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BAB I 

PENDAHULUAN 

Guna mewujudkan visi Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega yaitu 

“ menjadi STT yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta 

Karismatik”, perlu didukung oleh semua komponen di dalam Lembaga STT KAO. 

Salah satu komponen pendukungnya adalah LP3M yang berkewajiban 

mengkoordinir dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Sehubungan dengan tanggungjawab LP3M dalam menjamin 

penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang 

baik dan benar, maka kami mengadirkan “PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA 

ILMIAH”. Buku pedoman isi berisi pengertian karya ilmiah, jenis-jenis karya 

ilmiah, teknis penulisan karya ilmiah, penulisan jurnal, penulisan skripsi, dan tata 

cara ujian skripsi yang berlaku di STT KAO Semarang. 

Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah disusun dengan tujuan agar 

dapat membantu para mahasiswa, dosen atau pihak lain yang membutuhkan 

panduan dalam penulisan tugas-tugas karya ilmiah dikelas. Hal ini sangat 

penting, sebab dalam beberapa kasus ditemukan permasalahan yang dihadapi 

oleh para mahasiswa dan dosen, terutama berkenaan dengan tata cara 

penulisan yang benar dan yang baku. Beberapa Mahasiswa dan Dosen belum 

mengetahui standard penulisan karya ilmiah yang ditetapkan di STT KAO, yang 

akhirnya mengakibatkan terjadi keanekaragaman cara penulisan karya ilmiah. 

Untuk memberi kemudahan kepada mahasiswa dan dosen dalam 

menulis karya ilmiah, maka dalam buku ini akan menggunakan satu model  

ketentuan teknis penulisan Turabian 7 : A Manual for Writers of Term Papers, 

Theses, and Dissertations.  Meskipun demikian, berdasarkan pertimbangan 

teknis maka tidak semua contoh-contoh teknis yang disajikan dalam buku 

Turabian dibahas dalam buku pedoman ini, hanya yang seringkali digunakan 

oleh mahasiswa dan dosen dalam penulisan karya ilmiah. Besar harapan kami 

buku ini dapat membantu para civitas akademika STT Kristus Alfa Omega dalam 

menyusun karya ilmiah yang baik. 
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BAB II 

PENGENALAN TENTANG KARYA ILMIAH 

A. PENGERTIAN KARYA ILMIAH 

Beberapa pendapat tentang pengertian karya ilmiah adalah sebagai berikut: 

i) Dalam bahasa Inggris; scientific paper adalah laporan tertulis yang 

diterbitkan, dan memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah 

dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan 

etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.  

ii) Brotowidjoyo menjelaskan karangan ilmiah adalah karangan ilmu 

pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi 

penulisan yang baik dan benar.  

iii) Karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil 

pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun 

menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun 

bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya/keilmiahannya.  

 

B. CIRI-CIRI TULISAN ILMIAH 

i) Mengacu pada teori sebagai landasan berpikir dalam pembahasan 

masalah. 

ii) Lugas –tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan 

interprestasi lain. 

iii) Logis –disusun berdasarkan urutan yang konsisten. 

iv) Efektif –ringkas dan padat. 

v) Efisien – hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan 

mudah dipahami. 

vi) Objektif  berdasarkan data dan fakta yang ada. 

vii) Tuntas artinya segala masalah dikupas secara mendalam dan tuntas. 

viii) Tata penulisannya sesuai dengan EYD. 
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C. PENILAIAN KARYA ILMIAH 

i) Keaslian dari ide, kejujuran, dan sportifitas penulisan (menggunakan 

kutipan yang selektif, dan mencantumkan referensi). 

ii) Sistematika penulisan (kejelasan alur berpikir) antara judul, permasalahan, 

tujuan, pembahasan, kesimpulan dan saran.  

iii) Kejelasan pengungkapan permasalahan, ketajaman analisis, dan 

kemanfaatan penulisan 
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BAB III 

JENIS-JENIS KARYA ILMIAH 

A. LAPORAN BACA 

1. Kriteria Laporan Baca 

Menurut Heri Jauhari, laporan baca memiliki kriteria sebagai berikut : 

i) Sumber bacaan harus aktual, paling tidak, terbit dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir. 

ii) Sumber lama dapat dibuat laporan apabila dinilai sangat mendasari kajian 

terbaru. 

iii) Sumber yang dilaporkan harus terpilih kualitasnya (pemilihan sumber yang 

berkualitas dapat dikonsultasikan dengan pakar dibidangnya). 

2. Sistematika Penulisan Laporan Baca 

i) Pendahuluan 

Pendahuluan ini memaparkan maksud dan tujuan pembuatan laporan 

baca, ditulis dalam bentuk narasi. Judul buku, nama pengarang, nama 

penerbit, tempat penerbitan, tahun penerbitan, cetakan atau edisi ke 

berapa, jumlah halaman dan jumlah bab. 

ii) Isi 

isi laporan baca meruapakan ringkasan isi buku, ringkasan ini harus 

terperinci per-bab. 

iii) Kesimpulan 

Kesimpulan berisi penilaian penulis terhadap isi buku, pendekatan 

pembahasan yang dipakai oleh penulis untuk menyatakan gagasan dalam 

buku, bahasa yang digunakan, teknis percetakan dan sebagainya. Secara 

singkat penilaian buku berisi penilaian mahasiswa mengenai kelebihan dan 

kekurangan buku yang dilaporkan. 

iv) Saran 

Sebenarnya saran tidak mutlak, tetapi mahasiswa dapat memberikan saran 

dalam tugas laporan baca. 
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B. PENILAIAN BUKU (RESENSI) 

1. Pengertian resensi buku 

Resensi buku adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai sebuah buku 

atau secara terminology artinya pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. 

Resensi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang 

kepatutan sebuah buku untuk mendapatkan sambutan. Baik-buruknya sebuah 

buku, buku tersebut patut dibaca oleh siapa. Guna memberikan penilaian yang 

obyektif, seorang penilai buku perlu memperhatikan hal-hal berikut: mengetahui 

alasan dan tujuan penulisan buku, keunggulan sebuah buku, sistematika 

penulisan, isi buku, penggunaan bahasa, cover buku.  Tujuan resensi buku yaitu 

menunjukkan kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan sebuah buku. 

Penulis resensi bertanggungjawab menunjukkan kepada pembaca buku ini patut 

dibaca oleh siapa.  

2. Sistematika Penulisan Resensi 

i) Pendahuluan,  

Bagian ini berisi identitas buku yaitu : judul buku, penulis, penerjemah, 

tahun terbit, nama penerbit dan jumlah halaman serta alasan pemilihan 

buku. 

ii) Isi  

Penulis resensi mengemukakan ringkasan buku yang dibacanya. 

iii) Komentar 

Komentar penulis resensi berisikan kemampuan penulis dalam 

menganalisa dan menilai buku yang dibacanya. 

iv) Kesimpulan 

Penulis resensi memberikan kesimpulan tentang buku yang dibacanya.  

v) Penilaian 

Penulis resensi memberikan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-

kekurangan buku dengan dasar penilaian yang obyektif dan 

bertanggungjawab. 
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C. MAKALAH 

1. Pengertian Makalah  

Menurut KBBI makalah adalah karya tulis yang bersifat resmi tentang 

suatu pokok bahasan, yang bertujuan untuk dibacakan di muka umum dalam 

suatu persidangan/seminar.  

2. Sistematika Penulisan Makalah 

i) Cover makalah 

Berisi judul makalah, tempat dan tanggal dipresentasikan, nama mata 

kuliah, dosen pembimbing, nama penulis, nama lembaga, kota tempat 

pembuatan makalh, dan tahun pembuatan. 

ii) Bab I Pendahuluan,  

Pendahuluan bertujuan untuk menolong pembaca  memahami 

pembahasan masalah. Pendahuluan ini terdiri dari : 

ii.i) Latar Belakang Masalah  

Latar belakang ini merupakan alasan yang mendorong penulis untuk 

menulis makalah. Latar belakang maslah dimulai dari hal yang 

bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. 

ii.ii) Rumusan Masalah  

Rumusan masalah ditulis secara global atau menyeluruh atau 

terperinci. 

iii) Bab II Pembahasan  

Pembahasan masalah yang dideskripsikan ini adalah masalah yang 

dipaparkan pada bagian latar belakang masalah dan rumusan masalah. 

iv) Bab III. Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan singkat pembahasan masalah dan saran 

penulis 

v) Daftar Pustaka 

 

D. PAPER 

1. Pengertian Paper 

Pengertian paper sebenarnya sama dengan makalah, tetapi paper biasa 

lebih banyak dari makalah dan paper dibuat untuk memenuhi tugas khusus dari 

dosen guna mendapat informasi tingkat pengetahuan mahasiswa pada mata 

kuliah tertentu . 
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2. Sistematika Penulisan Paper 

i) Cover paper 

Berisi judul, tujuan pembuatan, nama penulis, nama lembaga, kota tempat 

membuat paper dan tahun pembuatan. 

ii) Kata pengantar 

Bagian ini berisikan tujuan pembuatan, ucapan terima kasih kepada dosen 

pengampu mata kuliah, harapan kritik dan saran dari pembaca, tempat 

pembuatan, tahun penulisan dan nama penulis. 

iii) Daftar isi  

Daftar ini memuat semua bagian yang dibahas disertai nomor halaman 

iv) Bab I. Pendahuluan 

iv.i) Latar belakang masalah paper berisi tentang alasan pemilihan pokok 

bahasan.  

iv.ii) Rumusan masalah 

iv.iii) Tujuan penulisan  

iv.iv) Ruang lingkup penelitian 

v) Bab II. Landasan Teori 

Pembahasan dan penelitian tentang teori yang sudah pernah dibahas oleh 

para ahli berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulisan teori oleh para 

ahli harus disertai sumber (footnote) buku yang menjadi sumber kutipan. 

vi) Bab III. Pembahasan  

Bagian ini berisi tentang gap antara teori dan kenyataan di lapangan, jika 

tidak terjadi kesesuaian, maka dilakukan pembahasan sehingga diketaui 

alasan mengapa hal ini terjadi, dan penulis dapat memasukkan ide, usulan, 

kesetujuan dan ketidaksetujuan. 

vii) BAB IV. Penutup 

Kesimpulan, berisi kesimpulan akhir dari pembahasan. Saran, penulis 

memasukkan ide yang berkaitan dengan fakta di lapangan yang belum 

memenuhi kondisi ideal seperti yang tersebut dalam teori. 
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BAB IV 

KARYA ILMIAH: JURNAL 

A. KETENTUAN  

i) Tulisan harus memiliki basis Pentakosta Kharismatik. 

ii) Bahan yang digunakan: 

iv.i) Kertas HVS 70 gr, ukuran A4, warna putih.  

iv.ii) Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapkan sampul kertas (hard cover). 

Bahan yang digunakan adalah karton buffalo atau linen dengan warna 

dasar sesuai dengan warna yang ditetapkan oleh prodi masing-masing 

(Teologi: merah, Pendidikan Agama Kristen: hijau, Musik Gereja: ungu). 

iii) Ukuran margin: 

iii.i) Margin atas  : 3 cm dari tepi kertas 

iii.ii) Margin kiri   : 3 cm dari tepi kertas  

iii.iii) Margin bawah : 2 cm dari tepi kertas  

iii.iv) Margin kanan  : 2 cm dari tepi kertas 

 

iv) Pengetikan 

iv.i) Ukuran pengetikan naskah mengunakan font times new roman: 

iv.i.i) Ukuran font .12 dan tebal untuk judul dalam Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Ditulis dengan huruf kapital. 

iv.i.ii) Ukuran font .11 dan tebal untuk nama penulis pada judul 

iv.i.iii) Ukuran font .10 dan cetak miring untuk abstraksi  

iv.i.iv) Ukuran font .11 untuk isi naskah 
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iv.i.v) Ukuran font .11 untuk footnote 

iv.ii) Untuk cover dan halaman judul tidak boleh diberi nomor halaman, namun 

nomor halaman dimulai dari halaman pertama.  

iv.iii) Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak diketik bolak-

balik. 

iv.iv) Penulisan dianjurkan dalam bentuk paragraf yang berisi minimal 5 baris 

serta hindari kalimat berbentuk poin pada isi naskah.  

v) Ukuran spasi: 

i) Seluruh ukuran teks ditulis  1,15 spasi, kecuali pada kutipan blok 1 spasi. 

ii) Jarak antar Judul Penelitian dengan nama penulis 2 spasi 

iii) Jarak antara tajuk sub bab (sub judul) dengan baris pertama teks isi 

naskah adalah 2 spasi 

iv) Jarak antara baris akhir teks ini dengan tajuk sub berikutnya adalah 2 spasi 

v) Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, atau diagram adalah 2 

spasi 

 

B. FORMAT PENULISAN 

1. Judul Penelitian 

Judul artikel ilmiah sebaiknya ditulis singkat. Jumlah kata dalam judul  

sebaiknya tidak melebihi 12 kata. Apabila artikel disusun berdasarkan hasil 

penelitian, lokasi penelitian sebaiknya tidak perlu ditulis dalam judul. Hindari kata 

“pengaruh”, “studi”, “beberapa”, “pengamatan pada”.Tidak diperbolehkan adanya 

metafora dalam judul. Jarak antara baris pengetikan sampai judul baru adalah 

2x1 spasi. Judul ditulis dengan huruf besar (kapital), dicetak tebal (bold) dan 

ditempatkan di tengah halaman pengetikan.  Contoh,  

2. Nama Penulis 

Nama penulis ditulis  secara  lengkap. Apabila nama penulis cukup 

panjang, maka sebaiknya nama belakang penulis tidak disingkat. Nama yang 

disingkat adalah nama depan atau nama tengah. Di bawah nama penulis, 

dituliskan identitas penulis, misalnya “Dosen Pada Jurusan/Prodi ....”; atau  

“Mahasiswa Jurusan/Prodi ......”, disertai alamat email penulis. Jika penulis lebih 

dari satu orang, maka yang ditulis hanya alamat email penulis pertama saja. 

Dalam penulisan nama, tidak disertakan gelar penulis.  
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3. Abstraksi 

Abstrak memuat inti dari pembahasan penelitian atau gambaran umum 

mengenai isi penelitian. Abstrak merupakan istilah yang cukup asing. Abstrak 

yaitu deskripsi singkat  yang memuat informasi mengenai isi artikel ilmiah secara 

singkat. Istilah abstrak sangat berbeda dengan ringkasan. Abstrak berisi hal-hal 

yang lebih khusus daripada ringkasan Perbedaan ini dapat dilihat dari panjang 

dan isinya. Panjang abstrak  lebih pendek daripada ringkasan. Panjang abstrak 

umunya hanya  satu  paragraf saja atau antara 75 sampai 100 kata, namun 

harus menjelaskan garis besar penelitian. Judul abstraksi ditulis tebal (bold) 

dengan huruf kecil (lowercase). Abstrak ditulis 1 spasi dengan rata tengah 

(center). Ditulis miring (italic). 

4. Pendahuluan 

Dalam pendahuluan dikemukakan alasan pemilihan topik penelitian, 

mengapa topik penelitian yang dipilih dianggap penting. Selanjutnya juga 

dijelaskan fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Selain itu dalam 

pendahuluan juga dijelaskan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya (literatur 

review) yang juga meneliti topik yang sama, namun ditambahkan dengan 

menjelaskan perbedaan fokus penelitian oleh peneliti saat ini dengan peneliti 

sebelumnya. Dalam pendahuluan, peneliti juga menjelaskan manfaat penelitian, 

hasil dari penelitian. 

5. Metodology 

Dipihak lain, Sumadi Suryabrata dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Penelitian mengatakan bahwa suatu keputusan mengenai rancangan 

apa yang dipakai tergantung kepada tujuan penelitian, sifat masalah yang 

digarap, dan berbagai alternatif yang mungkin digunakan.1  Dengan pembatasan 

tujuan penelitian yang jelas, maka dimungkinkan penelitian memiliki arah yang 

jelas, sebab fokus penelitian hanya berpusat pada tujuan penelitian yang telah 

dibatasi secara jelas. 

