KISST menyampaikan proses, isi, dan 

hasil KISST sampai diterima di jurnal atau juara lomba dihadapan tiga penguji. Nilai 

mahasiswa yang mengambil program KISST ini adalah A. 
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BAB V 

 

PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF 

 

5.1 Penelitian Kuantitatif 

5.1.1 Ciri-Ciri Penelitian Kuantitatif 

a. Paradigma penelitian kuantitatif adalah positivism, bahwa dunia kehidupan sosial 

dapat diteliti berdasarkan prinsip-prinsip hukum sebab akibat seperti layaknya 

hukum-hukum alam yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. 

b. Pendekatan positivism memandang bahwa realitas/gejala/fenomena yang dapat 

diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala 

bersifat sebab akibat. 

c. Positivism dari unsur aksiologi menuntut agar peneliti bebas dari nilai, 

mengusahakan objektivitas, agar dapat ditampilkan prediksi atau hukum yang 

berlakunya bebas waktu dan tempat. 

d. Asumsi bahwa fakta-fakta dari objek penelitian memiliki realitas objektif dan 

variabel-variabel dapat diidentifikasi dan hubungan-hubungannya dapat diukur. 

e. Alasan dan tujuan untuk melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan 

deskripsi penjelasan-penjelasan kausal, mendapatkan generalisasi hasil dan 

memprediksi suatu peristiwa berdasarkan sejumlah variabel prediktor. 

f. Tahapan dalam proses penelitian kuantitatif meliputi: 1) pemilihan topik, 2) fokus 

pertanyaan, 3) merancang penelitian, 4) mengumpulkan data, 5) menganalisis data, 

6) menginterpretasikan data, dan 7) memberitahu orang lain. 
 

5.1.2 Rancangan Penelitian Kuantitatif 

Merancang penelitian memerlukan pengambilan keputusan mengenai jenis kasus yang 

dipilih, cara mengukur faktor-faktor yang relevan, dan teknik penelitian yang 

digunakan. Rancangan penelitian lebih menekankan pada aspek baik atau tidak baik 

dan sangat tergantung pada derajat akurasi yang diinginkan oleh peneliti, derajat 

pembuktian hipotesis, dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi 

perhatian. 

 

5.1.2.1 Rancangan Penelitian Tanpa Perlakuan 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

angka yang diolah dengan metoda statistik. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya 

dilakukan pada jenis penelitian inferensial dan menyandarkan kesimpulan hasil 

penelitian pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Sehingga akan 

diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antarvariabel 

yang diteliti. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif diklasifikasikan menjadi 2 

yaitu: 

a. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu 
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menganalisis dan menyajikan data secara sistematik, sehingga dapat lebih mudah 

untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara sistematik, akurat fakta dan karakteristrik mengenai populasi atau mengenai 

bidang tertentu. Analisis yang sering digunakan adalah analisis persentase dan 

analisis kecenderungan. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat umum. Bentuk 

penelitian deskriptif terdiri dari: 

 

1) Penelitian survei 

Penelitian survei bertujuan untuk mengetahui gambaran umum karakteristik 

dari populasi. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi 

berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. 

Penelitian survei bukan hanya dimaksudkan untuk mengetahui status gejala, 

tetapi juga bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara 

membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan. Selain 

itu, penelitian survei juga bertujuan untuk membuktikan atau membenarkan 

suatu hipotesis. Ada tiga karakteristik utama dari penelitian survei yaitu (a) 

informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan 

beberapa aspek atau karakteristik tertentu, (b) informasi dikumpulkan melalui 

pengajuan pertanyaan baik tertulis maupun lisan dari suatu populasi, dan (c) 

informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. 

 

2) Penelitian kasus 

Tujuan penelitian kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: 

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Ciri utama yang menonjol 

adalah (a) penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya 

merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit 

tersebut, (b) tergantung kepada tujuannya, ruang lingkup penelitian itu 

mungkin mencakup keseluruhan siklus kehidupan atau hanya segmen-segmen 

tertentu saja yang mungkin mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor khusus 

tertentu atau dapat pula mencakup keseluruhan faktor-faktor dan kejadian- 

kejadian, dan (c) studi kasus cenderung untuk meneliti jumlah unit yang kecil 

tetapi mengenai variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang besar jumlahnya. 

 

b. Penelitian Analitik 

Penelitian ini lebih mengarah kepada pengungkapan suatu masalah, keadaan atau 

kejadian dengan membuat penilaian secara menyeluruh, meluas, dan mendalam 

dipandang dari segi ilmu tertentu. Fakta yang ada tidak sekadar dilaporkan apa 

adanya, tetapi juga dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan gagasan 

atau saran. Jenis penelitian inferensial adalah: 
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1) Penelitian longitudinal 

Penelitian longitudinal memiliki cakupan karakteristik sebagai berikut: (a) data 

dikumpulkan untuk setiap variabel pada dua atau lebih periode waktu tertentu, 

(b) subjek atau kasus yang dianalisis sama (setidaknya dapat diperbandingkan) 

antara satu periode dengan periode berikutnya, dan (c) analisis melibatkan 

perbandingan data yang sama dalam satu periode dan antar berbagai metode 

yang berbeda. Penelitian longitudinal biasanya lebih kompleks dan 

membutuhkan biaya lebih besar daripada penelitian cross-sectional, namun 

lebih andal dalam mencari jawaban tentang dinamika perubahan. Selain itu, 

penelitian longitudinal berpotensi menyediakan informasi yang lebih lengkap, 

bergantung pada operasionalisasi teori dan metodologi penelitiannya. 

 

2) Penelitian cross-section 

Penelitian cross-sectional adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu 

dan satu kali, tidak ada follow up, untuk mencari hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

 

3) Penelitian kasus kontrol 

Penelitian kasus kontrol adalah rancangan penelitian yang mempelajari 

hubungan antara paparan (amatan penelitian) dan outcome, dengan cara 

membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status 

paparannya. Studi kasus kontrol dilakukan dengan mengindentifikasi 

kelompok kasus dan kelompok kontrol, kemudian secara retrospektif diteliti 

faktor-faktor risiko yang mungkin dapat menerangkan apakah kasus dan 

kontrol dapat terkena paparan atau tidak. 

 

5.1.2.2 Rancangan Penelitian dengan Perlakuan 

a. Rancangan Pra-Eksperimen 

Rancangan ini digunakan untuk mengungkap hubungan sebab-akibat hanya 

dengan cara melibatkan satu kelompok subjek, sehingga tidak ada kontrol yang 

ketat terhadap variabel. 

 

b. Rancangan Eksperimen Murni 

Rancangan penelitian ekperimen ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan 

sebab-akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok 

eksperimental, yang pemilihan kedua kelompok tersebut menggunakan tekhnik 

acak. Karakter dalam rancangan penelitian (1) adanya kelompok kontrol, (2) 

sampel ditarik secara random/acak dan ditandai untuk masing-masing kelompok, 

dan (3) sebuah tes awal dilakukan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. 

 

c. Rancangan Eksperimen Semu 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok 
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belajar (intact group) untuk diberi perlakuan (treatment) dan bukan menggunakan 

subjek yang diambil secara acak. Penggunaan rancangan ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat 

diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk mengontrol dan/atau memanipulasikan semua variabel yang 

relevan. Ciri-ciri rancangan eksperimen semu ini (1) manipulasi eksperimen hanya 

pada variabel bebas, (2) tidak ada pemilihan secara acak untuk kelompok, dan atau 

(3) tidak ada kelompok kontrol. 

 

d. Rancangan Faktorial 

Tantangan faktorial selalu melibatkan dua atau lebih variabel bebas (sekurang- 

kurangnya satu yang dimanipulasi). Desain faktorial secara mendasar 

menghasilkan ketelitian desain true-eksperimental dan membolehkan 

penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel, secara individual dan dalam 

interaksi satu sama lain. Tujuan dari desain ini adalah untuk menentukan apakah 

efek suatu variabel eksperimental dapat digeneralisasikan lewat semua level dari 

suatu variabel kontrol atau apakah efek suatu variabel eksperimen tersebut khusus 

untuk level khusus dari variabel kontrol, selain itu juga dapat digunakan untuk 

menunjukkan hubungan yang tidak dapat dilakukan oleh desain eksperimental 

variabel tunggal. 

 

5.2 Penelitian Kualitatif 

5.2.1 Ciri-Ciri Penelitian Kualitatif 

a. Latar alamiah (penelitian dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan) 

b. Manusia sebagai alat (Manusia/peneliti merupakan alat pengumpulan data yang 

utama) 

c. Metode kualitatif (metode yang digunakan adalah metode kualitatif) 

d. Analisa data secara induktif (mengacu pada temuan lapangan) 

e. Teori dari dasar/grounded theory (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan 

data) 

f. Deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka- 

angka) 

g. Lebih mementingkan proses daripada hasil 

h. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus (perlunya batas penelitian atas dasar 

fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian) 

i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data (punya versi lain tentang validitas, 

reliabilitas dan obyektivitas) 

j. Desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan 

kenyataan lapangan) 

k. Hasil penelitiaan   dirundingkan   dan   disepakati bersama (hasil penelitian 

dirundingkan dan disepakati bersama antarpeneliti dengan sumber data) 



13 | Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan KISST) UM.Palopo  

5.2.2 Jenis Penelitian Kualitatif 

a. Fenomenologi 

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep 

atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada 

beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga 

tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. 

Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami 

sampai ditemukan dasar tertentu. 

 

b. Etnografi 

Metode penelitian etnografi memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi 

bahasa yang tersedia dalam budaya serta digunakan untuk berkomunikasi individu 

di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi 

bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu, metode etnografi juga 

menginterpretasikan kelompok sosial, sistem yang berlaku dan peran yang 

dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode 

etnografi biasanya digunakan untuk berfokus pada kegiatan atau ritual tertentu 

dalam masyarakat, bahasa, kepercayaan, cara-cara hidup, dan lain sebagainya. 

