
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANDUAN 

PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

(FKIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

TAHUN 2020 

 

i 



ii  

 

PANDUAN 

PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

(FKIP) 

 

 

 

 

TIM PENYUSUN 

Ketua: 

Drs. Ali Fauzi, M.Pd. 

 

 

Anggota: 

Sukiman, M.Pd. 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

Wilujeng Asih Purwani, S.Pd., M.A, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

Komplek PP. Al Fattah Siman Sekaran Lamongan Jawa Timur 62261 

e-mail: fkipbillfath@gmail.com  ׀ website: www.fkip.billfath.ac.id  

 

 

mailto:fkipbillfath@gmail.com
http://www.fkip.billfath.ac.id/


iii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v  

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya 

juga, maka buku Panduan Pembimbingan Tugas Akhir (Skripsi) Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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disusun sebagai acuan bagi Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) dalam melaksanakan 

tugasnya membimbing mahasiswa. 

Harapan kami, semoga dengan adanya buku Panduan Pembimbingan Tugas Akhir 

(Skripsi) ini, para dosen pembimbing dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada 

mahasiswanya secara benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas. 

Selain itu, kritik dan saran yang membangun tetap kami butuhkan dalam rangka perbaikan 

buku panduan pada periode berikutnya. 
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BAB I 

PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 

 

A. Pengertian Tugas Akhir (Skripsi) 

1. Tugas akhir (skripsi) merupakan suatu karya ilmiah yang didasarkan pada suatu hasil 

penelitian yang menggunakan metode atau prosedur ilmiah yang dipersyaratkan bagi 

mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi program Sarjana (S1). 

2. Tugas akhir (skripsi) merupakan kegiatan akademik yang terhitung sebagai SKS, yaitu 

dengan bobot Tugas Akhir (Skripsi) adalah 6 SKS dan Seminar Proposal Tugas Akhir 

(Skripsi) 2-3 SKS. 

3. Dosen Pembimbing tugas akhir (skripsi) merupakan dosen yang diberikan tugas untuk 

membantu mahasiswa dalam melaksanakan penelitian hingga penyusunan laporan tugas 

akhir (skripsi). 

4. Dosen Pembimbing tugas akhir (skripsi) mempunyai wewenang dan ditunjuk oleh Ketua 

Program Studi berdasarkan musyawarah dengan pejabat struktural lain yang terkait. 

 

B. Tujuan Tugas Akhir (Skripsi) 

Beberapa tujuan dari penyusunan tugas akhir (skripsi) di lingkungan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Billfath, antara lain: 

1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam proses pemecahan masalah-masalah 

ilmiah; 

2. Membantu mahasiswa dalam mengkomunikasikan pemikiran dan temuan dalam bidang 

IPTEK dan seni; 

3. Mengembangkan kompetensi, penalaran, dan sikap ilmiah mahasiswa terhadap berbagai 

fenomena yang terjadi baik di dunia akademik maupun di masyarakat; 

4. Merekomendasikan solusi terhadap temuan-temuan penelitian, khususnya dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran; serta 

5. Sebagai tugas akhir mahasiswa dalam rangka penyelesaian pendidikan program sarjana 

(S1). 

 

C. Ketentuan Umum Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) 

Ketentuan umum ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan dosen 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Billfath dalam penulisan, 

pembimbingan, dan sidang tugas akhir (skripsi). Ketentuan umum tersebut adalah sebagai 
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berikut. 

1. Ketentuan Akademik 

Setiap mahasiswa yang akan menulis tugas akhir (skripsi) diharuskan memenuhi 

persyaratan sebagai berikut. 

a. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (terdaftar pada semester yang bersangkutan) 

yang dibuktikan dengan laporan prestasi akademik terakhir dan bukti administrasi 

akademik lainnya yang ditentukan. 

b. Mahasiswa telah lulus minimal sebanyak 148-150 SKS dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) minimal 2,75 dengan nilai D ≤ 3 SKS dan tanpa nilai E. 

c. Mahasiswa telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Dasar (minimal nilai C). 

d. Adanya rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan diprogramkan 

dalam Kartu Rencana Studi (KRS). 

e. Mengajukan proposal penelitian untuk tugas akhir (skripsi). 

 

2. Ketentuan Proposal Tugas Akhir (Skripsi) 

Ketentuan dan prosedur pengajuan proposal tugas akhir (skripsi) adalah sebagai berikut. 

a. Mahasiswa memilih masalah dan judul tugas akhir (skripsi) yang berkaitan dengan 

bidang keahlian yang ditekuninya setelah berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing 

Akademik (PA) dan/atau Ketua Program Studi. 

b. Ketua Program Studi menentukan Dosen Pembimbing berdasarkan topik masalah 

yang diajukan oleh mahasiswa, serta bidang keahlian dosen.  

c. Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan melakukan koordinasi dengan mahasiswa 

bimbingan untuk mengatur jadwal konsultasi proposal tugas akhir (skripsi).  

d. Sistematika proposal tugas akhir (skripsi) mengikuti pedoman umum berikut. 

1) Judul 

2) Latar Belakang 

Latar belakang memuat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dan mampu 

memberi keyakinan bahwa masalah yang diteliti cukup urgen bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan profesi calon tenaga kependidikan. 

3) Rumusan Masalah 

4) Tujuan Penelitian 

5) Manfaat Penelitian (secara teoritis dan praktis) 

6) Hipotesis Penelitian (bergantung kepada pendekatan/jenis penelitian) 
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7) Ruang Lingkup Penelitian dan Definisi Istilah 

Bagian ini menerangkan ruang lingkup penelitian dan definisi istilah. 

8) Landasan Teori atau Tinjauan Pustaka 

Bagian ini berisi teori secara garis besar dan ringkas mengenai masalah yang 

dipilih dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan 

diupayakan mengacu kepada sumber-sumber terbaru (minimal 10 tahun terakhir). 

9) Metode Penelitian 

Bagian ini memuat populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan/analisis data, dan pengujian hipotesis (jika ada). 