6. Pembahasan/Isi 

Pembahasan berisi uraian hasil yang diperoleh kemudian diberi 

pembahasan (penjelasan) ilmiah berdasarkan rujukan  tertentu sehingga 

                                                           
1
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 15. 
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masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga 

dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Membandingkan hasil 

penelitian dengan model atau teori yang diacu. Memuat teori-teori yang 

digunakan dalam proses penulisan jurnal ini. Teori-teori yang dikutip adalah 

buku-buku yang disebutkan di dalam Daftar Pustaka. Isi naskah merupakan 

tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas, tetapi 

singkat dan logis. Menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian 

sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. 

Menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi.  

7. Kesimpulan 

Memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh. 

Kesimpulan merupakan jawaban akhir masalah yang sedang dikaji. Simpulan 

merupakan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan. 

Bagian terakhir artikel ilmiah adalah saran. Bagian ini merupakan bagian yang 

tidak selalu ada, artinya artikel ilmiah (terutama artikel gagasan konseptual) 

boleh tidak menyertakan saran. Saran merupakan sebuah uraian singkat 

mengenai “apa yang dapat kita rekomendasikan kepada pihak lain yang 

berkepentingan berdasarkan hasil temuan kita?”. Saran harus disusun 

berdasarkan kesimpulan. Oleh karena itu saran harus sejalan dengan simpulan. 

8. Daftar Pustaka 

Bahan rujukan (referensi) yang dimasukkan dalam daftar pustaka hanya 

yang benar-benar disebutkan dalam naskah artikel. Penulisan daftar rujukan 

secara lengkap dilakukan pada halaman baru. Agar penulisan daftar pustaka 

lengkap, maka daftar dibuat sebagai tahap penulisan paling akhir.Naskah dibaca 

dari awal sampai akhir, lalu ditulis dalam daftar semua referensi yang ada dalam 

naskah dan daftar tersebut digunakan untuk menyusun daftar pustaka. Gaya 

penulisan pada setiap jumal tidak sama (disebut: Gaya Selingkung), sehingga 

harus dipelajari dengan seksama bagaimana gaya atau style dari jurnal yang 

akan dikirimi naskah artikel. Konteks rujukan yang dicantumkan hanya yang 

benar-benar ada kaitannya dengan isi penelitian. Perlu diminimalkan 

pencantuman referensi dari skripsi, tesis, disertasi, dan abstrak. Bahan  rujukan 

berbahasa asing ditulis sesuai dengan aslinya. Penggunaan et at, dalam bahan 

rujukan hanya digunakan jika jumlah penulis terdiri lebih dari 6 orang. Penulisan 

daftar pustaka masing-masing bidang ilmu mengikuti pedoman yang dikeluarkan 
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oleh organisasi intemasional yang menerbitkan publikasi berkala (lihat lampiran). 

Dalam sistem penulisan nama dipergunakan sistem penulisan nama penulis 

secara intemasional (yaitu, nama keluarga sebagai  entry). Apabila nama 

keluarga penulis tidak jelas, maka dituliskan nama penulis secara lengkap. 

Notes: Perhatikan contoh dilembaran berikutnya! 
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KAJIAN TERHADAP OPTIMALISASI PIKIRAN DAN IMAN                                   

DALAM MENJAWAB PANDANGAN FIDEISME                                                             

DI TENGAH TANTANGAN SEKULARISASI 

Gideon Joshua Hutabarat 

abstraksi 

Tulisan ini secara khusus mengamati perdebatan panjang antara dua ekstrem, yaitu pengagung pikiran 

dan pengagung iman. Dimana penulis mengkaji perdebatan ini melalui studi historis, yaitu ketika muncul 

dan berkembangnya sekularisasi. Perbedaan pandangan mengenai apakah pikiran atau iman yang lebih 

penting, hingga saat ini menjadi dilema kekeristenan. Sebab itu tulisan ini perlu menjadi referensi untuk 

memahami, manakah yang lebih utama? Dan jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan arah dan 

kualitas kekristenan. 

A. PENDAHULUAN 

Secara sederhana, persepsi manusia tentang hidup pada umumnya bercorak dualisme. 

Dualisme tersebut tampak antara hal spiritual yang dipertentangkan dengan hal yang material, 

pikiran dipertentangkan dengan iman, agama yang dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan.... 

 

B. METODOLOGY 

Pada bab ini disajikan pembahasan mengenai metode dan prosedur penelitian. Namun 

sebelumnya harus dipahami bahwa tujuan suatu penelitian atau sifat masalah yang ditelah, 

sangat menentukan metode penelitian yang akan digunakan..... 

 

C. PEMBAHASAN  

1. Keyakinan Iman Fideisme 

Fideisme adalah ajaran teologi yang menyatakan bahwa iman tidak membutuhkan 

pembenaran rasional; sesungguhnya iman, dalam bidang agama, adalah wasit bagi akal pikiran 

dan dalih-dalihnya. Fideisme adalah kebalikan dari paham rasionalisme. Fideisme dari kata latin 

fides yang berarti iman, secara harfiah kata ini bermakna ‘iman-isme’..... 

a. Sejarah perkembangan Fideisme 

Dari awal abad pertama hingga sekitar tahun 1700 tidak pernah terdengar perdebatan 

diantara orang Kristen sendiri mengenai benar atau salah doktrin Kekristenan yang dianut, 

namun bersamaan dengan terjadinya perkembangan di segala aspek kehidupan, keyakinan 

permanen ini seakan menuai reaksi kritis dari umat Kristen sendiri...... 

1) Sebelum Abad ke – 18 

Altizer memiliki pemahaman bahwa semua yang realitas akan mengalami kehancuran 

dan penciptaan kembali melalui dialektik yang progresif dan tak terhindarkan. 

2) Sesudah Abad ke – 18  

b. Tokoh-tokoh Paham Fideisme 

D. KESIMPULAN 

Daftar Pustaka 
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BAB V 

PENJELASAN UMUM TENTANG PENULISAN SKRIPSI 

 

A. PENGERTIAN SKRIPSI 

Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil 

penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu dengan 

menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu bidang ilmu. Skripsi 

merupakan karya tulis ilmiah yang wajib dikerjakan  oleh  setiap mahasiswa 

yang mengambil jenjang program studi strata satu (S-1) di Sekolah Tinggi 

Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, sebagai tugas akhir dalam studi mereka. 

Skripsi juga merupakan sebuah bukti kemampuan akademik mahasiswa,  yang 

dituangkan dalam sebuah penelitian yang sesuai dengan bidang studinya. 

Mengingat bahwa skripsi adalah karya tulis ilmiah, maka skripsi harus 

disusun dengan menggunakan prosedur dan tata cara yang sistematik dengan 

suatu bahan acuan dan kebenaran yang berlaku dalam dunia keilmuan. Oleh 

sebab itu skripsi harus disusun dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

i) Isi kajian skripsi ada dalam lingkup pengetahuan keilmuan. 

ii) Langkah pengerjaan skripsi harus dijiwai serta menggunakan metode 

keilmuan atau metode penelitian. 

iii) Tampilan skripsi harus sesuai dan memenuhi persyaratan sebagai tulisan 

ilmiah. 

Kegiatan penyusunan skripsi ini dilakukan melalui penelitian, baik 

penelitian lapangan ataupun penelitian pustaka. Sebab itu penelitian harus 

dilakukan secara terencana dan sistematis, guna mendapatkan jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian yang 

telah dirumuskan. Langkah-langkah yang dilakukan harus serasi dan saling 

mendukung satu sama lainnya, agar penelitian memiliki bobot yang cukup 

memadai, dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. Hal 

ini sesuai dengan pengertian dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai suatu 

upaya membangun tubuh ilmu pengetahuan dengan menggunakan prosedur 

dan metode tertentu yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Dalam 

kegiatan penelitian pengumpulan data dapat dilakukan melalui teknik 

wawancara dengan menggunakan seperangkat alat kuesioner atau daftar 
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pertanyaan, metode observasi, dan angket tertutup. Adapun data/informasi yang 

dikumpulkan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung di lapangan, baik melalui 

wawancara maupun pengukuran langsung terhadap obyek penelitian atau 

responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh si peneliti 

dengan cara memanfaatkan hasil atau data dari pihak lain, seperti bahan 

publikasi ilmiah, jurnal dan majalah ilmiah serta dari lembaga-lembaga terkait 

yang menyediakan data. Data yang dikumpulkan bisa bersifat data kualitatif 

dan data kuantitatif. 

B. KEDUDUKAN SKRIPSI DAN BOBOT SKS 

Penulisan skripsi memiliki kedudukan yang sama dengan mata 

kuliah yang lain, namun berbeda dalam hal bentuk, proses belajar mengajar, 

dan cara penilaiannya. Bobot skripsi yang ditetapkan berdasarkan kurikulum 

STT Kristus Alfa Omega yakni sebesar 6 SKS atau setara dengan kegiatan  

akademik setiap minggu sebesar 18 jam, atau setara dengan kegiatan 

akademik sebesar 288 jam per-semester. Skripsi ini adalah sebagai tugas 

akhir (final assignment) mahasiswa program S1.  

C. MATERI SKRIPSI 

Permasalahan yang akan diangkat menjadi topik skripsi dikembangkan 

dari bidang keilmuan masing-masing mahasiswa. Materi karya tulis ilmiah 

didasarkan atas data dan atau informasi yang berasal dari studi kepustakaan dan 

penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh 

pengalaman penelitian, baik kepustakaan atau lapangan, serta menuangkannya 

dalam bentuk paparan karya tulis ilmiah. 

D. TAHAPAN PENGAJUAN PENULISAN SKRIPSI 

i) Mahasiswa S1 telah menempuh 140 sks dan lulus mata kuliah Metodologi 

Penelitian.  

ii) Sebelum melakukan penulisan tugas akhir atau penelitian, mahasiswa 

harus membuat usulan judul penelitian kepada Kepala Lembaga 

Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STT 

Kristus Alfa Omega.  

iii) LP3M mengecek apakah judul yang diusulkan sudah pernah ditulis 
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sebelumnya. Setelah judul penelitian skripsi dinyatakan belum pernah 

ditulis sebelumnya, maka mahasiswa dapat menyusun proposal 

penelitian (Bab I) secara mandiri. 

iv) Proposal penelitian dilaporkan kepada Ketua Prodi sesuai dengan 

kalender akademik yang ditetapkan, untuk kemudian digunakan dalam 

menentukan penguji dan jadwal ujian judul dan proposal. Bersamaan 

dengan penyerahan proposal siap uji, mahasiswa dapat mengajukan 

permohonan nama pembimbing kepada KaProdi.  

v) Proposal yang telah disiapkan oleh mahasiswa akan diuji di depan forum 

ujian Judul & Proposal Skripsi terbuka, yang dihadiri oleh dua orang 

dosen penguji, salah seorang tim LP3M dan maksimal sepuluh 

mahasiswa pendengar. 

vi) Ketua Prodi memilih dosen penguji utama dan penguji pembantu, yang 

nantinya juga akan berperan sebagai pembimbing utama dan pembantu 

dalam penulisan skripsi. 

vii) Data dosen penguji yang direncakan oleh KaProdi diteruskan ke Puket 1 

untuk dibuatkan Surat Tugas Penguji dan Pembimbingan bagi 

mahasiswa bersangkutan.  

viii) Usulan proposal penelitian yang dibuat oleh mahasiswa harus 

diuraikan secara rinci dan jelas. Hal-hal yang diuraikan adalah judul 

penelitian, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah judul penelitian, hipotesa 

(kualitatif: pertanyaan penelitian), tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan rancangan daftar isi skripsi. 
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Adapun alur pengajuan skripsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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E. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah mahasiswa 

menyelesaikan kegiatan penyusunan skripsi: 

i) Agar mahasiswa secara mandiri mampu melakukan penelaahan 

kepustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. 

ii) Agar mahasiswa mampu menerapkan kemampuan bernalar keilmuan 

dalam merumuskan permasalahan dan mencari pemecahan masalah 

serta mampu mengkomunikasikan laporan skripsi, baik secara tertulis 

maupun lisan khususnya pada ujian skripsi. 

iii) Mampu menyusun dan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan 

bidang ilmu yang digelutinya. 

iv) Agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengolah atau 

memecahkan masalah. 

v) Agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keilmuan 

yang dimilikinya dengan menggunakan metode ilmiah. 
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BAB VI 

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENULISAN SKRIPSI 

A. PERSYARATAN AKADEMIK DALAM MENULIS SKRIPSI 

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat skripsi bilamana 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

i) Terdaftar sebagai mahasiswa di STT Kristus Alfa Omega Semarang. 

ii) Telah menyelesaikan minimal 140 SKS, sesuai dengan ketetapan Puket 1 

(bidang akademik). 

iii) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,5. 

iv) Tidak ada nilai akhir E. 

v) Telah menyelesaikan semua matakuliah prasyarat di Program Studinya, 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Program Studi masing-masing 

(diantaranya: metodologi penelitian dan statistik). 

vi) Telah mengikuti/menjadi peserta dalam sidang akhir skripsi minimal lima 

(5) kali. 

vii) Waktu penyelesaian skripsi 

vi.i) Skripsi harus sudah diselesaikan dalam waktu 2 (dua) semester 

sejak skripsi didaftarkan dalam KRS. 

vi.ii) Perpanjangan waktu dapat dilakukan  dengan mendapatkan 

persetujuan dari Puket 1, dan juga rekomendasi dari Pembimbing 

Utama. Waktu perpanjangan maksimal enam bulan atau satu 

semester, dengan membayar 50% dari biaya penulisan skripsi. 

vi.iii) Jika selama masa perpanjangan, laporan skripsi tidak terselesaikan, 

maka mahasiswa dinyatakan gagal dan harus mengajukan judul 

baru. 

 

B. KETENTUAN TENTANG PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI 

Selama proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian seorang 

mahasiswa harus dibimbing oleh tim pembimbing, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Tim Pembimbing 

a. Pembimbing Utama 

Satu orang pembimbing utama (pembimbing 1) yang bertindak sebagai 
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penanggung jawab penyelesaian penulisan skripsi. Adapun persyaratan 

pembimbing utama: 

i) Pembimbing utama adalah dosen tetap di program studi mahasiswa yang 

bersangkutan.  

ii) Pembimbing utama serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik 

asisten ahli dengan ijazah S-2 atau bergelar master/magister atau yang 

sederajat. 

iii) Apabila dosen tetap di masing-masing program studi (prodi) yang 

memenuhi dua persyaratan di atas jumlahnya tidak mencukupi, maka 

Ketua program studi dapat menunjuk dosen tetap yang tidak memenuhi 

persyaratan kedua. 

b. Pembimbing Pendamping 

Satu orang disebut sebagai pembimbing pendamping (pembimbing 2), yang 

bertanggungjawab membantu pembimbing utama. Adapun persyaratan 

pembimbing pendamping: 

i) Pembimbing Pendamping adalah dosen STT KAO.  

ii) Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik 

asisten Ahli dengan ijazah S-2 atau bergelar master/magister atau yang 

sederajat, atau sedang menyelesaikan program S2. 

iii) Apabila dosen tetap di masing-masing program studi (prodi) yang 

memenuhi dua persyaratan di atas jumlahnya tidak mencukupi, maka 

Ketua program studi dapat menunjuk dosen tidak tetap, yang sedang 

mengajar di STT KAO. 

2. Penetapan pembimbing 

Penentuan pembimbing didasarkan pada persyaratan yang telah 

dijelaskan di atas, yang kemudian diusulkan oleh masing-masing Ketua 

Program Studi kepada Puket 1, untuk ditetapkan sebagai pembimbing utama 

dan pendamping. Adapun yang dimaksud dengan pembimbing 1 dan 2 adalah 

penguji 1 dan 2 dalam ujian proposal. 

Puket 1 mengeluarkan surat keputusan penetapan pembimbingan 

kepada pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Bilamana terjadi 

halangan yang tetap, dimana salah satu pembimbing skripsi tidak 

menjalankan fungsi pembimbingan untuk jangka waktu maksimal tiga  bulan 
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dan secara berturut-turut, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat 

melapor kepada Ketua Program Studi. Dan selanjutnya Ketua Program 

Studi mengusulkan kepada Puket 1 untuk segera membuat SK penggantian 

pembimbing. 

3. Tugas dan kewajiban Pembimbing 

Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama dan Pendamping adalah: 

i) Mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan 

laporan penelitian, dengan solusi praktis. 

ii) Memonitor kegiatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan 

penyusunan skripsi. 

iii) Memeriksa konsep, kerangka dan arah serta sasaran rencana penelitian. 

iv) Memeriksa draf skripsi/tugas akhir. 

v) Pembimbing bertanggungjawab melakukan pembimbingan minimal satu 

kali dalam satu bulan, dan minimal enam kali pembimbingan selama 

proses penulisan skripsi. 

vi) Pembimbing bertanggungjawab dalam menjaga orisinalitas tugas 

akhir/skripsi. 