 

c. Studi Kasus 

Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan 

batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan 

berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan 

kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. 

 

d. Grounded Theory 

Metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu 

teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah 

dasar yang ada lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari 

suatu teori. Peneliti perlu memilah mana fenomena yang dapat dikatakan 

fenomena inti dan mana yang bukan untuk dapat diambil dan dibentuk suatu teori. 

Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang 

berhubungan erat dengan konteks peristiwa dipelajari. 

 

e. Biografi 

Penelitian biografi merupakan penelitian mengenai kehidupan seseorang dan 

pengalamannya yang dianggap penting dan bermanfaat bagi masyarakat umum 

maupun komunitas tertentu yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan 

dokumen, arsip-arsip, keterangan dari orang yang ditulis biografinya maupun 

keterangan dari orang lain yang mengetahui tentang orang yang ditulis. Tujuan 

penelitian ini adalah mengungkap epiphany yaitu pengalaman menarik yang 

sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Data yang diperoleh,
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diinterpretasi oleh si peneliti seolah-olah peneliti sedang menuliskan pengalaman 

dirinya sendiri. 

 

5.2.3 Metode Pengumpulan Data 

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

wawancara mendalam. 

 

b. Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya 

merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, 

penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

menjawab masalah penelitian. Beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan 

dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, 

dan observasi kelompok tidak terstruktur. 

 

c. Dokumen 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta 

yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera 

mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai 

untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki 

kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak 

sekadar barang yang tidak bermakna. 

 

d. Diskusi Kelompok Terarah 

Diskusi kelompok terarah adalah teknik pengumpulan data yang umumnya 

dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema 

menurut pemahaman sebuah kelompok. DKT berupaya menemukan makna sebuah 

isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang 

salah oleh seorang peneliti. 

 
5.2.4 Keabsahan Data 

Hasil penelitian kualitatif sering diragukan kebenarannya karena beberapa hal. 

Misalnya subyektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian 

kualitatif, alat penelitian yang diandalkan berupa wawancara dan observasi 

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa 

kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil 

akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan kebasahan 
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data sebagai berikut: 

a. Kredibilitas 

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa 

kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, 

peer debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian 

lain, dan member check. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, 

yaitu (a) memperpanjang masa pengamatan, (b) pengamatan yang terus menerus, 

(c) triangulasi, (d) peer debriefing (membicarakannya dengan orang lain), dan (e) 

mengadakan member check. 

 

b. Transferabilitas 

Apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Keteralihan 

sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan 

penerima. Seorang peneliti melakukan pengalihan untuk mencari dan 

menggumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Sehingga peneliti 

bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin 

membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Adanya keperluan ini mendorong 

peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastiksn usaha verifikasi 

tersebut. 

 

c. Dependability 

Apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam 

mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsepkonsep ketika 

membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Konsep kebergantungan lebih 

luas dari pada realibilitas. hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa 

konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu 

sendiri ditambah faktor-faktor lainya yang tersangkut. 

 

d. Konfirmabilitas 

Apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya di mana hasil penelitian 

sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. 

Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak 

ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat 

lebih obyektif. 

 

e. Reliabilitas 

Reliabilitas penelitian kualitatif dipengaruhi oleh definisi konsep yaitu suatu 

konsep dan definisi yang dirumuskan berbeda-beda menurut pengetahuan peneliti, 

metode pengumpulan dan analisis data, situasi dan kondisi sosial, status dan 

kedudukan peneliti dihadapan responden, serta hubungan peneliti dengan 

responden. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, sangat berbeda 

dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat 

perbedaan paradigma dalam meliahat realita. Menurut penelitian kualitatif, suatu 
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realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada 

yang konsisten dan berulang seperti semula. 
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BAB VI 

 

FORMAT PENGETIKAN DAN PENULISAN 

 

Setelah usulan penelitian mendapatkan persetujuan dari pihak pembimbing, peneliti 

dapat mulai menuliskan proses dan hasil penelitiannya dalam karya tulis ilmiah. Sama 

halnya dengan usulan penelitian, isi dari karya tulis ilmiah juga terdiri dari tiga bagian 

utama, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

 
6.1 Bagian Awal 

Bagian ini memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, 

pernyataan keaslian karya tulis ilmiah, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

daftar lampiran, daftar arti lambang, dan intisari. 

 
6.1.1 Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan memuat judul karya tulis ilmiah, syarat penulisan karya tulis 

ilmiah, lambang UM Palopo, nama peneliti, nama program studi, nama universitas, 

dan tahun karya tulis ilmiah diujikan. Halaman sampul depan dicetak di atas kertas 

berwarna (keterangan mengenai ketentuan warna dan jenis kertas dapat dilihat di 

bagian tata cara penulisan yang khusus membahas bahan dan ukuran). Bagian-bagian 

di halaman sampul depan karya tulis ilmiah ditulis menggunakan jenis huruf, yaitu 

Times New Roman (Contoh halaman sampul depan karya tulis ilmiah dapat dilihat 

pada Lampiran 2). 

a. Judul penelitian dibuat singkat, jelas, menunjukkan dengan tepat topik yang akan 

diteliti, dan membuka peluang munculnya penafsiran yang berbeda. 

b. Syarat penulisan karya tulis ilmiah menunjukkan bahwa menyusun karya tulis 

ilmiah di salah satu program studi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

derajat akademik tertentu. 

c. Lambang UM Palopo ditempatkan di tengah halaman dengan ukuran diameter 

sebesar 5.5 cm. Lambang yang digunakan adalah lambang resmi UM Palopo (lihat 

contoh). 

d. Nama Mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat, sesuai dengan 

nama pada ijazah yang diperoleh dalam pendidikan terakhir dan tanpa gelar atau 

derajat kesarjanaan, diketik dengan huruf kapital setiap awal kata. 

e. Nomor induk mahasiswa dicantumkan di bawah nama mahasiswa. 

f. Nama program studi menunjukkan nama program studi di mana usulan diajukan 

diiikuti dengan nama fakultas, universitas, dan kota, serta diketik dengan huruf 

kapital (lihat contoh). 

g. Waktu/tahun karya tulis ilmiah ditunjukkan dengan menuliskan tahun 

diujikannya penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut. 
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6.1.2 Halaman Judul 

Halaman judul berisikan informasi yang sama dengan sampul depan karya tulis ilmiah 

dan ditulis di atas kertas putih (Contoh halaman judul karya tulis ilmiah dapat dilihat 

pada Lampiran 2). 

 
6.1.3 Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan memuat tandatangan para pembimbing, para penguji, tanggal 

ujian, tanda tangan ketua prodi, dan tanda tangan direktur sekolah paskasarjana (untuk 

S-2). (Contoh halaman pengesahan karya tulis ilmiah dapat dilihat pada Lampiran 5- 

7) 

 
6.1.4 Halaman Pernyataan 

Halaman ini memuat pernyataan bahwa isi karya tulis ilmiah bukan plagiat dan belum 

pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di tempat lain serta tidak ada 

buah pikiran orang lain yang diambil secara ilegal, melainkan yang sengaja digunakan 

sebagai rujukan/referensi. (Contoh halaman pernyataan karya tulis ilmiah terdapat 

pada Lampiran 8) 

 
6.1.5 Halaman Motto dan Persembahan (Jika Ada) 

Halaman ini tidak wajib. Akan tetapi jika peneliti ingin menulis sebuah kalimat 

persembahan maka diperkenan selagi tidak melanggar peraturan yang berlaku. 

 
6.1.6 Prakata 

Prakata berisi uraian singkat tentang maksud karya tulis ilmiah, penjelasan-penjelasan, 

dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan 

penelitian. (Contoh halaman prakata karya tulis ilmiah terdapat pada Lampiran 9) 

 
6.1.7 Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi 

karya tulis ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat 

suatu bab atau subbab tertentu. Daftar isi dalam penelitian tertera urutan bab, subbab, 

dan anak subbab yang disertai dengan nomor halaman. Penulisan daftar isi akan jauh 

lebih mudah jika menggunakan pengaturan yang tersedia di dalam perangkat lunak 

(seperti Microsoft Word). Peneliti dapat menggunakan alternatif pilihan dalam table 

of content dari menu references. Peneliti sebaiknya menggunakan pengaturan heading 

untuk membuat semua judul bab, subbab, dan anak subbab, sehingga letaknya dapat 

terdeteksi secara otomatis oleh program. (Contoh penulisan daftar isi karya tulis ilmiah 

terdapat pada Lampiran 12-15). 
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6.1.8 Daftar Tabel 

Jika dalam karya tulis ilmiah terdapat tabel, perlu ada daftar tabel yang memuat urutan 

judul tabel beserta nomor halamannya. (Contoh penulisan daftar tabel karya tulis 

ilmiah terdapat pada Lampiran 16) 

 
6.1.9 Daftar Gambar 

Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halaman. (Contoh penulisan 

daftar gambar karya tulis ilmiah terdapat pada Lampiran 17) 

 
6.1.10 Daftar Lampiran 

Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, karya tulis ilmiah dapat 

dilengkapi dengan daftar lampiran yang berisi urutan judul lampiran dan nomor 

halaman. (Contoh penulisan daftar lampiran karya tulis ilmiah terdapat pada Lampiran 

18) 

 
6.1.11 Daftar Arti Lambang dan Singkatan 

Jika karya tulis ilmiah menggunakan lambang dan/atau singkatan, perlu ada daftar 

khusus untuk arti lambang dan/atau singkatan tersebut. (Contoh penulisan daftar arti 

lambang dan singkatan karya tulis ilmiah terdapat pada Lampiran 19) 

 
6.1.12 Intisari dan Kata Kunci 

Intisari berisi uraian singkat dan lengkap tentang tujuan, metode, dan hasil penelitian. 