10) Jadwal Penelitian 

11) Daftar Pustaka 

12) Lampiran (seperti instrumen penelitian, jika diperlukan). 

e. Proposal tugas akhir (skripsi) yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing diwajibkan 

untuk dipresentasikan dalam seminar proposal tugas akhir (skripsi). 

f. Ketua Program Studi menetapkan jadwal seminar proposal tugas akhir (skripsi) yang 

diajukan oleh mahasiswa. Pengiriman atau penyampaian proposal kepada Tim Penguji 

selambat-lambatnya 3 (tiga hari) sebelum seminar dilaksanakan. 

g. Setiap mahasiswa wajib mempresentasikan proposalnya di depan Tim Penguji dan 

peserta lain. 

h. Tim Penguji memberikan masukan dan menilai kelayakan proposal tugas akhir 

(skripsi) mahasiswa sesuai dengan indikator penilaian. Hasil penilaian diumumkan 

setelah seminar selesai. 

i. Mahasiswa melakukan revisi proposal tugas akhir (skripsi) berdasarkan masukan dari 

Tim Penguji dan/atau peserta seminar. 

 

D. Kriteria Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) 

Tugas akhir (skripsi) dibimbing oleh tenaga pengajar (dosen) tetap atau tenaga 

pengajar luar biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Billfath 

sesuai dengan kompetensi bidang keilmuannya. Ketentuan mengenai pembimbing skripsi 

diatur sebagai berikut. 

1. Dosen Pembimbing tugas akhir (skripsi) ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 

2. Jumlah Dosen Pembimbing tugas akhir (skripsi) maksimal 2 (dua) orang yang terdiri atas 

Dosen Pembimbing I dan II. 

3. Dosen Pembimbing adalah Dosen Tetap Yayasan dengan minimal masa kerja 2 (dua) 
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tahun. 

4. Persyaratan kualifikasi pendidikan dan jabatan Dosen Pembimbing tugas akhir (skripsi) 

adalah sebagai berikut. 

a. Dosen Pembimbing I : minimal S2 (memiliki jabatan akademik Asisten Ahli) 

b. Dosen Pembimbing II : minimal S2 (Tenaga Pengajar) 

5. Tugas Dosen Pembimbing tugas akhir (skripsi): 

a. Memberikan arahan tentang penulisan, sistematika, dan substansi isi tugas akhir 

(skripsi); dan 

b. Memberikan persetujuan terhadap naskah tugas akhir (skripsi) yang akan diajukan ke 

seminar proposal dan sidang tugas akhir (skripsi).  

6. Dosen Pembimbing dapat direkrut dari staf pengajar dari luar program studi sesuai dengan 

bidang keahlian dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam tugas akhir (skripsi), 

termasuk memanfaatkan tenaga dosen luar biasa yang juga mengajar di program studi 

tersebut sesuai bidang keahliannya. 

7. Penggantian Dosen Pembimbing dapat dilakukan apabila dosen yang bersangkutan 

berhalangan (meninggal dunia, sakit permanen, pensiun, mengundurkan diri, atau tugas 

belajar). 

8. Penggantian Dosen Pembimbing dapat dilakukan tanpa harus menggantikan judul ataupun 

mengubah total isi tugas akhir (skripsi) yang telah ditulis oleh mahasiswa atas arahan dan 

bimbingan pembimbing sebelumnya. 

9. Penggantian Dosen Pembimbing tugas akhir (skripsi) dilakukan atas persetujaun Ketua 

Program Studi. 

 

E. Pembimbingan Tugas Akhir (Skripsi) 

Ketentuan mengenai proses pembimbingan penulisan tugas akhir (skripsi) diatur 

sebagai berikut. 
 
1. Pembimbingan tugas akhir (skripsi) dilaksanakan secara terprogram dan menyeluruh 

dengan mengedepankan penajaman penalaran mahasiswa, menganut asas keterampilan 

proses, prinsip keilmuan, orisinalitas, faktual, penggunaan bahasa, teknik rujukan yang 

tepat, dan teknik penulisan yang sesuai dengan petunjuk yang berlaku. 

2. Secara formal, pembimbingan tugas akhir (skripsi) dimulai sejak dikeluarkan Surat 

Keputusan Dekan dan Surat Tugas Ketua Program Studi sebagai bukti penunjukan Dosen 

Pembimbing sampai selesainya penulisan tugas akhir (skripsi) oleh mahasiswa. 

3. Dosen Pembimbing secara cermat memberikan bimbingan untuk seluruh substansi 
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penelitian secara berkala sesuai dengan progres penelitian yang dilakukan mahasiswa. 

4. Dalam pelaksanaan penelitian untuk tugas akhir (skripsi), Surat Izin Penelitian 

dikeluarkan oleh Fakultas dengan syarat instrumen penelitian yang akan digunakan telah 

divalidasi dan disetujui oleh Dosen Pembimbing. 

5. Waktu penulisan tugas akhir (skripsi) ditentukan paling lama 6 (enam) bulan. 

Perpanjangan waktu penulisan dapat dilakukan paling lama 1×6 bulan. Apabila melebihi 

batas waktu tersebut (satu tahun/dua semester), Ketua Program Studi wajib mengevaluasi 

proses penulisan dan pembimbingan tugas akhir (skripsi). 

6. Tugas akhir (skripsi) yang telah disahkan oleh Dosen Pembimbing diserahkan kepada 

Ketua Program Studi untuk penentuan jadwal sidang tugas akhir (skripsi) dan Tim 

Penguji. 

7. Ketua Program Studi membuat surat undangan kepada Tim Penguji untuk melaksanakan 

sidang tugas akhir (skripsi) (sidang Sarjana). 

8. Penyerahan surat undangan dan naskah tugas akhir (skripsi) kepada Tim Penguji 

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan. 

 

F. Syarat Mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir (Skripsi) 

Seminar proposal tugas akhir dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah memenuhi 

persyaratan berikut. 

1. Mahasiswa telah menyelesaikan studi minimal 130 SKS; 

2. Indeks Prestasi mahasiswa mencapai IPK ≥2,75 (tanpa nilai E); dan 

3. Mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi lainnya yang berlaku di setiap 

program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Billfath. 

4. Proposal tugas akhir (skripsi) dapat diseminarkan apabila telah disetujui oleh Dosen 

Pembimbing. Proposal diberikan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada Bagian Administrasi 

Program Studi sebagai persyaratan seminar. 

 

G. Syarat Mengikuti Sidang Tugas Akhir (Skripsi) 

Ketentuan bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan sidang tugas akhir (skripsi) 

meliputi ketentuan umum dan khusus sebagai berikut. 

