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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam semoga tetap 

dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW. 

Pedoman Penulisan Skripsi disusun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan 

oleh sivitas akademika Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

dalam menulis Skripsi. Pedoman ini merupakan pedoman resmi yang harus diikuti 

oleh segenap sivitas akademika Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang dalam menulis skripsi. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu menyiapkan, memberi masukan, dan menyusun Pedoman Penulisan 

Skripsi ini. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tim Penyusun. 

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan Pedoman Penulisan 

Skripsi ini, namun tidak mustahil dalam pedoman ini masih terdapat kekurangan 

dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan komentar yang dapat 

dijadikan masukan dalam penulisan pedoman selanjutnya. 

Semoga buku ini bermanfaat khususnya bagi para sivitas akademika Program 

Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian 

Penulisan skripsi merupakan salah satu ciri pokok kegiatan perguruan 

tinggi. Skripsi  adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai 

dengan tata cara ilmiah, dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah 

disepakati atau ditetapkan. Melalui pembuatan skripsi, civitas akademik pada 

suatu perguruan tinggi dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, 

kajian, dan atau hasil penelitian. Untuk pelaporan hasil penelitian diperlukan 

suatu pedoman tentang penulisan skripsi. Penyusunan Tugas Akhir sedapat 

mungkin disesuaikan dengan Pedoman Penulisan ini. 

Skripsi merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang wajib dikerjakan 

bagi mahasiswa pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan UIN Maliki 

Malang. Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1). 

Sebagai karya ilmiah, skripsi selayaknya disusun dengan menggunakan 

prosedur, acuan dan kebenaran yang berlaku dalam dunia keilmuan. Dengan 

demikian skripsi harus memenuhi tiga syarat: 

a. Isi kajian berada dalam ruang lingkup pengetahuan keilmuan. 

b. Langkah pengerjaannya menggunakan metode keilmuan. 

c. Sosok tampilannya memenuhi persyaratan sebagai tulisan ilmiah. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk melatih mahasiswa agar mereka 

secara mandiri mampu menerapkan kemampuan bernalar keilmuan dalam 

merumuskan permasalahan serta mencari pemecahan masalahnya, dan mampu 

mengkomunikasikannya secara tertulis dalam bentuk skripsi dan juga lisan pada 

ujian skripsi. 
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1.3 Pernyataan Layak Etik 

Standar etik penelitian kesehatan yang melibatkan subyek manusia, telah 

dikembangkan dan dimantapkan dalam banyak pedoman, sejak 1947 dengan 

Nuremberg Code sebagai awal standar etik melakukan penelitian melibatkan 

subyek manusia. Standar ini diperkuat dalam Deklarasi Helsinki 1964, yang 

beberapa kali diperbaharui, dan terakhir pada tahun 2000 di Edinburgh berupa 

International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subject oleh CIOMS serta Guidelines for Good Clinical Practice oleh WHO dan 

ICH (International Committees of Health). 

Standar internasional di atas mensyaratkan adanya kajian ilmiah dan etik 

terhadap penelitian biomedik dan perilaku yang melibatkan manusia sebagai 

subyek penelitian, untuk menjaga tegaknya etika serta terpeliharanya rasa 

hormat dan perlindungan terhadap subyek penelitian. 

 

Penelitian Yang Membutuhkan Pernyataan Layak Etik 

 

a. Pada dasarnya seluruh penelitian/riset yang menggunakan manusia sebagai 

subyek penelitian harus mendapatkan Pernyataan Layak Etik, baik penelitian 

yang melakukan pengambilan spesimen, ataupun yang tidak melakukan 

pengambilan spesimen. Penelitian /riset yang dimaksud adalah penelitian 

biomedik yang mencakup riset pada farmasetik, alat kesehatan, radiasi dan 

radiografi, prosedur bedah, rekam medis, sampel biologik, serta penelitian 

epidemiologik, sosial, dan psikososial.  

b. Penelitian menggunakan binatang sebagai subyek  

c. Penelitian menggunakan bahan biologik tersimpan (BBT), misalnya: sediaan 

mikroskopis (slides) histopatologi, sitologi, sumsum tulang, serum dan 

komponen darah, serta jaringan hasil biopsi atau operasi yang disimpan dalam 

deep-freezers di rumah sakit atau di laboratorium klinik.  
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BAB II 

PETUNJUK UMUM 

 

2.1 Gambaran Umum kegiatan Skripsi 

Kegiatan penulisan skripsi pada Prodi Pendidikan Dokter FKIK UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kegiatan ilmiah berkelanjutan yang 

dibagi menjadi 3 tahap pelaksanaan. Tahap pertama dimulai pada semester 6, 

Tahap kedua pada semester 7 dan tahap ketiga pada semester 8 atau lebih. 

Penyusunan Skripsi dalam struktur kurikulum berbentuk Mata Kuliah, sehingga 

mahasiswa wajib melakukan pemrograman mata kuliah yang berkaitan dalam 

penyusunan skripsi. Pada semester 6 mahasiwa mulai melakukan kegiatan 

penyusunan skripsi tahap pertama dengan hasil luaran berupa judul dan bab I 

Skripsi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan. Selanjutnya pada 

semester 7 mahasiswa melaksanakan penulisan skripsi tahap kedua dengan hasil 

luaran berupa proposal Skripsi pada mata kuliah skripsi I dan dilanjutkan pada 

tahap ketiga penulisan skripsi pada semester 8, mahasiswa melakukan penelitian 

serta menyelesaikan Laporan penelitian lengkap dalam bentuk Skripsi dan 

diikuti dengan sidang terbuka skripsi.  

Pada setiap akhir mata kuliah yang berkaitan, dilakukan ujian 

seminar/sidang dengan pembimbing dan atau penguji baik secara terbuka 

maupun tertutup untuk menilai apakah proposal atau skripsi yang diajukan telah 

memenuhi kaidah ilmiah yang berlaku. Berikut adalah tahapan kegiatan skripsi 

yang harus dilalui oleh mahasiswa: 

   

NO Kegiatan Waktu 

Tahap Pertama 

1. Pemrograman Mata Kuliah Metpenkes Semester 6 

2. Pengajuan Judul Semester 6 

3. Penentuan Pembimbing 1 dan 2 Semester 6 

4. Penyusunan Proposal Skripsi (Bab I) Semester 6 

Tahap Kedua 

5. Pemrograman Mata Kuliah Skripsi I Semester 6 (Liburan) 
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6. Pembimbingan Proposal Skripsi (Bab II 

dan III) 

Semester 7 

7. Sidang Proposal (Tertutup) Semester 7 

8. Revisi Proposal Semester 7 (Liburan) 

Tahap Ketiga 

9. Pengajuan Laik Etik Semester 7 (Liburan) 

10. Pemrograman Mata Kuliah Skripsi II Semester 7 (Liburan) 

11. Pelaksanaan Penelitian Semester 8 dst 

12. Penyusunan Skripsi (Bab IV dan V) Semester 8 dst 

13. Sidang Ujian Skripsi (Ujian terbuka) Semester 8 dst 

14. Revisi Semester 8 dst 

 

2.2  Prosedur Pembimbingan Skripsi Tahap I 

Prosedur pengajuan judul skripsi bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengajukan topik atau judul skripsi kepada Koordinator 

Skripsi. 

b. Koordinator Skripsi menentukan dosen pembimbing skripsi berdasarkan 

usulan topik/judul skripsi masing-masing mahasiswa. 

c. Fakultas menerbitkan SK Dekan tentang pengangkatan dosen pembimbing 

skripsi 

d. Mahasiswa mengerjakan Bab I (Pendahuluan) dengan bimbingan 

pembimbing 1 dan 2 sekurang-kurangnya sebanyak 5 kali masing-masing 

pembimbing yang dibuktikan dengan Loog Book. 

e. Mahasiswa melakukan sidang/presentasi Bab I dengan pembimbing 1 dan 

2 

f. Pembimbing 1 dan 2 memberikan penilaian dan masukan terhadap judul dan 

draft BAB I skripsi mahasiswa 

g. Pembimbing 1 dan 2 memberikan nilai siding/presentasi Bab I kepada 

Kordinator Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan 

h. Mahasiswa melakukan revisi draft Bab I (Pendahuluan) skripsi 

 

2.3  Prosedur Pembimbingan Skripsi Tahap II (Proposal) 
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a. Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah Skripsi I 

b. Mahasiswa melngerjakan proposal skripsi Bab I (pendahuluan), Bab II 

(Tinjauan Pustaka), dab Bab III (Metodologi) dengan bimbingan 

pembimbing 1 dan 2 sekurang-kurangnya sebanyak 5 kali masing-masing 

pembimbing yang dibuktikan dengan Loog Book 

c. Mahasiswa mendaftar seminar proposal skripsi kepada Koordinator skripsi 

setelah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing 1 dan 2. 

d. Mahasiswa mengikuti seminar proposal skripsi sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan oleh Program Studi. 

e. Mahasiswa menyempurnakan proposal skripsi hasil seminar dan 

mengumpulkan hasil revisi maksimal 2 minggu setelah seminar proposal 

kepada Koordinator Skripsi. 