 

C. KETENTUAN TENTANG TATA CARA UJIAN JUDUL DAN  PROPOSAL 

SKRIPSI 

i) Dosen menerima dari kaprodi surat penugasan pengujian Judul & Proposal  

Skripsi yang berisi nama mahasiswa yang akan diuji, ruang, tanggal dan 

waktu pelaksanaan ujian. 

ii) Dosen menerima Hardcopy Judul & Proposal Skripsi dari mahasiswa yang 

akan diuji selambat-lambatnya satu minggu sebelum jadwal Ujian Judul & 

Proposal  Skripsi dilaksanakan. 

iii) Mahasiswa diberikan kesempatan 10 menit untuk menjelaskan judul dan 

proposal penelitiannya, dan selanjutnya adalah tanya jawab antara penguji 

dan mahasiswa penulis.  

iv) Mahasiswa pendengar dalam ujian Judul & Proposal, tidak diijinkan 

berkomunikasi dan membuat ketidaknyamanan selama ujian berlangsung.  

v) Dalam ujian Judul & Proposal, penguji dimungkinkan melakukan 

perubahan judul, termasuk perubahan variabel penelitian. Anggota Tim 

LP3M yang hadir memastikan apakah judul baru yang akan ditetapkan 



 

22 

sudah pernah ditulis sebelumnya. Mahasiwa yang diharuskan mengganti 

judul harus melaporkan kepada KaProdi untuk penyelenggaraan ujian 

proposal selanjutnya. Dalam ujian proposal kedua tidak diperkenankan ada 

lagi perubahan judul dan variabel penelitian. 

vi) Mahasiswa yang Judul & Proposal nya disetujui (baik dengan dan tanpa 

catatan) dapat melanjutkan ke langkah pembimbingan skripsi berikutnya. 

 

D. KETENTUAN TENTANG TATA CARA UJIAN SKRIPSI 

i) Skripsi yang telah selesai disusun, ditandatangani oleh tim pembimbing 

untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi.  

ii) Mahasiswa dapat mengajukan sidang ujian skripsi kepada Ketua 

Program Studi, dengan menyerahkan 4 (empat) bendel skripsi siap uji 

yang telah ditanda tangani oleh Tim Pembimbing, dengan menyertakan 

bukti pembimbingan pada batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak 

akademik. 

iii) Dosen menerima dari kaprodi surat penugasan pengujian Skripsi yang 

berisi nama mahasiswa yang akan diuji, ruang, tanggal dan waktu 

pelaksanaan ujian. 

iv) Dosen menerima Hardcopy Skripsi dari mahasiswa yang akan ia uji, 

selambat-lambatnya dua minggu sebelum jadwal ujian Skripsi. 

v) Sidang ujian skripsi dihadiri oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing 

utama, dan 3 (tiga) orang dosen penguji, serta dapat dihadiri oleh 

maksimal 10 (sepuluh) orang Mahasiswa yang telah mengambil mata 

kuliah metodologi penelitian. 

vi) Bilamana terdapat anjuran perbaikan/perubahan dari Tim Penguji, maka 

Mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki skripsi. Skripsi yang telah 

diperbaiki kemudian diajukan kepada dosen pembimbing agar dievaluasi 

dan ditandatangani, dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Penguji 

untuk dievaluasi dan ditandatangani. Setelah mendapatkan persetujuan 

atau tanda tangan dari Tim Pembimbing dan Tim Penguji, mahasiswa 

menyerahkan skripsi yang telah dijilid, sebanyak 3 bendel kepada pihak 

BAAK. 

 



 

23 

E. KETENTUAN TENTANG TIM PENGUJI PADA UJIAN SKRIPSI 

i) Tim Penguji ditetapkan oleh Puket 1, atas usulan Ketua Program Studi 

masing-masing. 

ii) Tim Penguji terdiri dari seorang ketua dewan penguji merangkap 

anggota penguji, dan dua anggota penguji yang adalah penguji 1 dan 

penguji 2.  

iii) Tim Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional asisten ahli dengan 

ijazah S-2 (Magister), atau sedang menyelesaikan studi S2. Penentuan 

Tim Penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Puket 1 atas usul 

Ketua Program Studi. 

iv) Tugas Tim Penguji dalam sidang ujian skripsi adalah sebagai berikut: 

iv.i) Ketua Dewan Penguji bertanggungjawab memimpin sidang, dan 

bersama-sama anggota Penguji bertugas mengatur kelancaran 

pelaksanaan ujian, dan mengumumkan penilaian akhir skripsi 

(penguji dan pembimbing). 

iv.ii) Tim Penguji bertugas menguji, menyampaikan revisi, dan 

memberikan penilaian. 

 

F. KETENTUAN TENTANG ITEM PENILAIAN PADA UJIAN SKRIPSI 

Item-item yang menjadi penilaian dalam ujian proposal, juga merupakan 

item-item sidang akhir skripsi Program Sarjana yang meliputi: 

1. Kemampuan Penulisan 

i) Sesuai dengan format penulisan yang diakui STT Kristus Alfa Omega 

(buku pedoman). 

ii) Sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

2. Kemampuan Penyajian (isi skripsi)  

i) Skripsi menyajikan konsep dan teori yang relevan 

ii) Skripsi menyajikan konsep dan teori yang rasional 

iii) Skripsi disajikan secara sistematis 

iv) Skripsi menyajikan berbagai hal yang dianggap penting. 

v) Skripsi menyajikan laporan penelitian secara lengkap.  
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3. Kemampuan Berargumentasi 

i) Mampu berdialog dan menyampaikan pendapat secara efektif. 

ii) Mampu menjawab pertanyaan dengan jelas dan tepat. 

iii) Mampu menerima pendapat secara kritis. 

iv) Mampu mengendalikan emosi. 

v) Berani dan jujur dalam mengemukakan pendapat. 

4. Penentuan Nilai Akhir 

Ketua dewan penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai 

akhir ujian skripsi, yaitu nilai dari Tim Penguji dan Tim pembimbing. Adapun 

item penilaian para penguji adalah item kemampuan penulisan, kemampuan 

penyajian, dan kemampuan berargumentasi, yang dibobotkan 60%. Tim 

Pembimbing memberikan penilaian, berdasarkan proses pembimbingan, 

dengan bobot 40%. Total nilai yang telah dijumlahkan berdasarkan bobot 

dinyatakan dengan Nilai Huruf; 

   

 A =  90-100 =  4.0 

 A- =  87-89 = 3.7 

 B+ =  83-86 = 3.5 

 B =  80-82 = 3  

 B- =  77-79 = 2.7 

 C+ = 73-76 = 2.5 

 C =  67-72 = 2  

 D =  60-66 = 1 

 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan dan tidak lulus 

ujian skripsi harus melaksanakan keputusan Tim Penguji. 
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BAB VII 

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 

A. SISTEMATIKA DAN TATA CARA PENULISAN PROPOSAL 

Penulisan proposal penelitian dikerjakan dengan sistematika sebagai 

berikut: 

i) Judul Penelitian 

Judul penelitian merupakan penjelasan tentang topik (variabel) penelitian 

yang diusulkan. Judul disusun dalam bentuk piramida terbalik pada cover 

depan, dengan font 14.  

ii) Daftar Isi 

Rancangan pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V. 

iii) Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah berisi penjelasan tentang alasan memilih suatu 

topik penelitian, yaitu hal yang menjadi perhatian peneliti dan harapan 

yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada latar belakang juga 

dijelaskan manfaat signifikan dari penelitian yang akan diselenggarakan, 

bagi pengembangan pengetahuan ilmiah. Lima komponen yang harus 

dibahas dalam penjelasan latar belakang masalah adalah sebagai berikut: 

iii.i) Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh 

diangkat dari  masalah teoretis atau diangkat dari masalah praktis. 

iii.ii) Penjelasan tentang alasan pemilihan topik penelitian, atau situasi 

yang melatarbelakangi munculnya permasalahan. 

iii.iii) Penjelasan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan belum 

pernah dilakukan oleh orang lain atau sekiranya sudah ada 

penelitian yang semacam itu perlu dijelaskan perbedaan yang 

nyata dengan penelitian sebelumnya. 

iii.iv) Penjelasan tentang manfaat yang akan diperoleh setelah penelitian 

dilakukan. 

iv) Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah inti fenomena/masalah yang merupakan akibat 

dari adanya kesenjangan teori dan realitas, sebagaimana yang termuat di 

bagian latar belakang masalah.  
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v) Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan penetapan sejumlah masalah (dua, tiga atau 

empat masalah) yang menjadi fokus penelitian. Batasan masalah harus 

disertai dengan penjelasan ruang lingkup penelitian, agar penelitian jelas 

dan tidak meluas. 

vi) Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan kalimat tanya mengenai topik/variabel 

penelitian, dan hubungan antar variabel penelitian. 

vii) Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah tidak selalu harus menjelaskan seluruh kata dalam judul 

penelitian, karena penjelasan istilah bertujuan memberikan gambaran 

tentang topik penelitian. 

viii) Hipotesis/Pertanyaan Penelitian 

Pada penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan jawaban sementara 

berdasarkan teori terhadap rumusan masalah yang akan diuji melalui 

penelitian lapangan. Sedangkan pada penelitian kualitatif tidak ada uji 

hipotesis, penelitian kualitatif berfokus pada menjawab pertanyaan 

penelitian atau rumusan masalah. 

ix) Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian mengetengahkan aspek-aspek yang hendak ditemukan 

dalam penelitian, terutama berkaitan dengan variabel-variabel yang akan 

diteliti. Sedangkan manfaat penelitian merupakan penjelasan tentang 

kontribusi yang dihasilkan penelitian, baik manfaat teoretis maupun manfaat 

praktis. 

x) Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah uraian secara ringkas rancangan dan 

ancangan penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, alat ukur yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisis, 

dan metode ujinya. 

xi) Daftar Pustaka 

Berisi semua referensi yang digunakan dalam penulisan laporan 

penelitian, baik yang tercakup dalam kutipan (baik secara langsung atau 

tidak langsung) maupun pengambilan kesimpulan terhadap beberapa 

penelitian lainnya terkait topik penelitian. 
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B. SISTEMATIKA DAN TATA CARA PENULISAN SKRIPSI 

Untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam penulisan skripsi, 

maka dalam buku ini disampaikan suatu format penulisan skripsi yang 

berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Adapun 

format penulisan skripsi tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian awal, 

bagian inti/isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Bagian Awal Skripsi terdiri atas: 

i) Halaman Sampul  

Halaman ini merupakan kulit luar skripsi, dan sering disebut sebagai 

halaman judul.  Halaman ini sering dicetak dengan menggunakan kertas 

sampul, lebih tebal daripada kertas HVS, serta warna dasar kertas sesuai 

dengan simbol warna yang sudah ditentukan oleh lembaga.  Misalnya; 

Prodi Teologi warna dasar sampul adalah merah, Prodi PAK warna dasar 

sampul adalah hijau, Prodi Musik warna dasar sampul adalah ungu, 

sedangkan warna dasar untuk Pascasarjana adalah putih. 

ii) Halaman Judul  

Halaman judul merupakan halaman kedua setelah halaman sampul. 

Halaman ini mirip dengan halaman sampul.  Perbedaannya, jika halaman 

sampul (halaman cover) dicetak dengan kertas warna sedangkan 

halaman judul dicetak dengan kertas HVS putih. 

 

iii) Halaman Pernyataan Orisinalitas  

Lembar ini merupakan lembar pernyataan mahasiswa bahwa karya yang 

dihasilkan merupakan karyanya sendiri. Tujuan dari lembar pernyataan ini 

adalah untuk menghindari plagiasi. Jika ternyata kelak dikemudian hari 

terjadi permasalahan terutama plagiasi atau tindakan yang tidak 

semestinya yang dilakukan oleh mahasiswa, maka mahasiswa tersebut 

wajib menanggung akibatnya. Misalnya, dicabut atau ditarik gelar 

kesarjanaannya. 

iv) Halaman Persetujuan 

Setelah proses ujian dilakukan maka biasanya mahasiswa diminta untuk 

merevisi berdasarkan masukan-masukan dari hasil ujian. Jika revisi sudah 

dilakukan, baik dosen pembimbing maupun penguji menyatakan bahwa 
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skripsi tersebut sudah layak untuk dijilid. Sebelum skripsi dijilid sebaiknya 

dimintakan tanda tangan penguji dan pembimbing terlebih dahulu. 

v) Halaman Pengesahan 

Skripsi yang telah mendapat tanda tangan persetujuan dari Tim 

Pembimbing dan Tim Penguji, diserahkan kepada Ketua Sekolah Tinggi 

Teologi Kristus Alfa Omega Semarang untuk mendapatkan tanda tangan 

pengesahan. 

vi) Motto (boleh ada boleh tidak) 

vii) Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih  

 Kata pengantar berisi ucapan syukur kepada Allah, dan juga ungkapan 

terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah terlibat atau 

yang mendukung dalam proses penyelesaian skripsi. Misalnya: Ketua 

STT, Ketua Prodi, Dosen Pembimbing, keluarga, sahabat, dan lembaga 

tertentu.  

viii) Abstrak  

 Merupakan  uraian  singkat  tetapi  lengkap  mengenai  skripsi  yang  

mencakup masalah  atau  tujuan  penelitian,  metode  penelitian,  dan  

hasil penelitian. Abstrak diketik 1 spasi,  diuraikan dalam 1 halaman 

dan diberi kata kunci maksimal 5 kata kunci. Jumlah kata maksimum 

dalam abstrak 250 kata (200 – 250). Nomor halaman abstrak dengan 

menggunakan huruf romawi kecil yang diketik di bagian  tengah bawah 

halaman. Jarak antara judul dan alinea pertama empat spasi dan  

jarak  antar  alinea satu  spasi. Kata  abstrak ditulis pada  halaman. 

tengah atas dengan huruf besar (capital letter). Dua spasi dibawahnya 

ditulis judul skripsi.  

ix) Daftar Isi  

Halaman ini berisi tentang apa saja yang tertulis dalam skripsi/tesis. 

Tujuannya memudahkan pembaca melihat dengan cepat isi skripsi/tesis 

tetapi juga menjadi petunjuk  pembaca agar lebih cepat mencari sebuah 

judul dalam skripsi/tesis, melalui halaman yang tercantum. 

x) Daftar Tabel (jika diperlukan)  

Jika sebuah skripsi memiliki daftar tabel, maka nama-nama atau nomer 

tabel tersebut secara terpisah harus dibuat di halaman yang berbeda. 

Tujuannya adalah untuk memberi gambaran dan mempermudah pembaca 
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untuk mencari dan menelusuri informasi dalam tabel. 

xi) Daftar Gambar (jika diperlukan) 

Berisikan urutan judul gambar dan  nomor halamannya. 

xii) Daftar Grafik (jika diperlukan) 

xiii) Daftar Diagram (jika diperlukan) 

xiv) Daftar Lampiran (jika diperlukan)  

 Berisi urutan judul  lampiran dan nomor halamannya. 

2. Bagian Inti/Isi  

Bagian inti skripsi adalah isi Bab 1 sampai dengan Bab V.  

3. Bagian Akhir 

i) Daftar Pustaka  

Memuat pustaka yang diacu dalam skripsi dan disusun secara alfabetis. 

ii) Lampiran 

Keterangan atau informasi yang diperlukan pada bagian isi skripsi, 

misalnya   kuesioner,  perhitungan  statistik,  dan  tabel.  Lampiran  

sifatnya melengkapi isi skripsi. 

C. BAGIAN INTI SKRIPSI (Isi Bab I Sampai Dengan Bab V) 

1. Penelitian Kuantitatif 

a. Bab I Pendahuluan 

1) Latar belakang masalah 

Latar belakang penelitian mengungkapkan keingintahuan mahasiswa 

tentang fenomena/gejala yang menarik untuk diteliti dengan menunjukkan 

signifikansi penelitian bagi pengembangan pengetahuan ilmiah. 