Intisari dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisdan masing- 

masing maksimal terdiri dari 200 kata. Uraian dalam bahasa Inggris diberi judul 

Abstract dan untuk kata kuncinya diberi nama keywords. (Lihat contoh pada Lampiran 

10) 

 
6.2 Bagian Utama 

Bagian utama atau bagian tubuh karya tulis ilmiah terdiri dari bab-bab berikut: (a) 

pendahuluan, (b) landasan teori dan/atau tinjauan pustaka, (c) metode penelitian, (d) 

hasil penelitian dan pembahasan, dan (e) simpulan. Setiap bab sangat memungkinkan 

terdapat beberapa subbab dan anak subbab yang menjelaskan hal-hal terkait dengan 

arah dan tujuan dari dilakukannya suatu. 

 
6.2.1 BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan adalah bab pertama yang dituliskan dalam karya tulis ilmiah yang 

berfungsi mengantarkan pembaca untuk dapat mengetahui siapa dan apa yang diteliti, 

mengapa dan untuk apa diteliti, kapan diteliti, di mana diteliti, dan bagaimana 

penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu, bagian ini memuat: (1) latar belakang 

masalah, (2) rumusan masalah, (3) pertanyaan penelitian, (4) tujuan penelitian, (5) 



20 | Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan KISST) UM.Palopo  

manfaat penelitian, (6) ruang lingkup dan batasan penelitian, dan (7) sistematika 

penulisan. 

 

6.2.1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang penelitian mencakup landasan mendasar dan hubungannya dengan 

landasan kontekstual yang melatarbelakangi dilakukannya suatu penelitian. Bagian ini 

mengemukakan penyebab kemunculan masalah. Masalah muncul jika ada kesenjangan 

antara kondisi yang diharapkan/yang seharusnya terjadi (das sollen) dan kondisi yang 

sesungguhnya terjadi/realitas. Terdapat dua macam kesenjangan: (1) kesenjangan 

teoretis (konseptual) yang diperoleh dari kajian pustaka; (2) kesenjangan praktis 

(kontekstual) yang diperoleh dari fenomena di lapangan. Peneliti harus mampu 

membedakan antara masalah dan gejala (tanda/petunjuk adanya masalah). Gejala pada 

umumnya lebih mudah diidentifikasi sedangkan masalah adalah penyebab dari 

timbulnya gejala tersebut yang perlu diteliti. Latar belakang masalah menjelaskan 

secara ringkas beberapa teori, pengalaman, dan pengamatan pribadi yang terkait 

dengan pokok masalah yang diteliti. Pernyataan mengenai alasan-alasan mengapa 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian merupakan hal yang penting, menarik, 

dan perlu untuk diteliti harus dijabarkan dengan jelas di latar belakang masalah. 

 

6.2.1.2 Rumusan Masalah (wajib ada) 

Rumusan masalah penelitian menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian 

dan dirumuskan berdasarkan gejala masalah yang muncul disertai dengan dukungan 

teori dan logika berpikir yang tepat. Rumusan masalah suatu penelitian harus relevan, 

dapat dijalankan dalam realitasnya, dan menarik. Mahasiswa harus dapat menjawab 

dengan jelas dalam menulis rumusan masalah mencakup “apa yang menjadi masalah?” 

dan “mengapa masalah tersebut menjadi topik perbincangan, penting, dan/atau perlu 

diteliti?” Penyusunan rumusan masalah tidak dibuat dalam bentuk kalimat tanya, akan 

tetapi disusun berupa kalimat pertanyaan yang menunjukkan masalah penelitian. 

Rumusan masalah dirumuskan berdasarkan gejala masalah yang muncul. 

 

6.2.1.3 Pertanyaan Penelitian (tidak wajib ada). 

Bagian ini sama dengan yang ditulis pada usulan penelitian. Pertanyaan penelitian 

disusun secara singkat, jelas, dibuat dalam bentuk kalimat tanya, dan dapat diuji 

dengan memperhatikan ketersediaan data dalam menjawab pertanyaan yang telah 

diajukan. 

 

6.2.1.4 Tujuan Penelitian 

Bagian ini sama dengan yang ditulis pada usulan penelitian. Bagian ini menyebutkan 

secara spesifik tujuan yang ingin dicapai yang bersifat resiprokal dengan isi rumusan 

masalah. Pengungkapan tujuan pada bagian ini harus jelas, akurat, dan tidak 

menimbulkan interpretasi yang salah. Tujuan penelitian disajikan dalam kalimat 
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pernyataan. (sama dengan yang ditulis pada usulan penelitian). 

 

6.2.1.5 Motivasi Penelitian 

Bagian ini memuat penjelasan tentang pentingnya penelitian dan kerugian yang 

kemungkinan akan timbul atau potensi manfaat yang hilang jika penelitian tersebut 

tidak dilakukan. 

 

6.2.1.6 Manfaat Penelitian 

Bagian ini memaparkan manfaat penelitian baik dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan maupun dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara. Bagian ini 

dapat juga memaparkan kontribusi dan/atau manfaat praktis, teoretis, dan kebijakan. 

Kontribusi praktis menunjukkan bagaimana manfaat penelitian dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari atau dapat memperbaiki praktik yang ada. Kontribusi 

teoretis menunjukkan bagaimana hasil penelitian bermanfaat dalam pengembangan 

teori yang ada. Kontribusi kebijakan menunjukkan bagaimana hasil penelitian 

bermanfaat dalam proses pembuatan kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas. 

 

6.2.1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Bagian ini memuat penggunaan asumsi-asumsi dalam penelitian yang juga merupakan 

penegasan atas batasan masalah yang diteliti. Variabel dan indikator dalam penelitian 

ini perlu dijabarkan secara spesifik. 

 

6.2.1.8 Sistematika Penulisan 

Bagian ini menjelaskan tentang pengorganisasian penulisan karya tulis ilmiah secara 

singkat beserta penjelasan mengenai isi dari karya tulis ilmiah. 

 
6.2.2 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

6.2.2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan acuan/kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. 

Peneliti harus memaparkan kajian yang mendalam tentang teori yang terkait dengan 

penelitian. Teori-teori yang dijelaskan di bagian ini adalah teori-teori yang mapan 

seperti teori keagenan, teori organisasi, teori konsumsi, teori perilaku, dan sebagainya. 

Penelitian memerlukan landasan teori yang memenuhi prinsip kemutakhiran dan 

prinsip relevansi. Prinsip kemutakhiran berkaitan dengan ilmu yang digunakan dan 

hendaknya merupakan teori yang dipandang paling mutakhir dan representatif. 

Prinsip relevansi berarti menyajikan landasan teori yang berkaitan erat dengan 

masalah yang ada di dalam penelitian. 

 

6.2.2.2 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang temuan atau hasil penelitian- 

penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka 

harus menunjukkan bahwa permasalahan yang diteliti belum terjawab secara jelas dan 
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terperinci. Fakta yang dikemukakan dalam bagian ini harus melalui sumber aslinya 

dengan mencantumkan nama pengarang/penulis serta tahun terbitnya sesuai dengan 

yang ada pada daftar rujukan. 

 

6.2.2.3 Kerangka Teori (jika diperlukan) 

Kerangka teori merupakan hubungan antarkonsep berdasarkan studi empiris. 

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan teori 

yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. 

 

6.2.2.4 Kerangka Konseptual (jika diperlukan) 

Uraian mengenai alur riset dan variabel-variabel yang hendak diteliti berdasarkan 

landasan teori dan tinjauan pustaka dengan menggunakan narasi sendiri tanpa harus 

mencatumkan nama penulis (pengarang). 

 

6.2.2.5 Hipotesis (jika ada) 

Bagian ini memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori tentang 

jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi yang selanjutnya harus diuji 

kebenarannya. Hipotesis dikembangkan berdasarkan relevansi teori, logika sebab 

akibat berdasarkan teori yang ada, dan penelitian sebelumnya, hipotesis dirumuskan 

dalam kalimat pernyataan (bukan pertanyaan) yang ringkas dan jelas. Perumusan 

hipotesis yang ilmiah hendaknya dilakukan dengan cermat, teliti, terarah secara logis, 

dan dapat diuji. Terdapat dua macam pengujian hipotesis yaitu pengujian hipotesis 

satu arah dan pengujian hipotesis dua arah. Uji hipotesis satu arah digunakan untuk 

menguji hipotesis yang sudah diketahui arahnya sedangkan uji hipotesis dua arah 

digunakan untuk menguji hipotesis yang belum diketahui arahnya. 

 
6.2.3 BAB III. METODE PENELITIAN 

6.2.3.1 Desain Penelitian 

Fungsi dari desain penelitian adalah sebagai acuan strategi penelitian agar peneliti 

dapat memperoleh data dan alat penelitian yang valid sesuai dengan karateristik dan 

tujuan penelitian. Desain penelitian merupakan arahan yang digunakan untuk 

menghubungkan antara pertanyaan penelitian dengan metode penelitian. Bagian ini 

juga memuat penjelasan singkat tentang metode yang diambil untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Terdapat tiga desain penelitian paling umum digunakan, yaitu 

eksplorasi, deskripsi, dan eksplanatori. 

 

6.2.3.2 Kehadiran Peneliti (Kualitatif) 

Peneliti dalam bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. lnstrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi 

fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena 

itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. 

Kehadiran peneliti ini harus dilukiskan secara eksplisit dalam tulisan hasil penelitian. 
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Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, 

atau pengamat penuh. Di samping itu, perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti 

diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. 

 

6.2.3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti harus menyebutkan tempat dan kondisi wilayah serta waktu pelaksanaan 

penelitian jika penelitiannya adalah penelitian lapangan. Uraian tempat dan kondisi 

wilayah penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan memilih 

lokasi. Jika perlu disertakan peta lokasi. Alasan-alasan seperti dekat dengan rumah 

peneliti, pernah bekerja di tempat itu, atau peneliti mengenal baik orang-orang kunci, 

harus dihindari. 