 

2.4  Prosedur Pembimbingan Skripsi Tahap III (Laporan Akhir) 

a. Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah Skripsi II 

b. Mahasiswa mengajukan uji laik etik kepada Lembaga yang berwenang, baik 

dari internal FKIK maupun Lembaga etik dari luar fakultas. 

c. Mahasiswa mengerjakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah 

disetujui dengan bimbingan pembimbing 1 dan 2 

d. Mahasiswa melakukan pembimbingan sekurang-kurangnya 5 kali masing-

masing pembimbing. 

e. Mahasiswa mendaftar ujian skripsi kepada Koordinator skripsi setelah 

mendapat persetujuan Dosen Pembimbing 1 dan 2. 

f. Mahasiswa mengikuti sidang terbuka skripsi sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan oleh Koordinator Skripsi. 

g. Mahasiswa menyempurnakan proposal skripsi hasil sidang terbuka dan 

mengumpulkan hasil revisi maksimal 4 minggu setelah sidang terbuka 

skripsi kepada Koordinator Skripsi. 

 

2.5 Prosedur Pengajuan Ijin Penelitian Lapangan 

Permohonan ijin penelitian ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan 

mengadakan penelitian pada laboratorium, instansi atau lembaga tertentu. 
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Adapun langkah-langkah pengurusan permohonan ijin penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di Program Studi sendiri atau 

Program Studi lain di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu 

Kesehatan, surat ijin penelitian dibuat oleh Program Studi asal mahasiswa. 

b. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di luar Program Studi atau 

universitas, mengajukan ijin penelitian kepada Dekan melalui Ketua 

Program Studi dengan menunjukkan proposal penelitian yang telah 

disahkan oleh pembimbing dan ketua Program Studi untuk dibuatkan 

permohonan ijin penelitian di tempat yang dituju. 

c. Membawa surat permohonan ijin penelitian tersebut ke laboratorium, 

instansi atau lembaga penelitian yang dituju.  
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BAB III 

PETUNJUK PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

3.1 Kerangka Skripsi 

Pada umumnya skripsi dibagi menjadi tiga bagian: 

a. Bagian Awal 

b. Bagian Utama 

c. Bagian Akhir 

Abstrak atau ringkasan skripsi adalah bagian yang terpisah dari bagian 

utama skripsi dan ditempatkan di halaman depan sebelum halaman skripsi. 

Abstrak ditulis dalam tiga bahasa, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Arab, 

yang berisi ringkasan permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian, 

yang disertai dengan kata kunci. 

 

3.2 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari: 

a. Sampul / Cover1 

b. Halaman Judul2 

c. Halaman Persetujuan3 

d. Halaman Pengesahan4 

e. Halaman Persembahan 

f. Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan5 

g. Halaman Kata Pengantar6 

h. Halaman Daftar Isi7 

i. Halaman Daftar Tabel8 

j. Halaman Daftar Gambar 

k. Halaman Daftar Lampiran 

                                                           
1 Bagian depan dan dalam, lihat lampiran 1 
2 Bagian depan dan dalam, lihat lampiran 1 
3 Bagian depan dan dalam, lihat lampiran 1 
4 Bagian depan dan dalam, lihat lampiran 1 
5 Bagian depan dan dalam, lihat lampiran 1 
6 Bagian depan dan dalam, lihat lampiran 1 
7 Bagian depan dan dalam, lihat lampiran 1 
8 Bagian depan dan dalam, lihat lampiran 1 
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l. Halaman Daftar Lambang, Simbol dan Singkatan (bila diperlukan) 

m. Abstrak9 

 

3.3 Bagian Utama Skripsi 

Bagian utama skripsi terdiri dari: 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III KERANGKA KONSEP 

BAB III. METODE PENELITIAN 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.4 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir terdiri dari: 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran-lampiran 
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BAB IV 

BAGIAN AWAL SKRIPSI 

 

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar label, daftar gambar, daftar lampiran, daftar arti lambang, simbol atau 

singkatan, dan abstrak. 

 

4.1 Sampul / Cover Depan 

Halaman sampul terdiri atas dua jenis, yang pertama adalah sampul depan 

(luar) berwarna hijau muda kertas tebal berlaminasi (hard cover), dan yang 

kedua adalah halaman sampul dalam berwarna putih kertas HVS 80 gram. 

Halaman sampul (depan dan dalam) berisi: 

a. Judul skripsi, dibuat singkat dan jelas 

b. Tulisan huruf kapital “SKRIPSI” 

c. Nama Mahasiswa, ditulis dengan lengkap tanpa singkatan 

d. NIM (Nomor Induk Mahasiswa) 

e. Logo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berwarna dengan ukuran 4 cm 

X 4 cm 

f. Nama Program Studi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

g. Tahun Lulus Ujian 

Semua bagian (a - g) ditulis dengan huruf besar/capital dalam font Times 

New Roman Bold ukuran 14, kecuali “oleh” ditulis dalam huruf kecil font 

Times New Roman ukuran 12. Komposisi huruf dan tata letak di masing-masing 

bagian diatur secara sistematis, rapi dan serasi.10 

 

4.2 Halaman Judul 

Halaman judul skripsi berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul, 

hanya lambang digantikan oleh keterangan tentang maksud skripsi tersebut, 

yaitu “Diajukan Kepada: Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan 
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Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Untuk Memenuhi Salah Satu 

Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked)”. Halaman 

judul dicetak di atas kertas putih kertas HVS A4 80 gram. 

 

4.3 Halaman Persetujuan 

a. Halaman persetujuan terdiri dari: 

b. Judul skripsi  

c. Tulisan ”SKRIPSI”  

d. Nama dan NIM Mahasiswa 

e. Nama Pembimbing 

f. Mengetahui Ketua Program Studi 

 

4.4 Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan terdiri dari: 

a. Judul Skripsi 

b. Tulisan ”SKRIPSI” 

c. Nama dan NIM mahasiswa 

d. Tulisan:”Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi dan 

Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh 

Gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) “ 

e. Tanggal pengesahan 

f.    Nama dan tanda tangan Penguji 

g. Pengesahan oleh Ketua Program Studi 

 

4.5 Halaman Persembahan 

Halaman persembahan bukan merupakan halaman wajib untuk diadakan. 