Empat komponen latar belakang masalah yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

i) Adanya gejala tentang permasalahan yang akan diteliti. 

ii) Relevansi dan intensitas pengaruh masalah yang diteliti terhadap aspek 

ilmu (teologi dan pendidikan agama) dengan segala akibat yang 

ditimbulkannya. 

iii) Gambaran singkat tentang manfaat yang dihasilkan kajian penelitian. 

Dari pihak peneliti, pengungkapan bagian ini dapat didasarkan atas 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 

i) Tentang topik yang diteliti, apa-apa saja informasi yang telah diketahui, 
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baik teoretis maupun faktual; 

ii) Berdasarkan informasi yang diperoleh, adakah ditemukan adanya 

permasalahan; 

iii) Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi, bagian mana yang menarik 

untuk diteliti; 

iv) Apakah mungkin secara teknis masalah itu diteliti. 

 

2) Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-

permasalahan yang telah dipaparkan dilatar belakang penelitian. 

3) Batasan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dilakukanpemilihan sejumlah masalah 

(dua, tiga atau empat) yang akan diteliti, disertai penjelasan ruang lingkup 

agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak melenceng kemana-

mana. 

4) Rumusan masalah 

Rumusan masalah menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. 

Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan, dan 

mencerminkan variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara 

variabel-variabel tersebut, dan subyek penelitian. 

5) Penjelasan istilah 

Penjelasan istilah bertujuan memberikan arti dari judul penelitian, namun 

tidak selalu harus mengartikan seluruh kata dalam judul. 

6) Tujuan penelitian 

Pada bagian ini mengungkapkan tujuan umum dan khusus yang ingin 

dicapai dari kegiatan penelitian. Tujuan khusus biasanya lebih dari 

satu tujuan. Tujuan penelitian ini memberikan arah kepada pencapaian 

penelitian. 

7) Manfaat penelitian  

Merupakan pernyataan bahwa penelitian bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu, teologi dan pendidikan agama baik yang bersifat 

teoristis dan praktis. 
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b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini merupakan hasil kajian yang berisikan bukti-bukti dari 

hasil-hasil penelitian terdahulu atau orang lain. Tinjauan pustaka ini 

merupakan bahan informasi dasar mengenai orientasi penelitian, kearah 

pemecahan masalah dan sebagai dukungan atau landasan pembanding dari 

hasil penelitian. 

1) Kajian Teori 

Bagian ini disebut juga sebagai bagian teorisasi atau logical construct. 

Disini  berisikan uraian tentang abstraksi teori yang dihasilkan dari 

penalaran silogisma dengan mensintesiskan antara premis mayor dan 

premis  minor.  Abstraksi  teorisasi  atau  penalaran  ini  menunjukkan 

hubungan antar variabel. 

2) Kerangka berpikir 

Menjelaskan tentang pijakan teoritik yang digunakan untuk mendekati 

permasalahan penelitian atau memberi landasan jawaban teoritik terkait 

dengan permasalahan penelitian. 

3) Rumusan hipotesa 

Bagian ini berisikan rumusan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. 

Hipotesis biasanya disusun atau dirumuskan dalam kalimat pernyataan 

yang menunjukkan keterkaitan antar variable. Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian atau permasalahan 

penelitian. 

c. Bab III Metodologi Penelitian 

1) Metode (jenis) penelitian 

Dalam menentukan metode penelitian, peneliti harus mempertimbangkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

i) Kesesuaian dengan masalah 

ii) Ketepatan rancangan atau desain penelitian 

iii) Ketepatan dalam cara pengukuran perubahan atau variabel 

2) Populasi dan sampel 

Pada bagian ini Peneliti harus memberikan alasan yang tepat tentang 

pemilihan lokasi dan obyek penelitian, serta menjelaskan siapakah yang 

menjadi subjek penelitian, dan jumlah populasinya. 

Jumlah sample yang diambil dalam penelitian harus mempunyai tingkat  
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keterwakilan (representativeness) yang tinggi, yaitu ciri-ciri yang 

melekat pada sampel harus sangat mendekati  ciri-ciri  yang  melekat  

pada  populasi.  Untuk mencapai tingkat  representativeness yang  tinggi 

sangat tergantung atau ditentukan oleh  teknik atau cara pengambilan 

jumlah sample tersebut. 

3) Variabel penelitian 

Menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti, dan menjelaskan definisi 

konseptual yang mengacu pada definisi yang dikemukakan pakar yang 

bersifat teoritis. Pada bagian ini juga menjelaskan definisi operasional 

yang merupakan batasan terhadap konsep penelitian yang mengacu 

pada realitas yang dibuat  peneliti. Definisi operasional menjadi dasar 

untuk melakukan pengukuran (measurement) sebagai dasar penyusunan 

instrumen penelitian. 

4) Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai alat 

pengumpul data yaitu berupa kuesioner, angket atau wawancara 

mendalam/indepth interview, observasi, dan yang lainnya. Dalam 

kegiatan penelitian, ketepatan pemilihan alat pengambil data atau 

instrument penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena sangat 

mempengaruhi kualitas data yang dikumpulkan dan kualitas data itu 

sangat menentukan kualitas penelitian. 

Jadi setelah instrumen penelitian dirumuskan, maka selanjutnya dilakukan 

uji validitas dan reliablitas terhadap instrumen penelitian. 

5) Teknik Analisis data  

Untuk menguji hipotesis penelitian, perlu dilakukan analisis data. Tahapan 

analisis data tersebut sebagai berikut: mendeskripsikan data untuk setiap 

variabel penelitian, melakukan uji persyaratan analisis, dan menguji 

hipotesis. 

d. Bab IV Hasil Dan Pembahasan 

1) Laporan karakteristik sampel penelitian 

Dalam bagian ini dilaporkan tentang persentase karateristik sampel 

penelitian.  Data-data karakteristik tersebut didapatkan dari data kontrol 

pada angket penelitian, berdasarkan: Jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

umur, tingkat penghasilan, pekerjaan, dsb. 
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2) Deskripsi data 

Dalam bagian ini dilaporkan analisis deskriptif penelitian dengan memakai 

metode-metode perhitungan statistik seperti: 

i) Analisis nilai-nilai tengah seperti mean, median, modus. 

ii) Analisis nilai-nilai penyimpangan seperti Devisa dan Standar Devisa  

iii) Analisis range, nilai maksimum – minimum dan nilai total. 

iv) Analisis Frekuensi dalam gambar histogram. 

3) Uji persyaratan analisis 

4) Uji persyaratan analisis yang biasa digunakan sebelum dilakukan uji 

hipotesis secara parametris adalah: uji normalitas dan uji linearitas. 

5) Uji Hipotesa 

6) Pembahasan hasil penelitian 

e. Bab V Kesimpulan Dan Saran 

1) Kesimpulan 

Merupakan pernyataan singkat dan tepat berdasarkan  hasil analisis dan 

pembahasan sehubungan dengan masalah penelitian. kesimpulan 

merupakan gambaran tujuan yang telah tercapai dalam penelitian. 

2) Saran dan rekomendasi 

Dibuat  berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  yang  dimaksudkan untuk  

mengembangkan,  menindaklanjuti  atau  menerapkan  hasil penelitian 

baik bersifat teoritis dan praktis. 

 

 

2. Penelitian Kualitatif (Penelitian Lapangan) 

a. Bab I Pendahuluan  

1) Latar belakang masalah 

Latar belakang penelitian mengungkapkan keingintahuan mahasiswa 

tentang fenomena/gejala yang menarik untuk diteliti dengan menunjukkan 

signifikansi penelitian bagi pengembangan pengetahuan ilmiah. 

Empat komponen latar belakang masalah yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

i) Adanya gejala tentang permasalahan yang akan diteliti. 

ii) Relevansi dan intensitas pengaruh masalah yang diteliti terhadap aspek 

ilmu (teologi dan pendidikan agama) dengan segala akibat yang 
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ditimbulkannya. 

iii) Gambaran singkat tentang manfaat yang dihasilkan kajian penelitian. 

Dari pihak peneliti, pengungkapan bagian ini dapat didasarkan atas 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 

i) Tentang topik yang diteliti, apa-apa saja informasi yang telah diketahui, 

baik teoretis maupun faktual; 

ii) Berdasarkan informasi yang diperoleh, adakah ditemukan adanya 

permasalahan; 

iii) Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi, bagian mana yang menarik 

untuk diteliti; 

iv) Apakah mungkin secara teknis masalah itu diteliti. 

2) Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-

permasalahan yang telah dipaparkan dilatar belakang penelitian. Biasanya 

pengalimatan diawali dengan kata ‘diduga’. 

3) Batasan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dilakukanpemilihan sejumlah masalah 

(dua, tiga atau empat) yang akan diteliti, disertai penjelasan ruang lingkup 

agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak melenceng kemana-

mana. 

4) Penjelasan istilah 

Penjelasan istilah bertujuan memberikan arti dari judul penelitian, namun 

tidak selalu harus mengartikan seluruh kata dalam judul. 

5) Pertanyaan penelitian 

Pertanyaan penelitian menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. 

Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan, dan 

mencerminkan variabel yang diteliti, dan objek penelitiannya. 

6) Tujuan penelitian 

Pada bagian ini mengungkapkan tujuan umum dan khusus yang ingin  

dicapai dari kegiatan penelitian. Tujuan khusus biasanya lebih dari  

satu tujuan. Tujuan penelitian ini memberikan arah kepada pencapaian 

penelitian. 
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7) Manfaat penelitian  

Merupakan pernyataan bahwa penelitian bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu, teologi dan pendidikan agama baik yang bersifat 

teoristis dan praktis. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini merupakan hasil kajian pustaka yang berisikan bukti-

bukti dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka merupakan 

bahan informasi dasar mengenai orientasi penelitian, kearah pemecahan 

masalah dan sebagai dukungan atau landasan pembanding dari hasil 

penelitian. 

1) Kajian Teori 

Dalam penelitian kualitatif teori yang dijelaskan jauh lebih banyak 

dibandingkan penelitian kuantitatif, karena harus disesuaikan dengan 

fenomena yang berkembang dilapangan. Dan teori berperan dalam 

membantu peneliti memahami konteks penelitian secara lebih luas dan 

mendalam. 

2) Kerangka berpikir 

Menjelaskan tentang pijakan teoritik yang digunakan untuk mendekati 

permasalahan penelitian atau memberi landasan jawaban teoritik terkait 

dengan permasalahan penelitian 

c. Bab III Metodologi Penelitian 

1) Metode penelitian 

Dalam menentukan metode penelitian, peneliti harus mempertimbangkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

i) Kesesuaian dengan masalah 

ii) Ketepatan rancangan atau desain penelitian 

iii) Ketepatan dalam cara pengukuran variabel 

2) Populasi penelitian (sumber data) 

Pada bagian ini Peneliti harus memberikan alasan yang tepat tentang 

pemilihan lokasi dan obyek penelitian, serta menjelaskan siapakah yang 

menjadi subjek penelitian, dan jumlah populasinya. 

3) Instrumen penelitian 

Pertanyaan-pertanyaan yang memandu peneliti bagaimana 

mengumpulkan data dari sumber data. 
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4) Teknik pengumpulan data 

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dari sumber 

data (observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan). 

5) Teknik Analisis data 

d. Bab IV Hasil Dan Pembahasan 

1) Deskripsi data 

2) Pembahasan temuan hasil penelitian 

e. Bab V Kesimpulan Dan Saran 

1) Kesimpulan 

Merupakan pernyataan singkat dan tepat berdasarkan  hasil analisis dan 

pembahasan sehubungan dengan masalah penelitian. kesimpulan 

merupakan gambaran tujuan yang telah tercapai dalam penelitian. 

2) Saran dan rekomendasi 

Dibuat  berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  yang  dimaksudkan untuk  

mengembangkan,  menindaklanjuti  atau  menerapkan  hasil penelitian 

baik bersifat teoritis dan praktis. 

 

3. Penelitian Kualitatif (Studi Biblika) 

a. Bab I Pendahuluan  

1) Latar belakang masalah 

Latar belakang penelitian mengungkapkan keingintahuan mahasiswa 

tentang fenomena/gejala yang menarik untuk diteliti dengan menunjukkan 

signifikansi penelitian bagi pengembangan pengetahuan ilmiah. 

Empat komponen latar belakang masalah yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

i) Adanya gejala permasalahan mengenai makna suatu teks atau topik teks 

yang menjadi objek penelitian. 

ii) Relevansi dan intensitas pengaruh masalah yang diteliti terhadap 

pengembangan ilmu (teologi dan pendidikan agama) dengan segala 

akibat yang ditimbulkannya. 

iii) Gambaran singkat tentang manfaat yang dihasilkan studi biblika dalam 

penelitian yang akan dilaksanakan. 
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Dari pihak peneliti, pengungkapan bagian ini dapat didasarkan atas 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 

v) Tentang topik yang diteliti, apa-apa saja informasi yang telah diketahui, 

baik teoretis maupun faktual mengenai teks; 

vi) Berdasarkan informasi yang diperoleh, adakah ditemukan adanya 

permasalahan; 

vii) Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi, bagian mana yang menarik 

untuk diteliti (fokus penelitian); 

viii) Apakah mungkin secara teknis masalah itu diteliti. 

2) Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-

permasalahan yang telah dipaparkan dilatar belakang penelitian. Biasanya 

pengalimatan diawali dengan kata ‘diduga’. 

3) Batasan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dilakukan pemilihan sejumlah masalah 

(dua, tiga atau empat) yang akan diteliti, disertai penjelasan ruang lingkup 

agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak melenceng kemana-

mana. 

4) Penjelasan istilah 

Penjelasan istilah bertujuan memberikan arti dari judul penelitian, namun 

tidak selalu harus mengartikan seluruh kata dalam judul. 

5) Pertanyaan penelitian 

Pertanyaan penelitian menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. 

Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan, dan 

mencerminkan variabel yang diteliti, dan objek penelitiannya. 

6) Tujuan penelitian 

Pada bagian ini mengungkapkan tujuan umum dan khusus yang ingin  

dicapai dari kegiatan penelitian. Tujuan khusus biasanya lebih dari  

satu tujuan. Tujuan penelitian ini memberikan arah kepada pencapaian 

penelitian. 

7) Manfaat penelitian  

Merupakan pernyataan bahwa penelitian bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu, teologi dan pendidikan agama baik yang bersifat 

teoristis dan praktis. 
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b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini merupakan hasil kajian yang berisikan bukti-bukti dari 

hasil-hasil penelitian terdahulu atau orang lain. Tinjauan pustaka ini 

merupakan bahan informasi dasar mengenai orientasi penelitian, kearah 

pemecahan masalah dan sebagai dukungan atau landasan pembanding dari 

hasil penelitian. 

1) Kajian Teori 

Dalam penelitian kualitatif, teori yang dijelaskan jauh lebih banyak dan 

lengkap dibandingkan penelitian kuantitatif, karena teori berfungsi sebagai 

bekal untuk memahami konteks objek penelitian secara  lebih luas dan 

mendalam. Itu sebabnya dalam studi biblika, kajian teori berisikan 

pembahasan variabel berdasarkan kajian pustaka, dan pendekatan umum 

terhadap surat atau kitab (analisa historis dan analisa kontekstual).  

Adapun item pembahasan kajian teori dari studi biblika adalah sebagai 

berikut: 

a. Kajian pustaka tentang topik (variabel) 

b. Kajian Pustaka tentang survei teks 

i) Analisa Historis 

Pada bagian ini peneliti memaparkan tentang siapakah dan 

bagaimanakah hubungan antara penulis dan penerima surat; 

waktu dan tempat penulisan; latar belakang sejarah, sosial, 

budaya, dan pengaruh agama-agama setempat. 

ii) Analisa Konteks Sastra 

ii.i) Konteks Umum 

Bagian ini menjelaskan kedudukan teks atau perikop teks 

dalam  struktur kitab (seluruh kitab PB atau kitab PL). Karena 

itu peneliti harus mengetahui struktur dan susunan buku PB 

atau PL yang di dalamnya terdapat teks yang akan diteliti. 

  

ii.ii) Konteks Khusus 

ii.ii.i) Konteks Jauh 

Kontes jauh dapat dilihat dari pasal sebelum dan 

sesudah, dari teks yang akan diteliti. 

ii.ii.ii) Konteks Dekat 
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Konteks dekat dapat diamati dari perikop sebelum dan 

sesudah, dari teks yang akan diteliti. 

