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BAB I
PENDAHULUAN

Seminar Pra Skripsi merupakan salah satu kegiatan akademik yang
bertujuan untuk menghasilkan karya ilmiah, yakni Proposal Pra Skripsi. Karya
Ilmiah tersebut dihasilkan melalui metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode
untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah, yang dilakukan melalui dua jalur, yaitu
jalur akal (nalar) dan jalur pengalaman (pengamatan / eksperimen). Wujud
operasionalmetode ilmiah adalah penelitian ilmiah. Tata tulis Proposal Pra Skripsi
menggunakan gaya selingkung yang diberlakukan di Program Studi Pendidikan
Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura.
Penelitian

ilmiah

didefiniskan

sebagai

usaha

sistematik

untuk

mendapatkan jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian. Ciri khas metode
ilmiah adalah pemecahan masalah melalui pengalaman/ penalaran. Dengan
demikian Proposal Pra Skrispi merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara
empiris, rasional, dan sistematik.
Di Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Trunojoyo Madura, skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S-1).
Naskah skripsi ditujukan untuk masyarakat akademik, sehingga (a) bersifat teknis;
(b) berisi apa yang diteliti secara lengkap termasuk mengapa diteliti; (c)
bagaimana cara penelitian dilakukan (metode rancangan); (d) hasil yang
diperoleh. Oleh Karena itu format Proposal Pra Skripsi cenderung baku dan
biasanya belum dipublikasikan. Adapun aspek-aspek Proposal Pra Skripsi yang
diberlakukan di Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Trunojoyo Madura ditunjukkan pada Tabel 1.
Mengingat bahwa Proposal Pra Skripsi memiliki format yang baku dan
ditentukan oleh institusi yang bersangkutan, buku Panduan Seminar Pra Skripsi
ini menjadi rujukan buku bagi penulisan Proposal Pra Skripsi di Program Studi
Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura.

Tabel 1 Aspek-Aspek Proposal Pra Skripsi
Aspek
Permasalahan
Kajian Pustaka

Proposal Pra Skripsi
Sumbangan bagi ilmu pengetahuan
Disamping keterkaitan juga dijelaskan perbedaan / persamaan
antar penelitian
Asumsi
Harus diverifikasi dan disertai bukti
Hasil
Didukung data dan dibandingkan dengan penelitian lain yang
penelitian
sejenis merupakan proses menguji teori, tidak menghasilkan
teori, melainkan sebatas “show the facts”
Rujukan Jurnal Minimal 3 jurnal Nasional dan disarankan memuat minimal 1
jurnal ilmiah Internasional

Dalam penelitian pendidikan terdapat 3 jenis penelitian yakni Penelitian
Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, dan Penelitian Pengembangan. Setiap penelitian
memiliki kegunaan dan ciri khas masing-masing. Adapun penjelasan untuk 3 jenis
penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan
sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari
latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.
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. Penelitian kualitatif dalam
bidang pendidikan bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan suatu proses
kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan
kajian lebih lanjut untuk menemukenali kekurangan dan kelemahan
pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya, (2)
Menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala dan peristiwa pendidikan
yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu
serta situasi lingkungan pendidikan secara alami (3) Menyusun hipotesis
berkenaan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data dan
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informasi yang terjadi di lapangan (induktif) untuk kepentingan pengujian
lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif. Bidang kajian penelitian kualitatif
dalam pendidikan antara lain berkaitan dengan proses pengajaran, bimbingan,
pengelolaan/ manajemen kelas, kepemimpinan dan pengawasan pendidikan,
penilaian

pendidikan,

hubungan

sekolah

dan

masyarakat,

upaya

pengembangan tugas profesi guru, dan lain-lain. Laporan penelitian kualitatif
harus memiliki fokus yang jelas. Fokus dapat berupa masalah, objek evaluasi,
atau pilihan kebijakan. Laporan penelitian kualitatif harus memiliki struktur
dan bentuk yang koheren yang dapat memenuhi maksud yang tercermin
dalam fokus penelitian.

2.

Penelitian kuantitatif merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang
akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam menyusun
rancangan penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat
digunakan untuk mendukung dan yang menghambat terlaksananya penelitian.
Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu permasalahan. Masalah
merupakan “penyimpangan” dari apa yang seharusnya dengan apa terjadi,
penyimpangan antara teori dengan praktik, dan penyimpangan antara aturan
dengan pelaksanaan. Masalah itu muncul pada ruang (tempat) dan waktu
tertentu. Rancangan penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis
sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti.
Rancangan penelitian yang sering disebut proposal penelitian paling tidak
berisi 4 komponen utama, yaitu Permasalahan, Landasan Teori dan Pengajuan
Hipotesis, Metode Penelitian, Organisasi dan Jadwal Penelitian.

3.

Pengembangan menuntut format dan sistematika yang berbeda dengan skripsi
yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lainnya (kuantitatif dan kualitatif).
Kegiatan penelitian lainnya pada dasarnya berupaya mencari jawaban
terhadap

suatu

permasalahan,

sedangkan

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan berupaya untuk menciptakan/ mengembangkan produk atau
menerapkan temuan dan teori untuk memecahkan suatu permasalahan.
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BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PRA SKRIPSI

Naskah Proposal Pra Skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Awal
(Poin A), Bagian Inti (Poin B Bagian Inti Penelitian Kuantitatif, Poin C Bagian
Inti Penelitian Kualitatif, Poin D Bagian Inti Penelitian Pengembangan), dan
Bagian Akhir (Poin E).
A. Bagian Awal
Bagian awal Proposal Pra Skripsi meliputi halaman judul, halaman
persetujuan, halaman pengesahan,

surat pernyataan plagiasi, halaman

persembahan (bila ada), abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, kata
pengantar, ringkasan (summary), daftar isi, daftar tabel (bila ada), daftar gambar
(bila ada), daftar lampiran (bila ada), atau daftar lainnya, seperti lambang/ simbol,
huruf fonetis (bila ada).

1.

Halaman Judul
Halaman judul mencakup halaman sampul luar dan halaman sampul dalam.

Pada sampul luar (cover), ditulis PROPOSAL PRA SKRIPSI, logo Universitas
Trunojoyo Madura, nama peneliti (mahasiswa), nomor induk mahasiswa (NIM),
nama lembaga (nama prodi, nama fakultas, dan nama universitas), dan tahun
penulisan.
a. Judul Proposal Pra Skripsi diketik dengan huruf kapital semua. Judul
Proposal Pra Skripsi hendaknya singkat (maksimal 15 kata) dan
menggambarkan dengan tepat masalah yang diteliti. Untuk halaman
sampul dalam, di bawah tulisan PROPOSAL PRA SKRIPSI ditulis
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo
Madura

untuk

Memenuhi

sebagian

Persyaratan

dalam

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi
Pendidikan Informatika dimana mahasiswa tersebut studi ditulis

dengan huruf tegak, sedangkan pada sampul luar, tulisan tersebut tidak
ada. Pada halaman sampul dalam tidak ada logo UTM;
b. Penulisan nama penyusun Proposal Pra Skripsi menggunakan huruf
kecil, kecuali huruf pertama tiap-tiap unsur nama yang menggunakan
huruf kapital. Di bawah nama dituliskan Nomor Induk Mahasiswa
(NIM);
c. Nama lembaga dituliskan dengan huruf kapital seluruhnya dan diatur
secara simetris;
d. Tahun penulisan dituliskan dengan angka tanpa didahului kata tahun.
Contoh lengkap dapat diamati di lampiran 1 dan lampiran 2;

2.

Halaman Persetujuan
Isi halaman ini menunjukkan bahwa penulisan Proposal Pra Skripsi yang

diajukan oleh mahasiswa telah disetujui oleh para pembimbing untuk diajukan
kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura bahwa
Proposal Pra Skripsi siap untuk diuji.
Pada halaman ini dituliskan nama mahasiswa, judul Proposal Pra Skripsi,
nama pembimbing, dan tanggal persetujuan. Format halaman persetujuan tertera
di lampiran 3. Halaman persetujuan pembimbing setelah Proposal Pra Skripsi
diuji dan dinyatakan lulus, pada halaman Proposal Pra Skripsi persetujuan
dinyatakan lulus tidak ada atau tidak disertakan.