Pada halaman ini ditulis hal yang amat pribadi, antara lain untuk siapa skripsi 

ini dipersembahkan. Namun demikian, halaman persembahan harus ditulis 

dengan bahasa yang mengikuti tata sopan santun dan dalam latar belakang 

(background) warna dan gambar yang sopan tidak berlebihan yang 

mencerminkan karya ilmiah. 
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4.6 Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan 

Pernyataan keaslian tulisan merupakan pernyataan penulis yang 

menyatakan bahwa karya tulis ilmiah (skripsi) yang ditulis merupakan hasil 

karya tulisnya sendiri secara sah dengan mematuhi aturan-aturan cuplikan karya 

ilmiah orang lain secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara 

hukum, dan penulis memberikan hak penuh kepada Program Studi dan Fakultas 

untuk publikasi ilmiah yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,-.11 

 

4.7 Halaman Kata Pengantar  

Dalam lembar ini dicantumkan ucapan terima kasih penulis yang ditujukan 

kepada institusi, pembimbing (sebaiknya disebutkan kontribusi yang diberikan 

oleh masing-masing pembimbing), lembaga, organisasi, dan atau pihak-pihak 

lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan 

menyelesaikan penulisan Tugas Akhir. 

Tulisan KATA PENGANTAR diketik dengan huruf kapital, simetris di 

batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Teks kata pengantar diketik 

dengan spasi ganda (2 spasi). Panjang teks tidak lebih dari 2 (dua) halaman. Pada 

bagian akhir teks (di pojok kanan-bawah) dicantumkan kata Penulis tanpa 

menyebut nama terang.  

 

4.8 Halaman Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh 

tentang isi skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung 

melihat suatu bab atau sub bab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul bab; judul 

sub bab; judul anak sub bab disertai dengan nomor halamannya. 

 

4.9 Halaman Daftar Tabel 

Jika dalam skripsi terdapat lebih dari dua label, perlu adanya daftar tabel 

yang dibuat dalam halaman tersendiri yaitu pada halaman Daftar Tabel. Judul 

Daftar Tabel diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan diletakkan di 

tengah atas. Nomor tabel menggunakan angka Arab diketik tepat pada 
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permulaan batas kiri pengetikan. Nomor tabel terdiri dari 2 digit (x.y), x 

merupakan nomor bab, dan y nomor unit tabel dalam bab tersebut. Nomor 

halaman dimana tabel tersebut terletak diketik pada batas kanan halaman 

pengetikan. Jarak pengetikan tabel pertama dengan judul DAFTAR TABEL 

adalah 4 spasi, sedangkan jarak pengetikan judul (teks) tabel yang lebih dari 

satu baris diketik 1 spasi dan jarak antar judul tabel 2 spasi. 

 

4.10 Halaman Daftar Gambar 

Halaman Daftar Gambar memuat daftar gambar dan ilustrasi. Cara 

penulisan pada halaman daftar gambar seperti daftar tabel. 

 

4.11 Halaman Daftar Lambang dan Singkatan 

Daftar lambang, simbol atau singkatan berisi lambang, simbol atau 

singkatan istilah/ satuan/ besaran. Cara pengetikannya adalah sebagai berikut: 

a. Pada lajur/kolom pertama memuat lambang, simbol atau singkatan 

b. Pada lajur/kolom kedua memuat keterangan singkatan sesuai lajur pertama  

c. Penulisan singkatan diurut berdasarkan abjad latin dengan huruf besar 

kemudian huruf kecil 

d. Bila lambang ditulis dengan huruf Yunani, penulisannya juga diurut 

berdasarkan abjad Yunani 

e. Nama keterangan pada lajur kedua diketik dengan huruf kecil kecuali pada 

huruf pertama diketik dengan huruf besar. 

 

4.12 Abstrak 

Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang meliputi pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, cara penelitian dan hasil penelitian. Tidak ada 

kutipan (acuan) dari pustaka, dan merupakan hasil pemikiran murni dari penulis. 

Tujuan penelitian diambil atau disarikan dari tujuan penelitian dalam bab 

pendahuluan. Cara penelitian disarikan dari metode penelitian dan hasil 

penelitian dari kesimpulan. Umumnya abstrak terdiri atas 1 alinea dan 

panjangnya tidak lebih dari 1 halaman dengan ketikan satu spasi. Abstrak ditulis 

dalam tiga bahasa pada halaman terpisah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan 



Pedoman Penulisan Skripsi  | 18 

 

Bahasa Arab, yang berisi ringkasan permasalahan, metode dan hasil penelitian, 

yang disertai dengan kata-kata kunci. 
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BAB V 

BAGIAN UTAMA TUGAS/AKHIR SKRIPSI 

 

5.1 Pendahuluan 

Pendahuluan adalah bab pertama dan skripsi yang mengantarkan pembaca 

untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa 

penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada dasarnya 

memuat: 

 

5.1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah mengungkapkan alasan-alasan mengapa sesuatu 

(masalah) diteliti sebagai kajian dalam skripsi. Permasalahan harus jelas 

terungkap melalui argumentasi dan fakta mengapa skripsi tersebut ditulis. 

Penyusunan latar belakang masalah setidak-tidaknya dapat dilakukan melalui 

dua pendekatan: 

a. Diawali dari pemikiran teoritis kemudian mengarah ke fakta empirik. 

b. Diawali dari dunia empirik ke arah teoritik. 

Dalam latar belakang harus ada ”idealitas”, ada problem atau gap dan ada 

gagasan untuk menyelesaikan problem (urgensi penelitian) yang kemudian 

menjadi judul penelitian. Pada bagian ini mahasiswa berusaha diajak 

bertamasya bersama Alqur’an ke alam ilmu pengetahuan, dengan cara 

memetakan konsep dan mengklasifikasikan secara sistematis ke dalam berbagai 

disiplin Program Studi dan Program Studi, atau tema-tema yang dikehendaki. 

Di sini, mahasiswa perlu diperkaya dengan konsep-konsep atau isyarat-isyarat 

sains yang bertaburan di dalam Alqur’an. Atau, dengan kata lain, mahasiswa 

disarankan terlebih dahulu ”bersafari” melalui zikir dan pikir dengan 

menjelajahi semesta konsep-konsep atau tema-tema sains yang ada di dalam 

Alqur’an. Di sini, berarti Islam (dalam Alqur’an dan Hadist) tidak sekadar 

menjadi perspektif, atau sebagai sebagai pelengkap dari kajian ilmiah yang ada 

dan apalagi kajian yang terpisah dari sains dengan ”ayat-ayat yang 

ditempelkan,” melainkan ia harus menjadi pengawal (pembuka bahasan ilmiah) 

dari setiap kerja sains. 
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5.1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dari bab pendahuluan 

yang umumnya dibaca terlebih dahulu oleh pembaca skripsi. Melalui rumusan 

masalah dapat secara singkat diketahui hal apa yang akan diketahui dalam 

skripsi. Rumusan masalah dapat berupa pertanyaan- pertanyaan yang ingin 

dicarikan jawabannya melalui kegiatan ilmiah yang akan dilakukan. Perumusan 

masalah dapat pula berupa pernyataan-pernyataan tentang sesuatu persoalan 

(yang merupakan rincian dari permasalahan yang akan dikaji) dan yang diikuti 

dengan pernyataan-pernyataan tujuan, keinginan atau harapan yang merupakan 

jawaban atas persoalan yang dikemukakan. 

 

5.1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam 

penelitian. lsi dari tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah 

penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskan kalimatnya. Masalah 

penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan tujuan 

penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Tujuan penelitian dapat dituangkan dalam bentuk tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum menunjukkan maksud secara umum dilakukannya 

penelitian, sedangkan tujuan khusus berisi hal yang akan diteliti sehingga pada 

tujuan khusus sudah tampak variabel-variabel yang digunakan pada penelitian. 

 

5.1.4 Hipotesis 

Secara prosedural hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan 

kajian pustaka atau dari empiris, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman 

dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka dan dari 

empiris. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang 

secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Rumusan hipotesis yang baik hendaknya: 

a. Menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. 

b. Dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. 
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c. Dirumuskan secara singkat, padat dan jelas. 

d. Dapat diuji secara empiris. 

 

5.1.5 Manfaat Penelitian 

Dari uraian dalam bagian ini, diharapkan dapat disimpulkan bahwa 

penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan. 

Manfaat penelitian perlu dibedakan kepentingannya, misalnya bagi penulis, 

lembaga, atau pihak-pihak lain. Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau 

pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu (manfaat akademik) 

atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas (manfaat praktis). Dengan kata 

lain, uraian dalam subbab kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas 

masalah yang diteliti. 