1. Ketentuan Umum 

a. Mahasiswa wajib menyelesaikan semua kegiatan akademik dan kewajiban 

administratif. 
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b. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembimbingan tugas akhir (skripsi) minimal 

12 kali dengan dosen pembimbing. 

c. Penetapan tanggal sidang tugas akhir (skripsi) disepakati oleh mahasiswa dan dosen 

yang bersangkutan. 

2. Ketentuan Khusus 

a. Mahasiswa telah mendapatkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400 (Program 

Studi Pendidikan Bahasa Inggris), skor minimal 350 (Program Studi Pendidikan 

Kimia dan Pendidikan Bahasa Indonesia) dan masih berlaku. 

b. Mahasiswa telah melaksanakan seminar proposal tugas akhir (skripsi). 

c. Mahasiswa telah melaksanakan dan lulus Tes Komprehensif. 

d. Mahasiswa telah mensubmit minimal 1 (satu) artikel ilmiah ke Jurnal Nasional ber-

ISSN. 

e. Laporan tugas akhir (skripsi) telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk 

melaksanakan sidang. 

f. Sidang tugas akhir (skripsi) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah 

mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing. 

g. Total SKS yang telah ditempuh mahasiswa minimal 148-150 SKS. 

h. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa minimal 2,75 dengan nilai D ≤ 3 SKS dan 

tanpa nilai E. 

 

H. Seminar Proposal Tugas Akhir (Skripsi) 

Seminar proposal tugas akhir (skripsi) dilaksanakan dengan beberapa ketentuan 

sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan 

a. Bagian Administrasi Program Studi mempersiapkan berkas administrasi dan 

menetapkan waktu pelaksanaan seminar proposal tugas akhir (skripsi). 

b. Berkas administrasi seminar proposal tugas akhir (skripsi) diserahkan kepada Tim 

Penguji paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seminar. 

c. Seminar proposal tugas akhir (skripsi) dipimpin oleh Ketua Tim Penguji yang 

berlangsung maksimal 2 (dua) jam, terdiri dari sesi presentasi oleh mahasiswa dan sesi 

tanya-jawab antara Tim Penguji dan mahasiswa. 

d. Tim Penguji menetapkan dan mengumumkan hasil seminar proposal tugas akhir 

(skripsi) kepada mahasiswa. Bagi mahasiswa yang dinyatakan LULUS, dapat 

melanjutkan penelitian tugas akhir (skripsi), sedangkan mahasiswa yang TIDAK 
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LULUS, diberikan kesempatan maksimal 2 (dua) kali untuk melakukan seminar 

proposal tugas akhir (skripsi). 

e. Berita acara seminar proposal tugas akhir (skripsi) dan dokumen-dokumen lainnya 

diserahkan kembali oleh Tim Penguji ke Bagian Administrasi Program Studi. 

2. Penilaian 

Adapun kriteria penilaian dalam seminar proposal tugas akhir (skripsi) adalah sebagai 

berikut. 

 
Tabel 1. Kriteria Penilaian dalam Seminar Proposal Tugas Akhir (Skripsi) 

 

No. Kriteria Acuan Penilaian Nilai 
Nilai 

Rata-rata 

1. Pendahuluan a. Kesesuaian latar belakang dengan masalah / 

fokus penelitian 

 

 
  b. Pentingnya masalah/ fokus untuk diteliti  

  c. Perumusan masalah/ fokus penelitian  

2. Tinjauan Pustaka a. Relevansi dan kelengkapan teori dengan 

kajian penelitian 

 

   b. Kesesuaian kerangka pikiran dengan desain 

penelitian 

 

  c. Hipotesis (jika ada)  

3. Metode Penelitian a. Kesesuaian metode dengan rancangan 

penelitian 

 

 

  b. Ketepatan penentuan populasi dan sampel 

penelitian 

 

  c. Perumusan variabel penelitian  

  d. Teknik dan instrument pengumpul data  

  e. Ketepatan teknik analisis penelitian  

 

Keterangan: 

1. Rentang nilai = 0 – 100 

2. Nilai Akhir = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 1+ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎2+ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 3

3
 

3. Rentang Nilai: 

86 – 100 = Lulus dengan nilai huruf A 

76 – 85 = Lulus dengan nilai huruf B+ 

66 – 75 = Lulus dengan nilai huruf B 

61 – 65 = Lulus dengan nilai huruf C+ 

56 – 60 = Lulus dengan nilai huruf C 

41 – 55 = Lulus bersyarat dengan nilai huruf D 

< 40 = Tidak lulus dengan nilai huruf E 
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I. Sidang Tugas Akhir (Skripsi) 

Sidang tugas akhir (skripsi) dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan 

a. Bagian Administrasi Program Studi mempersiapkan berkas administrasi dan 

menetapkan waktu pelaksanaan sidang tugas akhir (skripsi). 

b. Berkas administrasi sidang tugas akhir (skripsi) diserahkan kepada Tim Penguji paling 

lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang. 

c. Sidang tugas akhir (skripsi) dilaksanakan sesuai jadwal ujian dan wajib dihadiri oleh 

mahasiswa dan seluruh Tim Penguji. 

d. Sidang tugas akhir (skripsi) dipimpin oleh Ketua Tim Penguji yang berlangsung 

maksimal 2 (dua) jam, terdiri dari sesi presentasi oleh mahasiswa selama 10-15 menit 

dan sesi tanya-jawab antara Tim Penguji dengan mahasiswa. 

e. Tim Penguji memberikan penilaian dan mengumumkan hasil sidang tugas akhir 

(skripsi) mahasiswa dan masa perbaikan tugas akhir (skripsi). 

f. Tim Penguji melaporkan hasil sidang tugas akhir (skripsi) kepada Ketua Program 

Studi melalui Bagian Administrasi Program Studi. 

g. Setelah sidang tugas akhir (skripsi) selesai, maka mahasiswa wajib memperbaiki tugas 

akhir (skripsi) sesuai dengan rekomendasi Tim Penguji. 

h. Skripsi yang telah diperbaiki dikonsultasikan kembali kepada Tim Penguji. 

i. Hasil akhir tugas akhir (skripsi) disahkan oleh Ketua Program Studi dan Dekan. 

2. Penilaian 

Adapun kriteria penilaian dalam seminar proposal tugas akhir (skripsi) adalah sebagai 

berikut. 