2) Kerangka berpikir 

Menjelaskan tentang pijakan teoritik yang digunakan untuk mendekati 

permasalahan penelitian atau memberi landasan jawaban teoritik terkait 

dengan permasalahan penelitian 

c. Bab III Metodologi Penelitian 

1) Metode penelitian 

Dalam menentukan metode penelitian, peneliti harus mempertimbangkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

i) Kesesuaian dengan masalah 

ii) Ketepatan rancangan atau desain penelitian 

iii) Ketepatan dalam cara pengukuran perubahan atau variabel 

2) Data dan Sumber data 

Data merupakan objek penelitian, atau teks yang menjadi kajian penelitian. 

Sedangkan  sumber data merupakan subjek penelitian, dimana peneliti 

mendapatkan data-data mengenai objek penelitian. Pada bagian ini peneliti 

menjelaskan apa yang menjadi data (objek penelitian), serta apa saja 

sumber data yang digunakan, dan harus memberikan alasan yang tepat 

tentang pemilihan sumber data.  

3) Fokus penelitian 

Sajian pernyataan fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian. 

4) Prosedur pengumpulan data 

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dari sumber 

data (observasi, wawancara, dokumen, dan gabungan). 

5) Teknik analisis data 

d. Bab IV Hasil Dan Pembahasan 

1) Deskripsi data 

2) Pembahasan temuan hasil penelitian 

e. Bab V Kesimpulan Dan Saran 

1) Kesimpulan 

Merupakan pernyataan singkat dan tepat berdasarkan  hasil analisis dan 
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pembahasan sehubungan dengan masalah penelitian. kesimpulan 

merupakan gambaran tujuan yang telah tercapai dalam penelitian. 

2) Saran dan rekomendasi 

Dibuat  berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  yang  dimaksudkan untuk  

mengembangkan,  menindaklanjuti  atau  menerapkan  hasil penelitian 

baik bersifat teoritis dan praktis. 
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BAB IIX 

TEKNIS PENULISAN SKRIPSI 

 

A. BAHAN YANG DIGUNAKAN 

i) Kertas yang digunakan untuk mengetik skripsi adalah kertas HVS 80 gram 

ukuran A4 (21,5 cm x 28 cm) warna putih. 

ii) Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapkan sampul kertas (hard cover). 

Bahan yang digunakan adalah karton buffalo atau linen dengan warna 

dasar sesuai dengan warna yang ditetapkan oleh prodi masing-masing 

(Teologi: merah, Pendidikan Agama Kristen: hijau, Musik Gereja: ungu). 

iii) Tiap bab diberi pembatas dengan kertas dorslag (doorslag) dengan 

warna biru muda. 

 

B. KETENTUAN TEKNIS PENULISAN SKRIPSI/TESIS 

1. Layout Kertas (lihat Lampiran 1) 

Layout kertas, untuk pengetikan naskah skripsi adalah sebagai berikut: 

i) Margin atas : 3 cm dari tepi kertas.  

ii) Margin kiri : 4 cm dari tepi kertas.  

iii) Margin bawah : 4 cm dari tepi kertas. 

iv) Margin kanan  : 3 cm dari tepi kertas. 

2. Pengetikan 

i) Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, atau tidak bolak-balik. 

ii) Jenis huruf  yang digunakan adalah jenis huruf standar, yaitu Times New 

Roman dan Arial. Ukuran huruf yang digunakan harus standar, yaitu 12 

untuk Times New Roman dan 11 untuk arial, dan dengan jarak 2 spasi ; 

kecuali untuk  abstrak, catatan kaki, dan kutipan blok. 

iii) Abstrak diketik 1 spasi dan diusahakan hanya satu halaman atau 

sebanyak- banyaknya 2 halaman. 

iv) Daftar pustaka diketik 1 spasi dan jarak antara dua buku diketik        1 

spasi. 

v) Setiap alinea baru diketik menjorok ke dalam dan dimulai setelah 

ketukan yang keenam (1,5 cm dari margin kiri) .  

Pergantian alinea dilakukan untuk uraian baru yang berkaitan langsung 

atau tidak langsung dengan isi alinea sebelumnya. 
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vi) Perbanyakan hasil ketikan dilakukan dengan fotokopi sejumlah yang 

ditetapkan prodi masing-masing. Bahan yang digunakan adalah kertas 

fotokopi ukuran A4. 

3. Spasi 

i) Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya dalam kalimat adalah 

dua spasi. 

ii) Jarak antara penunjuk bab (BAB I) dengan tajuk bab (PENDAHULUAN) 

dua spasi. 

iii) Jarak antara tajuk bab (PENDAHULUAN) dengan teks pertama yang 

ditulis atau antara tajuk bab dengan tajuk sub bab adalah tiga spasi. 

iv) Jarak antara tajuk sub bab dengan baris pertama teks adalah dua spasi, 

dan alinea teks menjorok ke dalam enam ketukan (1,5 cm). 

v) Jarak antara baris akhir teks dan tajuk sub bab berikutnya tiga spasi. 

vi) Jarak antara teks dan tabel, gambar, grafik, diagram, atau judulnya tiga 

spasi. 

vii) Jarak antara alinea yang satu dan alinea yang lain dua spasi. 

viii) Penunjuk bab dan tajuk selalu dimulai dengan halaman baru. 

4. Tajuk 

Tiap tajuk diketik di halaman baru dengan huruf kapital ditempatkan di 

tengah dan tidak diberi garis bawah. Tajuk yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

i) KATA PENGANTAR 

ii) ABSTRAK 

iii) DAFTAR ISI 

iv) DAFTAR TABEL 

v) DAFTAR GAMBAR 

vi) DAFTAR GRAFIK 

vii) DAFTAR DIAGRAM 

viii) DAFTAR LAMPIRAN 

ix) BAB I PENDAHULUAN 

x) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

xi) BAB III METODE PENELITIAN  

xii) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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xiii) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

xiv) DAFTAR PUSTAKA 

xv) LAMPIRAN 

5. Abstrak 

i) Jarak spasi dalam pengetikan abstrak adalah satu spasi. 

ii) Jarak antara judul ABSTRAK dan teks pertama abstrak adalah tiga spasi. 

iii) Jarak antara alinea yang satu dan alinea yang lain satu spasi. 

iv) Alinea baru diketik menjorok ke dalam enam ketukan (1,5 cm) dari margin 

kiri teks. 

6. Penomoran Halaman  

a. Bagian awal skripsi 

i) Penomoran halaman bagian awal skripsi, mulai dari halaman judul bagian 

dalam sampai dengan halaman daftar lampiran, menggunakan angka 

Romawi kecil (i, ii, iii, dst). 

ii) Nomor halaman diletakkan pada lajur bagian bawah persis di tengah–

tengah, berjarak dua spasi dari margin bawah (baris akhir teks pada 

halaman itu). 

b. Bagin inti skripsi 

i) Penomoran halaman bagian inti skripsi, mulai dari Bab I 

PENDAHULUAN sampai dengan Bab V KESIMPULAN DAN SARAN, 

menggunakan penomoran biasa (1, 2, 3,...).  

ii) Nomor halaman diletakkan pada lajur atas sebelah kanan, berjarak dua 

spasi dari margin atas (baris pertama teks pada halaman itu), dan angka 

terakhir dari nomor halaman itu lurus dengan batas margin kanan teks, 

kecuali halaman yang bertajuk (halaman Bab). 

iii) Pada tiap halaman yang bertajuk (halaman awal Bab), mulai dari Bab I 

PENDAHULUAN sampai dengan Bab V KESIMPULAN DAN SARAN, 

nomor halaman diletakkan pada lajur bagian bawah yaitu persis di 

tengah-tengah, berjarak dua spasi dari margin bawah (baris akhir teks 

pada halaman itu). 

iv) Penomoran bab mempergunakan angka Romawi besar (I, II,III, dan 

seterusnya), diketik  secara  simetris  dan dirangkaiankan  dengan  judul  

bab  di tengah-tengah halaman, yang ditulis dengan huruf kapital semua.  

v) Penomoran sub bab mempergunakan huruf Latin besar (A,B,C, dan 
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seterusnya) di sebelah kiri halaman baris atas, ditulis dengan huruf kapital 

semua. 

vi) Penomoran sub-sub selanjutnya berturut-turut menggunakan angka Arab 

kecil (1, 2, 3, dst), dan huruf Latin kecil (a, b, c, dst) pada margin sebelah 

kiri. 

Perhatikan contoh penulisan sub bab di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bagian akhir skripsi 

i) Penomoran  bagian  akhir  skripsi,  mulai  dari  DAFTAR  PUSTAKA 

sampai dengan LAMPIRAN, menggunakan penomoran biasa (1, 2, 

3,...) dengan melanjutkan no halaman bagian isi skripsi. 

ii) Nomor halaman diletakkan pada lajur bagian atas sebelah kanan 

berjarak dua spasi dari margin atas (baris pertama teks pada halaman 

itu) dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan. 

iii) Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari DAFTAR PUSTAKA 

sampai dengan LAMPIRAN, nomor halaman diletakkan pada lajur 

bagian bawah persis di tengah-tengah, dan berjarak dua spasi dari 

margin bawah (baris akhir teks pada halaman itu). 

7. Halaman Judul (sampul luar) 

a. Judul dan anak judul 

i) Judul skripsi ditulis di baris paling atas dengan huruf kapital semua, 

dengan pola piramida terbalik. Ukuran huruf (size) pada judul adalah 14 

dan dibold, dan ditulis dengan 1 spasi. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. POPULASI 

B. UJI HIPOTESA 

1. Uji Hipotesa Deskriptif 

a. Uji Hipotesa Deskriptif Variabel X 

b. Uji Hipotesa Deskriptif Variabel Y 

1) Hipotesa Awal 

2) Analisis Data Uji Hipotesa 

a) Hasil Uji Hipotesa 

b) Pembahasan Hasil Uji Hipotesa 

2. Uji Hipotesa Asosiatif 

C. PEMBAHASAN 
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ii) Anak judul (kalau ada) ditulis di bawah judul dengan huruf kapital 

semua yang lebih kecil dari huruf judul (size: 13 dibold) dan diberi 

jarak dari judul sekitar 1,5 cm dari baris judul yang paling bawah. 

Contoh: 

HUBUNGAN PERSEPSI GEMBALA SIDANG TENTANG PEMIMPIN HAMBA DENGAN                           

KEBERHASILAN MEMIMPIN GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA                                                                   

DI WILAYAH JABODETABEK 

b. Tulisan skripsi 

i) Tulisan SKRIPSI ditulis dengan huruf kapital semua, diletakkan di 

tengah dengan jenis dan besar huruf yang sama dengan anak judul (size: 

13 dibold). 

ii) Letak tulisan SKRIPSI sekitar 3 cm di bawah baris judul yang paling 

bawah. 

iii) Pada halaman proposal skripsi tulisan ini tidak disertakan, diganti dengan 

tulisan PROPOSAL SKRIPSI, dibagian paling atas. 

c. Simbol STT Kristus Alfa Omega 

i) Simbol STT Kristus Alfa Omega bergaris tengah sekitar 4 cm. Titik 

tengahnya terletak kira–kira di tengah–tengah, antara baris SKRIPSI 

dengan baris pengajuan. 

ii) Di  bawah  simbol STT dengan jarak sekitar 2 cm,  dicantumkan kalimat 

penjelasan berikut, dengan ukuran huruf 11 dan 1,5 spasi: 

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang                                                                  

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Guna Memperoleh                                                                                             

Gelar Sarjana Teologi (S.Th) 

d. Nama dan NIM Mahasiswa 

i) Setelah kata “oleh:”, nama mahasiswa ditulis dengan huruf kapital 

semua, diletakkan di tengah dengan ukuran huruf 11 dibold, dan 

diunderline dengan spasi 1,5. 

ii) NIM mahasiswa ditulis dengan huruf kapital semua, diletakkan di tengah 

di bawah nama mahasiswa dengan jenis dan besar huruf yang sama 

dengan anak judul. Baris NIM diatur agak rapat dengan baris nama 

mahasiswa. 
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e. Nama STT, Kota, dan tahun penulisan 

Tulisan nama Sekolah (Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega), kota, 

dan tahun penyusunan skripsi ditulis dengan huruf kapital semua dengan 

ukuran huruf 13 di-bold dan spasi 1,5 cm, ditulis berurutan  seperti contoh di 

bawah: 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA                                                                                                                 

SEMARANG                                                                                                                                                      

2013 

 

8. Halaman Judul (bagian dalam)  

Judul  bagian  dalam  sama  dengan  sampul  luar/kulit  luar,  hanya dicetak 

pada kertas A4. 
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BAB IX 

KETENTUAN UMUM PENULISAN KARYA ILMIAH 

Bagian yang dijelaskan dalam bab ini merupakan ketentuan umum 

penulisan karya ilmiah yang berlaku dalam penulisan Laporan Baca, Resensi 

Buku, Makalah, Paper, Jurnal Dosen/Mahasiswa, dan penulisan Skripsi/Tesis. 

Untuk penulisan Jurnal Dosen atau Mahasiswa dan penulisan Skripsi/Tesis tetap 

memperhatikan dan mengikuti ketentuan khusus yang sudah dibahas 

sebelumnya, dan menggunakan isi bab ini (ketentuan umum) untuk melengkapi 

ketentuan-ketentuan yang tidak dijelaskan di ketentuan khusus penulisan Jurnal 

dan Skripsi/Tesis. 

A. TATA LETAK 

1. Layout Kertas (lihat Lampiran 1) 

Layout kertas, untuk pengetikan naskah skripsi adalah sebagai berikut: 

i) Margin atas : 3 cm dari tepi kertas.  

ii) Margin kiri : 4 cm dari tepi kertas.  

iii) Margin bawah : 4 cm dari tepi kertas. 

iv) Margin kanan  : 3 cm dari tepi kertas. 

2. Pengetikan 

i) Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, atau tidak bolak-balik. 

ii) Jenis huruf  yang digunakan adalah jenis huruf standar, yaitu Times New 

Roman dan Arial. Ukuran huruf yang digunakan harus standar, yaitu 12 

untuk Times New Roman dan 11 untuk arial, dan dengan jarak 2 spasi ; 

kecuali untuk  abstrak, catatan kaki, dan kutipan blok. 

iii) Daftar pustaka diketik 1 spasi dan jarak antara dua buku diketik 1 spasi. 

iv) Setiap alinea baru diketik menjorok ke dalam dan dimulai setelah 

ketukan yang keenam (1,5 cm dari margin kiri) .  

Pergantian alinea dilakukan untuk uraian baru yang berkaitan langsung 

atau tidak langsung dengan isi alinea sebelumnya. 

3. Memuat Tabel, Gambar, Grafik, dan Diagram 

Pemuatan tabel, gambar, grafik, dan diagram, serta pengetikan 

judulnya dilakukan sebagai berikut: 
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a. Tabel  

i) Tabel dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman. 

ii) Judul diketik 1 spasi di bawah tabel setelah no tabel, mengikuti lebar 

tabel dengan memperhitungkan keseimbangan halaman. 

iii) Nomor tabel ditulis berurut dari bagian awal hingga bagian akhir. 

iv) Kata pertama judul tabel ditulis sesudah nomor tabel dengan jarak 

dua ketukan. 

v) Awal baris kedua judul tabel berada di bawah awal judul tabel (bukan 

di bawah nomor tabel). 

b. Gambar  

i) Gambar dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman. 

ii) Judulnya diketik di bawah gambar setelah no gambar dengan ketikan 1 

spasi, mengikuti lebar gambar dengan memperhitungkan 

keseimbangan halaman. 

iii) Nomor gambar ditulis berurut dari bagian awal hingga bagian akhir. 

iv) Kata pertama judul gambar ditulis sesudah nomor gambar dengan 

jarak dua ketukan. 

v) Awal baris kedua judul gambar berada di bawah awal judul gambar 

(bukan di bawah nomor gambar). 

c. Grafik  

i) Grafik dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman. 

ii) Judulnya diketik 1 spasi di bawah grafik setelah no grafik, mengikuti 

lebar grafik, dengan memperhitungkan keseimbangan halaman. 

iii) Nomor grafik ditulis berurut dari bagian awal hingga bagian akhir. 

iv) Kata pertama judul grafik ditulis sesudah nomor grafik dengan jarak 

dua ketukan. 

v) Awal baris kedua judul grafik berada di bawah awal judul grafik (bukan 

di bawah nomor grafik). 

d. Diagram  

i) Diagram dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman. 

ii) Judul diketik di bawah diagram dengan ketikan 1 spasi, mengikuti lebar 

diagram dengan memperhitungkan keseimbangan halaman. 

iii) Nomor diagram ditulis berurut dari bagian awal hingga bagian akhir. 

iv) Kata pertama judul diagram ditulis sesudah nomor diagram dengan 
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jarak dua ketukan. 

v) Awal baris kedua judul diagram berada di bawah awal judul diagram 

(bukan di bawah nomor diagram) 

 

B. TATA TULIS 

1. Kutipan 

Pengutipan merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam menulis suatu 

karya ilmiah seperti skripsi, namun yang penting dipahami, bahwa 

pengutipan harus mengikuti kaidah ilmiah, seperti penyebutan sumber 

kutipan secara jelas. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan kutipan. 

i) Mengutip sehemat-hematnya, dalam pengertian mengutip terhadap hal-

hal yang pernah dibaca. Mengutip terhadap hal yang dianggap perlu. 