 

6.2.3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu 

atau beberapa hal. Sampel adalah bagian kecil (miniatur) dari populasi. Sampel harus 

akurat dan presisi. Akurat berarti relevan dan tidak bias. Presisi berarti jumlah sampel 

harus mencukupi dan/atau sesuai dengan yang disyaratkan oleh perangkat lunak 

statistika. 

 

6.2.3.5 Jenis dan Sumber Data 

Peneliti memilih jenis dan sumber data yang paling tepat atau sesuai dengan penelitian 

yang dilakukannya. Jenis dan sumber data berhubungan dengan pemilihan metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Jenis data dapat dikelompokkan 

menjadi data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Data subjek diklasifikasikan 

berdasarkan bentuk tanggapan yang diberikan berupa lisan (verbal), tertulis dan 

ekspresi. Data fisik adalah jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda 

fisik, sedangkan data dokumenter adalah data penelitian yang antara lain berupa surat- 

surat, notulen hasil rapat, memo atau laporan program. 

Secara umum bentuk jenis data penelitian berupa data kuantitatif dan kualitatif. 

Sumber data merupakan faktor penting dalam pertimbangan penentuan metode 

pengumpulan data. Sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), 

misalnya data kuesioner yang diperoleh dari responden atau data hasil wawancara 

peneliti dengan narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

sumber yang sudah ada, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa laporan 

keuangan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah/buletin, dan 

sebagainya. 

Khusus untuk penelitian kualitatif, uraian terkait dengan data meliputi apa saja yang 

dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan untuk data 

yang dimaksud, dan dengan cara bagaimana data diperoleh. Uraian demikian dapat 

menunjukkan kredibilitas sumber data. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

bola salju (snowballing samples) dan triangulasi harus dijelaskan dalam konteks 
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ini. lstilah pengambilan sampel dihubungkan dengan keterwakilan/representasi 

masalah, bukan untuk melakukan generalisasi pengambilan sampel dikenakan untuk 

situasi, subjek, informan, dan waktu. 

 

6.2.3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana data dikumpulkan dan mencakup langkah- 

langkah pengumpulan data, waktu pelaksanaan pengumpulan data, dan teknik yang 

digunakan. 

 

6.2.3.7 Definisi Operasional Variabel 

Bagian ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel. Penegasan istilah yang 

dipakai dalam penelitian perlu ditampilkan agar tidak timbul perbedaan pengertian 

atau kesalahpahaman makna. Istilah yang perlu diberikan penegasan adalah istilah- 

istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dalam penelitian. 

 

6.2.3.8 Instrumen Penelitian 

Bagian ini memaparkan instrumen yang digunakan, tata cara pengembangan 

instrumen, dan persyaratan mengenai reliabilitas dan validitas. 

 

6.2.3.9 Teknik Keabsahan Data 

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memeroleh keabsahan 

temuannya. Dijelaskan penerapan teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, 

observasi yang mendalam, triangulasi (sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan 

sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota 

untuk menjamin validitas temuan. Selanjutnya, dijelaskan pula pengecekan 

kemungkinan temuan ditransfer ke latar lain (transferability), ketergantungan pada 

konteksnya (dependability), dan dapat tidaknya dikonfirmasikan pada sumbernya 

(confirmability). Kredibilitas (credibility) berkaitan dengan faktor untuk membangun 

kepercayaan yaitu peneliti berusaha memastikan langkah penelitian sesuai dengan 

kemampuan diri peneliti. Transferablilitas (transferability), berkaitan dengan data 

yang dapat diterapkan dalam kondisi lain terutama dalam populasi yang lebih besar. 

Tingkat ketergantungan (dependability), berkaitan dengan model penelitian yang 

dapat diterapkan berulang-ulang yaitu bila dikerjakan secara berulang-ulang dengan 

konteks yang sama, metode yang sama dan dengan peserta sama, maka hasil yang 

sama akan diperoleh. Konfirmabilitas, (confirmability) menerangkan mengenai 

keobyektifan suatu penelitian dan hal ini dilakukan untuk meminimalisir bias peneliti. 

Di sini peneliti mengakui keyakinan peneliti dalam membuat keputusan dan metode 

yang diambil. 

 

6.2.3.10 Teknik Analisis Data 

Bagian ini menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan 

alasan mengapa jenis analisis data tersebut digunakan dalam penelitian. Pemilihan 
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jenis analisis data ditentukan dari kebutuhan penelitian dan tetap searah dengan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai. 

 
6.2.4 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat dua bagian besar, yaitu bagian pertama yang berisi uraian tentang 

deskripsi/karakteristik data dan bagian kedua yang memuat uraian tentang hasil 

pengujian hipotesis. Bagian ini juga berisi pembahasan atas temuan penelitian. lsi 

pembahasan memuat justifikasi mengapa hipotesis terdukung atau tidak terdukung. 

Khusus untuk penelitian yang tidak memuat hipotesis, bagian ini menjabarkan proses 

penelitian yang dilakukan dan pembahasan hasil penelitian. 

 
6.2.4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian kuantitatif menyajikan hasil analisis data secara deskriptif dan induktif, 

menjelaskan mengenai deskripsi jawaban responden terhadap indikator dan variabel 

penelitian, hasil analisis univariate, bivariate atau multivariate. Hasil penelitian dapat 

dilengkapi dengan tabel, grafik, foto, narasi rekaman video dan sebagainya. Hasil 

penelitian tersebut akan dijelaskan deskripsinya masing-masing agar pembaca dapat 

memahaminya. 

a. Deskripsi Data 

Bagian ini berisi tentang uraian data yang diperoleh. Deskripsi data dapat disajikan 

dalam statistik deskriptif, distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik atau 

histogram, nilai rerata, dan lain sebagainya. 

 
b. Pengujian Hipotesis 

Penjelasan tentang pengembangan, pengujian, dan hasil hipotesis secara ringkas 

dan padat dipaparkan dalam bagian ini. Penjelasan dibatasi pada interpretasi atas 

hasil olah data pada angka statistik dan arti hasil tersebut. 

Penelitian kualitatif menyajikan hasil atau deskripsi temuan berupa hasil observasi 

aktif, hasil wawancara dengan informan, hasil wawancara dengan responden, hasil 

diskusi kelompok terfokus, atau hasil studi dokumentasi yang diperoleh. 

 
6.2.4.2 Pembahasan 

Bagian pembahasan menguraikan penjelasan teoritik, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Pembasahan hasil penelitian dapat juga disusun melalui perbandingan 

antara hasil yang diperoleh dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang 

menggunakan hipotesis menguraikan apakah hipotesis terdukung atau tidak terdukung 

oleh teori dan bukti ilmiah yang disertai dengan penalaran logis. Khusus untuk temuan 

penelitian yang tiidak mendukung hipotesis, peneliti harus menjelaskan mengapa 

temuannya tidak sejalan dengan hipotesis. Faktor-faktor yang perlu dijelaskan terkait 

dengan hipotesis yang tidak terdukung dapat berupa faktor nonmetodologi (misal 
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intervensi variabel lain), kesalahan metodologi (misal penggunaan instrumen kurang 

reliabel), dan adanya temuan baru. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut maka 

dapat menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya. Jika hipotesis tidak terdukung 

karena alasan temuan baru, maka perlu berhati-hati memberi penjelasan, apakah 

fenomena yang diteliti memang sudah berbeda dengan fenomena pada saat teori 

ditemukan. Selain itu, pembahasan hasil penelitian juga bertujuan untuk memaparkan 

perihal modifikasi teori yang begitu penting jika maksud dari penelitian itu adalah 

menelaah teori. Hendaknya peneliti menjelaskan bagaimana memodifikasi teori jika 

ditolak sebagian dan menyertakan rumus baru jika teori secara keseluruhan ditolak. 

 
6.2.5 BAB V. PENUTUP 

6.2.5.1 Simpulan 

Simpulan merupakan hasil penelitian yang dijelaskan dengan singkat, tepat, dan terkait 

langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Simpulan menjawab tujuan 

penelitian dan merupakan ringkasan temuan penelitian. 

 
6.2.5.2 Keterbatasan (Tidak wajib) 

Bagian ini memaparkan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitian bukan karena faktor kemalasan. Keterbatasan memaparkan 

hal yang tidak dapat dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dan harus 

disertai dengan penjelasan mengenai manfaat positif yang mungkin terjadi jika 

peneliti dapat melakukan hal tersebut. Keterbatasan yang sering dihadapi 

menyangkut dua hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa 

dilakukan karena alas an-alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor 

logistik. Kedua, keterbatasan penelitian berupa kendala yang bersumber dari adat, 

tradisi, etika dan kepercayaan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mencari 

data yang diinginkan. 

 
6.2.5.3 Implikasi 

Implikasi dari temuan penelitian mencakup dua hal, yakni implikasi praktis dan 

teoretis. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi temuan penelitian terhadap 

penguatan pelaksanaan praktis (dalam praktik di lapangan). Implikasi teoretis 

berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori ilmu yang ada. 

 
6.2.5.4 Saran 

Saran dinyatakan secara terpisah. Saran dibuat berdasarkan hasil penelitian dan 

pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada para peneliti lain yang akan melanjutkan 

atau mengembangkan penelitian. Saran juga dapat ditujukan kepada pihak pemakai 

hasil penelitian, misalnya para praktisi dan pemegang kebijakan. Saran sebaiknya 

dikemukakan dengan bahasa yang rinci dan operasional, sehingga pihak terkait yang 

hendak melaksanakan saran tersebut dapat dengan mudah melaksanakan saran 

tersebut. 
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6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir memuat daftar rujukan dan lampiran. 

 
6.3.1 Daftar Rujukan 

Daftar rujukan hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian (bukan 

seluruh sumber yang digunakan peneliti tapi tidak digunakan untuk sitasi), disusun ke 

bawah menurut abjad berdasarkan nama belakang penulis atau pengarang pertama 

(kecuali nama-nama Tionghoa), tanpa menggunakan nomor urut, dan jika daftar 

rujukan lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya menjorok 10 ketukan 

dari sembir kiri. 