 
Tabel 2. Kriteria Penilaian dalam Sidang Tugas Akhir (Skripsi) 

 
No. Acuan Penilaian Rubrik Penilaian  B × N 

1. Sistematika penulisan sesuai dengan panduan 

penulisan tugas akhir (skripsi) 

a. Sangat sesuai (81-100) 

 
 b. Sesuai (71-80,9) 

  c. Cukup sesuai (61-70,9) 

  d. Kurang sesuai (0-60,9) 

2. Ketepatan bahasa dan penulisan a. Sangat tepat (81-100) 

 
  b. Tepat (71-80,9) 

  c. Cukup tepat (61-70,9) 

  d. Kurang tepat (0-60,9) 
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Tabel 2. Kriteria Penilaian dalam Sidang Tugas Akhir (Skripsi) (Lanjutan) 

 
No. Acuan Penilaian Rubrik Penilaian  B × N 

3. Kesesuaian masalah dengan judul, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 

a. Sangat sesuai (81-100) 

 
 b. Sesuai (71-80,9) 

  c. Cukup sesuai (61-70,9) 

  d. Kurang sesuai (0-60,9) 

4. Kesesuaian teori dengan konsep masalah penelitian a. Sangat sesuai (81-100) 

 
  b. Sesuai (71-80,9) 

  c. Cukup sesuai (61-70,9) 

  d. Kurang sesuai (0-60,9) 

5. Kejelasan pembahasan yang dijabarkan serta 

dikaitkan dengan teori yang digunakan 

a. Sangat jelas (81-100) 

 
 b. Jelas (71-80,9) 

  c. Cukup jelas (61-70,9) 

  d. Kurang jelas (0-60,9) 

6. Ketapatan dalam menyimpulkan hasil penelitian 

dengan pembahasan 

a. Sangat tepat (81-100) 

 
 b. Tepat (71-80,9) 

  c. Cukup tepat (61-70,9) 

  d. Kurang tepat (0-60,9) 

7. Kemampuan mempertahankan hasil penelitian 

(menguasai isi naskah, menjelaskan, dan 

menyampaikan argumentasi) 

a. Sangat menguasai (81-100) 

 

 
b. Menguasai (71-80,9) 

  c. Cukup menguasai (61-70,9) 

  d. Kurang menguasai (0-60,9)  

 Nilai Rata-rata  

 

Keterangan: 

1. Pemberian nilai: 57-100 

2. Rentang Nilai: 

86 – 100 = Lulus dengan nilai huruf A 

76 – 85 = Lulus dengan nilai huruf B+ 

66 – 75 = Lulus dengan nilai huruf B 

61 – 65 = Lulus dengan nilai huruf C+ 

56 – 60 = Lulus dengan nilai huruf C 

41 – 55 = Lulus bersyarat dengan nilai huruf D 

< 40 = Tidak lulus dengan nilai huruf E 
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BAB II 

ISI DAN SISTEMATIKA TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 

 

Laporan tugas akhir (skripsi) sebagai bentuk laporan hasil penelitian terdiri dari 3 

(tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian inti laporan tugas akhir 

(skripsi) umumnya terdiri dari 5 (lima) bagian/bab, yaitu (1) pendahuluan, (2) landasan teori 

(studi pustaka), (3) metode atau prosedur penelitian, (4) hasil penelitian dan pembahasan, dan 

(5) penutup (kesimpulan dan saran). Untuk penelitian tertentu (seperti studi pustaka), metode 

atau prosedur penelitian sering digabungkan atau dijadikan sebagai bagian dari pendahuluan, 

sehingga laporannya menjadi 4 (empat) bagian/bab. Selanjutnya, untuk penelitian yang 

kajiannya lebih luas/mendalam, hasil penelitian dan pembahasan sering kali dipisahkan 

menjadi bagian/bab yang berbeda, sehingga laporan hasil penelitian menjadi 6 (enam) 

bagian/bab. Dengan demikian, laporan tugas akhir (skripsi) sebagai laporan hasil penelitian 

dapat terdiri atas 4, 5, atau 6 bab. Namun yang paling sering digunakan dalam penulisan 

laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa program Sarjana (S1) adalah 5 (lima) bab. 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir (skripsi) pada umumnya menggunakan gaya 

selingkung yang berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Billfath. 

Berdasarkan buku pedoman tersebut, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Billfath menyusun buku panduan ini untuk lebih mempermudah mahasiswa dalam 

menyusun laporan tugas akhir (skripsi) sesuai dengan karakteristik program studi. Isi dan 

sistematika laporan tugas akhir (skripsi) dalam buku panduan ini dibedakan atas laporan hasil 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mengingat masing-masing program studi di lingkungan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Billfath memiliki kekhasan, 

maka masing-masing program studi dapat menentukan jumlah bab/subbab dan penggunaan 

beberapa istilah dalam penyusunan laporan tugas akhir (skripsi) sesuai dengan kebutuhan. 

A. Penelitian Kuantitatif 

Isi dan sistematika laporan tugas akhir (skripsi) hasil penelitian kuantitatif dibagi 

menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Masing-

masing bagian dapat dirinci sebagai berikut. 

1. BAGIAN AWAL 

a. Halaman Judul 

Halaman ini merupakan cover laporan tugas akhir (skripsi) yang memuat antara lain: 

judul penelitian (diketik dengan huruf kapital), kata Skripsi, teks diajukan untuk 

memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, nama 
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mahasiswa, nomor induk mahasiswa, logo dan nama lembaga, dan tahun lulus ujian. 

Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur secara sistematis, rapi 

dan serasi. 

b. Lembar Persetujuan 

Halaman ini berisi judul skripsi, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM), 

program studi, persetujuan atau tanda tangan Dosen Pembimbing. Persetujuan atau 

tanda tangan Dosen Pembimbing baru dilakukan setelah tugas akhir (skripsi) selesai 

diperbaiki sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh Tim Penguji pada saat 

berlangsungnya sidang. 

c. Lembar Pengesahan 

Halaman ini berisi judul skripsi, tanggal, dan tempat pelaksanaan sidang, serta ditanda 

tangani oleh seluruh Tim Penguji dan Dekan. 

d. Pernyataan Keaslian Tulisan 

Bagian ini berisikan pernyataan penulis bahwa laporan tugas akhir (skripsi) yang 

ditulisnya bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yag diaku 

sebagai hasul tulisannya atau pemikirannya sendiri. Pengambilalihan karya orang lain 

untuk diaku sebagai karya sendiri merupakan Tindakan kecurangan yang disebut 

plagiasi. Apabila penulis melakukan tindakan plagiasi tersebut, maka penulis akan 

dikenakan sanksi dari Program Studi dan Fakultas.  

e. Abstrak (dalam 2 bahasa) 

Identitas abtrak berisi (1) kata abstrak, (2) nama penulis, (3) tahun, (4) judul tugas 

akhir (skripsi), (4) kata skripsi, (5) nama program studi, fakultas, dan universitas, (6) 

nama Dosen Pembimbing, (7) kata kunci, serta (8) teks abstrak. Teks abstrak berisi 

deskripsi singkat dan padat inti sari skripsi yang mencakup latar belakang/rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan penelitian. 

