I. PENDAHULUAN
Dalam penulisan skripsi ada dua jenis penelitian yang dapat dilakukan, yaitu :
1. Penelitian Kualitatif
Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang hasil penelitiannya
menghasilkan data deskriptif serta gambaran secara umum apa yang akan
diteliti.
2. Penelitian Kuantitatif
Penelitian kuantitatif merupakan bentuk penelitian yang hasil penelitiannya
menggunakan analisis data statistik untuk mengetahui hasil penelitiannya.

II. SKRIPSI
Penulisan skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) bagian awal, (2) bagian
utama, dan (3) bagian akhir. Isi dari masing-masing bagian akan dijelaskan pada
penjelasan di bawah ini.
A. BAGIAN AWAL
Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman
persetujuan, halaman pengesahan, halaman persetujuan, motto, halaman
persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran,
dan abstrak.
1. Halaman Sampul Depan
Halaman sampul depan memuat : judul skripsi, tulisan skripsi, tujuan penulisan
skripsi, logo Universitas Muria Kudus, Diajukan oleh : nama dan Nomor Induk
Mahasiswa (NIM) penyusun skripsi, instansi yang dituju, dan tahun
penyelesaian skripsi.
2. Halaman Judul
Halaman judul isinya sama dengan halaman sampul depan
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a.

Judul skripsi dibuat sesingkat-singkatnya, ditulis berbentuk piramid
terbalik

b.

Tujuan penulisan skripsi ditulis : Diajukan Kepada Fakultas Psikologi
Universitas Muria Kudus untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Sarjana Psikologi.

c.

Logo Universitas Muria Kudus dibuat berdiameter 5,5 cm.

d.

Nama mahasiswa yang mengajukan skripsi ditulis lengkap (tidak boleh
memakai singkatan) dan tanpa derajat kesarjanaan. Nomor Induk
Mahasiswa dicantumkan di bawah nama.

e.

Instansi yang dituju ialah Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus.

f.

Tahun penyelesaian skripsi ialah tahun ujian skripsi dan ditempatkan di
bawah instansi yang dituju bagian tengah.

Contoh halaman sampul depan dapat dilihat pada lampiran 1.
3. Halaman pengesahan
Halaman ini memuat tanda tangan para penguji dan tanggal ujian.
Contoh halaman pengesahan terdapat pada lampiran 2.
4. Halaman persetujuan
Halaman ini berisi persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing
Pendamping bahwa skripsi siap diujikan, lengkap dengan tanda tangan dan
tanggal persetujuan.
Contoh halaman persetujuan terdapat pada lampiran 3.
5. Motto (bila ada)
6. Halaman persembahan (bila ada)
7. Prakata
Berisi uraian singkat mengenai telah selesainya penulisan skripsi, maksud
penyusunan skripsi, dan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang sudah
membantu dalam proses penyusunan skripsi.
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8. Daftar isi
Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh
tentang isi skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung
melihat suatu bab atau anak sub judul. Daftar isi memuat urutan judul, sub
judul, dan anak sub judul disertai dengan nomor halamannya.
Contoh daftar isi skripsi terdapat pada lampiran 10 dan 11
9. Daftar tabel
Jika dalam skripsi terdapat lebih dari satu tabel (diluar lampiran) perlu adanya
daftar tabel yang memuat urutan judul tabel beserta nomor halamannya.
10. Daftar gambar
Jika dalam skripsi dan lampiran terdapat lebih dari satu gambar, perlu adanya
daftar gambar yang memuat urutan judul gambar beserta nomor halamannya.
11. Daftar lampiran
Daftar lampiran dibuat bila skripsi dilengkapi dengan lampiran yang berisi
urutan judul lampiran dan nomor halamannya.
12. Arti lambang dan singkatan
Bila dalam skripsi terdapat lambang dan singkatan, perlu adanya penjelasan.
13. Abstrak
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, merupakan uraian
singkat tetapi lengkap tentang permasalahan penelitian, tujuan penelitian,
metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak dibatasi maksimal
satu halaman (sekitar 200 kata) dengan jarak ketikan satu spasi dan diberi kata
kunci.
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B. BAGIAN UTAMA

harus ada penguji pengganti atau ujian ditunda hingga waktu yang

Bagian utama skripsi terdiri dari Bab I : Pendahuluan, Bab II : Tinjauan

ditentukan kemudian.