 

5.1.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan jika penelitian memerlukan batasan-batasan 

permasalahan pada penelitian sekiranya tidak akan memperluas ruang lingkup 

penelitian. Batasan masalah ini juga diperlukan untuk lebih mengarahkan atau 

memfokuskan penelitian. 

 

5.1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diberikan untuk menyajikan outline penulisan 

skripsi, yang meliputi susunan bab dan topik-topik yang dituliskan. 

 

5.2 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai 

referensi. Bahan-bahan tinjauan pustaka dapat diperoleh dari berbagai sumber 

seperti hasil-hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya, jurnal penelitian, 

laporan penelitian, buku teks, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan terbitan-

terbitan resmi pemerintah atau lembaga-lembaga lain. Akan lebih baik jika 

kajian teoritis dan telaah terhadap temuan-temuan penelitian didasarkan pada 

sumber kepustakaan primer. Pemilihan sumber pustaka harus memenuhi dua 

persyaratan: 
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a. Kemutakhiran sumber bacaan, artinya sumber bacaan yang kadaluwarsa 

diupayakan untuk ditinggalkan. 

b. Adanya keterkaitan antara isi bacaan dengan masalah yang dibahas. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian teoritis melalui sumber-

sumber bacaan adalah sebagai berikut: 

a. Memetakan konsep (concept map) keilmuan dan keislaman dengan cara 

mengkaji teori-teori keilmuan dan keislaman yang berhubungan dengan 

konsep-konsep yang dipermasalahkan dan yang akan dipakai dalam 

analisis. 

b. Membahas secara sistematis teori-teori keislaman dan keilmuan sesuai 

dengan disiplin ilmu masing-masing Program Studi, atau tema-tema yang 

dikehendaki. 

c. Memadukan atau mengintegrasikan hasil-hasil kajian teori yang berisi 

jawaban sementara (hipotesis) terhadap rumusan masalah, atau rangkuman 

argumentasi teoritik yang akan digunakan dalam analisis hasil kajian 

dengan cara mencari titik kesamaan atau perpaduan antara sains dan Islam 

(atau konsep yang ada pada Alqur’an dan Hadist).  

Kualitas hasil karya ilmiah tidak berkaitan dengan banyaknya buku yang 

tercantum dalam daftar pustaka, tetapi pada kualitas pustaka yang digunakan. 

Hal ini karena tidak jarang dijumpai skripsi yang mencantumkan daftar 

kepustakaan yang sangat banyak, tetapi apabila ditelusuri keterkaitan antar isi 

kepustakaan dan masalah yang dibahas tidak terlalu jelas. Tinjuan pustaka juga 

bisa merupakan kajian teori, yang merupakan paparan teori-teori atau konsep-

konsep yang menjadi dasar pengetahuan yang diperlukan dalam análisis dan 

pembahasan penelitian. Definisi atau teorema yang diambil dari referensi atau 

buku harus mencantumkan sumbernya.12 

Penulisan simbol-simbol, lambang, indeks, istilah asing, atau persamaan 

matematika, baik di dalam baris (in line) atau di baris tersendiri (display) dapat 

dilihat di lampiran  

Penulisan nama gambar terletak di bawah gambar rata tengah, sedangkan 

nama judul tabel terletak di atas tabel rata kiri. 
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Penomoran persamaan matematika, nama gambar dan nama judul tabel 

harus diawali dengan nomor urut bab dan diikuti oleh nomor urut persamaan, 

gambar atau tabel. 

 

5.3 Metode Penelitian 

Pada metode penelitian ini terdapat uraian tentang pola dan rancangan 

penelitian, bahan atau materi penelitian, alat, jalannya penelitian, dan analisis 

hasil penelitian. 

a. Rancangan penelitian seperti dalam proposal penelitian dan mungkin sudah 

disempurnakan. 

Penjelasan mengenai rancangan atau desain penelitian yang digunakan 

perlu diberikan untuk setiap jenis penelitian, terutama penelitian 

eksperimental. 

- Penelitian eksperimental, rancangan penelitian yang dipilih adalah 

yang paling memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel-

variabel lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap variabel-variabel 

terikat. Pemilihan rancangan penelitian dalam penelitian 

eksperimental selalu mengacu pada hipotesis yang akan diuji. 

- Pada penelitian non-eksperimental, bahasan dalam subbab 

rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang 

dilakukan. 

 

Berikut ini dikemukakan pentahapan dalam penentuan variabel penelitian, 

mulai dari kegiatan identifikasi, klasifikasi dan akhirnya pemberian definisi 

variabel-variabel tersebut. Penjelasan tentang variabel ini diperlukan, sebab 

persyaratan penelitian adalah harus dapat diulang. Untuk itu semua faktor 

yang terlibat dalam penelitian harus diidentifikasi, diklasifikasikan dan 

didefinisikan secara jelas. 

- Variabel tergantung: adalah variabel yang dipikirkan sebagai akibat 

atau keadaannya tergantung dari variabel-variabel yang lain. Dalam 

pengklasifikasian variabel, biasanya peneliti mulai dengan identifikasi 

variabel tergantung ini. Hal ini disebabkan karena variabel tergantung 
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inilah yang menjadi pusat persoalan. 

- Variabel bebas: adalah variabel yang disengaja atau ditentukan, dan 

dipelajari pengaruhnya terhadap variabel tergantung. 

- Variabel moderator: adalah variabel lain yang berpengaruh meskipun 

dalam percobaan/penelitian ini tidak diutamakan. 

- Variabel kendali: adalah variabel yang berpengaruh terhadap 

penelitian, namun pengaruh tersebut dapat dinetralisir/dikendalikan. 

- Variabel rambang: variabel yang berpengaruh terhadap hasil 

penelitian tetapi dapat diabaikan.  

- Variabel penganggu: variabel ini tidak dapat diamati karena 

merupakan proses, sehingga hanya dapat diketahui dari variabel-

variabel lain.  

Mengidentifikasi jenis-jenis variabel pada penelitian bukan pekerjaan yang 

mudah. Oleh karena itu, faktor latihan dan pengalaman sangat membantu 

keterampilan dalam melakukan penelitian. 

 

b. Spesifikasi bahan atau materi penelitian harus dinyatakan selengkap - 

lengkapnya. Untuk penelitian di laboratorium di sebutkan asal, cara 

penyiapan, sifat fisis, dan susunan kimia bahan yang dipakai. Hal ini perlu 

dikemukakan agar peneliti lain yang ingin menguji ulang penelitian itu tidak 

sampai salah langkah. 

c. Alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian diuraikan dengan 

disertakan merek dan spesifikasinya. 

d. Langkah penelitian berupa uraian yang lengkap dan terinci tentang langkah-

langkah yang telah diambil pada pelaksanaan penelitian, termasuk cara 

mengumpulkan data dan jenis data. Untuk bidang penelitian tertentu, 

disamping uraian, jalan penelitian ini juga disajikan dalam diagram alir 

penelitian. 

e. Analisis hasil diuraikan jenis analisis statistik yang digunakan. Pemilihan 

jenis analisis data sangat ditentukan oleh jenis data yang dikumpuikan 

dengan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai atau hipotesis 

yang hendak diuji. Oleh karena itu, yang pokok untuk diperhatikan dalam 
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analisis data adalah ketepatan teknik analisisnya, bukan kecanggihannya. 

Dilihat dari metodenya, ada dua jenis statistik yang dapat dipilih, yaitu 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam statistik inferensial 

terdapat statistik parametrik dan statistik nonparametrik. Di samping 

penjelasan tentang jenis atau teknik analisis data yang digunakan, perlu juga 

dijelaskan alasan pemilihannya. Apabila teknik analisis data yang dipilih 

sudah cukup dikenal, maka tidak perlu dilakukan uraian secara panjang 

lebar. Sebaliknya, jika teknik analisis data yang digunakan tidak sering 

digunakan (kurang populer), maka uraian tentang analisis ini perlu 

diberikan secara lebih rinci. Apabila dalam analisis ini digunakan komputer 

perlu disebutkan programnya, misalnya SPSS for Windows. 