Panjang abstrak tidak lebih 1 (satu) halaman atau antara 250-300 kata, diketik berjarak 

1 (satu) spasi, dan dibuat dalam satu paragraf. 

f. Kata Pengantar 

Teks kata pengantar berisi ucapan terima kasih penulis kepada orang-orang (terutama 

Dosen Pembimbing), lembaga, organisasi, dan atau pihak-pihak lain yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi). Tulisan kata pengantar 

ditulis dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa 

diakhiri 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) 
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dicantumkan kata penulis tanpa menyebut nama. 

g. Daftar Isi 

Daftar isi memuat judul bab, judul subbab, dan sub-subbab yang disertai dengan 

nomor halaman tempat pemuatannya di dalam teks. Semua judul bab diketik dengan 

huruf kapital, sedangkan judul subbab dan sub-subbab hanya huruf awalnya yang 

diketik dengan huruf kapital. Daftar isi  hendaknya menggambarkan garis besar 

organisasi keseluruhan isi laporan tugas akhir (skripsi). 

h. Daftar Tabel (Jika ada) 

Halaman daftar tabel  memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman setiap 

tabel. Judul tabel pada daftar tabel harus sama dengan judul tabel di dalam teks. Judul 

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

satu dan judul tabel yang lain diberi jarak spasi ganda. 

i. Daftar Gambar (Jika ada) 

Pada halaman daftar gambar  dicantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor 

halaman tempat pemuatannya di dalam teks. Judul gambar yang lebih satu baris 

diketik dengan spasi tunggal. Antara judul gambar yang satu dan judul gambar yang 

lain diberi jarak spasi ganda. 

j. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, serta halaman tempat 

lampiran itu berada. Judul lampiran yang lebih satu baris diketik dengan spasi tunggal. 

Antara judul lampiran yang satu dan judul lampiran yang lain diberi jarak spasi ganda. 

 

2. BAGIAN INTI 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam 

bidang pendidikan, ilmu-ilmu dasar dan terapan, baik kesenjangan teoretis maupun 

kesenjangan praktis, yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. Di dalam latar 

belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori, hasil-hasil penelitian, hasil 

seminar/temu ilmiah, ataupun pengalaman/pengamatan pribadi yang terkait erat 

dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk 

diteliti mendapat landasan berpijak yang kokoh. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-
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pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Rumusan masalah merupakan pernyataan 

yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan 

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

kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel 

yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek 

penelitian. Selain itu, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam 

arti memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang 

diperoleh setelah penelitian selesai. Tujuan penelitian mengacu kepada isi dan 

rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. 

Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan 

tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Uraian dalam subbab manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang 

diteliti atau pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau 

pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan 

dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak 

untuk dilakukan. 

1.5 Hipotesis Penelitian (Jika diperlukan) 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 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, (c) dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, dan 

(d) dapat diuji secara empiris. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis 

penelitian. Penelitian kuantitatif yang bersifat eksploratoris dan deskriptif atau 

penelian yang lebih bernuansa kualitatif tidak membutuhkan hipotesis, dan seringkali 

diganti dengan pertanyaan penelitian, yang rumusannya dalam bentuk kalimat tanya 

dan tidak perlu diuji. 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian 

atau kekurang jelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Definisi 

istilah dapat dinyatakan pula dengan definisi operasional. Istilah yang perlu diberi 

penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang 
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terdapat di dalam laporan tugas akhir (skripsi). Kriteria suatu istilah mengandung 

konsep pokok, jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau 

variabel penelitian. Definisi istilah disampaikan secara langsung, dalam arti tidak 

diuraikan asal-usulnya. Definisi lebih dititik beratkan pada pengertian yang diberikan 

oleh peneliti. 

 

BAB II  LANDASAN TEORETIS  (KAJIAN PUSTAKA) 

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

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

2.3  ............................ 

2.4  ............................ 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian (Jika diperlukan) 

Sebelum menjelaskan populasi dan sampel penelitian, maka diperlukan penjelasan 

tentang pendekatan/jenis penelitian yang digunakan. Di sini peneliti mengemukakan 

alasan bahwa penelitian yang dilakukan termasuk atau dikategorikan sebagai 

penelitian kuantitaif atau kualitatif. Peneliti juga perlu mengemukakan jenis penelitian 

yang digunakan, apakah studi kasus, korelasional, eksperimen, survei, atau 

komparatif. Peneliti perlu mengemukakan landasan berpikirnya sesuai dengan jenis 

data, teknik dan alat pengumpulan data, serta teknik analisis data. Pendekatan/jenis 

penelitian ini tidak selalu harus dikemukakan sebagai bagian dari metode penelitian. 

Artinya, pendekatan/jenis penelitian sering tidak dikemukakan secara eksplisit dalam 

suatu penelitian. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian yang dilakukan 

mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Akan tetapi, jika sasaran penelitiannya 

adalah seluruh anggota populasi, lebih cocok digunakan istilah subjek penelitian, atau 

sering pula disebut total sampel, terutama dalam penelitian eksperimen. Penjelasan 

yang akurat tentang karakteristik populasi penelitian perlu diberikan agar jumlah 

sampel dan cara pengambilannya dapat ditentukan secara tepat. Tujuannya adalah 

agar sampel yang dipilih benar-benar representative dan proporsional.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini perlu dikemukakan antara lain adalah langkah-langkah yang ditempuh 
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dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, dan juga jadwal waktu 

pelaksanaan pengumpulan data, serta teknik pengumpulan data atau instrumen yang 

digunakan dalam penelitian, misalnya, berupa tes ataupun angket. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini peneliti menunjukkan teknik analisis yang digunakan serta alasan 

pemilihan teknik tersebut. Alasan tersebut dapat berupa argumen yang dikaitkan 

dengan tujuan penelitian, jumlah sampel, dan jenis data yang diperoleh melalui 

instrumen yang digunakan. Alasan pemilihan suatu teknik statistik harus berdasarkan 

kesesuaian dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian, dan bukan kecanggihan 

tekniknya. Bila teknik statistik sederhana dipandang sudah memadai, tidak ada alasan 

untuk memilih teknik yang lebih rumit dan canggih. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bagian hasil penelitian dikemukakan temuan-temuan penelitian sebagai hasil 

pengumpulan/pengolahan data. Temuan-temuan yang dimaksud merupakan temuan 

dari aspek, variabel, dan indikator yang diteliti. Temuan penelitian yang sudah 

disajikan dalam bentuk angka-angka statistik, tabel, ataupun grafik, tidak dengan 

sendirinya bersifat komunikatif. Penjelasan tentang hal tersebut masih diperlukan. 