 
6.3.2 Lampiran (jika ada) 

Lampiran memuat keterangan atau penjelasan-penjelasan yang lebih detail yang 

dianggap perlu di dalam penulisan usulan karya tulis ilmiah. Lampiran ini berguna 

sebagai pelengkap uraian yang telah disajikan dalam bagian utama karya tulis ilmiah. 

Adapun keterangan- keterangan yang dimaksud dapat berbentuk tabel, gambar, 

dokumen seperti kuesioner, atau bentuk lainnya yang sifatnya hanya melengkapi 

uraian yang telah disajikan dalam usulan penelitian. Format lampiran disesuaikan 

dengan kebijaksanaan pembimbing dan kebutuhan penelitian. Peneliti tidak harus 

selalu menampilkan lampiran dalam bentuk cetak (hard copy), tetapi dapat juga 

melampirkan dokumen dalam bentuk elektronik (soft file). 

 
6.3.3 Biodata Penulis 

Biodata penulis dimasukkan di bagian akhir karya tulis. Format biodata penulis tidak 

ada aturan baku tertentu. Akan tetapi minimal mencakup bagian-bagian seperti yang 

ada dalam Lampiran 28. 
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BAB VII 

 

TATA CARA PENULISAN 

 

Tata cara penulisan meliputi: bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, tabel, 

gambar, bahasa, dan penulisan nama. 

 

7.1 Bahan dan Ukuran 

Bahan dan ukuran naskah, sampul, warna sampul, tulisan pada sampul, dan ukuran 

diuraikan berikut ini. 

 

7.1.1 Naskah 

Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 gr/m
2
 menggunakan tinta berwarna hitam dan 

tidak dicetak bolak-balik. Jika ada gambar, skema, foto, dan/atau peta, maka boleh 

dicetak berwarna dengan pilihan warna yang jelas dan kontras. 

 

7.1.2 Sampul 

Sampul dibuat dari kertas Buffalo atau yang sejenis dan sebaiknya diperkuat dengan 

karton dan dilapisi dengan plastik (dilaminating). Tulisan yang tercetak pada sampul 

sama dengan yang terdapat pada halaman judul. 

 

7.1.3 Warna Sampul 

Warna sampul disesuaikan dengan jenjang studi. 

a. FEB (Biru Benhur) c.   FKTPK (Hijau)  e. FIKES (Putih) 

b. FKIP (Merah) d. Pasca (Hitam) 
 

7.1.4 Ukuran 

Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 (297 x 210 mm). 

 

7.2 Pengetikan 

Bagian pengetikan ini menyajikan jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas 

tepi, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian 

ke bawah, dan letak simetris. 

 

7.2.1 Jenis Huruf 

Jenis huruf yang dapat dipakai untuk penulisan skripsi dan tesis adalah Times New 

Roman. 

7.2.2 Ukuran Huruf 

Secara umum, ukuran huruf yang digunakan adalah 12. Namun untuk bagian-bagian 

tertentu menggunakan ukuran berbeda, sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut 

ini. Khusus untuk teks arab menggunakan font Traditional Arabic ukuran 18. 
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Ukuran Huruf Bagian Karya tulis ilmiah 

 

12 

Judul bab 

Nama dan NIM peneliti pada halaman sampul 

Tujuan tesis/disertasi 

Kata "disusun dan diajukan oleh" pada halaman judul 

 
10 

Kutipan langsung dari sumber rujukan 

Catatan kaki 

Sumber tabel/gambar. 

 

 

14 

Judul skripsi/tesis 

Judul halaman skripsi/tesis bagian depan 

Nama jurusan 

Nama fakultas dan nama universitas pada halaman sampul 

Nama fakultas dan nama universitas pada halaman judul 

Nama kota, dan tahun pada halaman sampul dan halaman judul 

 

18 

Kata “skripsi/tesis” pada halaman sampul 

Kata “skripsi/tesis” pada halaman judul 

Kata “skripsi/tesis” pada halaman pengesahan 
Kata "lembar persetujuan" 

 

7.2.3 Modus Huruf 

Ketentuan penggunaan huruf normal, miring (italic) dan tebal (bold) dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

 
Modus Huruf Bagian Karya tulis ilmiah 

Normal 
Teks induk, abstrak bahasa lndonesia, kata kunci, tabel, gambar, bagan, dan 

lampiran 

 
Miring 

Bahasa asing dan bahasa daerah, istilah yang belum lazim, bagian penting, dan 

bagian pada daftar rujukan yaitu judul-judul buku, judul peraturan yang 

dirujuk, nama jurnal, nama prosiding, nama seminar/simposium, judul artikel 

dan judul berita dari majalah/surat kabar 

 

 

 
 

Tebal 

Judul bab 

Judul subbab 

Sub-sub bab 

Judul gambar (hanya nama/nomor tabel) 

Contoh: Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

Judul tabel (hanya nama/nomor tabel) 

Contoh: Tabel 4.1 Proses Pengambilan Sampel 

Judul lampiran (hanya nama/nomor lampiran) 

Contoh: Lampiran 1 Sampel Penelitian 

 

7.2.4 Bilangan dan Satuan 

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali jika terdapat pada permulaan kalimat, 

maka bilangan tersebut harus dieja. 

Contoh: 

a. Produksi perusahaan setiap tahun meningkat sebesar 5.000 unit. 

b. Lima puluh ribu jiwa meninggal dalam bencana tersebut. 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma bukan dengan titik. 

Contoh: 

Rata-rata berat telur adalah 25,25 g. 

c. Bilangan yang mendapatkan akhiran -an dituliskan serangkai dengan unsur yang 

terdekat bila dinyatakan dengan huruf atau digunakan tanda hubung (-) bila 
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dinyatakan dengan angka. Contoh: angkatan 60-an. 

d. Kata bilangan tingkat dituliskan serangkai dengan unsur yang terdekat bila 

dinyatakan dengan huruf, dituliskan dengan tanda hubung (-) bila dinyatakan 

dengan angka Arab, atau dapat dinyatakan dengan angka Romawi. Contoh: kedua 

belas atau ke-12 atau Xll. 

e. Penulisan kata dalam tanda kurung dari angka tidak diperkenankan kecuali 

dokumen resmi, seperti akta, kuitansi, wesel pos, dan cek dapat menggunakan 

angka dan huruf sekaligus. Berikut ini adalah contoh yang salah: 5 (lima), 100 

(seratus). 

f. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya. 

Contoh: 

50 km, 10 kg, Rp2.500 
 

7.2.5 Jarak Baris 

Penggunaan jarak baris bervariasi untuk setiap bagian yang ada pada skripsi atau tesis 

Ketentuan mengenai jarak baris dalam pengetikan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Jarak Baris Bagian Karya tulis ilmiah 

 

2 

Teks naskah bagian inti 

Jarak antara judul subbab dengan awal teks 

Jarak antara nomor bab dengan judul bab 

Jarak antara paragraf 

 
1 

Teks abstrak Kutipan langsung 

Judul tabel Judul gambar 

Notasi Rujukan satu dengan rujukan lainnya pada “Daftar 
rujukan” 

1,5 Naskah dalam tabel 

4 Jarak antara judul bab dengan subbab 

3 
Jarak akhir teks dengan judul sub bab berikutnya 

Jarak tabel/gambar dengan dengan teks sebelum dan sesudah 

Khusus untuk Bagian Awal seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, 

dan daftar istilah, jarak spasi adalah 1, tetapi diberi jeda satu baris kosong untuk tiap butir 

bagiannya 

 

7.2.6 Batas Tepi 

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas diatur sebagai berikut: 

a. Tepi atas: 4 cm. 

b. Tepi bawah: 3 cm. 

c. Tepi kiri: 4 cm. 

d. Tepi kanan: 3 cm. 

 

7.2.7 Pengisian Ruang 

Ruang yang terdapat pada halaman naskah harus terisi penuh. Artinya, pengetikan 

harus dimulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan sehingga tidak ada ruang 

yang terbuang, kecuali jika memulai alinea baru, memasukkan persamaan, tabel, 
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gambar, judul subbab, atau hal-hal lain yang khusus. Jika menggunakan perangkat 

lunak (seperti Microsoft Word), pilih alternatif justified. 

 

7.2.8 Alinea Baru 

Alinea baru yang berada tepat di bawah judul bab, subbab, atau anak subbab ditulis 

rata kiri. Alinea baru setelahnya ditulis menjorok pada ketikan yang ke-5 dari batas 

tepi kiri. Jika menggunakan perangkat lunak, maka alinea baru tersebut dapat dimulai 

mengikuti pengaturan otomatis tab dari perangkat lunak tersebut. 

 

7.2.9 Permulaan Kalimat 

Kalimat diawali dengan huruf besar (kapital). Bilangan, lambang, atau rumus kimia 

yang memulai suatu kalimat harus dieja dengan huruf. Contoh: “Sepuluh ekor tikus...” 

 

7.2.10 Judul Bab, Judul Subbab, dan Judul Anak Subbab 

a. Judul bab ditulis simetris di tengah-tengah kertas, ditebalkan, dan ditulis dengan 

huruf besar (kapital). Judul ditulis dengan jarak 4 cm dari tepi atas kertas tanpa 

diakhiri dengan titik. 

b. Judul subbab diketik mulai dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya penulisan judul 

headline style, yaitu semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata 

penghubung dan kata depan, dan semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan 

titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru di bawah 

judul, tetapi rata kiri. Alinea selanjutnya ditulis menjorok sesuai ketentuan. 

c. Judul anak subbab diketik mulai dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya penulisan 

judul sentence style, yaitu awal kata pertama ditulis dengan huruf besar (kapital) 

dan awal dari kata-kata selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Semua kata dicetak 

tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai 

dengan alinea baru di bawah judul, tetapi rata kiri. Alinea selanjutnya ditulis 

menjorok sesuai ketentuan. 

d. Jika di dalam anak subbab masih terdapat segmen-segmen, maka judul segmen 

dimulai dari ketikan ke-5 (1 tab) dari sisi kiri, ditulis dengan gaya penulisan judul 

sentence style, diikuti dengan tada titik (.) dan dicetak tebal. Kalimat pertama yang 

menyusul kemudian, diketik terus ke belakang dalam satu baris dengan judul 

segmen. Judul segmen dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang 

berfungsi sebagai subjudul ditempatkan paling depan dan dicetak tebal. 