Pustaka, Bab III : Metode Penelitian, Bab IV : Hasil Penelitian dan

h) Mahasiswa memiliki kesempatan untuk menempuh Ujian Skripsi

Pembahasan, dan Bab V : Penutup.

maksimal dua kali. Apabila pada ujian yang kedua kalinya mahasiswa

BAB I

tersebut ternyata tidak lulus, maka mahasiswa tersebut harus menyusun

PENDAHULUAN

skripsi lagi dengan judul yang baru dengan pembimbing yang baru pula.

Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan

i) Pengumuman nilai skripsi (yudisium) dilakukan setelah mahasiswa

manfaat penelitian

merevisi skripsi yang sudah diujikan dan mendapat pengesahan revisi dari

A. Latar belakang masalah

Dosen Pembimbing.

Latar belakang masalah mencakup masalah atau kasus yang terjadi di
masyarakat, pre-elimenari (wawancara awal dengan subjek penelitian), hasil
penelitian yang berkaitan dengan variabel yang hendak diteliti, perumusan
masalah, seberapa penting dan perlunya penelitian dilaksanakan.
B. Tujuan penelitian
Berisi tujuan dilaksanakannya penelitian.
C. Manfaat penelitian
Berisi manfaat dilaksanakannya penelitian, yang meliputi manfaat teoritis dan
manfaat praktis.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
(SKRIPSI KUANTITATIF)
Berisi tentang teori-teori dari variabel yang diteliti. Untuk penulisan tinjauan
pustaka diawali dengan penjelasan tentang teori-teori variabel tergantung
Contoh :
A. Kestabilan Emosi
1. Pengertian Kestabilan Emosi
4
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f) Proses bimbingan skripsi

Menurut Kartono (1995) ….
2. Faktor-faktor …
Menurut ….

3. Ujian Skripsi
a) Pendaftaran Ujian Skripsi dilakukan setelah memperoleh surat keterangan

3. Aspek

lolos screening Turnitin dan mendapat persetujuan dari dosen

Menurut....

pembimbing skripsi dengan melampirkan semua persyaratan ujian skripsi

B. Kemampuan Berpikir

sebagaimana yang terdapat dalam checklist persyaratan.

1. Pengertian

b) Mahasiswa yang akan diuji diberikan surat pemberitahuan ujian.

2. Aspek

c) Pada waktu pelaksanaan ujian Skripsi, mahasiswa harus berpakaian sopan

C. Hubungan Antara Kemampuan Berpikir dengan Kestabilan Emosi

dan rapi (pria berbaju lengan panjang warna putih dan celana hitam,

Menurut …..

sedangkan wanita berbaju lengan panjang warna putih dan rok panjang

D. Hipotesis

hitam)

Berisi hipotesis mayor dan minor dalam penelitian

d) Ujian skripsi dilaksanakan secara tertutup di depan Dewan Penguji.
e) Susunan dewan penguji adalah sebagai berikut :

(SKRIPSI KUALITATIF)

1) Ketua

: Pembimbing Utama

A. Kestabilan Emosi

2) Sekretaris

: Pembimbing Pendamping

1. Pengertian Kestabilan Emosi

3) Penguji

: (a) Pembimbing Utama

Menurut Kartono (1995) ….

(b) 2 Penguji Tamu yang memenuhi kualifikasi

2. Faktor-faktor …

f) Pemberitahuan kesediaan dosen penguji dilakukan 1 minggu sebelum
pelaksanaan ujian berlangsung, pembatalan oleh dosen penguji dapat
dilakukan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian, kecuali untuk

Menurut ….
3. Aspek
Menurut....

keperluan yang sangat penting dan mendadak. Pembatalan kurang dari 3

B. Remaja Dengan Orangtua Tunggal

hari sebelum pelaksanaan ujian maka ujian diusahakan tetap berlangsung

1. Pengertian

sesuai jadwal yang sudah dibuat dan dosen yangbersangkutan akan

2. Karakteristik

digantikan oleh dosen yang lain.