3.

Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan berisi pernyataan pengesahan oleh Tim penguji.

Setelah Proposal Pra Skripsi diuji dan dinyatakan lulus serta diperbaiki dijilid
sesuai dengan ketentuan. Pada halaman pengesahan ditulis kata pengesahan
dengan huruf kapital seluruhnya secara simetris. Contoh penggunaannya dapat
diamati pada lampiran 4.

4.

Halaman Persembahan (jika ada)
Halaman ini digunakan oleh peneliti untuk menulis ungkapan yang

dipersembahkan kepada pihak-pihak tertentu, yang menurut peneliti memiliki
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peranan yang khusus di dalam keberhasilannya. Halaman ini juga dapat berisi
kata-kata bijak yang menurut peneliti baik untuk dicantumkan di naskah Proposal
Pra Skripsi.

5.

Kata Pengantar
Isi kata pengantar mencakup antara lain pernyataan syukur kepada Tuhan

yang Maha Esa bahwa proses penulisan Proposal Pra Skripsi telah dapat
diselesaikan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu
kelancaran penulisan skripsi Contoh penulisan Kata Pengantar dapat dilihat pada
lampiran 6.

6.

Daftar Isi
Bagian Proposal Pra Skripsi yang ditulis di dalam daftar isi ini adalah judul-

judul bab dan judul-judul subbab. Jarak penulisan daftar isi antar bab adalah dua
spasi, sedangkan jarak antar subbab dalam bab adalah satu spasi. Contoh
penulisan Daftar Isi dapat dilihat pada lampiran 7.

7.

Daftar Tabel (bila ada)

8.

Daftar Gambar (bila ada)

9.

Daftar Lampiran (bila ada)

10. Daftar Lainnya (bila ada)

Bagian Inti Penelitian
Bagian ini merupakan bagian yang berisi bab-bab utama dari Proposal Pra
Skripsi mencakup beberapa bab dan bab utama. Pada bagian ini akan dibagi sesuai
dengan 3 jenis penelitian, yakni penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan
penelitian pengembangan.

B. Bagian Inti Penelitian Kuantitatif
Bagian inti penelitian kuantitatif adalah sebagaimana Gambar 2.
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BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Batasan Penelitian
1.5. Manfaat Penelitian
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.2 Penelitian yang relevan
2.3 Kerangka Berfikir
2.4 Hipotesa Penelitian
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Desain Penelitian
3.2 Subjek Penelitian (Tempat, Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel)
3.3 Teknik dan Instrumen Penelitian
3.4 Analisis Data
3.5 Definisi Operasional
3.6 Prosedur Penelitian
Gambar 2 Bagian Inti Penelitian Kuantitatif
Adapun penjelasan dari penelitian kuantitatif pada Gambar 2 adalah sebagai
berikut.

1. Bab Pendahuluan
Pendahuluan meliputi hal-hal sebagai berikut.
1.1 Latar Belakang Masalah
Bagian ini memuat uraian tentang alasan/latar belakang dalam
melakukan penelitian, maksud penelitian dilakukan dan apa/siapa yang
mempengaruhi penelitian Latar belakang masalah dirumuskan dalam bentuk
analisis kesenjangan yang membandingkan apa yang seharusnya dan apa yang ada
berbasis data. Data yang digunakan sebagai rujukan dapat berbentuk data primer,
sekunder, atau rujukan dari referensi.
Secara operasional, unsur yang perlu diperhatikan dalam latar belakang
masalah penelitian sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:
1) Penjelasan dan/ atau alasan mengapa masalah penelitian yang diteliti itu
penting dan menarik;
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2) Beberapa bukti bahwa adanya kesenjangan masalah yang diajukan belum
ada jawaban atau pemecahan yang memuaskan;
3) Penjelasan bahwa masalah yang diajukan/ diteliti belum pernah diteliti
oleh pihak lain, atau penjelasan tentang hal baru yang akan dilakukan
apabila masalah pernah dikaji oleh pihak lain. Apabila penelitian
merupakan replikasi harus dijelaskan alasannya mengapa hal itu
dilakukan;
4) Kedudukan masalah yang diteliti dalam konteks permasalahan yang lebih
luas dengan memperhatikan perkembangan bidang yang dikaji;
5) Penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari penelitian yang akan
dilakukan, atau bukti-bukti kebaruan penelitian; terutama yang bersumber
dari terbitan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) atau temuan lapangan lainnya
(observasi awal melalui wawancara);
6) Penelitian-penelitian terdahulu atau teori dapat digunakan sebagai acuan
solusi atas permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah
Subbab ini membahas tentang rumusan-rumusan masalah dalam
penelitian dan/atau pertanyaan penelitian secara eksplisit, jelas, dan ringkas. Pada
umumnya rumusan masalah disajikan secara terpisah dari latar belakang masalah
dalam bentuk kalimat tanya. Pada penelitian untuk Proposal Pra Skripsi, rumusan
masalah dan/atau pertanyaan-pertanyaan penelitian mempunyai peranan penting.

1.3 Tujuan Penelitian
Rumusan

tujuan

penelitian

yang

diajukan

hendaknya

mampu

memberikan gambaran tentang apa yang akan dicapai setelah penelitian tersebut
selesai dilakukan. Oleh Karena itu perlu memperhatikan pilihan kata yang tepat
dan dapat dinyatakan tercapai atau tidak saat penelitian itu selesai dilakukan.
Tujuan penelitian harus relevan dengan rumusan masalah/ pertanyaan penelitian/
fokus penelitian dan latar belakang penelitian.
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1.4 Batasan Penelitian
Bagian ini memuat batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian.
Misalkan, terkait permasalahan penelitian, mata pelajaran atau materi yang akan
digunakan dalam penelitian, atau populasi yang digunakan.

1.5 Manfaat Penelitian
Rumusan manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran
bahwa hasil penelitian yang akan dicapai itu memiliki kontribusi terhadap
perkembangan keilmuan sesuai dengan lingkup bidang ilmu yang dikaji dan/ atau
memberikan jalan keluar pemecahan permasalahan kehidupan nyata, baik
kehidupan dalam bidang kerja atau masyarakat, yang memerlukan pemikiran
bidang ilmu yang dikaji.

2.

Bab Kajian Pustaka

2.1 Landasan Teori
Landasan teori berisi kajian dan/ atau analisis teoritis untuk menyusun
kerangka pemikiran teoritis dalam upaya pemecahan masalah penelitian dan/ atau
menjawab pertanyan-pertanyaan penelitian serta pencapaian tujuan penelitian.
Pada dasarnya kajian pustaka mencakup (1) kajian literature yang berhubungan
dengan masalah dan/ atau fokus penelitian (review ofrelated literature) dan (2)
penyusunan kerangka teoritis atau kerangka teoritis atau kerangka konseptual
penelitian (theoretical framework) yang dikembangkan oleh peneliti.
Isi landasan teori hendaknya berhubungan dengan permasalahan yang
diteliti serta mampu memberikan gambaran tentang (a) posisi (kedudukan)
permasalahan penelitian dalam mata rantai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau kedudukannya dalam konteks permasalahn yang lebih besar terkait
dengan bidang yang dikaji, (b) sasaran dan target pemecahan masalah kehidupan
serta manfaatnya bagi perkembangan kehidupan manusia sejalan dengan
perkembangan zaman, (c) melandasi pemikiran metodologis terutama dalam
menetapkan rancangan penelitian (research design dan/ atau research strategy)
serta pengembangan instrumen penelitian. Dalam kajian pustaka dideskripsikan
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konstruk variabel-variabel penelitian melalui analisis kritis hingga diperoleh
indikator.
Bahan yang dikaji/ ditelaah antara lain bersumber dari jurnal ilmiah,
buku teks, majalah ilmiah, makalah seminar, kebijakan, hukum dan perundangundangan, hasil penelitian, serta informasi lain yang bersumber dari internet.
Khusus pengkajian hasil penelitian yang relevan, baik hasil penelitian tersebut
telah disajikan pada suatu jurnal ilmiah atau masih berbentuk buku laporan
penelitian, pengkajian atau analisisnya disatukan dengan bahan kajian yang lain
sesuai dengan pokok analisis teoritis yang dibahas kajian hasil penelitian tidak
disajikan secara terpisah dari kajian pustaka yang lain dalam subbab tersendiri.