Pada subbab metode analisis data dapat juga dituliskan bunyi hipotesis 

statistik (H0 dan H1). 

 

5.4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak 

dipecah menjadi sub judul tersendiri. 

a. Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk daftar (tabel), 

grafik, foto atau bentuk lain dan ditempatkan sedekat- dekatnya dengan 

pembahasan agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Pada alenia 

pertama bab ini sebaiknya dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat 

dijumpai pada daftar dan gambar yang nomornya disebutkan.  

b. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoritis, baik 

secara kualitatif, kuantitatif atau secara statistik. Disamping itu, sebaiknya 

hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

sejenis.  

c. Pembahasan dalam penelitian berbasis integrasi adalah dengan menjadikan 

Islam sebagai paradigma dalam berbagai kajian ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui proses elaborasi secara saintifik sesuai kebutuhan kerja 

ilmiah, tema-tema atau konsep-konsep ilmu pada masing-masing Program 

Studi. 
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5.5 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah, yaitu pada sub bab 

tersendiri di bab terakhir. 

a. Kesimpulan penelitian lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, 

kesimpulan penelitian terikat secara substantif dengan temuan-temuan 

penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, namun yang benar-

benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang diperoleh. 

Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang telah 

diuraikan secara lengkap dalam Bab 5 dan tata urutannyapun hendaknya 

sama dengan yang ada di dalam Bab 5. Dengan demikian, konsistensi isi 

dan tata urutan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil yang diperoleh, 

dan kesimpulan penelitian tetap terpelihara. 

b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis. Saran 

ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis yang inginmelanjutkan 

atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan, atau kepada 

pengguna hasil penelitian dalam rangka pemanfaatan penelitian. Saran 

hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan 

kesimpulan hasil penefitian. Saran hendaknya tidak keluar dari batas-batas 

lingkup dan implikasi penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Skripsi  | 27 

 

BAB VI 

BAGIAN AKHIR SKRIPSI 

 

Beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam bagian ini adalah hal-hal yang 

mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian utama 

skripsi. Isi yang perlu ada pada bagian akhir ini adalah daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

 

6.1 Daftar Pustaka 

Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus sudah 

disebutkan dalam teks. Artinya, semua bahan pustaka yang disebutkan dalam 

skripsi harus dicantumkan dalam daftar pustaka, yang ditampilkan melalui 

catatan dalam (in-note) atau penyebutan langsung dalam kalimat. Sebaliknya, 

bahan pustaka yang hanya dipakai sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk 

dalam teks tidak dimasukkan dalam daftar pustaka. Tata cara penulisan daftar 

pustaka akan diuraikan pada bab tata cara penulisan skripsi. 

 

6.2 Daftar Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang 

berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama 

skripsi. Lampiran-lampiran ini hendaknya berisi keterangan-keterangan yang 

dipandang penting untuk skripsi, misalnya instrumen penelitian, data mentah 

hasil penelitian, rumus-rumus statistik yang digunakan, hasil perhitungan 

statistik, hasil komputasi, serta surat izin dan tanda bukti telah melaksanakan 

pengumpulan data penelitian. Halaman daftar lampiran didahului oleh suatu 

perkataan LAMPIRAN yang ditempatkan di tengah-tengah halaman. 

Perhatikan lampiran halaman bukti konsultasi skripsi. 

 

6.3 Pernyataan keaslian 

Pernyataan keaslian tulisan berisi ungkapan penulis bahwa hasil penelitian yang 

ditulisnya bukan merupakan pengambil-alih pikiran orang lain yang diaku 

sebagai hasil tulisan sendiri. Pengambil-alihan karya orang lain untuk diaku 
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sendiri merupakan tindak kecurangan yang lazim disebut plagiarism.   
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BAB VII 

TATA CARA PENULISAN 

 

7.1 Ukuran Kertas 

Kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih 80 gram dan tidak bolak-

balik. Ukuran kertas untuk pengetikan naskah skripsi dan sampul adalah kertas 

ukuran A-4 (21 cm x 29,7 cm). Sampul dibuat dari kertas Bufalo atau yang 

sejenis dan diperkuat dengan karton yang dilapisi plastik (hard cover). Tulisan 

yang tercetak pada bagian sampul sama dengan yang terdapat pada halaman 

judul. 

 

7.2 Pengetikan 

7.2.1. Jenis dan Ukuran Huruf 

Aturan jenis dan ukuran huruf pengetikan naskah laporan penelitian skripsi adalah 

sebagai berikut: 

a. Tulisan yang tercetak pada bagian sampul sama dengan yang terdapat pada 

halaman judul, dengan font Times New Roman Bold 14. 

b. Naskah diketik dengan font Times New Roman 12. 

c. Abstrak diketik dengan font Times New Roman 11. 

d. Huruf miring (italic) digunakan untuk rujukan tertentu tanpa garis bawah, 

misalnya dalam penulisan nama orang asing, metode atau istilah asing. 

e. Lambang, huruf Yunani atau simbol-simbol harus diketik secara miring 

(italic). 

f. Judul bab dan sub bab ditulis dengan tebal (bold). 

 

7.2.2. Bilangan dan Satuan 

Aturan penulisan bilangan dan satuan dalam pengetikan naskah laporan 

penelitian skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat, misalnya 

10 g harus ditulis Sepuluh gram. 

b. Bilangan desimal tidak ditandai dengan menggunakan titik, melainkan 

dengan koma, misalnya panjang sisi 10,9 cm. 
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c. Satuan dinyatakan dengan satuan resmi tanpa diikuti titik, misalnya m, g, 

kg, dll. 

 

7.2.3. Jarak Baris 

Jarak antar baris dibuat 2 spasi, kecuali abstrak, kutipan langsung, judul 

table dan gambar yang lebih dari 1 baris, serta daftar pustaka diketik dengan 

jarak 1 spasi antar barisnya. 

 

7.2.4. Batas Tepi Halaman 

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

a. Tepi atas (top margin): 3 cm 

b. Tepi bawah (bottom margin): 3 cm 

c. Tepi kiri (left margin): 4 cm 

d. Tepi kanan (right margin): 3 cm 

Catatan: Khusus untuk cover batas tepi kiri juga 3 cm. 

 

7.2.5. Pengisian Ruangan 

Pengisian ketikan pada halaman naskah harus diisi penuh (justify, rata 

kanan dan kiri), artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai 

batas tepi kanan, dan jangan ada ruangan yang kosong, kecuali jika memulai 

alinea baru, penamaan tabel, gambar, sub judul, atau hal-hal khusus, misalnya 

batas akhir alinea. Alinea baru dimulai pada ketukan ke-6 dari batas tepi kiri. 

 

7.2.6. Judul Bab, Sub Bab, Anak Sub Bab, dan Anak Sub-Sub Bab 

Tiap bab dalam skripsi biasanya disusun secara bertingkat, dari yang 

paling besar sampai bagian-bagian yang lebih kecil. Cara untuk membedakan 

tingkatan- tingkatan tersebut dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu: 

 

7.2.6.1. Alternatif Pertama 

Pada alternatif ini cara penulisannya adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk peringkat 1: Judul bab, digunakan angka Romawi besar dan nama 

judul ditulis dengan huruf besar serta ditempatkan simetris di tengah 

halaman. 

b. Untuk peringkat 2: Sub judul bab, ditunjukkan dengan urutan huruf besar, 

A, B, C, D dan seterusnya, serta ditempatkan di tepi kiri. Paragrafnya 

dimulai pada ketukan ke-6 dari tepi, dan baris berikutnya dimulai dari tepi. 

c. Untuk Peringkat 3: Bagian dari peringkat 2 yang penulisan peringkatnya 

menggunakan angka arab, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pengetikannya dimulai 

pada ketukan ke-6 dari tepi, dan baris berikutnya dimulai dari tepi. 

d. Untuk Peringkat 4: Bagian dari peringkat 3 yang penulisan peringkatnya 

menggunakan urutan huruf kecil, a, b, c, d dan seterusnya. Pengetikan 

paragrafnya dimulai pada ketukan ke-6 dari tepi, dan baris berikutnya 

dimulai dari tepi. 

e. Bila masih dibagi lebih kecil lagi maka dapat digunakan angka 1, 2, 3, dst, 

memakai kurung tutup tanpa titik, huruf a, b, c, dst, memakai kurung tutup, 

angka dalam kurung (1), (2), (3) dst, dan huruf dalam kurung (a), (b), (c) 

dst. 