Namun, bahasan pada tahap ini perlu dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual, tidak 

mencakup pendapat pribadi (interpretasi) peneliti. 

4.2 Pembahasan 

Tujuan pembahasan adalah untuk (1) menjawab masalah penelitian, (2) menafsirkan 

temuan-temuan penelitian, (3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam 

kumpulan pengetahuan yang telah sahih, (4) memodifikasi teori yang ada atau 

menyusun teori baru, (5) menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, 

termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian, dan (6) membandingkan hasil 

penelitian yang diperoleh dengan temuan penelitian lain yang relevan, sehingga akan 

memberikan taraf kredibilitas yang lebih tinggi terhadap hasil penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Isi simpulan penelitian lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan perkataan lain, simpulan penelitian 
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terikat secara substantif dengan temuan-temuan penelitian yang mengacu pada tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Simpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan 

yang dipandang benar-benar relevan dan memperkaya temuan penelitian yang 

diperoleh. 

5.2 Saran 

Saran yang diajukan hendaknya bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan 

simpulan hasil penelitian. Saran hendaknya tidak keluar dari ruang lingkup penelitian. 

Saran yang baik dapat dilihat dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional. 

Artinya, jika orang lain hendak mengikuti saran yang dikemukakan oleh peneliti, ia 

tidak kesulitan dalam menafsirkan atau melaksanakannya. Saran dapat ditujukan 

kepada perguruan tinggi, lembaga pemerintah atau swasta, atau pihak lain yang 

terkait. 

 

3. BAGIAN AKHIR 

a. Daftar Pustaka 

Sumber bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar pustaka adalah sumber bahan 

pustaka yang digunakan dalam teks. Bahan pustaka yang digunakan sebagai rujukan 

yang dicantumkan dalam daftar kepustakaan, sebaiknya (lebih dianjurkan) yang 

keluaran lima tahun terakhir, kecuali hal tertentu belum tersedia rujukan yang lima 

tahun terakhir. 

b. Lampiran-lampiran 

Lampiran hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting untuk 

skripsi, misalnya instrumen penelitian, data mentah hasil penelitian, daftar table uji 

statistik yang digunakan, hasil penghitungan statistik, surat keputusan penunjukan 

pembimbing, surat izin penelitian, tanda bukti telah mengumpulkan data penelitian, 

termasuk biodata atau riwayat hidup, dan hal lain yang dianggap perlu. 

c. Riwayat Hidup 

Riwayat hidup penulis hendaknya dituliskan secara naratif. Hal -hal yang perlu dimuat 

dalam Riwayat hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggallahir, Riwayat 

pendidikan, pengalaman organisasi, dan informasi tentang prestasi yang pernah diraih 

selama belajar di perguruan tinggi atau semasa sekolah. Yang sudah berkeluarga dapat 

mencantumkan nama suami/istri dan putra-putrinya. Narasi riwayat hidup diketik 

dengan spasi tunggal (1 spasi). 
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B. Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai 

dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai key instrument atau alat penelitian utama. Penelitian 

semacam ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif. Proses dan makna dari sudut pandang subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. 

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

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

serta menunjukkan ciri-ciri alamiahnya. Sistematika tugas akhir (skripsi) hasil penelitian 

kualitatif seperti halnya pada penelitian kuantitatif, terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu: 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

1. BAGIAN AWAL 
C.  
a. Halaman judul 

b. Lembar Persetujuan 

c. Lembar Pengesahan 

d. Pernyataan Keaslian Tulisan 

e. Abstrak (dalam 2 bahasa) 

f. Daftar Isi 

g. Daftar Tabel (Jika ada) 

h. Daftar Gambar (Jika ada) 

i. Daftar Lampiran 

(Penjelasan dapat dilihat dalam bagian penelitian kuantitatif) 

 

2. BAGIAN INTI 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

1.2  Rumusan Masalah 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.4  Manfaat  Penelitian 

1.5  Pertanyaan Penelitian (Jika diperlukan) 

1.6  Definisi Istilah 

 (Penjelasan dapat dilihat dalam bagian penelitian kuantitatif) 
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BAB II LANDASAN TEORETIS (KAJIAN PUSTAKA) 

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

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

2.3 ........................ 

2.4 ……………… 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian (Jika diperlukan) 

Pada bagian ini dijelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Dalam hal 

ini dilakukan penelitian kualitatif, perlu dikemukakan alasan singkat. Selain itu, 

peneliti juga perlu mengemukakan jenis penelitian yang digunakan apakah etnografis, 

studi kasus, grounded theory, interaktif, partisipatoris, atau yang lainnya. 

3.2  Lokasi Penelitian dan Sumber Data 

Uraian lokasi penelitian berisi identifikasi karakteristik lokasi dan alasan memilih 

lokasi tersebut. Lokasi hendaknya diuraikan secara jelas, misalnya letak geografis, 

bangunan fisik (jika perlu disertakan peta lokasi), struktur organisasi, dan suasana 

sehari-hari. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan kemenarikan, 

keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Pada bagian ini juga dilaporkan 

sumber data, jenis data, dan teknik penjaringan data dengan keterangan yang 

memadai. Meliputi: data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, 

siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian, bagaimana ciri-ciri subjek dan 

informan itu, dan dengan cara bagaimana data dijaring. Misalnya data dijaring dari 

informan yang dipilih dengan teknik bola salju (snowball sampling). 