2.2 Penelitian yang relevan
Penelitian yang relevan (metode dan/ atau objek) berisi temuan penelitian
terdahulu yang digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan dan
membedakan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu.

2.3 Kerangka Berfikir
Pada kerangka berfikir berisikan gambaran umum tentang penelitian
yang akan dilakukan mulai dari Masalah yang ditemukan dalam penelitian yang
telah disajikan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah, Teori-Teori
Penelitian yang telah disajikan pada bab deskripsi teori, Solusi yang ditawarkan
dalam penelitian, dan Harapan yang diinginkan setelah melakukan penelitian.
Untuk memudahkan dalam pembuatan kerangka berfikir maka dapat
dilihat pada Gambar 2.

2.4 Hipotesis Penelitian
Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah
yang menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti/ ditelaah memang belum
terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut didukung
berbagai publikasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang
mencakup aspek yang diteliti, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang
akan ditulis, dan teori yang melandasi kajian. Pembahasan ini hanya berisi uraian
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yang memang relevan dengan masalah yang akan dikaji serta disajikan secara
sistematis dan terpadu.
Selanjutnya dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab
melalui telaah pustaka (dalam bentuk kalimat tanya), yang memuat variabel/
hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kata tanya yang digunakan berupa
apa; mengapa; bagaimana; sejauhmana; kapan; siapa; dan sebagainya, bergantung
pada ruang lingkup masalah yang dibahas.

Gambar 2 Contoh Kerangka Berfikir
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3.

Bab Metode Penelitian
Dalam bab metode penelitian diuraikan tentang rencana kegiatan

penelitian di lapangan (termasuk jenis penelitian pustaka dan laboratorium)
sebagai wahana pertanggung jawaban kebenaran temuan dan hasil penelitian
secara ilmiah. Dalam sub bagian ini secara eksplisit perlu diuraikan hal sebagai
berikut.

3.1 Jenis dan Desain penelitian
Di sini disebutkan pendekatan dan / atau jenis penelitian yang dilakukan.
Sebagai contoh pada penelitian kuantitatif menggunakan jenis Non Equivalent
Control Group Designdengan desain Quasi Eksperimental Design.

3.2 Subjek Penelitian
Bagian ini mendeskripsikan tempat penelitian dan waktu penelitian
tersebut dilakukan dimana untuk tanggal dengan spesifikasi perkiraan bulan.
Bagian ini juga menjelaskan populasi dan sampel yang dilibatkan dalam
penelitian. Adapun isi dalam populasi dan sampel adalah: (1) identifikasi Batasanbatasan tentang populasi dan subjek penelitian, (2) prosedur dan Teknik
pengambilan sampel, dan (3) besarnya sampel.

3.3 Teknik dan Instrumen Penelitian
Bagian ini mengemukakan teknik (cara) dan instrument (alat) yang
digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam pengambilan data.
Jika menggunakan instrumen yang sudah ada, maka perlu ada uraian mengenai
karakteristik instrumen itu, terutama mengenai kesahihan dan keterandalannya.
Apabila instrumen yang digunakan dikembangkan sendiri, maka prosedur
pengembangannya juga perlu dijelaskan.

3.4 Analisis Data
Bagian ini menjelaskan teknik analisis data yang akan digunakan dalam
mengolah data yang diperoleh, atau yang diperlukan dalam penelitian. Analisis
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data dapat menggunakan teknik statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa
statistik deskriptif, parametrik, atau non parametrik. Teknik analisis data yang
digunakan perlu dijelaskan alasan pemilihannya. Analisis-analisis data yang
berkaitan dengan uji-uji prasyarat yang diperlukan, misalkan, validitas,
reliabilitas, normalitas, dan sebagainya.

3.5 Definisi Operasional
Definisi Operasional diperlukan untuk memperjelas hal-hal yang
berkaitan dengan variabel penelitian. Beberapa contoh variabel penelitian antara
lain variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol.

3.6 Prosedur Penelitian
Di bagian ini dipaparkan tahap-tahap penelitian yang terdiri dari 3 tahap
yakni (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan dan (3) tahap akhir.

C. Bagian Inti Penelitian Kualitatif
Sistematika penelitian kualitatif adalah sebagaimana Gambar 4.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Pertanyaan Penelitian
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Batasan Istilah
1.5 Manfaat Penelitian
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 …………………
2.2 …………………
2.3 …………………
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Subjek Penelitian (Tempat, Waktu Penelitian atau Populasi dan Sampel)
3.3 Instrumen Penelitian (Sumber instrument dan kisi-kisi)
3.4 Analisis Data
3.5 Prosedur Penelitian
3.6 Rencana Pengujian Keabsahan Data
Gambar 4 Bagian Inti Penelitian Kualitatif
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Adapun penjelasan dari penelitian kualitatif pada Gambar 4 adalah
sebagai berikut.

1.

Bab Pendahuluan
Pendahuluan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang Masalah
Bagian ini memuat uraian tentang alasan/ latar belakang melakukan
penelitian, maksud penelitian dilakukan, serta obyek dan subyek yang
mempengaruhi penelitian. Pada bagian ini peneliti juga harus meyakinkan
pembaca bahwa penelitiannya perlu dilakukan, dengan kata lain penulis harus
mampu menjawab pertanyaan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Untuk itu,
peneliti mengemukaan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik
yang bersifat teoretis maupun praktis.
Secara operasional, unsur yang perlu diperhatikan dalam latar belakang
masalah penelitian sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:
1) Penjelasan dan/atau alasan mengapa masalah penelitian yang diteliti itu
penting dan menarik;
2) Beberapa bukti bahwa masalah yang diajukan belum ada jawaban atau
pemecahan yang memuaskan;
3) Penjelasan bahwa masalah yang diajukan/diteliti belum pernah diteliti oleh
pihak lain, atau penjelasan tentang hal baru yang akan dilakukan apabila
masalah pernah dikaji oleh pihak lain. Apabila penelitian merupakan
replikasi harus dijelaskan alasannya mengapa hal itu dilakukan;
4) Kedudukan masalah yang diteliti dalam konteks permasalahan yang lebih
luas dengan memperhatikan perkembangan bidang yang dikaji;
5) Penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari penelitian yang akan
dilakukan, atau bukti-bukti kebaruan penelitian; terutama yang bersumber
dari terbitan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) atau temuan lapangan lainnya
(observasi awal melalui wawancara).
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1.2 Pertanyaan Penelitian
Sub bab ini membahas tentang rumusan-rumusan masalah dalam
penelitian dan/atau pertanyaan penelitian secara eksplisit, jelas, dan ringkas. Pada
umumnya rumusan masalah disajikan secara terpisah dari latar belakang masalah
dalam bentuk kalimat tanya. Pada penelitian untuk skripsi, rumusan masalah
dan/atau pertanyaan-pertanyaan penelitian mempunyai peranan penting.

1.3 Tujuan Penelitian
Rumusan

tujuan

penelitian

yang

diajukan

hendaknya

mampu

memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai setelah penelitian tersebut
selesai dilakukan. Oleh Karena itu perlu memperhatikan pilihan kata yang tepat
dan dapat dinyatakan tercapai atau tidak saat penelitian itu selesai dilakukan.
Tujuan penelitian perlu relevan dengan rumusan masalah/ pertanyaan penelitian/
fokus penelitian.