(Contoh penulisan judul bab, subbab, dan anak subbab tertera pada Lampiran 20- 

21) 

 

7.2.11 Perincian ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah 

nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan bulir 

seperti garis penghubung (-) atau titik tebal (.) yang ditempatkan di depan perincian 

tidak dibenarkan. 
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7.2.12 Letak Simetris 

Gambar, tabel, persamaan, dan judul bab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan 

pengetikan. 

 

7.3 Penomoran dan Tata Letak 

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel, gambar, dan persamaan. 

 

7.3.1 Halaman 

a. Bagian awal karya tulis ilmiah: halaman judul sampai dengan intisari diberi nomor 

halaman dengan angka Romawi kecil (i, ii, iii...). 

b. Bagian utama dan bagian akhir: Pendahuluan (Bab I) sampai dengan halaman 

terakhir, memakai angka Arab (1, 2, 3...) sebagai nomor halaman. 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. Untuk halaman yang memuat 

judul bab, nomor halaman ditulis di sebelah kanan bawah. 

d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi 

atas atau tepi bawah. 

 
7.3.2 Tabel 

Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab. Sistem penomoran tabel adalah rangkap 

dua yaitu nomor bab diikuti tanda titik kemudian nomor tabel, contoh: Tabel 2.5, Tabel 

3.8, Tabel 4.3, dan sebagainya (contoh penomoran tabel dapat dilihat pada Lampiran 

22). Tanda titik (.) pada judul tabel dan gambar, tidak dipakai di belakang angka 

terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka. Tabel dapat 

membantu peneliti untuk menyajikan data atau informasi yang berbentuk matriks. 

Pengaturan penulisan tabel adalah sebagai berikut. 

a. Tabel harus mampu mengomunikasikan maknanya sendiri sehingga pembaca 

dapat memahami tabel tersebut langsung tanpa perlu membaca teksnya (self- 

contained). Karena itu penyajian tabel harus dibuat secara jelas dan disajikan 

dengan rapi. 

b. Kemunculan tabel dalam naskah biasanya diletakkan setelah teks paragraf dimana 

tabel tersebut disebutkan. Akan tetapi, hal ini dapat membuat tatanan yang kurang 

rapi seperti memungkinkan adanya ruang kosong dalam halaman tersebut atau bisa 

jadi tabel berpindah ke halaman selanjutnya. Oleh karena itu, pada pengeditan 

tahap yang terakhir tabel dapat diletakkan: (1) tidak harus tepat setelah paragraf di 

mana tabel tersebut disebutkan, dapat jauh setelahnya asalkan masih dalam satu 

halaman; (2) sebelum paragraf yang menyebutkan tabel tersebut, asalkan masih 

dalam satu halaman. 

c. Tabel-tabel kecil juga dapat dikelompokkan dalam satu halaman dan masing- 

masing tabel mempunyai nomor dan judul masing-masing. 

d. Setiap tabel harus mempunyai nomor dan judul. Nomor dan judul tabel ditulis dari 

tepi kiri dan diletakkan di atas tabel. Judul tabel tidak diakhiri dengan tanda titik. 

Judul tabel tidak ditebalkan. 
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e. Jika tabel terlalu besar dan lebar, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

1) Mengubah orientasi kertas menjadi memanjang (landscape). Jika langkah ini 

diambil, bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri atas dan dilengkapi 

dengan nomor dan judul. 

2) Membuat tabel bersebelahan, jika sebuah tabel panjangnya lebih dari satu 

halaman tetapi lebarnya hanya setengah halaman, maka tabel tersebut dapat 

dijadikan dua dan ditempatkan bersebelahan dalam satu halaman. Pisahkan dua 

tabel tersebut dengan garis vertikal di tengah halaman. Kedua tabel tetap 

mempunyai kepala tabel. 

3) Membuat tabel menjadi beberapa halaman yang berkelanjutan. Jika langkah ini 

diambil, maka di setiap halaman harus tetap dituliskan kepala tabelnya. 

4) Memecah isi tabel menjadi beberapa tabel yang lebih kecil sehingga ukurannya 

muat untuk ditampilkan dalam satu halaman. 

5) Membuat dan mencetak tabel dalam ukuran aslinya (tanpa harus diperkecil 

atau dipisah), dilipat sesuai dengan ukuran halaman lain kemudian 

ditempatkan di dalam lampiran. 

f. Kolom–kolom diberi nama (di dalam kepala tabel) dan juga dipastikan agar 

pemisahan antara satu kolom dengan yang lain cukup tegas. 

g. Tabel ditempatkan simetris di tengah. 

h. Output dari perangkat lunak komputer (misal SPSS) tidak boleh di copy dan paste 

menjadi tabel. Output tersebut diketik ulang untuk menjadi tabel. Nama variabel 

singkatan diganti menjadi nama yang lebih mudah dibaca. Misal, variabel OwnCon 

yang tertulis di program, ditulis ulang menjadi Konsentrasi Kepemilikan, agar 

lebih mudah dibaca dan dipahami. 

i. Penulisan tabel dapat menjadi lebih mudah jika menggunakan pengaturan table 

dalam perangkat lunak (seperti Microsoft Word). 

 

7.3.3 Gambar 

Gambar (termasuk bagan, grafik, foto, dan peta) diberi nomor dengan angka Arab 

(contoh penomoran gambar dapat dilihat di Lampiran 23). Sistem penomoran gambar 

sama dengan sistem penomoran tabel. Dalam judul tabel dan gambar, tanda titik (.) 

tidak dipakai di belakang angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 

satu angka. 

Karya tulis ilmiah seringkali membutuhkan gambar, yang meliputi grafik, bagan, 

foto, peta, dan sebagainya, untuk menampilkan data atau informasi. Berikut adalah 

tata cara menampilkan gambar dalam karya tulis ilmiah. 

a. Penyajian gambar harus bersifat self-contained, sehingga pembaca tidak perlu 

membuka teks untuk memahami gambar tersebut. Karena itu, penyajian gambar 

perlu dilengkapi dengan penjelasan yang memadai. Aspek kerapian juga harus 

diperhatikan dalam penyajian gambar. 

b. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan dalam 

penomoran). 
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c. Nomor gambar diikuti dengan judul gambar, dalam hal ini sebaiknya 

menggunakan pengaturan caption pada perangkat lunak untuk menghindari judul 

terpisah dari gambar. Nomor dan judul gambar diletakkan di bagian bawah gambar 

dan ditulis mulai dari tepi kiri tepat di bawah gambar. 

d. Gambar tidak boleh dipenggal. 

e. Keterangan gambar ditulis pada tempat-tempat yang kosong di dalam gambar, 

tetapi tidak disarankan untuk ditampilkan pada halaman lain. 

f. Bila gambar ditampilkan melebar sepanjang tinggi kertas (landscape), maka 

bagian atas gambar harus diletakan di sebelah kiri kertas. 

g. Ukuran gambar (panjang dan lebar) diusahakan dalam ukuran wajar (jangan terlalu 

besar atau kecil). 

h. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi 

atau ekstrapolasi. 

i. Letak gambar diatur dengan simetris. 

 

7.3.4 Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus, dan lain-lainnya ditulis dengan angka 

Arab di dalam kurung dan ditempatkan didekat batas tepi kanan. 

Contoh: 

 
𝐶𝑅𝐷 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐷𝑈 + 𝛽2𝑆𝐴𝐶 + 𝛽3𝑀𝐴𝐶 + 𝛽4𝑅𝑀𝐶 + 𝛽5𝐴𝑈𝐷 + 𝛽6𝑆𝑇𝑆 + 𝜀 (1) 

 
7.4 Bahasa 

Bahasa merupakan faktor penting yang harus diperhatikan ketika menulis karya tulis 

ilmiah. Kualitas dari karya tulis ilmiah tidak hanya ditilik dari metode dan hasil 

penelitian saja, tetapi juga dari sisi penyampaiannya melalui kata-kata yang tertuang 

dalam karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah harus memperhatikan 

kaidah bahasa dalam penulisan akademik yang benar. Aturan bahasa dalam karya tulis 

ilmiah diatur sebagai berikut: 

 

7.4.1 Bahasa yang Dipakai 

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku (dalam kalimat terdapat subjek, 

predikat dan agar lebih sempurna, dapat ditambah dengan objek dan keterangan). 

Ejaan dan penggunaan tanda baca disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

yang terbaru (saat ini adalah Permendikbud no. 50 tahun 2015). Kosakata dalam 

bahasa Indonesia merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

 

7.4.2 Bentuk Kalimat 

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama atau orang 

kedua (saya, aku, kita, engkau, dan lain-lainnya), tetapi ditulis dalam bentuk pasif. 

Pada penyajian ucapan terima kasih di dalam prakata, kata saya diganti dengan 

penulis. 
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7.4.3 Istilah 

a. Istilah yang dipakai dalam penelitian adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau 

kata serapan yang sudah baku sesuai dengan KBBI. 

b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, maka dicetak miring dan dijelaskan 

artinya. 

 
7.4.4 Kesalahan Umum (yang sering terjadi) 

a. Kata penghubung seperti sehingga dan sedangkan tidak boleh dipakai untuk 

memulai kalimat. 

b. Kata depan pada sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakan di depan 

subyek (merusak susunan kalimat). 

c. Kata di mana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya dan diperlakukan seperti 

kata where dan of dalam bahasa Inggris. Bentuk yang demikian dalam bahasa 

Indonesia tidaklah baku dan tidak dipakai dalam tulisan akademik. 

d. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. 

e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat, misalnya “:” harus ditulis setelah 

kata terakhir tanpa spasi. 