Selektifitas kutipan sangat diperlukan, sebab dengan banyaknya kutipan 

akan mengganggu kelancaran pengalimatan. 

ii) Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau terjemahannya) 

yang tidak lebih dari lima baris, dapat dimasukkan ke dalam teks dengan 

jarak tetap dua spasi dan diapit dengan tanda petik ganda (“........”). 

Kutipan yang berbahasa asing atau daerah harus disertai 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yang diawali dengan kata 

“terjemahan:”. 

iii) Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau terjemahannya) 

yang lebih dari lima baris, diketik terpisah dari teks dengan jarak satu 

spasi dan menjorok masuk empat ketukan (1 cm) dari margin kiri teks. 

Kutipan yang berbahasa asing atau daerah harus disertai 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yang diawali dengan kata 

“terjemahan:”. 

iv) Jarak antara baris teks dengan kutipan langsung yang lebih dari lima 

baris, dan jarak antara baris kutipan langsung itu dan baris awal teks 

berikutnya adalah satu spasi tunggal. 

v) Penulisan sumber kutipan pada footnote menggunakan font dan size yang 

sama dengan penulisan isi pada halaman teks, dan menggunakan spasi 

tunggal. Baris pertama footnote ditulis menjorok ke dalam 1,5 cm. 
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Macam-macam bentuk kutipan: 

i) Kutipan langsung (direct quotation) yaitu kutipan yang sama dengan 

bahasa aslinya. Kutipan langsung dapat dibedakan dalam dua macam, 

yaitu kutipan langsung panjang (long direct quotation) dan kutipan 

langsung pendek (short direct quotation). 

ii) Kutipan tidak langsung (paraphrase atau indirect quotation) yaitu kutipan 

berdasarkan pada pokok pikiran yang dinyatakan dalam kata-kata 

atau bahasa sendiri. Kutipan ini juga terdiri atas kutipan tidak langsung 

panjang dan kutipan tidak langsung pendek. 

Contoh : 

Bukan watak seorang sarjana untuk mengumpulkan data yang semata-

mata dapat mendukung kebijaksanaan penguasa.1 Tulisan ilmiah 

tidak PP 

---------------------------------------- 

1D.B. Van Dalen, Understanding Educatiional Research: An 

Introduction (New York : McGraw-Hill Book Company, 1962), 348. 

 

Untuk kutipan panjang yaitu yang lebih dari satu alinea, cara dalam 

menuliskan superskrip footnotenya adalah sebagai berikut. 

 

 

Contoh : 

Apabila upah dapat diberikan menurut prestasi kerja atau 

banyaknya produksi, maka para karyawan akan didorong untuk 

berprestasi atau menyerahkan hasil produksi yang sebesar-besarnya 

dan meng-upgrade dirinya untuk keperluan prestasi atau produksi, 

demikian menurut Maier “Efisiensi dan produksi akan menjadi nilai 

yang  menonhjol, sedangkan waktu luang akan dipandang sebagai 

pemborosan”. 

Apabila metode ini diterapkan secara sporadik, maka dalam 

negara itu orang-orang cerdas dan energik akanmeninggalkan 

lembaga-lembaga kerja yang menggunakan sistem upaya yang tidak 

--- 1,5 cm--- 
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dapat menghargai kecerdasan dan prestasi untuk bekerja dilembaga-

lembaga kerja yang dapat menghargai kecerdasan dan prestasi 

mereka.² 

---------------------------------------------- 

²Norman R.F. Maier, Psychology in Industry: A Psychological 

Approach to Industrial Problems (London : George G. Harahap &Co.Ltd., 

1955), 389-390. 

iii) Mengutip dari Kutipan 

Walaupun dianjurkan untuk sedapat mungkin dihindari mengutip dari 

suatu kutipan, namun bila terpaksa tetap dinilai bukan suatu 

pelanggaran ilmiah. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah: 

iv.i) Pertama, seseorang bertanggung jawab atas kemungkinan 

ketidaktepatan dan ketidaktelitian kutipan yang dikutip. 

iv.ii) Kedua, pengutip wajib mencantumkan dalam footnote bahwa ia 

mengutip suatu sumber dari sumber yang kedua. Kedua sumber 

ditulis dalam footnote sebagaimana tata tulis footnote yang berlaku, 

dengan dibubuhi keterangan “dikutip dari”. 

 

Contoh: 

Sebenarnya kepemimpinan adalah proses yang digunakan oleh orang-

orang biasa ketika mereka memberikan apa yang terbaik dari diri mereka 

dan dari orang lain. Dan kepemimpinan juga dapat dimengerti sebagai 

sebuah kapasitas untuk menuntun orang lain ke tempat yang belum pernah 

mereka (dan anda) datangi.1 

---------------------------------------------- 

1Eddie Gibbs, Kepemimpinan Gereja Masa Mendatang (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 2010), 20 dikutip dari James M. Kouzes dan Barry Z. 

Posner, The Leadership Challenge, 3rd ed. (San Fransisco: Jossey Bass, 

2002), xxiv. 
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iv) Menulis kutipan dalam footnote 

Biasanya kutipan yang agak panjang dimasukan dalam footnote. 

Adapun tata tulis untuk kutipan dalam footnote adalah: 

v.i) Kutipan ditulis dengan jarak baris satu spasi tunggal. 

v.ii) Antara alinea yang satu dengan alinea berikutnya diberi jarak satu 

spasi ganda atau dua spasi tunggal. 

v.iii) Kutipan diletakkan di antara  tanda kutip: tanda kutip  buka di 

depan alinea yang pertama dan tanda  kutip tutup di belakang alinea 

yang terakhir. 

v.iv) tiap-tiap baris pertama dari aliniea baru menjorok kedalam 

sebanyak 6 enam ketukan (1,5 cm).  

 

v) Teknis Penulisan Footnote dan Daftar Pustaka 

Keterangan: 

N = footnote (baris pertama menjorok ke dalam 1,5cm) 

DP = Daftar Pustaka (baris kedua menjorok ke dalam 1,5cm) 

 

v.i) Buku dengan satu penulis 

N  

1Zainuddin Maliki, Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan 

Elite Penguasa (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), 42. 

DP Maliki, Zainuddin. Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Elite 

Penguasa. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004. 

 

Jika mengutip buku yang sama, footnote selanjutnya hanya menggunakan 

nama pengarang dan nomor halaman saja.  

N 

 

1Zainuddin Maliki, 42. 
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Jika mengutip buku yang sama dan pengarang yang sama, tepat dibawah 

kutipan yang sebelumnya, gunakan (Ibid., halaman.) 

N 

 

1Zainuddin Maliki, Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan 

Elite Penguasa (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), 42. 

2Ibid., 45. 

 

v.ii) Buku dengan dua penulis: 

N 

 

2Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. Handbook of 

Qualitative Research (California: Sage Publication, Inc. 1994), 105. 

DP Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. Handbook of Qualitative 

Research.  California: Sage Publication, Inc. 1994. 

 

v.iii) Buku dengan tiga penulis 

N  

3Hikmat Budiman, Mochammad Nurkhoiron dan Uzair 

Mochammad Uzair Fauzan. Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme 

di Indonesia. (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005), 67. 

DP Budiman, Hikmat, Mochamad Nurkhoiron dan M. Uzair Fauzan. Hak 

Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Jakarta: The 

Interseksi Foundation, 2005. 

 

v.iv) Buku dengan lebih dari tiga penulis 

Untuk:  N    :hanya ditulis penulis pertama (contoh: Martin Luther, dll);  

                 DP :ditulis semua nama penulisnya; 
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v.v) Penulis dengan editor atau penerjemah  

N  

5J.B. Harley, The New Naturtographyre of Maps: Esaay in the 

History of Cartography, ed. Paul Laxton (Baltimore: Johns Hopskin 

University Press, 2002), 132-133. (Indonesia ed: penerjemah) 

DP Harley, J.B, The New Naturtographyre of Maps: Esaay in the History of 

Cartography, ed. Paul Laxton. Baltimore: Johns Hopskin 

University Press, 2002. (Indonesia ed: penerjemah). 

 

v.vi) Buku tidak ada Penulis 

N  

5Greek – English Lexicon of The New Testament. Indiana: 

Christian Copyrights, Inc. [1970], 58 

DP Greek – English Lexicon of The New Testament. Indiana : Christian 

Copyrights, Inc. [1970]. 

 

v.vii) Buku tidak ada Penulisnya 

N  

6Agama Jawa (Salatiga: Pustaka Abadi, 1981), 35. 

DP Agama Jawa.  Salatiga: Pustaka Abadi, 1981 

 

v.viii) Lembaga, Institusi sebagai penulis atau Penerbit 

N  

7Perpustakaan Universitas. Pelayanan Pemakai, Peraturan 

Peminjaman Buku. (Salatiga: Perpustakaan Universitas, 1994), 8-11. 

DP Perpustakaan Universitas. Pelayanan Pemakai, Peraturan Peminjaman 

Buku.  Salatiga: Perpustakaan Universitas, 1994. 
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v.ix) Buku Terjemahan 

N   

22Francis Fukuyama. Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan 

Kemakmuran (Trust: The Social Virtues and The Creation of prosperity) 

(Yogyakarta : CV. Qalam, 2002), 253 – 270. 

DP Fukuyama, Francis. Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan 

Kemakmuran (Trust: The Social Virtues and The Creation of 

prosperity), Yogyakarta : CV. Qalam, 2002. 

 

v.x) Skripsi atau Tesis atau Desertasi 

N  

32David Samiyono. “Sedulur Sikep : Studi Tentang Masyarakat 

Sikep (Samin) di Sukalila” (Disertasi Dr., UniversitasIndonesia, 2006), 

24. 

DP Samiyono, David. “Sedulur Sikep : Studi Tentang Masyarakat Sikep 

(Samin) di Sukalila.” Disertasi Dr., Universitas Indonesia, 2006. 

 

v.xi) Footnote untuk Jurnal Cetak 

N  

4J. Abidin, “Masalah UAN: Monster Pemerintah?” Jurnal Ilmu 

Pendidikan 75 (Juni 2007): 1103. 

5Yakub B. Susabda, “Teologi Reformed Injili,” Jurnal Teologi 

Reformed Indonesia 1, no. 1 (Juli 2011): 3-10. 
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v.xii) Footnote untuk Jurnal Online 

N  

32 Daniel A. Mc.Farland, “Resistance as a Social Drama: A Study 

of Change-oriented Encounters,” American Journal of Sociology 109, no. 

6 (May 2004), “under Settings,” 

http://www.journal.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v109n6/050199.html 

(assessed May 3, 2006).. 

DP McFarlan, Daniel A. “Resistance as a Social Drama: A Sudy of Change-

oriented Encounters. “Amreican Journal of Sociology 109, no. 6 

(May 2006). 

http://www.journal.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v109n6/0501

99.html (assessed May 3, 2006).. 

 

v.xiii) Footnote untuk majalah 

Untuk majalah, yang penting adalah waktu penerbitan bukan 

volumenya. 

N :             5Anne B. Fischer, ”Ford Is Back in the Track,” Fortune, 23         
          December 1985, 18. 

 

v.xiv) Footnote  untuk Surat kabar 

Yang penting dari surat kabar adalah nama surat kabar tersebut dan 

tanggal penerbitannya. 

N  :             6A. Faqih Dewantoro, “Petani Temanggung dalam  
         Soropadan Expo,” Suara Merdeka, 16 Juni 2007, seksi L. 

 

v.xv) Kutipan Internet 

N  

32 Evanston Public Library Board of Trustess, “Evan Public 

Library Stategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach,” Evan Public 

Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (accessed 

June1, 2005). 
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DP Evanston Public Library Board of Trustess. “Evan Public Library 

Stategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach.” Evan Public 

Library. http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html 

(accessed June1, 2005). 

 

v.xvi) Footnote Hasil Wawancara 

   N  :       Andrew Macmillan, interview by author, San Diego, CA, 

March 2, 2007. 

v.xvii) Jika dalam sebuah daftar pustaka ditemukan 2 atau lebih tulisan, 

editan, dan terjemahan oleh satu orang, maka susunan judul buku 

yang dikutip sesuai dengan alfabet. Nama penulis, ganti dengan 

garis panjang. 

DP:   

Gates, Henry Louis Jr. America Behind the Color Line: Dialogues with 

African Americans. New York: Warner Books, 2004. 

___. The signifying Monkey: A Theory of African –American Literary Critism. 

New York: Oxford University Press, 1989. 

 

2. Bahasa dan Tata Cara Penulisan 

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan suatu 

skripsi yaitu meliputi; bahasa, penggunaan  huruf, penggunaan angka, tanda 

baca, pengetikan, penomoran, daftar pustaka, dan penulisan nama. 

a. Bahasa 

1) Bahasa yang digunakan 

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa 

Indonesia baku. Kalimat-kalimat harus memiliki subjek dan predikat, agar 

lebih sempurna ditambah dengan objek maupun keterangan. 

Penggunaan bahasa yang dimaksud yaitu bahasa Indoensia yang lazim 

dipergunakan dalam khazanah ilmiah. 

2) Bentuk kalimat 

Kalimat-kalimat tidak menampilkan orang pertama dan orang kedua 
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(seperti saya, aku, kami, kita, engkau, kamu, dan sebagainya), tetapi 

dibentuk menjadi kalimat pasif. Pada penyajian kata pengantar, kata-kata 

aku, saya harus diganti dengan kata penulis. 

3) Istilah 

Istilah yang dipergunakan adalah istilah Indonesia atau istilah yang sudah 

di indonesiakan. Apabila terpaksa harus mempergunakan istilah asing atau 

daerah, penulisannya dibedakan dengan digarisbawahi atau dimiringkan. 

4) Ketidaktepatan yang sering terjadi 

i) Kata penghubung seperti sehingga dan sedangkan, seyogyanya tidak 

dipergunakan untuk memulai suatu kalimat. 

ii) Kata depan, misalnya pada, sering digunakan tidak pada 

tempatnya, misalnya diletakkan didepan subjek. 

b. Penggunaan Huruf 

Di dalam tata tulis ilmiah atau karangan dalam bahasa Indonesia selalu 

digunakan dengan huruf latin. Huruf latin ini terdiri dari dua bentuk, yaitu 

Huruf Romawi dan Huruf Itali. Disamping itu juga dikenal ada huruf latin 

tipis dan huruf latin tebal serta huruf latin kecil dan huruf latin besar atau 

kapital. Selain itu  dikenal pula ada dua system dalam pemberian angka 

yaitu angka arab dan angka Romawi. 

1) Bentuk Huruf Romawi 

Penampilan huruf Romawi selalu berdiri tegak, sehingga penulisan 

dengan huruf romawi ini sering disbut huruf tercetak. Dalam dunia tata 

tulis dan pengetikan bentuk huruf romawi yang selalu dipakai untuk 

segala keperluan. 

Contoh huruf romawi : Aku, Saya, Makan dll. 