 

7.2.6.2. Alternatif Kedua 

Pada alternatif ini cara penulisannya adalah sebagai berikut: 

a. Untuk peringkat 1: Judul bab, digunakan angka Romawi Besar dan nama 

judul ditulis dengan huruf besar dan ditempatkan simetris di tengah 

halaman. 

b. Untuk peringkat 2: Sub judul bab, ditandai angka 2 digit yang dipisahkan 

dengan titik, dan dimulai dari tepi kiri. Sub bagian ini ditulis dengan huruf 

besar pada tiap awal kata dalam sub bab. 

c. Untuk Peringkat 3: Bagian dari peringkat 2 yang ditandai dengan angka 3 

digit yang dipisahkan dengan titik. Sub bagian ini ditulis dengan huruf besar 

pada tiap awal kata dalam sub bab. 

d. Untuk Peringkat 4: Bagian dari peringkat 3 yang ditandai dengan angka 4 

digit yang dipisahkan dengan titik. Sub bagian ini ditulis dengan huruf besar 

pada tiap awal kata dalam sub bab. 
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e. Penulisan selanjutnya seperti peringkat sebelumnya. 

 

7.3 Pemakaian Bahasa 

7.3.1. Bahasa yang dipakai 

Bahasa yang dipakai ialah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

dan/atau boleh menggunakan Bahasa Asing (Inggris atau Arab). 

 

7.3.2. Kata Ganti Orang 

Dalam menulis kalimat tidak boleh menampilkan kata ganti orang pertama 

atau orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau, dan lain-lain), tetapi dibuat 

dalam bentuk pasif. Penyajian ucapan terima kasih pada kata pengantar, “saya” 

diganti dengan “penulis”. 

 

7.3.3. Istilah Asing 

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di-

Indonesiakan atau dibakukan. Jika harus memakai istilah asing harus diberi 

tanda petik pada istilah tersebut atau diketik miring. 

 

7.3.4. Kesalahan yang Sering Terjadi 

Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada penulisan kalimat dalam 

skripsi, diantaranya: 

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

untuk memulai suatu kalimat. 

b. Kata depan seperti pada, sering kali pemakaiannya kurang tepat, misalnya 

diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat). 

c. Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. 

Misalnya “di dalam “ dan “diberikan”, atau “ke atas” dan “kebesaran”. 

d. Tanda baca harus digunakan dengan tepat. 

 

7.4 Penomoran 

Pada bagian ini terdiri dari penomoran halaman, judul bab, tabel, gambar 

dan persamaan. 
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7.4.1. Penomoran Halaman 

Penomoran halaman pada penulisan skripsi diatur sebagai berikut: 

a. Bagian awal skripsi, mulai dari kata pengantar sampai abstrak diberi nomor 

halaman dengan angka Romawi kecil (i, ii, dst) yang ditempatkan bagian 

tengah bawah halaman. 

b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (Bab I) sampai 

halaman terakhir (Kesimpulan dan Saran) memakai nomor arab (1,2, dst) 

sebagai nomor halaman dan ditempatkan pada tepi kanan atas kecuali 

halaman awal bab diletakkan di tengah bawah halaman. 

c. Pada penomoran judul bab digunakan angka Romawi besar (I, II, dst). 

 

7.4.2. Penomoran Tabel dan Gambar 

Tabel dan gambar diberi nomor unit dengan angka Arab dengan format (x. 

y) dimana x adalah nomor urut bab dan y adalah nomor urut tabel atau gambar. 

 

7.4.2.1 Penomoran Tabel 

a. Nomor tabel diikuti dengan nama tabel, ditempatkan simetris di atas tabel 

tersebut, tanpa diakhiri dengan titik, dengan font Times New Roman 10 

dengan jarak judul dengan tabel 1 spasi. 

b. Tabel tidak boleh dipenggal (terpotong), kecuali kalau memang panjang 

sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan 

tabel dicantumkan nomor table dan kata lanjutan, tanpa judul (nama) tabel. 

c. Kolom-kolom tabel diberi nama sehingga pemisahan antara satu dengan 

yang lain cukup jelas. 

d. Kalau tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat 

melebar, maka penulisan judul tabel ditempatkan pada bagian kiri kertas 

dan halaman dijadikan melebar (landscape). 

e. Tabel yang terdiri dari dua halaman atau lebih, ditempatkan pada lampiran. 

f.    Jarak judul tabel dari uraian pokok skripsi adalah 3 spasi. 

g. Keterangan tabel menggunakan, yang berjarak 1 spasi dari tabel dan 3 spasi 

dari uraian pokok skripsi di bawahnya. 

h. Letak tabel diatur agar simetris (tengah-tengah halaman). 
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7.4.2.2. Penomoran Gambar 

a. Bagan, grafik, peta dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan). 

b. Nomor gambar diletakkan di bawah gambar, diikuti dengan judul (nama 

gambar) tanpa diakhiri dengan titik. Judul gambar diketik 1 spasi, yang 

berjarak 1 spasi dari gambar dan 3 spasi dari uraian pokok skripsi di 

bawahnya. 

c. Gambar tidak boleh dipenggal (dipotong, terpisah pada halaman yang lain). 

d. Keterangan gambar ditempatkan pada tempat yang kosong di dalam gambar 

dan tidak pada halaman lain. 

e. Bila gambar ukurannya melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas 

gambar diletakkan di sebelah kiri kertas, artinya halaman melebar 

(landscape). Jika ukuran gambar melebihi ukuran kertas maka ditempatkan 

pada lampiran dan dilipat menyesuaikan ukuran kertas. 

f.    Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan 

interpolasi atau ekstrapolasi, jika tidak memungkinkan untuk dicetak hitam 

maka lebih baik dengan warna agar grafik bisa dilihat secara sempurna. 

g. Letak gambar diatur agar simetris (tengah-tengah halaman). 

h. Jika diperlukan cantumkan sumber pengambilan gambar. 

 

7.5 Lambang Satuan dan Singkatan 

Satuan pengukuran harus dituliskan secara baku, misalnya km/jam, 

joule/detik dal lain-lain. Singkatan hanya boleh digunakan jika memang sudah 

dikenal secara umum atau disebutkan terlebih dahulu pada bagian sebelumnya 

secara jelas. 

 

7.6 Penulisan Rumus atau Persamaan 

Persamaan atau rumus-rumus matematika harus diketik dengan fasilitas 

Equation Editor atau MathType, bukan diketik manual seperti teks biasa. 

Persamaan yang ditampilkan (display) harus diletakkan di tengah-tengah baris 

tersendiri dan diberi nomor urut dengan format (x. y), dimana x adalah angka 

Romawi nomor urut bab dan y adalah angka arab nomor urut persamaan. 
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7.7 Cara Mengutip Pustaka 

Dalam penulisan skripsi biasanya menggunakan kutipan-kutipan untuk 

menegaskan isi uraian atau untuk menunjang pendapatnya atau menbuktikan 

kebenaran apa yang dikemukakan. Cara mengutip dilakukan dengan cara 

menyebut nama akhir pengarang diikuti tahun dan halaman bukunya dalam 

tanda kurung. Jika ada dua orang pengarang, pengutipan dilakukan dengan cara 

menyebut nama akhir pengarang pertama dan pengarang kedua. Jika 

pengarangnya lebih dari dua orang, penulisannya dilakukan dengan cara 

menulis nama akhir dari pengarang tersebut diikuti dengan dkk. Jika nama 

pengarang tidak disebutkan, maka yang dicantumkan dalam rujukan adalah 

nama lembaga yang menerbitkan, atau nama koran. Untuk karya terjemahan, 

pengutipan dilakukan dengan nama pengarang aslinya. Kutipan dari dua sumber 

atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda penulisannya dicantumkan 

dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai pemisahnya. 