C. Kestabilan Emosi Pada Remaja Dengan Orangtua Tunggal

g) Pada waktu pelaksanaan Ujian skripsi, semua unsur Dewan Penguji harus
hadir lengkap. Apabila salah satu unsur tim penguji tidak hadir maka
40

Remaja dengan orangtua tunggal …..
E. Skema Alur Fikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
(SKRIPSI KUANTITATIF)

1. Pendaftaran Skripsi

Pada bab ini berisi :

Syarat pendaftaran skripsi adalah :
a) Menunjukkan transkip akademik asli yang memuat MK prasyarat

A. Identifikasi Variabel
Berisi identifikasi variable-variabel yang dipakai dalam penelitian

(statistika, Metode Penelitian, Penyusunan Skala Psikologi) dengan
nilai minimal D

B. Definisi Operasional Variabel
Berisi gambaran operasional variabel yang diteliti

b) Mengajukan judul skripsi ke Biro Skripsi
c) Memperoleh Pembimbing skripsi dengan mengisi form A dan Form B

C. Populasi dan Sampel Penelitian
Berisi populasi dan sampel dari subyek yang akan diteliti

d) Melakukan screening terhadap judul skripsi dan memperoleh surat
keterangan lolos screening

D. Metode Pengumpulan Data
Berisi metode serta jenis pengambilan data penelitian

e) Jika ada pengubahan judul yang mencakup penggantian topik/ variabel
skripsi maka mahasiswa diwajibkan untuk mengulang proses pengajuan

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Berisi metode yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas alat

skripsi dari awal.

tes
F. Metode Analisis Data

2. Pembimbingan Skripsi

Berisi metode yang dipakai untuk menganalisis data penelitian

a) Jumlah pembimbing skripsi ada dua, yaitu :
1) Pembimbing Utama
2) Pembimbing Pendamping

(SKRIPSI KUALITATIF)
Pada bab ini berisi :

b) Pembimbing skripsi dapat diganti dengan pengantar/ rekomendasi dari
dosen pembimbing yang bersangkutan disertai dengan alasannya.

A. Metode Penelitian Kualitatif
Berisi definisi dan jenis-jenis penelitian kualitatif
B.

c) Dosen pembimbing ditentukan berdasarkan minat terhadap bidang dan
minat terhadap bentuk skripsi (kuantitatif, kualitatif)

Ciri-ciri Penelitian Kualitatif
Berisi penjelasan ciri-ciri penelitian kualitatif

d) Dosen pembimbing yang ditunjuk memiliki hak untuk tidak menyetujui
penunjukan ini.

C. Subjek Penelitian

e) Jumlah mahasiswa yang dibimbing tiap dosen maksimal 15 orang.
6
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dosen pembimbing dan lolos
screening, maka Biro Skripsi
akan mengeluarkan surat
lolos screening dan Biro
Skripsi mengarsipkan judul
yang sudah disetujui
8.

Mahasiswa
berkonsultasi
dengan dosen pembimbing
skripsi yang ditunjuk oleh
biro
skripsi
sampai
penyusunan skripsi selesai

Berisi penjelasan tentang karakteristik subjek penelitian/informan, cara
pemilihan informan, jumlah informan penelitian, dan lokasi penelitian
D. Metode Pengumpulan Data
Berisi penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai untuk
mengumpulkan data kualitatif
E.

Metode Analisis Data
Berisi penjelasan tentang metode yang dipakai untuk menganalisis data
kualitatif yang dikumpulkan penyusun skripsi

F. Uji Keabsahan Data
Berisi penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk menguji
keabsahan data lapangan

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
(SKRIPSI KUANTITATIF) :
A. Orientasi Kancah Penelitian
Berisi uraian singkat tentang keadaan populasi dalam kaitannya dengan
variabel-variabel yang diteliti
B. Persiapan Penelitian
Berisi uraian tentang persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian,
diantaranya persiapan administrasi dan persiapan alat pengumpul data, yaitu
uraian tentang alat pengumpul data yang akan dipakai dalam penelitian.
C. Pelaksanaan Penelitian
Berisi uraian tentang uji coba alat penelitian pada sebagian populasi dan
selanjutnya pelaksanaan penelitian yang sebenarnya pada subjek penelitian
D. Perhitungan Validitas dan Reliabilitas
Berisi uraian tentang uji validitas dan reliabilitas alat ukur
38

7

E. Analisis Data
Berisi uraian tentang : 1) uji asumsi sesuai dengan teknik analisis datanya, 2) uji

INSTRUKSI KERJA
PENGAJUAN SKRIPSI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MURIA KUDUS

hipotesis untuk menguji hipotesis mayor dan hipotesis minor penelitian.
Analisis statistik harus menggunakan program komputer dengan menyebutkan

DIAGRAM ALIR

nama programnya.