 

7.4.5 Istilah Baru 

Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan 

asalkan digunakan secara konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu 

diberikan padanannya dalam bahasa asing di dalam tanda kurung. Jika menggunakan 

istilah baru, sebaiknya dibuat daftar istilah. 
 

7.4.6 Catatan Bawah 

Catatatn bawah jika diperlukan dalam naskah ditulis dengan jarak satu spasi dan font 

10 pt. 

 
7.4.7 Penulisan Kutipan 

Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, diketik dua spasi menyatu dengan kalimat 

sebelumnya, diawali dan diakhir tanda petik (“…”). 

Contoh: 

Menurut Arfan (1998:28), “Mahasisa sering merasa kesulitan menggunakan 

gaya penulisan APA khususnya pada penggunaan pertama kali.” 

 
Kutipan langsung yang terdiri dari dari empat baris atau lebih, ditulis terpisah dengan 

naskahnya, diketik masuk ½ inci dari tepi kiri (sama seperti penulisan awal paragraf), 

dan ditulis tanpa tanda kutip. 

Contoh: 

Neuman (2000:84) menarik kesimpulan berkaitan dengan penyajian hasil 

penelitian sebagai berikut: 

The postmodernist argues that the knowledge about social life created by a 
researcher may be better communicated through a skit or musical piece 
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than by a scholarly jounal article. lts value lies in telling it story that may 

stimulate experiences within the people who read or encounter it. 

Postmodernism is anti elitist and reject the use of science to predict and to 

make policy decisions. Postmodernists oppose those who use positivist 

science to reinforce power relations and bureaucratic forms of kontrol over 

people. 

 

Jika dalam kutipan langsung terdapat bagian dari kalimat yang dihilangkan, tempat 

bagian yang dihilangkan tersebut diberi tanda ellipsis. Tanda ellipsis pada akhir 

kalimat diikuti dengan jumlah titik empat buah. 

Contoh: 
Neuman (2000:84) argues “… communicated through a skit or musical piece than by a scholarly jounal 

article. lts value lies … may stimulate experiences within the people who read or encounter it. 

Postmodernism is anti elitist and reject the use of science to predict and to make policy decisions 

Postmodernists oppose those who use positivist science ….” 
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BAB VIII 

 

SITASI DAN DAFTAR RUJUKAN 

 

8.1 Aturan Penulisan Sumber Kutipan 

a. Sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. 

b. Penempatan sumber kutipan (pada awal atau akhir kutipan) tidak boleh mengaburkan 

bagian yang dikutip. 

c. Nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan 

halaman sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. (Pencantuman 

halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik dua). 

d. Jika penulis terdiri atas dua orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua 

menggunakan “dan” (tidak menggunakan simbol “&”; serta tidak menggunakan kata 

penghubung “and” walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah 

ditulis menggunakan bahasa Inggris). 

e. Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis 

sebagai sumber kutipan, diikuti et al., kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. 

(Catatan: et al. dalam bahasa Latin adalah singkatan dari et alia atau et alii, dalam 

bahasa Inggris berarti and others, dan dalam bahasa Indonesia berarti dan kawan- 

kawan). 

f. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan (buku, artikel, dll), maka yang 

disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli (bukan penerjemah), diikuti tahun 

penerbitan literatur asli (bukan tahun penerbitan hasil terjemahan). [Catatan: nama 

penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar rujukan] 

g. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang 

dikutip jelas letak halamannya (merujuk fakta yang secara khusus disebutkan pada 

halaman tertentu di dalam buku). 

h. Penulisan sitasi (sumber kutipan) menggunakan perangkat lunak Mendeley, EndNote 

atau Zotero. 

 

8.2 Cara Penulisan Sumber Kutipan 

a. Sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks: 

1) Satu sumber kutipan dengan satu penulis: Asyik (2006) menyatakan 

bahwa......; jika disertai dengan halaman: Asyik (2006: 289) menyatakan 

bahwa........; Menurut Asyik (2006: 289) ........... 

2) Satu sumber kutipan dengan dua penulis: Cooper dan Schlinder (2003: 24) 

………… 

3) Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis: Guan et al. (2009: 32) ………. 

 
b. Sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks: 

1) Satu sumber kutipan dengan satu penulis ............... (Asyik, 2006); jika disertai 
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dengan halaman:............ (Asyik, 2006: 289). 

2) Satu sumber kutipan dengan dua penulis: ......... (Cooper dan Schlinder, 2003: 

24). 

3) Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis: .......... (Guan et al., 2009: 32). 

 

c. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama: John (2006, 2007); jika tahun 

publikasi sama: Sumiyana (2007a, 2007b). 

 

d. Sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda: 

(Yermack, 1997; Aboody dan Kasznik, 2000; Guan et al., 2000). 

 

e. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga atau 

badan tertentu: Badan Pusat Statistik (2006); Ikatan Akuntan Indonesia (2011); 

Financial Accounting Standard Board (1984). 

 

f. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu peraturan 

atau undang-undang: Undang-Undang No. 12 Tahun 2012.......; Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2010......; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 45...... 

 

g. Kutipan berasal dari sumber kedua: Scott (2000) dalam Asyik (2009: 23) ....... ; 

Arthur Levitt (lihat Riharjo, 2008: 21) .... ; Andayani (2002) seperti dikutip Herlina 

(2009: 16) .... [Catatan: daftar rujukan hanya mencantumkan rujukan yang 

merupakan sumber kedua]. 

 

8.3 Aturan Penulisan Daftar Rujukan 

a. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya tulis ilmiah harus ada dalam Daftar 

rujukan, dan sebaliknya. 

b. Literatur yang dicantumkan dalam Daftar rujukan hanya literatur yang menjadi 

rujukan dan dikutip dalam karya tulis ilmiah. 

c. Daftar rujukan ditulis/diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. 

d. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih 

dulu, kemudian diikuti singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah, 

dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas lain dari literatur/pustaka yang 

dirujuk. 

e. Jika penulis lebih dari dua orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan “d”, 

dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut: nama 

depan dan nama tengah (disingkat) dilanjutkan nama belakang. [Untuk penulis 

kedua dan seterusnya, penulisan nama depan/tengah (singkatan) dan nama 

belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama]. 

f. Penulisan daftar rujukan tidak boleh menggunakan et al. sebagai pengganti nama 

penulis kedua dan seterusnya (berbeda dengan penulisan sumber kutipan seperti 
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dijelaskan pada aturan 5.1 huruf e) 

g. Kata penghubung seorang/beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan 

kata “dan” (tidak menggunakan simbol “&”; serta tidak menggunakan kata 

penghubung “and” walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh 

naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris). 

h. Cara penulisan setiap daftar rujukan berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur/ 

pustaka yang menjadi rujukan. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh. 

i. Daftar rujukan menggunakan perangkat lunak Mendeley, EndNote atau Zotero. 

 
8.4 Cara Penulisan Daftar Rujukan Buku Teks 

Aturan penulisan untuk daftar rujukan yang bersumber dari buku teks adalah sebagai 

berikut: 

Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), 

tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring), edisi buku, nama penerbit, kota 

penerbit. Jika penulis lebih dari dua orang, nama penulis pertama ditulis 

terbalik, dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya yang 

diawali dengan nama depan dan nama tengah (disingkat) lalu dilanjutkan 

dengan nama belakang. 

 

Contoh: 

Beams, F.A., J.H. Anthony, B. Bettinghaus, dan K.A. Smith. 2012. Advance 

Accounting. 11
th

 ed. Pearson Education. New Jersey. 

 

Wiley, J. 2006. Contemporary Financial Management. 3
rd

 ed. Mc. GrowHill. Los 

Angeles. 

 
Yaya, R., A.E. Martawireja, dan A. Abdurahim. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah: 

Teori dan Praktik Kontemporer. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Salemba Empat. 

Jakarta. 

 
Buku Teks Terjemahan 

Aturan penulisan untuk daftar rujukan yang bersumber dari buku teks terjemahan 

adalah sebagai berikut: 

Nama belakang penulis asli, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah 

(jika ada), tahun penerbitan, judul buku asli (dicetak miring), edisi/cetakan, 

nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku (dicetak 

miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Jika penulis lebih dari dua 

orang, nama penulis pertama ditulis terbalik, dilanjutkan penulisan nama 

penulis kedua dan seterusnya dengan urutan sebagai berikut: nama depan dan 

nama tengah (disingkat) dilanjutkan nama belakang. 
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Contoh: 

Baudrillard, J. 1970. La Société de Consommation. Nottingham Trent University. 

Clifton Lane, Nottingham. Terjemahan J.P. Mayer dan B.S. Turner. 1998. The 

Consumer Society: Myths and Structures. Sage Publication Inc. Thousand Oaks. 

London. 

 
Cresswell, J.W. 2008. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches. Third Edition. Sage Publication. California. Terjemahan A. 

Fawaid. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. 

Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 

 

Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2007. Intermediate Accounting. 

Twelfth Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA. Terjemahan E. Salim. 2008. 

Akuntansi Intermediate. Edisi Keduabelas. Jilid 2. Erlangga. Jakarta. 

 

Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi 

Aturan penulisan untuk daftar rujukan yang bersumber dari buku Buku Terbitan 
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Artikel dari Internet 
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Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), 

tahun, judul, alamat e-mail (dicetak miring), tanggal dan jam unduh. 
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Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), 
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Makalah Diskusi Panel. Extension Course Resistensi Gaya Hidup. Forum Studi 
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Berita dari Majalah atau Surat Kabar 
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Koran Tempo. 2002. Belajar dari Skandal Enron. 5 Februari. Halaman 21. Jakarta. 