Jenis kutipan dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 

Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap 

kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Dalam membuat 

kutipan langsung tidak diperbolehkan mengadakan perubahan dari teks asli. 

Kutipan tidak langsung adalah pendapat seseorang pengarang atau pendapat 

orang terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. 

 

7.7.1 Cara merujuk kutipan langsung 

Kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari empat baris dapat 

langsung dimasukkan dalam teks dengan diapit oleh tanda kutip. Dalam 

mengutip secara langsung, nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks 

atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Contoh 

nama pengarang yang disebut dalam teks secara terpadu sebagai berikut: 

- Kader (1991) melaporkan bahwa .......................................... 

- Berdasarkan penelitian Tarwiyanto dkk.(1990) diperoleh data ........ 
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Contoh penulisan lain untuk kutipan langsung dimana mana pengarang 

disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor halaman adalah sebagai 

berikut: 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa 

”..................................................................... (Hutchison, 1993: 389). 

 

Jika ada tanda kutip dalam kutipan, maka tanda kutip tersebut diganti 

dengan tanda kutip tunggal (’.....’). Contoh: 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ”terdapat kecenderungan 

semakin banyak ’campur tangan’ pimpinan perusahaan semakin rendah 

tingkat partisipasi karyawan” (Soewignyo, 1991: 101). 

 

Jika dalam pengutipan disebut nama pustaka lain, maka penulisannya 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

Kesimpulan dari basil penelitian magnet purba adalah bahwa ” Blok 

Sibumasu, Indhochina dan Asia Tenggara merupakan unit-unit tunggal 

sampai akhir Trias” (Bunopas dkk, 1978: 16; Metcalfe, 1986:154). 

 

Contoh lain: 

Irving (1977) dalam Daly (1987: 243) mengatakan ”berdasarkan APWP 

Eurasia dari 100 Ma mengalami rotasi searah jarum jam”. 

 

7.7.2. Cara Merujuk Kutipan Tidak langsung 

Kutipan tidak langsung dikemukakan dalam bahasa penulis sendiri dan 

tanpa tanda kutip. Nama pengarang bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam 

teks, atau disebut dalam kurang bersama tahun terbit dan nomor halamannya. 

Contoh nama pengarang yang terpadu dalam teks: 

Hutchison (1993: 389) menamai pecahan Cathaysian di Peninsular 

Malaysia di sebelah timur dari garis utara selatan melalui Bentong-Raub 

sebagai East Malaya yang areanya meluas sampai ke Sumatra. 

Contoh jika nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan 

nomor halaman. 
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............ . Tumbukan dan penyatuan dari blok-blok pecahan Gondwana 

terjadi pada Trias Akhir dan ada yang mengatakan Trias Akhir sampai 

Jura Awal (Hutchison, 1993: 293). 

Bila kutipan langsung maupun tidak langsung terdiri atas lima baris atau 

lebih, maka: 

a. Kutipan dipisah dari teks dengan jarak 2 spasi 

b. Jarak baris kutipan satu spasi 

c. Kutipan boleh tidak diapit dengan tanda kutip 

d. Sesudah kutipan selesai diberi nama pengarang, tahun dan nomor halaman 

di dalam kurung 

e. Kutipan dimasukkan ke dalam 6 ketukan. 

 

7.8 Cara Menulis Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau 

bahan lainnya yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung. Daftar 

pustaka harus memberikan informasi secara lengkap mengenai nama penulis, 

tahun penerbitan, judul pustaka, edisi, kota dan nama penerbit. Dalam 

menuliskannya terdapat beberapa cara yang sedikit berbeda antara yang satu 

dengan lainnya. 

Secara umum cara penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut: 

a. Jarak penulisan daftar pustaka 1 spasi, antara satu pustaka dengan yang lain 

diberi jarak 1 baris. 

b. Huruf pertama rapat baris kiri, sedang baris berikutnya masuk 6 ketukan 

dari batas kiri. 

c. Nama pengarang disusun menurut abjad, tidak perlu memberikan nomor 

unit. 

d. Informasi disajikan dalam urutan nama pengarang, tahun terbitan, judul 

pustaka, edisi, kota dan nama penerbit. Antar informasi itu dipisahkan 

dengan tanda titik, kecuali kota penerbit diakhiri dengan titik dua (:) 

e. Judul pustaka diketik dengan huruf miring. 

Berikut ini diberikan beberapa contoh penulisan daftar pustaka: 

(a) Pustaka berupa buku teks: 
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Nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nomor edisi, nama penerbit, 

dan tempat penerbit. 

Contoh: 

Chapel H, Haeney M. 1993. Essentials of Clinical Immunology, 3thEd., 

Blackwell Scientific Publication, Cambridge, p. 261-264. Stites DP, Rodger 

RPC. 1991. Clinical Laboratory Methode for Detection of Antigen and 

Antibodies; Basic and Clinical Immunology, 7th Ed., Edited by Stites DP, 

Prentice-Hall International Inc., USA, p. 217-62 

 

Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama 

dan diterbitkan dalam tahun yang sama pula, data tahun penerbitan diikuti 

oleh lambang a, b, c, dan seterusnya yang urutannya ditentukan secara 

kronologis atau berdasarkan abjad judul buku-bukunya. 

Contoh: 

Tjokroprawiro A. 1994a. Aspek Klinik Angiopati Diabetik (Pengetahuan 

Dasar dan Sindroma-20), Naskah lengkap Simposium Concensus View & 

Penatalaksanaan DM, Malang, hal. 55-87. 

 

Tjokroprawiro A. 1994b. Diabetes Mellitus. Klasifikasi, Diagnosis, dan 

Dasar Terapi, Edisi Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 8-9. 

 

(b) Pustaka berupa majalah/ buletin/ jurnal asing atau bahasa Indonesia:  

Nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan yang dirujuk, nama majalah  

Contoh :  

Scott P, Kaufmann HL. The Role of T Cell Subsets and C Regulation of 

Infection. Immunology Today , 199 348. 

 

Prijanto M, Pangastuti R, Parwati D, Siburian F.  Efektifitas Imunisasi 

Toksoid Serap Difteri. Jurnal Penelitian Kesehatan, 1991, 19 (3): 38-50. 

 

(c) Pustaka berupa artikel dalam prosiding (kumpulan beberapa artikel):  

Nama penulis artikel ditulis di depan diikuti dengan tahun.  Judul artikel 
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ditulis tanpa cetak miring. Nama editor ditulis dan diberi keterangan (Ed) bila 

satu editor dan (Eds) bila editor. Judul buku prosiding dicetak miring.  

 

Contoh:  

Zagory, D.D. and Kader A.A.. 1989. Longterm Storage Low Oxygen 

Atmospheres in J.K.Fellman (Ed). Intl.Controlled Atmospheres Res.Conf, 

Wenatche, p. 44-47. 

 

Johnson JE. Infection and Diabetes, 1970. In: Ellenberg, (Eds), Diabetes 

Mellitus: Theory and Practice, Mc York, p. 734. 

 

(d) Pustaka berupa Abstrak:  

 

Contoh:  

Ohmiya,Y., Hirano,T., Ohashi, M. 1996. The Structural Color Differences in 

The Bioluminescence of Fir (Abstract). FEBS Letter, 381 (1): 83-86.  

 

(e) Pustaka berupa buku teks terjemahan:  

 

Nama penulis asli ditulis paling depan, diikuti tahun penulisan, judul 

terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, terjemahan dan tempat 

penerbitan Bila tahun penerbitan dicantumkan, ditulis dengan kata tanpa 

tahun.  