3.3  Subjek dan Objek Penelitian 

(Penjelasan dapat dilihat dalam bagian penelitian kuantitatif) 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini dikemukakan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya 

observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selain itu, harus 

dikemukakan juga pada bagian ini instrument penelitian dan alat bantu pengumpulan 

data, misalnya tape recorder sebagai alat bantu perekaman data wawancara atau data 

interaksi. Jika pengumpulan data menggunakan teknik observasi, perlu dikemukakan 

apa saja yang diobservasi. Demikian juga jika digunakan teknik wawancara, perlu 

dikemukakan siapa saja yang diwawancarai. 
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3.5  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data mulai dilakukan sebelum peneliti berada di 

lapangan, selama peneliti berada di lapangan, dan setelah peneliti selesai di lapangan. 

Analisis data telah dimulai sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai dengan penulisan hasil 

penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Terhadap 

data-data tersebut, peneliti mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkannya 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih data yang 

dianggap penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan. Teknik-teknik analisis 

data yang dapat digunakan antara lain adalah analisis domain, analisis taksonomis, 

analisis komponensial, dan analisis tema budaya. Peneliti juga dapat menggunakan 

statistik nonparametrik, logika, etika, atau estetika. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian lazim disebut temuan penelitian karena 

penelitian kualitatif berfungsi untuk menemukan. Oleh karena itu, pada bagian ini 

perlu dikemukakan temuan setelah peneliti melakukan penelitian. Temuan-temuan 

yang dikemukakan perlu ditunjukkan dengan foto-foto atau pendapat-pendapat dari 

informan yang telah diuji kredibilitasnya. 

4.2  Pembahasan 

Temuan-temuan dari hasil penelitian selanjutnya diberikan pembahasan, dengan 

maksud lebih memperjelas atau memperkuat hasil temuan. Pembahasan berisi 

penjelasan dan penguatan terhadap hasil temuan dengan cara mengutip pendapat-

pendapat dari informan yang dianggap kredibel. Selanjutnya peneliti membandingkan 

hasil penelitiannya dengan hasil penelitian yang telah ada, dengan teori atau pendapat 

para ahli. Hasil penelitian, teori atau pendapat yang dikemukakan dalam pembahasan 

sebaiknya yang bisa memperkuat atau justru yang kontras atau bertentangan. Melalui 

pengkontrasan, hasil temuan akan semakin kredibel. 

 

BAB V PENUTUP 

5.1  Simpulan 

5.2  Saran 
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 (Penjelasan dapat dilihat dalam bagian penelitian kuantitatif) 

 

3. BAGIAN AKHIR 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran-lampiran 

c. Riwayat Hidup 

(Penjelasan dapat dilihat dalam bagian penelitian kuantitatif) 

 

C. Penelitian Pengembangan 

Tugas akhir (skripsi) yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan 

menuntut format dan sistematika yang berbeda dengan tugas akhir (skripsi) yang ditulis 

berdasarkan hasil penelitian lain (kuantitatif dan kualitatif). Kegiatan penelitian dan 

pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu 

permasalahan. Sistematika tugas akhir (skripsi) hasil penelitian dan pengembangan juga 

terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

1. BAGIAN AWAL 
D.  
a. Halaman judul 

b. Lembar Persetujuan 

c. Lembar Pengesahan 

d. Pernyataan Keaslian Tulisan 

e. Abstrak (dalam 2 bahasa) 

f. Daftar Isi 

g. Daftar Tabel (Jika ada) 

h. Daftar Gambar (Jika ada) 

i. Daftar Lampiran 

(Penjelasan dapat dilihat dalam bagian penelitian kuantitatif) 

 

2. BAGIAN INTI 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bagian ini mengungkapkan konteks penelitian dan pengambangan projek dalam 

masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, uraian perlu diawali dengan 

identifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada antara kondisi nyata dengan kondisi 

ideal, serta dampak yang ditimbulkan oleh kesenjangan tersebut. Berbagaialternatif 



21  

pemecahan masalah perlu dipaparkan secara singkat disertai identifikasi faktor 

pendukung dan penghambatnya. Rasional alternatif yang ditawarkan tersebut juga 

perlu dikemukakan pada bagian akhir latar belakang masalah. 

1.2 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Pada bagian ini, tujuan dirumuskan berdasarkan masalah yang ingin dipecahkan 

dengan menggunakan alternatif yang dipilih. Rumusan tujuan hendaknya diarahkan 

pada pencapaian ideal seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah. 

1.3  Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Bagian ini bertujuan untuk mengungkapkan argumentasi mengapa masalah yang ada 

perlu dan mendesak untuk diselesaikan, serta dikaitkan dengan konteks permasalahan 

yang lebih luas. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik 

produk yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan. Karakteristik produk 

mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu 

produk dengan produk lainnya. Produk yang dimaksud dapat berupa kurikulum, 

modul, paket pembelajaran, buku teks, alat evaluasi, model, atau produk lainnya yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah pelatihan, pembelajaran, atau 

pendidikan. 

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk yang 

dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. 

Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau 

data empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan menggunakan 

produk yang dikembangkan. 

Keterbatasan bertujuan untuk mengungkapkan keterbatasan dari produk yang 

dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya untuk konteks 

masalah yang lebih luas. Paparan ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dari 

kegiatan penelitian dan pengembangan ini disikapi hati-hati oleh pengguna sesuai 

dengan asumsi yang menjadi pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu yersedia 

dalam pemanfaatannya. 

1.6 Definisi Istilah 

Pada bagian ini perlu dikemukakan definisi istilah yang khas digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan produk yang diinginkan, baik dari segi model dan 
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prosedur yang digunakan atau dari segi produk yang dihasilkan. Istilah-istilah yang 

perlu diberikan Batasan hanyalah yang memiliki peluang ditafsirkan berbeda oleh 

pembaca atau pengguna produk. 

 

BAB II LANDASAN TEORETIS (KAJIAN PUSTAKA) 

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

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

2.3 ........................ 

2.4 ……………… 

 

BAB III METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

3.1  Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan dapat berupa model prosedural, konseptual, dan 

teoritis. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu menunjukkan 

Langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model konseptual 

adalah model yang bersifat analitis yang memberikan komponen-komponen produk 

yang akan dikembangkan, serta keterkaitan antar komponen (missal model 

pengembangan 4D Thiagarajan, dan lainnya). Model teoritis adalah model yang 

menunjukkan hubungan perubahan antar peristiwa. Dalam bagian ini juga perlu 

dikemukakan secara singkat struktur model yang digunakan sebagai dasar 

pengembangan produk. 