1.4 Batasan Istilah
Istilah-istilah (terminologi) yang penting dan dapat menimbulkan
berbagai penafsiran perlu diberikan batasan-batasan (definisi) sesuai dengan
maksud dan tujuan pemakaian istilah tersebut. Istilah yang perlu diberi batasan
adalah istilah-istilah yang tercantum di dalam judul, masalah/ pertanyaan
penelitian, dan tujuan penelitian. Definisi suatu istilah hendaknya dilandasi suatu
teori yang kuat/ jelas.

1.5 Manfaat Penelitian
Rumusan manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran
bahwa hasil penelitian yang akan dicapai itu memiliki kontribusi terhadap
perkembangan keilmuan sesuai dengan lingkup bidang ilmu yang dikaji dan/ atau
memberikan jalan keluar pemecahan permasalahan kehidupan nyata, baik
kehidupan dalam bidang kerja atau masyarakat, yang memerlukan pemikiran
bidang ilmu yang dikaji.
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2.

Bab Kajian Pustaka
Kajian pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan refrensi lain yang

terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang
diteliti. Dalam landasan teori ini perlu dikemukakan definisi setiap fokus yang
akan diteliti, ruang lingkup keluasan serta kedalamnnya. Dalam definisi perlu
dikemukakan definisi-definisi yang sejalan maupun yang tidak sejalan. Dengan
demikian maka landasan teori yang dikemukakan semakin kuat.
Dalam penelitian kualitatif, teori yang dikemukakan bersifat sementara,
dan akan berkembang atau berubah setelah peneliti berada di lapangan.
Selanjutnya dalam landasan teori, tidak perlu dibuat kerangka berfikir sebagai
dasar untuk perumusan hipotesis, Karena dalam penelitian kualitatif tidak akan
menguji hipotesis, tetapi justru menemukan hipotesis.

3. Bab Metode Penelitian
Dalam bab metode penelitian diuraikan tentang rencana kegiatan
penelitian di lapangan (termasuk jenis penelitian pustaka dan laboratorium)
sebagai wahana pertanggungjawaban kebenaran temuan dan hasil penelitian
secara ilmiah. Dalam sub bagian ini secara eksplisit perlu diuraikan hal sebagai
berikut.

3.1 Jenis dan Desain penelitian
Di sini disebutkan pendekatan dan/ atau jenis penelitian yang dilakukan.
Sebagai contoh pada penelitian kualitatif menggunakan desain Deskriptif
Kualitatif.

3.2 Subjek Penelitian
Bagian ini mendeskripsikan tempat penelitian dan kapan penelitian
tersebut dilakukan dimana untuk tanggal dengan spesifikasi perkiraan bulan. Di
bagian ini juga populasi dan sampel sebagai target pengeneralisasian hasil
penelitian. Adapun isi dalam populasi dan sampel adalah: (1) identifikasi Batasan-
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batasan tentang populasi dan subjek penelitian, (2) prosedur dan Teknik
pengambilan sampel, dan (3) besarnya sampel.
3.3 Instrumen Penelitian
Bagian

ini

mengemukakan

instrumen

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dalam pengambilan data. Jika menggunakan
instrumen yang sudah ada, maka perlu ada uraian mengenai karakteristik
instrumen tersebut, terutama mengenai kesahihan dan keterandalannya. Apabila
instrumen

yang

digunakan

dikembangkan

sendiri,

maka

prosedur

pengembangannya perlu dijelaskan.
Pada bagian ini juga memuat tentang kelengkapan instrument yang
dilakukan selama penelitian dapat berupa pedoman wawancara, lembar observasi,
lembar validasi, dokumentasi dan yang lainnya.

3.4 Analisis Data
Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan
apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang
lain.
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis
catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk
mencari makna. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktenya tidak
dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah
pengumpulan data selesai. Dengan demkian secara teoritik, analisis dan
pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan
masalah.
Nasution mengatakan bahwa data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan
angka-angka, dimana deskripsinya memerlukan interpretasi, sehingga diketahui
makna dari data. Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian
kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan
yaitu:
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l) reduksi data (data reduction)
data yang diperoleh selama penelitian mungkin sangat banyak jumlahnya .
Untuk itu dilakukan pengorganisasian data dengan mereduksi data sesuai
dengan fokus penelitian.
2) penyajian data (data displays)
Penyajian data bisa dilakukan secara deskriptif tau berbentuk table, grafik,
pictogram dan sebagai sehingga mudah diinterpretasikan.
3) penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/veriffication).
Merupakan hasil akhir yang didapat sebagi jawaban dari pertanyaan
penelitian yang diajukan. Berikut adalah “model interaktif” yang
digambarkan oleh Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Ibrahim 1:

Pengumpulan data

Penyajian data

Reduksi data

Kesimpulan-kesimpulan

Penarikan / verifikasi
Gambar 4 : Teknik Analisis Data
3.5 Prosedur Penelitian
Di bagian ini dipaparkan tahap-tahap penelitian yang terdiri dari 3 tahap
yakni (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan dan (3) tahap akhir.

3.6 Rencana Pengujian Keabsahan Data
Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan
penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu
setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk
mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif
terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data
penelitian. Cara-cara tersebut antara lain adalah:
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1. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
pembanding terhadap data tersebut.
2. Perpanjangan pengamatan
Dalam hal ini peneliti akan akan melakukan perpanjangan kehadiran
peneliti agar mendapatkan data yang benar-benar diinginkan dan peneliti
semakin yakin terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu tidak cukup
kalau hanya dilakukan dalam waktu yang singkat
3. Diskusi sejawat
Diskusi ini diperlukan guna memperoleh pengetahuan yang mendalam
tentang data yang akan diperoleh
4. Mengadakan membercheck
Proses pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi data
5. Analisis kasus negative
Adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian
hingga pada saat tertentu.
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D. Bagian Inti Penelitian Pengembangan
Sistematika bagian inti penelitian pengembangan diatur sebagaimana Gambar 5.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Tujuan Penelitian Pengembangan
1.3 Spesifikasi Produk yang diharapkan
1.4 Batasan Penelitian Pengembangan
1.5 Pentingnya Penelitian Pengembangan
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 …………………
2.2 …………………
2.3 …………………
BAB III METODE PENELITIAN PENGEMBANGAN
3.1 Model Penelitian & Pengembangan
3.2 Prosedur Penelitian Pengembangan
3.3 Uji Coba Produk
3.3.1 Desain Uji Coba
3.3.2 Subjek Coba
3.3.3 Jenis Data
3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data
3.3.5 Teknik Analisis Data

Gambar 5 Bagian Inti Penelitian Pengembangan
Adapun penjelasan dari penelitian kuantitatif pada Gambar 5 adalah sebagai
berikut.
1.

Bab Pendahuluan
Pendahuluan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1.1

Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah mengungkapkan konteks penelitian dan

pengembangan proyek 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-kesenjangan itu. Berbagai alternatif untuk mengatasi kesenjangan itu
perlu dipaparkan secara singkat disertai dengan identifikasi faktor penghambat
dan pendukungnya. Alternatif yang ditawarkan sebagai pemecah masalah beserta
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rasionalnya dikemukakan pada bagian akhir dari paparan latar belakang masalah.
Hasil kajian pustaka yang berupa teori-teori dan temuan-temuan empiris yang
relevan dengan produk yang dikembangkan perlu dipaparkan secara terpadu
dalam latar belakang masalah.

1.2 Tujuan Penelitian Pengembangan
Tujuan penelitian pengembangan dirumuskan bertolak dari masalah yang
ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. Arahkan
rumusan tujuan penelitian pengembangan ke pencapaian kondisi ideal seperti
yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah.

1.3 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 lain yang dapat
digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran, atau
pendidikan. setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk
lainnya, misalnya kurikulum kejuruan memiliki spesifikasi yang berbeda jika
dibandingkan dengan kurikulum bidang studi lainnya, meskipun di dalamnya
dapat ditemukan komponen yang sama.