2) Bentuk Huruf Italic 

Huruf Itali ditampilkan secara miring, sehingga huruf Itali sering disebut 

juga huruf miring atau kursif. Kalau diketik atau ditulis tangan 

kemiringannya ditandai dengan garis bawah tunggal. Huruf Itali ini dipakai 

untuk hal-hal sebagai berikut : 

i) Kata dan ungkapan asing yang ejaannya bertahan dalam banyak 

bahasa –(in vitro, ad hoc). 

ii) Nama kapal, satelit – (KRI Macan Tutul, Apollo 11) 
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iii) Kata atau istilah yang baru diperkenalkan untuk diskusi khusus 

(Inseminasi buatan) 

iv) Pernyataan rujukan silang dalam indeks – (lihat, lihat juga) 

vi) Judul buku yang disebutkan dalam teks, footnote, dan dalam daftar 

pustaka (Sosiologi Pedesaan, Metode penelitian) 

Contoh menulis dalam teks : 

Dalam buku Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural yang 

ditulis oleh Karsono Wisadirana dibahas bagaimana sikap hidup dan 

kehidupan masyarakat pedesaan serta system religinya. 

3) Huruf Kapital 

Pemakain huruf kapital adalah : 

i) Sebagai huruf pertama pada awal kalimat. 

ii) Setiap kata dalam judul buku atau berkala (kecuali kata  dan, 

yang, untuk, di, ke, dari yang tidak terletak pada posisi awal) 

iii) Nama bangsa, bahasa, agama, orang, hari, peristiwa, sejarah, 

takson makhluk diatas jenis, lembaga, gelar dan pangkat yang 

diikuti nama orang atau tempat; 

iii.i) Sebagai huruf pertama nama jabatan, pangkat, gelar 

kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuuti dengan nama 

orang  

Misal : 

Gubernur, Bupati, Walikota, Rektor, Dekan, Presiden Megawati, 

Jendral Sudirman, Pangeran Wiroyudo, Profesor Suryono, Raden 

Ajeng kartini dan lainnya. 

iii.ii) Sebagai mengawali nama instansi dan nama tempat 

Contoh : 

Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Gubernur Jawa Timur, Jalan Gajayana, Malang, Surabaya dan 

lainnya 

iii.iii) Untuk mengawali huruf pertama unsur-unsur nama-nama 

orang 

Contoh : 

Darsono Wisadirana, Eni Suheni, Antoni, Muwafik Saleh, Siti 

Kholifah, Anif Fatwa. 
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iii.iv) Untuk mengawali huruf pertama nama-nama hari, hari raya, 

bulan, tahun dan peristiwa bersejarah. 

Misal : 

Paskah, Natal, Waisak, Prokmalasi Kemerdekaan RI. Juli, 

Januari, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Jum‘at. 

iii.v) Untuk mengawali huruf pertama nama-nama yang berhubungan 

dengan geografi 

Contoh : 

Amerika, Selat Malaka, Kepulauan Madagaskar, Gunung 

Merapi, dan lainnya. 

iv) Setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada buku dan 

nama bangsa (Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar 

Haluan Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa); 

v) Nama-nama geografi seperti sungai, kota, provinsi, negara, dan pulau. 

vi) Keseluruhan huruf dalam judul bab dan sub bab utama. 

Akan tetapi huruf kapital tidak dipakai pada nama geografi yang 

digunakan sebagai nama jenis (seperti tempe malang, apel batu, 

dodol garut, jenang kudus dan lain-lain) atau sebagai bentuk dasar 

kata turunan (seperti kearab-araban, mengindonesiakan, 

menginggriskan). 

vii) Sebagai huruf pertama petikan langsung 

Contoh : 

Amir berkata, “Saya ingin masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP)”. 

Ani bertanya, “Dimana tempat pendaftaran mahasiswa baru FISIP?” 

viii) Untuk mengawali huruf pertama pada kata penyapaan. 

Contoh : 

Apakah hari ini akan hujan? Tanya Ibu Tini 

Silahkan duduk, Pak! Kata Bu Joni 

4) Huruf Kapital Kecil 

Huruf kapital kecil adalah huruf kapital yang tingginya sama dengan huruf 

x. Huruf kapital ini biasa dipakai untuk singkatan tertentu, seperti E 

(error), N (normal), G (galat), M (massa) dan SD (simpangan baku) 
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5) Huruf Tebal 

Huruf tebal ini sering digunakan untuk judul bab dan sub bab utama.  

6) Huruf Yunani 

Selain huruf latin yang digunakan dalam tata tulis karya ilmiah, juga 

sering digunakan huruf Yunani. Beberapa huruf capital yunani sama 

dengan huruf latin, tetapi semua huruf kecilnya mempunyai bentuk yang 

sangat berbeda. Huruf yunani banyak dipakai dalam formula matematika 

(Ær) statistic (rhit., @ ), dan satuan ukur (µm). 

c. Penggunaan Angka 

Dalam tata tulis karya ilmah dan karangan lain dengan menggunakan huruf 

latin  dikenal ada dua macam angka, yaitu angka Arab dan angka Romawi. 

Angka arab lebih banyak dipakai orang sebab memiliki beberapa 

kemudahan karena sistemnya yang efektif. Akan tetapi angka Romawi masih 

sering dipakai secara berdampingan, terutama untuk pelbagai keperluan 

khusus. 

1) Angka Arab 

Secara umum angka arab ini dipakai untuk : 

i) Menyatakan jumlah yang mendahului satuan ukuran (4g, 9m, 13 jam, 

100 ha, 259 cc). 

ii) Menyatakan nilai uang, tanggal, waktu, halaman, penunjukan urutan 

yang diawali ke-, persentase (Rp 250.000, 10 Maret, pukul10:45, 

halaman 468, abad ke-20, 12 %); 

iii) Menunjukkan jumlah yang berkaitan dengan manipulasi matematika (15 

dikalikan 3, suatu faktor 2) 

iv) Mengeja bilangan satu sampai sembilan dan angka untuk bilangan 

yang lebih besar (lima mangkok, sepuluh domba, 20 bagian, 15 

batang, 25 botol). 

v) Untuk penulisan bilangan besar yang berakhir dengan beberapa 

angka 0, pakailah kata untuk bagian bilangan besar tersebut (5,4 

juta, bukan 5.400.000). 

vi) Jangan mulai kalimat dengan angka; nyatakanlah angka itu dengan 

huruf, atau susunan kalimatnya. 

vii) Angka yang menyatakan kisaran, dipisahkan dengan perkataan 

sampai.Kata sampai biasanya dipakai dalam teks (“Tanam paksa 
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di Indonesia mulai dari tahun 1645 sampai tahun 1882”.  

viii) Angka dan tahun ditulis dengan memakai tanda pisah (1820-1825). 

2) Angka Romawi 

Pemakaian Angka Romawi dalam tata tulis adalah : 

i) Membedakan raja, paus, atau orang seketurunan yang bernama 

sama (Elizabeth III, Hamengkubuwono X, Paulus II, James R. Watson 

IV); 

ii) Menunjukkan urutan yang tidak diawali ke (abad XX, Kongres Sejarah 

Nasional V, Lustrum IX); 

iii) Penomoran pada/untuk bab utama; 

iv) Penomoran dengan huruf kecil romawi pada halaman buku sebelum 

halaman normal (isi skripsi). 

d. Penggunaan Singkatan 

Singkatan adalah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan, sehingga 

hanya tinggi satu huruf (g untuk gram), beberapa huruf (UUD untuk Undang-

Undang Dasar atau ABRI untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) 

atau sepenggal kata (harian untuk surat kabar harian). Akronim adalah 

singkatan beberapa kata yang dibentuk dengan berbagai cara dan 

diperlakukan sebagai sepatah kata (laser dari gabungan huruf awal istilah 

light amplification by stimulated emission of radiation; berdikari dibentuk dari 

berdiri diatas kaki sendiri atau Humas dibentuk dari Hubungan Masyarakat). 

Singkatan kata atau akronim digunakan hampir pada setiap bahasa dan 

merupakan gejala yang bersifat universal. Ada kata singkatan yang 

seringkali tidak  disadari oleh penggunanya seperti radar (radio detecting 

and ranging) atau motel (motorist hotel). Menurut Badudu dalam tulisannya 

singkatan kata dapat dibagi menjadi dua yaitu :  

1) Kata yang disingkatkan dengan mengambil huruf-huruf awal kata, 

kemudian dibaca huruf demi huruf; misalnya : SLTP atau SMP, SMA atau 

SLTA, LPPPM, dan lainnya 

2) Singkatan kata yang dibaca sebagai kata; misalnya : AKABRI, SETJEN, 

DEPDIKNAS, DEPDIGBUD, DIRJEN, IRJEN disebut sebagai akronim. 

e. Pemakaian Ejaan 

Sejak diberlakukannya sistem ejaan bahasa Indonesia yang 
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disempurnakan pada tahun 1972, semua huruf dalam abjad Latin secara 

resmi sudah menjadi huruf bahasa Indonesia, sebagai akibatnya, sekarang 

sering terjadi kesalahan yang disebabkan oleh tindakan hiperkorek. Kata 

pernapasan, misalnya secara salah acapkali dieja dengan pernafasan.  

Karena keharusan menaati (perhatikan: bukan mentaati) sistem ejaan yang 

disempurnakan, dalam menulis kata berimbuhan sering dilakukan penggantian 

huruf. Dengan berpedoman pada kata menaati, sekarang dibakukan cara 

penulisan menerjemahkan (bukan menterjemahkan), mencolok (bukan 

menyolok), dan mengubah (bukan merubah atau merobah). Begitu pula kita 

harus menulis penerapan (bukan  pentrapan), pengajian (bukan pengkajian), 

dan seterusnya. 

Karena semua huruf Latin diterima sebagai huruf Indonesia, banyak penulisan 

kata serapan dari bahasa asing sudah dapat dilakukan dengan mendekati 

bentuk aslinya. Untuk itu memang perlu dilakukan penyesuaian seperti yang 

diatur dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan 

Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang dikeluarkan oleh Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 

Beberapa masalah sering dijumpai dalam kasus penggunaan huruf atau 

pengejaan istilah serapan seperti dicontohkan berikut ini : 

i) Berhati-hatilah dalam penggunaan huruf f dan v, yang adakalanya 

dipertukarkan atau digantikan dengan huruf p (misal : negatif, bukan 

negatip; Aktif bukan aktip; bukan keaktifan, tetapi aktifitas dan bukan 

aktipitas; provinsi bukan propinsi). 

ii) Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya konsonan rangkap (misal: 

klasifikasi, bukan klassifikasi; efektif bukan effektif, tetapi ada massa 

disamping masa). 

iii) Huruf y sekarang adalah pengganti huruf j dulu, jadi tidak dapat dipakai 

sebagai huruf i lagi (hipotesis, bukan hypotesis; analisis bukan analysis 

apalagi analysa). 

iv) Huruf x dan q dipakai secara khusus untuk nama dan keperluan ilmu 

(misal; Furqan, Xenon) 

v) Huruf x hanya dipakai di awal kata, dan bila dipakai di tempat lain atau 

pada posisi tengah dan akhir kata, maka huruf itu diganti dengan ks 

(misal : xylem bukan silem atau klisem; xenon bukan senon; ekstra 
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bukan extra, taksonomi bukan taxonomi; kompleks bukan complex atau 

dijadikan komplek). 

vi) Huruf h pada gugus gh, rh, th dihilangkan sedangkan huruf ph menjadi f 

dan ch  menjadi k (misal : Fotografi bukan Fotographi, kromatografi 

bukan  khromatographi; ritme bukan rhitma; metode bukan methode atau 

metoda; morfologi bukan morphologi atau morpologi). 

vii) Waspadalah menghadapi beberapa kata sulit yang selalu ditulis secara 

salah (antara lain adalah kualitas bukan kwalitas; sintetis bukan sintesa; 

ameba bukan amuba; projector bukan proyektor; atmosfer bukan 

atmosfera; varietas bukan varitas tetapi bir bukan bier; automatis bukan 

otomatis; mikrob bukan mikroba atau microbe sebab dibakukannya aerob; 

standar dan standardisasi bukan standarisasi). 

viii) Nama-nama ilmu tertentu berakhiran “ ika” (sistematika bukan sistematik 

atau sistimatik; problematika bukan problematik, genetika bukan genetik). 

Karena kata-kata ini bukan ilmu, maka dibakukan seperti; kosmetik dan 

antibiotik bukan kosmetika dan antbiotika; begitu juga tropik bukan tropika 

atau tropis. 

f. Pemakaian kata ‘di’ sebagai kata depan dan awalan 

Kata di dalam kalimat memiliki dua fungsi yaitu bisa berfungsi sebagai kata 

depan dan awalan yaitu : 

1) Sebagai kata depan 

Kata di sebagai kata depan penulisannya terpisah dengan kata yang 

mengikutinya dan dalam pemakaiannya adalah sebagai berikut : 

i) Diikuti oleh kata benda (misal : di rumah, di kota, di sana, di mana 

dan lainnya). 

ii) Memiliki pasangan kata ke dan dari (misal : dari rumah, dari sana, 

ke rumah, ke sana). 

iii) untuk kata tanya dengan penulisan di pisahkan dari kata pengikutnya 

(misal : di mana/Di mana Ayahmu). 

2) Sebagai kata awalan 

Kata di sebagai kata awalan di dipakai sebagai berikut : 

i) pada kata-kata yang tergolong jenis kata kerja dan dituliskan 

serangkaian dengan kata kerja yang dilekatinya itu (misal: dicubit, 

dipukul, ditempeleng, diambil, dipilih, diserahkan, diperbaiki, dimarahi, 
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diobati, dipakai dan lainnya). 

ii) kata kerja berawalan di selalu mempunyai pasangan bentuk me- 

(misal: diberi-memberi; disuruh-menyuruh; dipukul-memukul; diambil-

mengambil; diserahkan-menyerahkan). 

iii) Digunakan sebagai kata tanya bersifat kata kerja menyatakan 

perbuatan (misal : Diapakan anak itu ?). 

g. Tanda Baca 

Menurut Guhardja suatu gaya penulisan yang baik, menggunakan kata 

yang tepat di tempat yang tepat, tidak menggunakan tanda baca yang 

banyak, jika dibandingkan dengan gaya penulisan yang tidak baik. Tanda 

baca dimaksudkan untuk membantu pembaca mengerti maksud suatu 

kalimat yang tertulis. Dalam komunikasi bertatap muka, kalimat yang 

diucapkan oleh seseorang dapat jelas maknanya karena dibantu oleh 

tekanan suara, tarikan napas, gerak gerik muka dan sebagainya. Ketiadaan 

bantuan langsung dalam komunikasi tertulis diatasi dengan pertolongan 

tanda baca. Tetapi harus disadari bahwa tanda baca tidak dapat 

menggantikan peletakan kata yang tepat di tempatnya. Oleh karena itu 

tanda baca harus dipergunakan dengan tepat seperti titik (.), titik dua (:), 

titik koma (;), tanda petik (“), dan kurung ( ). Pengunaan tanda baca 

dalam kalimat dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Penggunaan tanda baca Titik (.)  

Titik hendaklah selalu dipakai: 

i) Pada akhir suatu kalimat pernyataan; 

ii) Pada beberapa singkatan tertentu (M.A.Rifai,gb.,hlm.,M.Sc.); 

iii) Dibelakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar 

(3.1.,3.1.1.,3.1.2,3.2. dan seterusnya); 

iv) Sebagai pemisah bilangan angka ribuan dan kelipatannya yang 

menunjukkan jumlah (7.000.000, 25.451). 

v) Tanda baca titik ini tidak bisa dipakai untuk : 

v.i) Menyatakan pecahan persepuluhan (untuk itu pakailah koma 

sehingga setengah ditulis 0,5 dan bukannya 0.5); 

v.ii) Menghubungkan jam dan menit (untuk itu pakailah titik dua 

sehingga pukul setengah sepuluh malam ditulis 21:30 dan 

bukan 21.30); 
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v.iii) Memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak 

menyatakan jumlah (tahun 1993, halaman 2345, nomor 

rekening bank 5432123). 

v.iv) Baik dibelakang alamat pengirim dan tanggal surat maupun 

pada nama dan alamat penerima surat. 

Misal : Jl. Gajayana No. 54 Malang 

 : Yth. Bapak Amir 

   Jl. Ijen 25 Malang 

v.v) Singkatan nama Negara (USA, UK), badan (UNESCO); 

v.vi) Akhir judul, anak judul. 

2) Penggunaan tanda baca Koma (,) 

Tanda baca koma ini dipakai guna memisahkan kalimat. Adapun 

pemakaian tanda baca koma adalah sebagai berikut: 

i) Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembagian 

Contoh : 

Saya mau pergi ke Kota Bandung, Semarang, dan Jakarta. 

ii) Digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, 

jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 

Contoh : 

- Saat matahari terbit, terlihat warna merah di ufuk timur. 