 

Majalah Tempo. 2002. Jatuhnya Enron. No. XXXVIII. 23 Januari. Halaman 18. 
Jakarta. 

 

 

  



46 | Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan KISST) UM.Palopo  

DAFTAR RUJUKAN 

 

Bungin, B. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 

  

Bungin, B. 2015. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Predana Media. Jakarta. 
 

Bungin, B. 2017. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Rajawali. Jakarta. 

Bungin, B. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Prenada Media. Jakarta. 

Creswell, J. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. Sage Publication. London. 

 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 2016. Pedoman penulisan karya ilmiah: Skripsi, tesis, 

dan Disertasi. Universitas Gadjah Mada. 

 

Herdiansyah, H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. 

Salemba Empat. Jakarta. 

 

Neuman, W.L. 2010. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative 

Approaches. 7
Th

 Edition. Pearson. Boston. Terjemahan E.T. Sofia. 2016. 

Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi 

Ketujuh. Indeks. Jakarta. 

 

Program Studi Manajemen Rumah Sakit Program Pascasarjana. 2018. Buku Panduan 

Tesis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. 2019. Panduan Penulisan Skripsi Tahun 

Akademik 2018/2019. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

Program Studi Pendidikan Matematika. 2019. Panduan dan Catatan Kegiatan 

Penulisan Skripsi & KISS. Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

Sekaran, U dan R. Bougie. 2013. Research Methods for Business: A Skill Building 

Approach. 5
Th

 Edition. United Kingdom. John Wiley. 

 

Turabian, K.L. 2010. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and 

Dissertations. University of Chicago Press. Chicago.  



47 | Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan KISST) UM.Palopo  

4 cm 

AN EMPIRICAL STUDY: CHARACTERISTICS OF 

BUSINESS ENTITIES AND CORPORATE GOVERNANCE 

ON RISK DISCLOSURE PRACTICES 

Usulan Penelitian Skripsi/Tesis 

5.5 cm 

4 cm 3 cm 

Oleh: 

Arfan Amrin 

29300015 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO 

2022 

 
3 cm 

Lampiran 1. Contoh Halaman Judul Usulan Penelitian 
 

Catatan: halaman judul proposal tidak diberi nomor halaman dan isi proposal dimulai dengan halaman 1. 

Maksud penulisan proposal karya tulis ilmiah disesuaikan dengan jenjang pendidikan penulis: Proposal 

Skripsi (untuk mahasiswa S1) dan Proposal Tesis (untuk mahasiswa S2). Nama program studi disesuaikan 

dengan program studi masing-masing. 

 

 

 



48 | Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan KISST) UM.Palopo  

4 cm 

AN EMPIRICAL STUDY: CHARACTERISTICS OF 

BUSINESS ENTITIES AND CORPORATE GOVERNANCE 

ON RISK DISCLOSURE PRACTICES 

Skripsi/Tesis 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S2 

Program Studi Akuntansi 

5.5 cm 

4 cm 3 cm 

Oleh: 

Arfan Amrin 

29300015 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO 

2022 

 
3 cm 

Lampiran 2. Contoh Sampul Depan dan Halaman Judul Karya Tulis Ilmiah 
 

Catatan: sampul depan dan halaman judul tidak diberi nomor halaman. Halaman judul dihitung sebagai 

halaman i. Jenis karya tulis ilmiah dan maksud penulisannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan 
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INTISARI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tata kelola korporat dan 

karaketeristik perusahaan dengan pengungkapan risiko perusahaan. Tata kelola 

korporat diproksikan dengan latar belakang pendidikan/keahlian direksi utama, 

ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, keberadaan komite 

pemantau/manajemen risiko, dan kualitas auditor eksternal. Karaketeristik perusahaan 

diproksikan dengan status dan umur perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 

Purposive sampling digunakan dengan total sampel 312 perusahaan nonkeuangan. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian 

menunjukkan variabel tata kelola perusahaan yang memiliki hubungan dan signifikan 

dengan pengungkapan risiko perusahaan meliputi ukuran komite audit, keberadaan 

komite pemantau/manajemen risiko dan kualitas auditor eksternal; variabel lainnya 

yaitu latar belakang pendidikan/keahlian direksi utama dan frekuensi rapat komite 

audit tidak berhubungan signifikan dengan pengungkapan risiko perusahaan. Variabel 

karakteristik perusahaan yaitu status perusahaan tidak berhubungan signifikan dengan 

pengungkapan risiko perusahaan; dan umur perusahaan berhubungan negatif dan 

signifikan dengan pengungkapan risiko perusahaan. 

 
Kata kunci:  tata kelola korporat, karakteristik perusahaan, pengungkapan risiko, 

laporan tahunan, perusahaan nonkeuangan 
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ABSTRACT 
 

This paper investigates the association between the characteristics of business 

entities, corporate governance, and practices of risk disclosure. Notably, the objective 

of this paper is to examine the impact of the characteristics of business entities and 

corporate governance on risk disclosure in non-financial companies. The samples 

used in this study included 312 non-financial companies registered on the Indonesia 

Stock Exchange. The hypothesis testing in this paper using regression analysis. The 

results of this paper indicate that the size of the audit committee (SAC), the availability 

of risk monitoring or risk management committees (RMC) and the quality of external 

auditors (AUD) are significantly associated with corporate risk disclosure practices 

(CRD). These empirical results show that the presence of risk monitoring committee, 

the quality of external auditors, and the size of the audit committee are the main 

factors determining the extent of risk disclosure, especially for non-financial 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This paper also shows that the age 

of business entities has a negative impact on corporate risk disclosure practices. 

Keywords: characteristics, business entity, corporate governance, risk disclosure, 

non-financial companies. 

 
Keywords: corporate governance, firm characteristics, risk disclosure, annual 

report, nonfinancial companies 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan persaingan yang 

semakin ketat tentu tidak lepas dari keberadaan suatu risiko. Akibatnya, perusahaan 

dalam melakukan pengembangan usaha yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan 

akan tata kelola perusahaan yang baik pula. Perkembangan tersebut diikuti dengan 

semakin kompleksnya risiko yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan usahanya. 

Sehingga respon perusahaan dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks 

merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Keberadaan risiko yang dihadapi 

menjadi perhatian bagi para stakeholder untuk menghindari adanya kecurangan 

akuntansi. 

Terjadinya kasus kecurangan akuntansi menyebabkan investor sebagai salah 

satu pihak yang berkepentingan semakin ragu (kurang percaya) atas penyampaian 

informasi perusahaan yang bersangkutan. Semakin kompleks risiko yang dihadapi 

perusahaan dalam setiap aktivitas bisnis akan menimbulkan respon untuk mencegah, 

menghindari, atau mengurangi. Akan tetapi untuk melakukan hal tersebut, perusahaan 

harus mampu melakukan manajemen yang baik terhadap risiko dalam rangka 

mengurangi terjadinya kerugian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Agency Theory 

 

Teori agensi menyatakan apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai 

prinsipal dan manajer sebagai agen, maka akan muncul permasalahan agensi karena 

masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi 

utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976). Implikasi atas pendelegasian ini tentu saja 

agen harus mampu mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada prinsipal. 

2.1.2 Signaling Theory 

 

Morris (1987) menyatakan bahwa signaling theory berkaitan dengan adanya 

informasi yang asimetris di pasar. Signaling theory menyatakan bahwa perusahaan 

dengan kinerja yang tinggi menggunakan informasi keuangan untuk mengirim sinyal 

kepada pasar (Spence, 1973). Informasi yang diungkapkan bukan finansial saja, tetapi 

juga informasi nonfinansial. Sinyal berupa informasi dapat mendeskripsikan aktivitas 

manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Signaling theory 

dalam praktik pengungkapan risiko menjelaskan kegiatan manajer perusahaan 

mengungkapkan informasi risiko termasuk kepada pemilik perusahaan. Informasi 

yang disampaikan harus relevan dengan risiko yang dihadapi dan juga memadai. 

Lampiran 21. Contoh Penulisan Judul Bab, Subbab, dan Anak Subbab (Lanjutan…) 

 



68 | Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan KISST) UM.Palopo  

Lampiran 22. Contoh Penulisan Judul dan Nomor Tabel 
 

 
 

4 cm 

 

 

4.2 Hasil Penelitian 

 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini mendeskripsikan data yang telah 

diperoleh yang berguna untuk memberikan informasi dari sekelompok data. Secara 

umum, data statistik dari variabel penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Signifikan pada level 0,01 dan * Signifikan pada level 0,05 

Variabel Prediksi 
Model (CRD) 

Kesimpulan 
Koefisien Signifikansi 

Konstanta  0,121 0,005  

EDU + -0,002 0,889 Tidak Terdukung 

SAC + 0,031 0,025
*
 Terdukung 

MAC + 0,001 0,524 Tidak Terdukung 

RMC + 0,098 0,000
**

 Terdukung 

AUD + 0,034 0,007
**

 Terdukung 

STS + -0,024 0,119 Tidak Terdukung 

AGE + -0,002 0,002
**

 Tidak Terdukung 

LEV ± 0,012 0,294  

R
2
 = 0,225 

Adjusted R
2
 = 0,205 

F Value = 10,996 

F Significant = 0,000 

N = 312 
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: amrin.arfan021090@gmail.com 

: + 62 896 9481 51XX 

B. Riwayat Pendidikan 

1. 

2. 

3. 

4. 

SDN 26 Balo-Balo 

SMPN 1 Belopa 

MA Wathaniyah Belopa 

(1997-2003) 

(2003-2006) 

(2006-2009) 

Universitas Muhammadiyah Palopo (2009-2013) 

C. Pengalaman Organisasi 

1. BKPRMI (Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia Belopa); 

2. IPMAL (Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu); 

3. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Palopo; dan 

4. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UM Muhammadiyah Palopo. 

Palopo, 17 September 2022 

Arfan Amrin 

Lampiran 28. Contoh Biodata Penulis 
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75 | Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan KISST) UM.Palopo  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