1.4 Batasan Penelitian Pengembangan
Batasan penelitian pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari
produk yang dihasilkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi, khusunya untuk
konteks masalah yang lebih luas. Batasan penelitian pengembangan harus
dipaparkan karena pada dasarnya semua produk pengembangan tidak lepas dari
kekurangan atau keterbatasan. Sebagai contoh sebuah produk pengembangan
media pembelajaran berbasis Augmented Reality yang tidak dapat diaplikasikan
pada handphone dengan spesifikasi rendah.
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1.5 Pentingnya Penelitian Pengembangan
Bagian ini sering dikacaukan tujuan penelitian pengembangan. Tujuan
penelitian pengembangan mengungkapkan upaya pencapaian kondisi yang ideal,
sedangkan pentingnya penelitian pengembangan mengungkapkan argumentasi
mengapa perlu ada pengubahan kondisi nyata ke kondisi ideal. Dengan kata lain,
pentingnya penelitian pengembangan mengungkapkan mengapa masalah yang ada
perlu dan mendesak untuk dipecahkan.
Dalam bagian ini diharapkan juga terungkap kaitan antara urgensi
pemecahan masalah dengan konteks permasalahan yang lebih luas. Pengaitan ini
dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pemecahan suatu masalah yang
konteksnya mikro benar-benar dapat memberi sumbangan bagi pemecahan
masalah lain yang konteksnya lebih luas.

2

Bab Kajian Pustaka
Kajian pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang

terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang
diteliti. Dalam kajian pustaka ini perlu dikemukakan definisi setiap fokus yang
akan diteliti, ruang lingkup keluasan serta ke dalamnnya, dan teori-teori terkait
yang membahas atau mendukung produk yang sedang dikembangkan. Dalam
definisi perlu dikemukakan definisi-definisi yang sejalan maupun yang tidak
sejalan pada produk pengembangan. Dalam kajian pustaka juga penting untuk
menjabarkan model atau metode pengembangan yang digunakan peneliti pada
proses pengembangan.
Setelah memaparkan kajian-kajian teoritis maka perlu pula ditampilkan
penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan produk pengembangan
yang akan dikembangkan. Dengan demikian maka landasan teori yang
dikemukakan semakin kuat. Kemudian di bagian akhir dari kajian pustaka harus
juga memaparkan suatu definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian
pengembangan tersebut agar tidak terjadi salah tafsir atau ambigu bagi pembaca.
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3 Bab Metode Penelitian Pengembangan
Dalam bab metode penelitian diuraikan tentang rencana kegiatan
penelitian di lapangan (termasuk jenis penelitian pustaka dan laboratorium)
sebagai wahana pertanggungjawaban kebenaran temuan dan hasil penelitian
secara ilmiah. Dalam sub bagian ini secara eksplisit perlu diuraikan hal sebagai
berikut.

3.1 Model PenelitianPengembangan
Model penelitian pengembangan dapat berupa model prosedural, model
konseptual, dan model teoretis. Model prosedural adalah model yang bersifat
deskriptif, yaitu menggariskan 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 (misalnya model pengembangan rancangan
pengajaran Dick and Carey, 1985). Model teoretis adalah model yang
menunjukkan hubungan perubahan antar peristiwa.
Dalam bagian ini perlu dikemukakan secara singkat struktur model yang
digunakan sebagai dasar pengembangan produk. Apabila model yang digunakan
merupakan adaptasi dari model yang sudah ada, maka pemilihannya perlu disertai
dengan alasan, komponen-komponen yang disesuaikan, serta kekuatan dan
kelemahan model itu. Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri,
maka informasi yang lengkap mengenai setiap komponen dan kaitan antar
komponen dari model itu perlu dipaparkan. Perlu diperhatikan bahwa uraian
model diupayakan seoperasional mungkin sebagai acuan dalam pengembangan
produk.

3.2 Prosedur Penelitian Pengembangan
Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedural yang ditempuh oleh
pengembang dalam membuat produk. Prosedur pengembangan berbeda dengan
model pengembangan. Apabila model pengembangannya adalah prosedural, maka
prosedur pengembangannya tinggal mengikuti langkah-langkah seperti yang
terlihat dalam modelnya. Model penelitian pengembangan juga dapat berupa
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konseptual atau teoritis. Kedua model ini tidak secara langsung memberi petunjuk
tentang bagaimana langkah prosedural yang dilalui sampai ke produk yang
dispesifikasi. Oleh karena itu perlu dikemukakan lagi langkah proseduralnya.

3.3 Uji Coba Produk
Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan/
atau daya tarik produk yang dihasilkan. Dalam bagian ini secara berurutan perlu
dikemukakan desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan
data, dan teknik analisis data.

3.3.1 Desain Uji Coba
Secara lengkap, uji coba produk pengembangan biasanya dilakukan
melalui dua tahap, yaitu tahap uji para ahli dan tahap uji pada pengguna produk.
Tahap uji para ahli terdiri dari: (1) ahli bahasa (menguji tata kalimat dalam angket
yang digunakan untuk menguji produk); (2) ahli media atau produk
pengembangan; dan (3) ahli materi atau konten dalam produk pengembangan.
Sedangkan tahap uji pada pengguna produk terdiri dari uji perorangan, uji
kelompok kecil, dan uji kelompok besar jika produk ditujukan untuk siswa.
Namun untuk produk yang tidak dikembangkan untuk siswa maka langsung
ditujukan pada pengguna. Dalam kegiatan penelitian pengembangan, pengembang
mungkin hanya melewati dan berhenti pada tahap uji perorangan, atau dilanjutkan
dan berhenti sampai tahap uji kelompok kecil, atau sampai uji lapangan. Hal ini
sangat tergantung pada urgensi dan data yang dibutuhkan melalui uji coba itu.

3.3.2 Subjek Coba
Karakteristik subjek coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap,
termasuk cara pemilihan subjek coba itu. Subjek coba produk dapat terdiri dari
ahli di bidang isi produk, ahli di bidang perancangan produk, dan/ atau sasaran
pengguna produk. Subjek coba yang ahli di bidang isi produk dapat memiliki
kualifikasi pendidikan Sarjana (S1). Hal yang penting setiap subjek coba yang
diibaratkan harus disertai identifikasi karakteristiknya secara jelas dan lengkap,
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tetapi terbatas dalam kaitannya dengan produk yang dikembangkan. Teknik
pemilihan subjek coba juga perlu dikemukakan agak rinci, apakah menggunakan
teknik rambang, rumpun, atau teknik lainnya yang sesuai.

3.3.3 Jenis Data
Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan/atau
daya tarik dari produk yang dihasilkan. Dalam konteks ini, sering pengembang
tidak bermaksud mengumpulkan data secara lengkap yang mencakup ketiganya.
Dapat saja, sesuai dengan kebutuhan pengembangan, pengembang hanya
melakukan uji coba untuk melihat daya tarik dari suatu produk, atau hanya untuk
melihat tingkat efisiensinya, atau keduanya. Keputusan ini tergantung pada
pemecahan masalah yang telah ditetapkan di Bab I: apakah pada keefektifan,
efisiensi, daya tarik, atau ketiganya.
Penekanan pada efisiensi suatu pemecahan masalah akan membutuhkan
data tentang efisiensi produk yang dikembangkan. Begitu pula halnya dengan
penekanan pada keefektifan atau daya tarik. Atas dasar ini, jenis data yang perlu
dikumpulkan harus disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan tentang produk
yang dikembangkan itu.
Paparan mengenai jenis data yang dikumpulkan hendaknya dikaitkan
dengan desain dan pemilihan subjek coba. Jenis data tertentu, bagaimanapun juga,
akan menuntut desain tertentu dan subjek coba tertentu. Misalnya, pengumpulan
data mengenai kecermatan isi dapat dilakukan secara perseorangan dari ahli isi,
atau secara kelompok dalam bentuk seminar kecil, atau seminar yang lebih luas
yang melibatkan ahli isi, ahli desain, dan sasaran pengguna produk.