AKTIVITAS
1.

Mahasiswa datang ke Biro
skripsi fakultas

2.

Mahasiswa
berkonsultasi
dengan biro skripsi untuk
mengajukan judul skripsi
sementara
dengan
menunjukkan KRS dan KHS

3.

Apabila
judul
skripsi
sementara diterima, maka
Biro Skripsi menunjuk 2
(dua) dosen pembimbing
sesuai bidangnya

4.

Mahasiswa berkonsultasi ke
dosen pembimbing terkait
judul skripsi yang sudah
disetujui Biro Skripsi

5.

Apabila judul skripsi sudah
diterima oleh pembimbing,
maka dilakukan screening
dengan
tujuan
mengidentifikasi
keaslian
judul tersebut

6.

Apabila judul yang sudah
disetujui pembimbing tidak
lolos
screening,
maka
mahasiswa harus membuat
judul yang baru kemudian
dikonsultasikan kembali ke
pembimbing dan screening
kembali

7.

Mahasiswa
yang
judul
skripsinya sudah diterima
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Mulai

F. Pembahasan
Penjelasan secara teoritis mengenai hasil analisis data yang diperoleh
berdasarkan teori-teori yang ada maupun hasil penelitian terdahulu. Disebutkan

Mahasiswa datang ke Biro
skripsi membawa judul
sementara

juga kelemahan penelitian yang berpengaruh pada hasil penelitian.
Mahasiswa berkonsultasi
judul sementara dan dosen
pembimbing

(SKRIPSI KUALITATIF) :
A. Persiapan Penelitian
Berisi uraian tentang persiapan yang dilakukan sebelum melakukan
penelitian, diantaranya orientasi kancah penelitian dan ijin penelitian.
B. Hasil Penelitian
Berisi uraian tentang identitas informan, hasil observasi serta interview pada
informan, dan skema interpretasi hasil observasi dan interview pada
informan

Mahasiswa mendapat
pembimbing skripsi dari
Biro skripsi

- KRS
- KHS
- Rancangan
judul

diterima
Mahasiswa berkonsultasi
kepada dosen pembimbing
skripsi yang ditetapkan

C. Tabel Analisis
Berisi uraian tentang tema-tema yang ditemukan pada informan sesuai acuan
ditolak

teori ataupun temuan lapangan
D. Kredibilitas Hasil Penelitian

Screening
Rancangan
judul

Pengajuan
judul skripsi

Berisi uraian tentang hasil uji kredibilitas data penelitian
E. Pembahasan
Berisi penjelasan tentang hasil-hasil observasi dan interview pada informan
sesuai dengan skema alur fikir yang dibuat, dapat juga ditambah temuan
lapangan jika ada.
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Selesai

a. Faktor konstitusional. 1) Mekanisme yang menghalangi sistem syaraf
pusat. Hare (1970) mengatakan ...........dst. 2) Kurangnya dorongan emosi.

BAB V

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang ..........dst.

PENUTUP

b. Hubungan kekeluargaan.

Dalam bab penutup termuat simpulan dan saran.

1) Tekanan dan tidak adanya konsekuensi orang tua. Aspek lain yang

A. Simpulan

dikemukakan Buss (1966) menyebutkan ada dua perilaku orang tua

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat tentang hasil penelitian

yang bias membentuk psikopat yaitu :

B. Saran

a) Orang tua yang dingin, adanya jarak dengan anak dan

Berisi saran yang sifatnya aplikatif untuk pihak-pihak yang berkepentingan

berkembangnya hubungan ........dst.

dengan penelitian yang dilakukan. Dapat juga berisi pertimbangan penulis yang

b) Perilaku orang tua yang menyebabkan ketidakmantapan,
dimana perasaan yang tidak stabil ..........dst.

ditujukan kepada peneliti lain dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan,
mengembangkan atau menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan.

C. BAGIAN AKHIR
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.
1. Daftar Pustaka
Daftar pustaka disusun sesuai aturan dari APA (American Psychologist
Assosiation). Untuk referensi jurnal atau penelitian minimal sejumlah 5 jurnal
internasional terkait dengan variabel penelitian yang diteliti.
2. Lampiran
Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi
untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama skripsi.