- Pada waktu air laut pasang, banyak nelayan yang tidak melaut. 

iii) Tanda koma tidak digunakan, apabila induk kalimat mengawali 

anak kalimat 

Contoh : 

Pemandangan laut nampak lebih indah ketika bulan bersinar terang. 

iv) Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang 

satu dengan yang lainnya yang mendapat awalan kata hubung 

(seperti tetapi, sedangkan, dan melainkan). 

Contoh: 

- Dia bukan murid saya, melainkan pacar saya 

- Saya ingin pergi ke pasar, tetapi sepeda motornya rusak 

- Bukan hanya itu saja yang menjadi pilihannya, melainkan hampir 

semua yang ada. 
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v) Digunakan untuk butir-butir dalam suatu deret (contoh  :  emas, 

tembaga, perak, perunggu, nikel); 

vi) Digunakan untuk mengapit frase ajektiva atau frase apositif 

(keterangan tambahan) yang bersifat tidak membatasi 

 Contoh:  

Gus Dur, mantan presiden Republik Indonesia, jatuh sakit. Api, 

yang sudah menyala, masih membara. 

vii) Peringkat angka yang terletak berdekatan (Contoh: Pada tahun 

1945,178 percobaan telah dilakukan.); 

viii) Menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar 

pustaka (contoh: Hutabarat, Gideon J; Kroll, Barbara; dan lainnya) 

ix) Koma hendaklah selalu dipakai untuk menyatakan pecahan 

persepuluhan (seperempat ditulis dengan 0,25). Walaupun dalam SI 

diperkenankan menyatakan persepuluhan dengan tanda titik.  

x) Digunakan dibelakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat 

pada awal kalimat yaitu untuk kata-kata seperti oleh karena itu, jadi, 

lagi pula, meskipun demikian dan akan tetapi. 

Misal: 

- Oleh karena itu, ani harus belajar. 

- Jadi, saya harus berangkat pagi-pagi 

- Meskipun demikian, saya tetap pergi sekarang 

- Kita boleh bicara apa saja, akan tetapi jangan sampai menyinggung 

perasaan 

xi) Digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 

dalam kalimat 

 Misal : 

- Kata Ayah: Saya senang kamu ikut belajar bahasa inggris, Nak. 

- Saya akan mencari data ke lapangan, kata Ali, karena 

proposal saya sudah disetujui. 

xii) Digunakan untuk memisahkan nama orang dengan gelar 

akademiknya yang ditulis di belakang. 

Contoh: 

Drs. Abdul Hadi, MS. 

Prof. Dr. Suryana Kusuma, Ph.D. 
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3) Penggunaan tanda baca Titik Koma (;) 

Titik koma merupakan tanda koordinas, yang dipakai untuk memisahkan 

unsur-unsur sintaksis yang setara, atau dalam deret yang di dalamnya 

sudah mengandung tanda baca lain (misal: Saya datang; saya lihat; 

saya menang. Saya makan; Saya minum). Selain itu digunakan juga 

untuk memisahkan induk kalimat yang tidak dihubungkan oleh konjungsi, 

yang dianggap berhubungan dekat dan lebih cocok untuk dijadikan satu 

kalimat. (misal: Si Ani tidak pernah pergi ke Malaysia; namun selalu 

berceritera tentang Malaysia) 

4) Penggunaan tanda baca Titik Dua (:) 

Tanda baca titik dua dipakai untuk: 

i) Menandakan pengutipan yang panjang 

ii) Menekankan urutan pemikiran di antara dua bagian kalimat lengkap. 

iii) Tanda titik dua dipakai juga untuk memisahkan penulisan Judul dan 

anak judul (Saat dedaunan subur berbaris: Pengamatan pengelolaan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati di sebuah desa Madura).  

iv) Menghubungkan angka jam dan menit (pukul 13:45). 

5) Penggunaan tanda baca Tanda Tanya (?) 

Pemakaian tanda baca adalah sebagai berikut: 

i) Dipakai pada akhir kalimat pertanyaan langsung. (misal : Siapa dia 

?; Kemana anda pergi ?). 

ii) Dalam tulisan ilmiah tanda tanya dapat dipergunakan untuk 

menunjukkan keragu-raguan dalam suatu pernyataan (Kartika lahir 

tahun 1984? dan menikah tahun 2005.  

6) Pemakaian tanda baca Tanda Seru (!) 

Tanda seru hampir tidak pernah dipakai dalam tulisan ilmiah. Beberapa 

pemakaian tanda seru dalam suatu kalimat sebagai berikut: 

i) Tanda seru digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat perintah 

langsung (misal keluar dan jangan masuk lagi!: teriak Guru; 

Duduklah!) 

ii) Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang 

menyatakan kekaguman, heran atau marah (misal: Alangkah 

indahnya pemandangan ini!: Wah, ganteng sekali!). 
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7) Penggunaan tanda baca Tanda Hubung ( – ) 

Tanda hubung dipakai untuk: 

i) Menyambung bagian-bagian tanggal yang seluruhnya ditulis dengan 

angka (17-8-1945; perlu diperhatikan bahwa dalam karya ilmiah 

penulisan bentuk 17 Agustus 1945 lebih lazim dilakukan; lihat pula 

tanda garis miring) 

ii) Digunakan untuk menuliskan kata ulang (misal: Terlunta-lunta, Muda- 

mudi, Tertatih-tatih, Kekanak-kanakan dan lainnya). 

iii) Merangkaikan se- dengan kata berikutnya yang dimulai huruf 

kapital (se-Jawa Timur, se-Indonesia), ke- dengan angka (abad ke-21, 

Rangking ke-2, Peringkat ke-3), angka dengan–an (tahun 90-an). 

iv) Digunakan untuk merangkai singkatan berhuruf kapital dengan 

imbuhan atau kata (Misal: sinar-X, meng-KO, men-DO) 

v) Digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur 

bahasa asing (Misalnya: peng-handle-an, mem-back-up, mem-brush-

up) 

vi) Memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan 

(berevolusi vs. be-revolusi, dua-puluh lima-ribuan, 20 x 5.000 vs. 

dua-puluh-lima-ribuan, 1 x 25.000). 

8) Penggunaan tanda baca Tanda Kurung ((P)) 

i) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan 

yang bukan integral pokok pembicaraan. 

ii) Tanda kurung mengapit huruf atau kata ang kehadirannya dalam 

kalimat dapat dihilangkan. 

iii) Tanda kurung (atau tanda kurung tutup) dipakai untuk 

menunjukkan penomoran yang dimasukkan dalam kalimat [ketiga 

langkah itu adalah (a) mitosis, (b) meiosis, (c) penggandaan inti. 

Kebutuhan dasar manusia adalah 1) pangan, 2) sandang, 3) papan, 

4) kesehatan, dan 5) pendidikan]. 

9) Penggunaan tanda baca Tanda Kurung Siku ([P]) 

Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit 

i) Huruf atau kata yang ditambahkan pada kalimat untuk 

memperbaiki kesalahan yang terdapat pada sumber aslinya 

(Evolusi bukan lagi teori tetapi sudah merupakan dogma bagi 
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beberapa penganutnya). 

ii) Keterangan dalam kalimat yang sudah bertanda kurung. 

10) Penggunaan tanda baca Tanda Elipsis (....) 

Tanda ellipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa ada bagian yang 

dihilangkan pada suatu kutipan (tanda ellipsis dipakai untuk 

bagian yang dihilangkan dari suatu kutipan). Perlu diketahui bahwa 

penulisan unsur titik pada ellipsis dalam bahasa Indonesia tidak 

dipisahkan oleh spasi, jadi berlainan dengan kebiasaan beberapa bahasa 

barat tertentu. 

11) Penggunaan tanda baca Tanda Garis Miring (/) 

Tanda garis miring dipakai untuk mengganti: 

i) Tanda bagi atau menunjukkan bilangan pecahan (1/2 = 0,5); 

ii) Kata tiap (125 ton/ha); 

iii) Kata dan, atau diantara dua perkataan yang tidak dimaksudkan 

sebagai pilihan sinonim yang diselangkan 

(permusyawaratan/perwakilan); 

iv) Tanda garis miring dipakai pula untuk memisahkan bagian-bagian 

penanggalan yang ditulis dengan angka, terutama dalam penulisan 

label (2/8/1994; perlu dicatat bahwa dalam karya ilmiah bentuk 2 

Agustus 1994 lebih lazim dipakai; berhati-hati bila menghadapi 

bahasa Inggris karena adanya bentuk August 2nd, 1994 

sehingga di Amerika orang lalu menuliskan tanggal yang sama 

menjadi 8/2/1994). 

3. Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, akan tetapi 

memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menentukan kualitas ilmiah 

suatu skripsi atau tesis. Oleh karena itu pencantuman daftar pustaka 

harus benar-benar sempurna, sebab daftar pustaka merupakan tanggung 

jawab sepenuhnya si penulis skripsi.  

Menurut buku pedoman penyusunan dan penulisan skripsi UNPAD 

Bandung (2004/2005), Daftar pustaka yang baik harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 
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i) Memuat semua pustaka yang hanya digunakan dalam 

manuskrip/naskah skripsi. 

ii) Ditulis dengan lengkap dan berurutan alfabetis, sehingga pembaca 

yang ingin menelusuri pustaka aslinya akan dapat melakukannya dengan 

baik. Daftar pustaka ditulis dengan spasi tunggal, dan jarak pustaka 

pertama dengan pustaka keduanya adalah dua spasi tunggal. 

iii) Mencantumkan hanya pustaka yang telah diterbitkan. 

iv) Menggunakan sistem penulisan nama yang berlaku internasional, nama 

belakang sebagai entry, terlepas apakah nama belakang penulis artikel 

merupakan nama marga atau bukan.  

Sumber bahan kepustakaan atau rujukan adalah semua karya tulis yang 

telah diacu dan menjadi sumber rujukan tulisannya, yaitu tulisan yang telah 

diterbitkan, baik bahan-bahan yang diacu secara langsung dalam teks dan 

yang tidak diacu secara langsung tetapi dianggap berguna untuk 

menambah wawasan pembaca.  

Adapun tata cara penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut: 

i) Daftar pustaka disusun secara alfabetis. 

ii) Nama pengarang sebagai unsur yang selalu ada dalam daftar pustaka 

ditulis sebagai berikut; 

Secara umum penulisan nama pengarang menggunakan susunan balik 

pada nama pengarang pertama, sedangkan ke dua dan seterusnya 

namanya ditampilkan dengan didahului oleh inisialnya (Wisadirana, D., 

E.A. Widjaya, M.A Rahman, B Subiantoro dan D. Sudibyo, 1995). 

iii) Untuk daftar acuan yang tidak diketahui nama penulisnya, maka ditulis 

dengan Anonim. 

iv) Judul karya tulis yang diacu bisa dalam bentuk judul sebuah buku, artikel 

berkala. Bila yang diacu berupa judul buku, maka huruf pertama pada 

semua kata dalam judul ditulis dengan huruf kapital. Anak judul 

sebaiknya dicantumkan untuk membedakan antara buku berseri satu 

dengan yang yang tidak berseri. Judul dan anak judul buku pada 

umumnya dicetak dengan huruf Italic. Sedangkan untuk judul karya 

ilmiah yang merupakan bab buku atau bagian artikel dalam majalah 

ilmiah, setiap huruf pertama pada semua kata dalam judul memakai 
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huruf kapital, diberi tanda petik (“...”) di awal dan di akhir judul, dan judul 

tidak ditulis miring. 

v) Selain nama Pengarang dan Penyunting, Penghimpun dan Penerjemah 

harus ditulis secara jelas dengan menunjukkan fungsinya yang sesuai 

pada bagian buku. Bila dalam buku, risalah atau hasil terjemahan 

tersebut tidak terdapat nama pengarang yang tercantum, maka nama 

penyunting, penghimpun dan penerjemah yang muncul dapat disertakan 

dalam daftar pustaka. 

vi) Apabila buku dalam daftar pustaka merupakan edisi terjemahan, maka 

setelah judul buku tulislah buka kurung “terjemahan” yang diikuti nama 

penerjemah dan tutup kurung. Untuk edisi terjemahan, tahun terbit yang 

digunakan adalah tahun terbit terjemahan. 

Contoh :  

Fisher, B. Aubrey. Teori-teori Komunikasi (terj. Soejono Trimo). Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1986.  

vii) Nama kota penerbitan, nama penerbit, tahun terbit biasanya disebut 

sebagai data publikasi. Nama kota penerbitan ditulis setelah judul buku. 

Sedangkan nama penerbit ditulis setelah nama kota penerbitan, dan 

tahun terbit ditulis setelah nama penerbit. 

viii) Bila seorang (bersama beberapa orang) pengarang yang sama 

menerbitkan lebih dari satu tulisan dalam tahun yang sama, tulisan-

tulisannya dibedakan dengan mencantumkan huruf kecil a, b, c, dan 

seterusnya di belakang tahun tanpa dipisah spasi. 

ix) Apabila buku dalam daftar pustaka itu berupa sebuah artikel dalam 

sebuah kumpulan karangan yang disunting oleh seorang editor, maka 

judul artikel itu diapit tanda petik dua (“.....”), dan judul tidak ditulis miring. 

Contoh :  

Hasan, Alwi. “Peran Media Massa: Peningkatan Mutu Sumber Daya 

Manusia Melalui Pembinaan Bahasa dalam Ragam Bahasa 

Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia”. Semarang: 

Penerbit Citra Almamater, 1997. 

x) Apabila terdapat beberapa buku yang ditulis oleh seorang yang sama, 

nama penulis hanya ditulis untuk yang pertama saja, sedangkan di 

bawahnya cukup ditulis _____ sepanjang 1,5 cm. 
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Contoh:  

Denzim, Norman K. The Research Act in Sociology. London: Butterworth, 

1970. 

 

_______.The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological 

Methods. New York: McGraw-Hill, 1978. 

xi) Apabila terdapat sebuah buku yang ditulis oleh lebih dari satu orang 

(2,3,4, dstnya) semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak 

boleh hanya ditulis penulis pertama ditambah dkk. Atau et al. 

Contoh : 

Berelson, B.R., Paul. F. Lazarfeld., dan W.N. McPhee. Voting. Chicago: 

University of Chicago Press, 1954. 

 

Soepomo Poejosoedarmo, Koendjana Th, Gloria Soepomo, Alif, dan 

Sukarso. Tingkat Tutur Bahasa Jawa. Jakarta: Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. 

Tidak boleh hanya ditulis : 

Berelson, B.R. dkk.et al. PPPPPPPPPPPPPP. 

xiv) Daftar pustaka yang diambil dari sumber internet perlu dicantumkan 

penulis, judul, kode website dan waktu pengaksesan, tahun. 

Contoh: 

Evans Public Library Board of trustees. “Evans Public Library Strategic 

Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach.” Evans Public Library. 

http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html  (diakses 1 Juni, 

2011). 

 

Bila sumber web tidak memiliki nama penulis, maka dapat ditulis: 

The Baha is of the United States. “Education” The Baha I Faith. 

http://www.bahai.us/content/section/7/3/6  (diakses 28 Maret, 

2012) 

 

xv) Urutan penulisan dalam daftar pustaka yaitu; nama penulis titik,  judul 

--- 1,5 cm--- 
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buku dicetak miring, nomor jilid atau edisi titik, kota penerbit titik dua, 

nama penerbit koma, kemudian tahun terbit titik. 

 

Beberapa Contoh Penulisan Daftar Pustaka: 

Abdullah, Taufik dan M.D Rusli Karim. Metodologi Penelitian Agama, 

Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1989. 

 

Anonim. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Bidang 

Ilmu Sosial, 1993.   

 

Chambers, Robert. Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara 

Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996. 

 

Clifford Geertz. Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa. 

(Terjemahan Aswab Mahasin dengan Kata Pengantar Parsudi 

Suparlan). Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya, 1983. 

 

Meadow, Robert. G. Politics As Communication. New Jersey: Ablex 

Publishing Corporation, 1980. 

 

Taylor, Steven J. and Robert Bogdan. Introduction to Qualitatif Research 

Methodes; The Search for Meaning. New York: John Wiley and 

Sons, 1984. 

 

Ritzer, George. Modern Sociological Theory. New York: Mc GrawHill 

International, 1996. 
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