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data
Bagian

ini

mengemukakan

instrumen

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data seperti yang sudah dikemukakan dalam butir sebelumnya.
Jika menggunakan instrumen yang sudah ada, maka perlu ada uraian mengenai
karakteristik instrumen itu, terutama mengenai kesahihan dan keterandalannya.
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Apabila instrumen yang digunakan dikembangkan sendiri, maka prosedur
pengembangannya juga perlu dijelaskan.

3.3.5 Teknik Analisis Data
Teknik dan prosedur analisis yang digunakan untuk menganalisis data uji
coba dikemukakan dalam bagian ini dan disertai alasannya. Apabila teknik
analisis yang digunakan sudah cukup dikenal, maka uraian tidak perlu sangat
rinci. Akan tetapi, apabila teknik tersebut belum banyak dikenal, maka uraian
perlu lebih rinci.

E. Bagian Akhir
Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran.
1.

Daftar Pustaka
Daftar pustaka merupakan daftar buku atau refrensi yang dirujuk dalam

mempersiapkan penelitian dan penulisan skripsi. Semua buku, majalah ilmiah,
atau dokumen lain yang dirujuk dalam mempersiapkan penelitian dan penulisan
skrispi tersebut disajikan dalam bentuk daftar pustaka. Rujukan dari internet
termasuk daftar pustaka dengan menyebutkan home page sumber internet yang
diacu serta waktu informasi itu diakses. Tata cara penulisan daftar pustaka dapat
diikuti pada Bab III.
2.

Lampiran
Hal-hal yang dilampirkan dalam skripsi antara lain sebagai berikut.
a. Surat-surat yang berkaitan dengan penelitian, seperti surat izin, surat
jawaban dari pimpinan instansi / daerah yang diteliti
b. Perhitungan statistik, baik untuk kepentingan uji coba maupun untuk
analisis data hasil penelitian.
c. Transkrip hasil wawancara yang relative panjang disertai dengan ttd yang di
wawancarai ataupun tanda tangan instansi pimpinan yang di wawancarai
d. Gambar yang penting tetapi tidak disajikan dalam naskah tesis
e. Foto-foto dan semacamnya yang merupakan dokumentasi proses dan hasil
penelitian
f. Perangkat pembelajaran (RPP, Silabus dan Butir Soal)
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BAB III
BAHAN, FORMAT, DAN TATA CARA PENULISAN

A. Bahan
Bahan kertas dan tinta yang digunakan untuk Proposal Pra Skripsi diatur
sebagai berikut.
1.

Kertas yang digunakan untuk naskah Proposal Pra Skripsi adalah kertas
HVS 70 gram, berwarna putih, ukuran A4 (21 x 29,70 cm), dan tinta yang
digunakan adalah tinta hitam

2.

Kertas yang digunakan untuk tabel, gambar (termasuk foto) adalah sama
untuk naskah Proposal Pra Skripsi sedangkan untuk warna menyesuaikan
dengan tabel, gambar (termasuk foto) yang ada di naskah asli.

3.

Sampul luar skripsi berupa karton dilapis dengan kertas berwarna ungu
(hard cover), ditulis dengan tulisan berwarna kuning emas. Logo
Universitas Trunojoyo Madura pada sampul luar juga berwarna kuning
emas, tanpa warna lain.

B. Format
1.

Spasi dan Jenis Huruf
Jarak pengetikan (spasi) dan ukuran huruf untuk penulisan Proposal Pra

Skripsi adalah sebagai berikut.
a. Proposal Pra Skripsi diketik dengan jarak 2 spasi dan tidak bolak balik
b. Huruf yang digunakan berukuran 12 pt dan jenis huruf yang digunakan
adalah Times New Roman dan seluruh naskah Proposal Pra Skripsi
menggunakan jenis (tipe) huruf yang sama dengan rata kiri kanan
(justify).
c. Lambang, huruf, tanda-tanda, dan gambar yang tidak dapat dikerjakan
dengan mesin ketik atau komputer, dibuat / ditulis tangan dengan rapi
menggunakan tinta hitam (tinta cina).
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d. Huruf kursif diganti dengan huruf biasa sejenis, diberi garis bawah.
e. Alinea (paragraph) diketik masuk ke dalam 7 ketukan atau mulai pada
ketukan ke-8
2.

Pias Pengetikan
Format kertas yang diketik menggunakan pias sebagai berikut :
a. Pias kiri

: 4 cm

b. Pias Atas

: 3 cm

c. Pias Kanan : 3 cm
d. Pias Bawah : 3 cm
C. Tata Cara Penulisan
1.

Penomoran Halaman
Penomoran halaman pada Proposal Pra Skripsi mengikuti aturan sebagai

berikut.
a.

Nomor halaman naskah Proposal Pra Skripsi diketik dengan angka arab,
di sudut kanan atas (3 cm dari kanan dan 2 cm dari atas)

b.

Setiap bab dimulai dengan halaman baru, nomor halamannya diketik di
tengah-tengah di bagian bawah halaman

c.

Bagian awal naskah Proposal Pra Skripsi diberi halaman dengan angka
romawi kecil, di tengah-tengah bagian bawah. Halamn judul dalam
tidak perlu diberi halaman, tetapi nomor urutan halamannya di
perhitungkan

d.

Pengetikan nomor halaman tidak dibenarkan diberi tanda apapun,
cukup angka / nomor halaman yang dimaksud.

2.

Penulisan Tabel, Gambar, dan Semacamnya
Penulisan tabel, gambar, grafik atau lainnya mengikuti aturan berikut. (tabel

diatas rata kiri tebal kalau gambar / schema / grafik penamaan di tengah 1 spasi)
a.

Lebar tabel, gambar harus sama dengan lebar halaman sesuai dengan
format ketikan;

b.

Judul tabel diketik di atas tabel, untuk menandai tabel diberi nomor
tabel dan digunakan angka arab. Apabila dalam naskah skripsi yang
ditulis tersebut cukup banyak tabel di setiap bab, penomoran tabel
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dibuat sesuai dengan bab, misalnya tabel pada Bab II diberi nomor
Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan seterusnya;
c.

Judul / nama gambar, grafik, dan nomornya diketik di bawah gambar /
grafik. Penomoran gambar dan grafik sama dengan penomoran tabel.
Bila gambar itu merupakan gambar yang dikutip, perlu pula
dicantumkan sumbernya.

3.

Penggunaan Huruf
Penggunaan huruf dalam Proposal Pra Skripsi diatur sebagai berikut.
a.

Judul bab dituliskan secara simetris dengan huruf capital seluruhnya.
Misalnya, kata BAB I ditulis pada baris pertama, sedangkan
pendahuluan ditulis pada baris dibawahnya;

b.

Judul subbab (1.1; 1.2; 1.3; dan seterusnya) diketik mulai dari tepi
(margin) kiri, dan sub-subbab menyesuaikan, Karena setiap pemecahan
isi subbab ke sub-subbab tidak sama. Judul ini ditulis dengan huruf
capital hanya pada bagian awal tiap-tiap kata, kecuali pada kata-kata
tugas, seperti dan, untuk, bagi, dituliskan dengan huruf kecil semua.

4.