 

Contoh:  

Bellanti JA, Robbins JB, 1985. Immunology III, Joseph A. Bellanti (Ed), 

1985. Imunologi III , A. Samik Wahab (penterjemah), 1993, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta, Indonesia, hal. 562-563. 

 

 

(f) Pustaka berupa buletin yang penulisnya adalah instansi:  
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Nama instansi penanggungjawab ditulis paling depan, (dapat diikuti dengan 

tahun,) judul karangan yang dicetak miring, nama penerbit, tempat 

penerbitan,  

 

Contoh:  

Depkes. 1994. Tetanus. Epi Info., Edisi Khusus-I, Sub Dit. Imunisasi, Ditjen 

PPM & PLP, Jakarta, hal. 2-9.  

 

WHO. Elimination of Neonatal Tetanus Will Save Million Newborn Anually, 

Press Rellease, WHO/7, 25 Jan 1994, Office of Information, p. 1-2.  

 

Apabila sumber pustaka tidak ada nomor halaman: 

Contoh: 

 

UNEP. 1994. United National Environment Program: Environmental Data 

Report 1993-1994. Blackwell Publishers, Oxford, UK, n.p. 

 

Depkes dan UNICEF, 1993. Petunjuk Teknis Terpadu Eliminasi Tetanus 

Neonatorum. Ditjen PPM & PLP dan Ditjen Binkesmas Depkes Bekerjasama 

dengan UNICEF. Jakarta 

 

(g) Pustaka berupa majalah atau surat kabar: 

 

Nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun 

(jika ada). Judul artikel ditulis dengan cetak biasa, dan huruf besar pada setiap 

huruf awal kata, kecuali kata hubung. Nama majalah ditulis dengan huruf 

kecil kecuali huruf pertama setiap kata, dan dicetak miring. Nomor halaman 

disebut pada bagian akhir. 

 

Contoh: 

Gardner, H. 1981. Do Babies Sing a Universal Song?, Psychology Today, hal. 

70-76. 
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Suryadarma, S.V.C. 1990. Processor dan Interface: Komunikasi Data. 

 

Info Komputer, IV (4): 46-48. 

 

Pratikto,W.A.  2004.  Pengelolaan  Kelautan  Berbasis 

 

Harian Umum Republika, 18 Maret 2004, hal. 4. 

 

Apabila sumber pustaka tanpa nama pengarang: Contoh: 

 

Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mudah dipengaruhi 

 

(h) Pustaka berupa buku teks tidak ada nama pengarang:  

 

Contoh:  

Biro Pusat Statistik. 1990. Survey Pertanian Produksi B Indonesia, Jakarta. 

hal. 20-25.  

 

(i) Pustaka yang diambil dari internet:  

 

Pengutipan pustaka dari internet untuk tinjauan pustaka diperbolehkan 

apabila berasal dari sumber yang jelas pengarang, majalah dan atau penerbit. 

Anonymous hanya untuk latar belakang penelitian. 

 

Apabila pustaka berupa jurnal, maka cara penulisan di sama dengan point (b) 

diatas. 

 

Apabila pustaka dari internet selain jurnal: Contoh: 

Witherspoon,A.M. and Pearce R., 1992. Nutrient an Criteria Standard for The 

Chowan River, North C No.187. www.2.ncsu.edu/wrri/reports/report187 
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Apabila tidak tertera tahun, maka tanggal pengambilan data dari internet 

dicantumkan. 

 

Contoh: 

Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. A Survey of STM O 1990-95: The Calm 

Before The Stor (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html Juni 

1996). 

 

Anonymous, 2003. Geographic Distribution. Mal 

(http://www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/Malaria.h Agustus 2005). 

 

(j) Pustaka dari artikel dalam jurnal dalam CD-ROM:  

 

Penulisannya di daftar pustaka sama dengan pustaka dari artikel dalam  jurnal, 

ditambah dengan penyebutan CD-ROM dalam kurung. Contoh: 

 

Krashen, S., Long, M. & Scarcella, R. 1979. Age, Rate and Eventual 

Attainment in Second Language Acquisition. TESOL Quarterly, 13: 573-82 

(CD-ROM: TESOL Quarterly Digitail, 1997). 

 

(k) Pustaka berupa dokumen resmi pemerintah tenpa nama pengarang dan 

tanpa lembaga:  

 

Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan cetak miring, diikuti 

tahun penerbitan dokumen, kota penerbit dan nama penerbit. Contoh:  
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ABSTRAK 

Umami, Khoirul. 2016. UJI ADHESI PROTEIN HEMAGLUTININ SUB 

UNIT  PILI Shigella flexneri PADA SEL ENTEROSIT MENCIT . Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: (I) dr. Avin Ainur, M.Biomed (II) A. Nasichuddin, MA 

 

Kata Kunci : Shigella flexneri, protein sub unit pili, protein hemaglutinin, protein 

adhesin 

  Penyakit diare masih menjadi penyebab utama dari tingginya angka morbiditas 

dan mortalitas anak secara global, terutama pada anak usia di bawah lima tahun. 

Diare yang disebabkan oleh Shigella flexneri yang biasa ditangani dengan antibiotik 

terlihat sudah mulai resisten dengan beragam antibiotik yang ada sementara 

pencegahan shigellosis dengan vaksin Shigella yang dikembangkan dan digunakan 

sekarang masih terbatas penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi protein hemaglutinin  pili  S.  flexneri  yang diduga berperan dalam 

adhesi bakteri pada sel enterosit. Penelitian ini menggunakan uji hemaglutinasi  

kemudian uji adhesi dengan cara mereaksikan protein sub unit pili dengan sel 

enterosit mencit kemudian diamati jumlah bakteri yang melekat di sel enterosit 

mencit. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa protein sub unit pili  dengan Berat 

Molekul 18 kDa adalah protein yang mampu mengaglutinasi sel darah merah 

mencit pada pengenceran tertinggi dan mampu  menghambat perlekatan bakteri 

pada sel enterosit mencit secara signifikan sehingga berperan sebagai molekul 

adhesin pada pili S. flexneri. 
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ABSTRACT 

Umami, Khoirul. 2016. ADHESION INDEX OF PROTEIN SUB UNIT PILI 

Shigella flexneri at MICE ENTEROCYTE Balb/c. Thesis. Medical 

Departement, Medical and Health Sciences Faculty, The Islamic State 

University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: (I) dr. Avin Ainur, M. 

Biomed (II) A. Nasichuddin, MA 

 

Keywords: Shigella flexneri, protein sub unit pili , hemagglutinin protein, adhesin 

protein 

Diarrhoeal diseases are still a major cause of the high morbidity and 

mortality of children globally, especially in children under five years. Diarrhea 

caused by Shigella flexneri usual dealt with antibiotics seen it is getting resistant 

with various antibiotic.  Prevention shigellosis with a vaccine that was developed 

and used now are still limited. This study attempts to explore hemaglutinin protein 

pili S . flexneri allegedly role in adhesion bacteria on the mice enterocyte. This 

research using  hemaglutination test then adhesion test  by reacting protein sub unit 

pili S. flexneri with mice enterocyte cells and observed the amount of bacteria 

inherent in a mice cell enterocyte. The research found that proteins sub unit pili 

with molecules weight 18 kDa is a protein that capable to agglutinate mice red blood 

cells with highest dilution and capable to inhibit adhesion bacteria on the mice 

enterocyte significantly. 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Skripsi  | 72 

 

Lampiran 10 

Contoh Cuplikan Definisi dan Teorema 

 

 

Definisi Metode Numerik (Triatmodjo, 1992:1) 
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yang diformulasikan secara matematis dengan cara hitung (arithmetic). 

Teorema Deret Pangkat (Susila, 2003:49) 

Misalkan S(x) adalah jumlah deret pangkat pada suatu selang I, Yaitu:  

 

Maka apabila x ada di dalam I, berlaku: 
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