3.2  Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 Bagian ini memaparkan langka-langkah prosedural yang ditempuh oleh pengembang 

dalam membuat produk. Prosedur pengembangan berbeda dengan model 

pengembangan. 

3.3  Uji Coba Produk 

 Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan/atau daya tarik dari produk 

yang dihasilkan. Uji coba dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu uji perseorangan, 

uji kelompok kecil, dan uji lapangan.  

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba produk dapat menggunakan desain yang biasa digunakan 

dalam penelitian kuantitatif, yaitu desain deskriptif atau ekperimental. Yang 

perlu diperhatikan adalah ketepatan memilih desain untuk tahapan tertentu agar 
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data yang dibutuhkan untuk memperbaiki produk dapat diperoleh secara 

lengkap. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Karakteristik subjek uji coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap, 

termasuk cara pemilihan subjek uji coba tersebut. Subjek uji coba dapat terdiri 

atas ahli di bidang isi produk, ahli di bidang perancangan produk, dan/atau 

sasaran pengguna produk. 

3.3.3 Jenis data 

Data yang diperoleh digunakan untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, 

dan/atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. 

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Bagian ini memaparkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Jika menggunakan instrumen yang sudah ada, maka perlu dicantumkan 

karakteristiknya yaitu tentang tingkat validitas dan reliabilitasnya. Jika 

instrumen tersebut dibuat sendiri, maka perlu dijelaskan prosedur 

penyusunannya. 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik dan prosedul analisis yang digunakan untuk mengolah data hasil uji 

coba dikemukakan pada bagian ini dan dilengkapi dengan alasannya. Jika 

Teknik analisis data belum terlalu dikenal, maka perlu dijelaskan secara 

terpersinci. 

 

BAB IV HASIL 

4.1 Penyajian data Uji Coba 

Penyajian data sebaiknya dituangkan dalam bentuk table, bagan, atau gambar yang 

dapat dikomunikasikan dengan jelas. Sebelum dianalisis, data perlu diklasifikasikan 

berdasarkan jenisnya dan komponen produk yang dikembangkan karena bermanfaat 

untuk keperluan revisi produk.  

4.2 Analisis Data 

Bagian ini mengungkapkan secara rinci hasil dari analisis dan uji coba. Penyajian hasil 

analisis data perlu dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual, tanpa interpretasi 

pengembang. Kesimpulan dari hasil analisis perlu dipaparkan dalam bagian akhir poin 

ini sebagai dasar melakukan revisi produk. 
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4.3 Revisi Produk 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data digunakan sevagai dasar untuk 

menetapkan apakah produk perlu direvisi atau tidak. Komponen-komponen produk 

yang perlu direvisi harus dipaparkan secara jelas.  

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kajian Produk yang Telah Direvisi 

Dalam bagian ini perlu dipaparkan secara lengkap tentang kekuatan dan kelemahan 

produk untuk memcahkan masalah. Peluang munculnya masalah lain dari 

pemanfaatan produk juga perlu diidentifikasi, dan disertai dengan deskripsi bagaimana 

cara mengantisipasi permasalahan baru.  

5.2  Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Pengajuan saran dalam bagian ini diarahkan ke 3 (tiga) sisi, yaitu saran untuk 

keperluan pemanfaatan produk, saran untuk diseminasi prosuk ke sasaran yang lebih 

luas, dan saran untuk keperluan pengembangan lebih lanjut. 

 

3. BAGIAN AKHIR 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran-lampiran 

c. Riwayat Hidup 

(Penjelasan dapat dilihat dalam bagian penelitian kuantitatif) 
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BAB III 

PETUNJUK TEKNIS PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Artikel ilmiah merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang merupakan luaran dari 

laporan tugas akhir (skripsi). Berdasarkan Surat Edaran dari Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Kemenristekdikti Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya 

Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, maka setiap lulusan 

program sarjana dan sarjana terapan menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan 

menggunggahnya ke Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori 

Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila 

dipublikasikan di jurnal. Jadi, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Billfath diwajibkan untuk menyusun artikel ilmiah dan mempublikasikannya di 

jurnal ilmiah, baik Nasional, Nasional Terakreditasi, dan/atau Internasional Bereputasi 

(memilik p-ISSN dan e-ISSN). 

A. Komponen Artikel Ilmiah 

Setiap jurnal ilmiah pasti memilik template artikel yang berbeda sesuai dengan gaya 

selingkung perguruan tinggi masing-masing. Namun, pada umumnya template tersebut 

memiliki kesamaan komponen yang mendasar yang wajib ada dalam suatu artikel ilmiah, 

yaitu: 

1. Judul 

2. Identitas peneliti (nama peneliti, nama lembaga/instansi asal, dan alamat e-mail) 

3. Abstrak (dalam 2 bahasa) 

4. Kata Kunci 

5. Latar Belakang 

6. Metode 

7. Hasil 

8. Pembahasan 

9. Kesimpulan 

10. Daftar Rujukan 

 

B. Spesifikasi Naskah Artikel Ilmiah 

Spesifikasi naskah artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Billfath meliputi: 

1. Naskah artikel ilmiah dibuat dalam bentuk softcopy dengan format file berupa PDF dan 
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diberi nama file: Nama Mahasiswa_NIM_Program Studi, contoh: Yana 

Muliana_1093.01.1.1.17.1000. 

2. Naskah artikel ilmiah terdiri atas 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. Abstrak tidak lebih dari 300 kata. 

4. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 12 pt dengan jarak 1 spasi. 

5. Format daftar pustaka sesuai dengan yang ada di buku Pedoman Penulisan Skripsi 

Universitas Billfath. 

6. Ukuran file maksimal sebesar 1 MB/judul, sudah termasuk teks dan gambar. 

7. Artikel ilmiah dikumpulkan ke Sekretaris Program Studi dalam bentuk softcopy (CD) dan 

hardcopy (diberi halaman pengesahan yang ditandatangani Dosen Pembimbing) paling 

lambat 2 (dua) minggu setelah sidang tugas akhir (skripsi) dilaksanakan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Buku Panduan Pembimbingan Tugas Akhir (Skripsi) disusun sebagai acuan bagi 

dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Billfath 

dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tugas akhir (skripsi). Semoga kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan kualitas dalam tugas akhir (skripsi) 

dapat berlangsung sesuai dengan Standar Nasioanl Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar 

mutu internal Universitas Billfath. 

 

 