Rujukan dan Kutipan
1) Rujukan tidak menggunakan sistem catatan kaki (foot-note). Penulisan
rujukan langsung disajikan nama pengarang, tahun penerbitan dan
nomor halaman di dalam naskah (teks), seperti berikut
Menurut Gagne (dalam Briggs, 1977 : 227)bahwa ada hubungan
yang erat (dan seterusnya).
Rujukan tersebut bermakna bahwa pendapat Gagne yang ditulis dalam
buku Briggs terbit tahun 1977 di halaman 227;
2) Kutipan dari suatu naskah atau buku harus sesuai dengan aslinya.
Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris diketik langsung dalam
naskah di antara tanda petik, sedang kutipan yang lebih dari 5 baris
diketik dalam format tersendiri berspasi tunggal, masuk sejajar / sama
dengan alinea, sedang margin kanan tetap lurus dengan naskah;
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3) Bahasa asing dan Bahasa daerah yang digunakan di dalam naskah yang
berbahasa Indonesia, diketik dengan menggunakan huruf miring (italic)
dan tidak ditebalkan;
4) Jika di dalam tulisan (naskah) terdapat istilah atau kalimat yang
dianggap penting, kata atau kalimat itu digarisbawahi dan tidak diketik
miring atau ditebalkan;
5) Suatu istilah (kata) dalam suatu kutipan yang pemakaiannya dianggap
tidak dapat oleh penulis / peneliti dan kata itu diganti oleh penulis /
peneliti, maka di belakang kata pengganti itu ditulis pen.di dalam
kurung, mis. “rame” ditulis ramai (pen.).

5.

Penulisan Daftar Pustaka
Daftar pustaka dituliskan urut abjad dengan tat acara penulisan sebagai

berikut.
a. Rujukan berbentuk buku
Rujukan berbentuk buku disajikan dalam urutan penulisan : nama penulis
(diketik dengan mendahulukan nama marga atau second name/last name, untuk
nama orang Indonesia yang tidak bermarga, jika nama terdiri atas dua kata harus
juga dibalik, nama penulis Cina diketik seperti apa adanya (tidak dibalik Karena
nama marga untuk nama Cina tertulis di bagian depan nama), tahun penerbitan,
judul buku (diketik miring), kota penerbit, dan nama penerbit. Gelar kesarjanaan
penulis buku tidak disertakan.
Nunnally, J.C. (1978). Psycometric theory. New York : McGraw-Hill,Inc.
Santoso, S.I. (1987). Pendidikan di Indonesia (dari masa ke masa). Jakarta :
CV Haji Masagung.
b. Buku dengan dua orang penulis atau lebih
Buku dengan dua orang penulis atau lebih semua nama penulis ditulis
lengkap.
Klafs, C.E. and Arbhiem, DD. (1981). Modern pronciples of athletic
training. St. Louis : The Cv. Mosby Co.
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Coleman,J.S., dkk. (1996). Equality of educational
Washington, DC. : Government Printing Office.
c.

opportunity.

Buku kumpulan tulisan dengan editor
Buku kumpulan tulisan dengan editor ditulis dengan urutan : nama

penulis, tahun penerbitan, judul tulisan (dalam tanda petik), nama editor, judul
buku (diketik miring), kota penerbit, dan nama penerbit.
Burton, J.K. and Merill,P.F. (1977). “Need assessment : Goals, needs,
and priorities”. In Leslie J. Briggs (Ed). Instructional design :
Principles and application, 24-46. New Jersey : Educational
Technology.
d. Dua buku atau lebih dengan seorang penulis dan tahun penerbitan sama.
Gordon, W.J.J. and Proze, T. (1971a). The Art of the possible.
Cambridge : Porpoize Books
Gordon, W.J.J. and Proze, T. (1971b). The Art of the possible.
Cambridge : Porpoize Books
Gordon, W.J.J. and Proze, T. (1971c). The Art of the possible.
Cambridge : Porpoize Books
e.

Buku dengan editor
Gutzknow, H. and Valdes, J.J. (Eds.) (1996). Simulated international
process : theories and research in global modelling. Beverly
Hill, California : Sage Publications.

f.

Buku tanpa pengarang
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud. (1990). Kurikulum
pendidikan MIPA LPTK program strata-1 (S1).Jakarta :
Depdikbud.

g.

Jurnal dan / atau majalah ilmiah
Jurnal dan / atau majalah ilmiah ditulis dengan urutan : nama penulis,

tahun penerbitan jurnal, judul artikel ( diketik di antara tanda petik), nama jurnal /
majalah ilmiah (diketik miring) lengkap dengan nomor-volume dan bulan, tahun
penerbitan , dan nomor halaman artikel itu dimuat.
Pacquette, J.E. (1991). “Minority participation in secondary education
: A graned descriptive methodology”. Educational evaluation
and policy analysis. Vol 3 No. 2 Summer 1991. pp.139-157
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Bredderman, T. (1983). “Effect of activity – based elementary science
on student outcomes : A quantitative synthesis”. Review of
educational research. Vol. 53 No. 4, pp. 5-12
h. Skripsi atau Tesis atau Desertasi
Daftar pustaka berupa tesis atau desertasi ditulis dengan template sebagai
berikut.
Author, A.A. year. Title of Doctoral or Master’s Thesis or Skripsi
(Unpublished doctoral dissertasion or master‟s thesis). Name of
Institution, Location.
Jika lokasi sudah melekat pada nama institusi, maka lokasi tidak
dituliskan. Contoh penulisan daftar pustaka dalam bentuk Skripsi atau Tesis atau
Disertasi sebagai berikut.

i.

Baker, R.G. (1981). The Contribution of coaching to transfer of
training : An extention Study (Unpublished doctoral
dissertasion). University Of Oregon.
Rachmani, Dwiranti, Fitri. (2010). The effect of cooperative scripts in
developing student’s speaking ability (Tesis magister pendidikan
tidak dipublikasikan). Universitas Negeri Surabaya
Hakim, Septian, Rahman. (2015). Pengaruh media augmented reality
terhadap hasil belajar siswa di SMKN 12 Surabaya (Tesis
magister pendidikan tidak dipublikasikan). Universitas Negeri
Surabaya.
Makalah
Joyce, B.R. and Showers, B. (1981). “Teacher training research :
Working hypothesis for program design and directions for
further study”. Paper presented at the annual meeting of
American Educational Research Associations, Los Angels,
March 26, 1981.
Kardi, S. (1994). “Pelaksanaan dan pengembangan kurikulum
pendidikan guru MIPA di IKIP Surabaya”. Makalah disajikan
pada Seminar Lokakarya Pendidikan MIPA se-Indonesia,
Denpasar, Bali, tanggal 1994.
Ketentuan hal-hal lain yang belum diatur dalam buku ini dapat merujuk

buku Publication Manual of American Psychology Association (APA, 2010)
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BAB IV
PERUJUKAN DAN PENGUTIPAN

1.

Cara Menulis Kutipan Langsung

a.

Kutipan kurang dari 40 kata
Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip

(“...”) sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, dan diikuti nama penulis,
tahun dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks
atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Lihat
contoh berikut.
Nama penulis disebut dalam teks secara terpadu. Contoh:
Soebroto (1990:123) menyimpulkan “ada hubungan yang erat antara
faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar”.
Nama penulis disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor
halaman. Contoh:
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “ada hubungan yang erat
antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar” (Soebroto, 1990:123).
Jika ada tanda kutip dalam kutipan, digunakan tanda kutip tunggal („...‟).
Contoh:
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “terdapat kecenderungan
semakin banyak „campur tangan‟ pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat
partisipasi karyawan di daerah perkotaan” (Soewignyo, 1991:101).

b. Kutipan 40 Kata atau Lebih
Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara
terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan
kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga harus ditulis.
Contoh:
Smith (1990: 276) menarik kesimpulan sebagai berikut.
The „placebo effect‟, which had been verified in previous studies,
disappeared when behaviors were studied in this manner.
Furthermore, the behaviors were never exhibited again, even when
real drugs were administered. Earlier studies were clearly premature
in attributing the results to a placebo effect.
Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, garis barunya dimulai
1,2 cm dari tepi kiri garis teks kutipan.

c. Kutipan yang sebagian dihilangkan
Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang
terbuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan tiga titik. Contoh:
“Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah ...
diharapkan seudah melaksanakan kurikulum baru” (Manan, 1995: 278).
Apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang diganti
dengan empat titik. Contoh:
“Gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara
mata, tangan, atau bagian tubuh lain ... Yang termasuk gerak manipulatif
antara lain adalah menangkap bola, menendang bola, dan menggambar”
(Asim, 1995: 315).

2.

Cara Menulis Kutipan Tidak Langsung
Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan

bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama
penulis bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks, atau disebut dalam kurung
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bersama tahun penerbitannya. Jika memungkinkan nomor halaman disebutkan.
Perhatikan contoh berikut.
Nama penulis disebut terpadu dalam teks.
Contoh:
Salimin (1990: 13) tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik
daripada mahasiswa tahun keempat.
Nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya.
Contoh:
Mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun
keempat (Salimin, 1990: 13).
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BAB V
TABEL DAN GAMBAR

1. PENULISAN TABEL
Penggunaan tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yanng
sistematis untuk menyajikan data stastistik dalam kolom-kolom dan lajur, sesuai
dengan klasifikasi masalah. Dengan menggunakan tabel, pembaca akan dapat
memahami dan menafsirkan data secara cepat, dan mencari hubunganhubungannya.
Tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide.
Memasukkan terlalu banyak data dalam suatu tabel dapat mengurangi nilai
penyajian tabel. Lebih baik menggunakan banyak tabel daripada menggunakan
sedikit tabel yang isinya terlalu padat. Tabel yang baik harus dapat menyampaikan
ide dan hubungan-hubungannya secara efektif.
Jika suatu tabel cukup besar (lebih dari setengah halaman), maka tabel
harus ditempatkan pada halaman tersendiri; dan jika tabel cukup pendek (kurang
dari setengah halaman) sebaiknya diintegrasikan dengan teks.
Tabel harus diberi identitas (berupa nomor dan judul tabel) dan
ditempatkan di atas tabel. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan.
Jika tabel lebih dari satu halaman, maka bagian kepala tabel (termasuk teksnya)
harus diulang pada halaman selanjutnya. Akhir tabel pada halaman pertama tidak
perlu diberi garis horisontal. Pada halaman berikutnya, tulisan Lanjutan Tabel...
pada tepi kiri, tiga spasi dari garis horisontal teratas tabel. Hanya huruf pertama
kata “Tabel” ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kata “Tabel” ditulis di
pinggir, diikuti nomor dan judul tabel. Judul tabel ini ditulis dengan huruf besar
pada huruf pertama setiap kata kecuali kata hubung. Jika judul tabel lebih dari
satu baris, baris kedua dan seterusnya ditulis sejajar dengan huruf awal judul
dengan jarak satu spasi. Judul tabel tanpa diakhiri tanda titik. Berilah jarak 3 spasi

antara teks sebelum tabel dan teks sesudah tabel. Nomor tabel ditulis dengan
angka Arab sebagai identitas tabel yang menunjukkan bab tempat tabel itu dimuat
dan nomor urutnya dalam bab yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk setiap
bab nomor urut tabel dimulai dari nomor 1.
Contoh:
Tabel 5.1

Tingkat Motivasi Berprestasi Mahasiswa UTM Tahun 2016

Nomor tabel ini menunjukkan bahwa tabel yang berjudul Tingkat
Motivasi Berprestasi Mahasiswa UTM Tahun 2016terletak pada BAB V nomor
urut yang pertama. Pengacuan tabel menggunakan angka, bukan dengan
menggunakan kata tabel di atas atau tabel di bawah.
Garis yang paling atas dari tabel diletakkan 3 spasi di bawah nama tabel.
Kolom pengepalaan (heading), dan deskripsi tentang ukuran atau unit data harus
dicantumkan. Istilah-istilah seperti nomor, persen, frekuensi, dituliskan dalam
bentuk singkatan/lambang: No., %, dan f. Data yang terdapat dalam tabel ditulis
dengan menggunakan spasi tunggal. Garis (horisontal) digunakan jika dipandang
lebih mempermudah pembacaan tabel, tetapi garis vertikal di bagian kiri, tengah,
dan kanan tabel tidak diperlukan.
Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai
nama akhir penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman tabel asli di bawah tabel
dengan jarak tiga spasi dan garis horisontal terbawah, mulai dari tepi kiri. Jika
diperlukan catatan untuk menjelaskan butir-butir tertentu yang terdapat dalam
tabel, gunakan simbol-simbol tertentu dan tulis dalam bentuk superskrip. Catatan
kaki untuk tabel ditempatkan di bawah tabel, dua spasi di bawah sumber, bukan
pada bagian bawah halaman.
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Contoh:
Tabel 5.1 Keterlibatan Lulusan dalam Program-pogram Pengembangan Staf
Kegiatan

Peranan Lulusan
Relevansi
P
Pb
Pan
PI
R
TSR
TR
%
%
%
%
%
%
%
57,8 65,6 40,0 31,1 46,1 61,8
34,8
9,34 21,4 12,3 21,4 12,5 78,1 4,3**
7,23 2,6
3,8 22,6 11,0 67,0
0,5
8,45 3,8
3,5 21,0 Ttd 90,4
Ttd
6,7
3,7
4,7 45,0 Ttd
1,1
Ttd
14,5 2,0
4,8 12,4 1,2
2,6
Ttd
TSR = Tidak selalu relevan
TR
= Tidak relevan
Ttd
= Tidak tersedia data

Seminar (90,0%) *)
Penataran/ latihan dalam jabatan
(78,9%)
Lokakarya (70,0%)
Kursus (38,9%)
Kegiatan lain (13,3%)
Catatan: P = Peserta
Pb = Pembicara
Pan = Panitia
Pl = Peran lain
R = Relevan
*) Angka-angka dalam kurung menunjukkan persentase lulusan yang memberikan
jawaban.
**) Sejumlah 10% lagi dari peserta kegiatan ini menyatakan bahwa hal itu tidak
relevan dengan bidang keahlian mereka. Alasan-alasan yang diberikan antara lain
bahwa kuliah-kuliah yang diberikan kadang-kadang sangat berbeda dengan
bidang keahlian baru lulusan yang mereka peroleh dalam pendidikan di luar
negeri.
2.

PENYAJIAN GAMBAR
Istilah gambar mengacu kepada foto, grafik, chart, peta, sketsa,

bagan, dan gambar lainnya. Gambar dapat menyajikan data dalam bentuk-bentuk
visual yang dapat dengan mudah dipahami. Gambar tidak harus dimaksudkan
untuk membangun deskripsi, tetapi dimaksudkan untuk menekankan hubungan
tertentu yang signifikan. Gambar juga dapat digunakan untuk menyajikan data
statistik berbentuk grafik. Beberapa pedoman penggunaan gambar dapat
dikemukakan seperti berikut.
(1) Judul gambar ditempatkan di bawah gambar, bukan di atasnya. Cara
penulisan judul gambar sama dengan penulisan judul tabel.
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(2) Gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas dan
dapat dipahami tanpa harus disertai penjelasan tekstual.
(3) Gambar harus digunakan dengan hemat. Terlalu banyak gambar dapat
mengurangi nilai penyajian data.
(4) Gambar yang memakan tempat lebih daru setengah halaman harus
ditempatkan pada halaman tersendiri.
(5) Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar.
(6) Gambar diacu dengan menggunakan angka, bukan dengan menggunakan kata
gambar di atas atau gambar di bawah.
(7) Gambar dinomori dengan menggunakan angka Arab seperti pada penomoran
tabel.
Contoh:

Gambar 5.2

Perancangan Uji Coba Backpropagation (Sumber:

Brian, 2016: 44)

40

DAFTAR PUSTAKA

American Psychology Association (APA). (2010). Publication manual of
American psychological association. Washington DC.
Gay, L., R. (1981). Educational research : Copetencies for analysis and
application. London : Charles E. Merril Publishing Company.
Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. (2012). Pedoman penulisan
tesis dan desertasi. Surabaya.
Rofi‟uddin, dkk. (2010). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang : Universitas
Negeri Malang.

41

Lampiran 1: Contoh Penulisan Halaman Judul (Sampul Luar)
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