III. TATA TULIS
Tata tulis meliputi bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, tabel dan gambar,
bahasa, dan penulisan nama.
A. Bahan dan Ukuran
36
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Bahan dan ukuran mencakup naskah, warna sampul, tulisan pada sampul, dan

Lampiran 16. Contoh Penulisan Judul, Sub Judul,Sub Anak Sub Judul, dan

ukuran.

Lain-lain

1. Naskah

BAB. I

Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto 80 gr dan bolak-balik.

JUDUL

2. Sampul
Sampul dibuat dari kertas buffalo atau sejenis dan sedapat-dapatnya diperkuat

A. Sub Judul

dengan karton dan dilapisi plastik. Tulisan yang tercetak pada sampul sama

Kalimat pertama sesudah Sub judul ditulis sebagai alinea baru.

dengan yang terdapat pada halaman judul dan contohnya tertera pada lampiran
1.

1. Anak sub judul
Kalimat pertama sesudah Anak sub judul mulai dengan alinea baru.

3. Warna
Warna sampul ungu

a. Sub anak sub judul. Kalimat pertama yang segera menyusul ditulis satu

4. Ukuran

baris di belakang Sub anak sub judul. Disamping itu sub anak sub judul

Ukuran naskah ialah : 21 cm X 28 cm (kuarto A4)

dapat ditulis beberapa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai Sub anak sub
judul ditempatkan paling depan dan dicetak tebal (bold)
b. Sub anak sub judul merupakan bagian suatu kalimat.

B. Pengetikan
Pengetikan mencakup jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi,
pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul,

BAB II

perincian ke bawah, dan letak simetris

TINJAUAN PUSTAKA

1. Jenis huruf
a. Naskah harus ditulis melalui proses kata (word processor) dengan jenis

A. Perilaku Psikopat

font Times New Roman ukuran 12 dan untuk seluruh naskah harus
memakai jenis huruf yang sama.

1. Pengertian psikopat

b. Kata-kata asing (selain Bahasa Indonesia) diketik dengan huruf
miring.

Menurut Pitcard (Ratus dan Nevid, 1991) psikopat adalah gangguan
..............................

c. Lambang, huruf atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus
ditulis dengan rapi memakai tinta hitam.

…………………………(Pitcard, dalam Ratus dan Nevid, 1991)
2. Sumber dan pembentukan psikopat

2. Bilangan dan satuan
10
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Lampiran 12. Contoh Kerangka Abstrak skripsi Metode Kualitatif

a. Bilangan pada permulaan kalimat ditulis dengan huruf, misalnya :
Sepuluh tahun.

ABSTRAK

b. Bilangan di bawah sepuluh ditulis dengan huruf, misalnya 1 ditulis

HUBUNGAN ANTARA LATAR BELAKANG PSIKOLOGIS DAN

satu, 2 ditulis dus,dst sampai sembilan, sedangkan bilangan di atas 10

EKONOMI DENGAN KECENDERUNGAN PSIKOPAT

dapat ditulis sebagai bilangan, misal 11, 12, dan seterusnya.

PADA ANAK JALANAN

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, misalnya berat badan individu
50,5 kg.
c. Satuan ukuran dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik

(Tujuan Penelitian) ........................................

dibelakangnya, misalnya m, cm, g, kg

dst .............................................................................................dst

3. Jarak baris

(Metode Penelitian) .......................................................

Jarak antara dua baris dibuat spasi dua, kecuali halaman judul, abstrak,

dst .............................................................................................dst

kutipan langsung.

(Hasil Penelitian) ............................................................

Judul daftar (tabel), gambar yang lebih dari satu baris, dan daftar pustaka

dst .............................................................................................dst

diketik dengan jarak satu spasi.

(Kesimpulan) ..................................................................

4. Batas tepi

dst .............................................................................................dst

Batas-batas pengetikan dari tepi kertas, diatur sebagai berikut :
a. Tepi atas

: 4 cm

b. Tepi bawah

: 3 cm

c. Tepi kiri

: 4 cm

d. Tepi kanan

: 3 cm

5. Pengisian ruangan
Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya
pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, dan
jangan sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau akan mulai dengan
alinea baru, persamaan, daftar, gambar, sub judul, atau hal-hal khusus.
6. Alinea baru
Alinea baru dimulai pada pengetikan yang ke 6 dari batas kiri.
34
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7. Judul, sub judul, anak judul dan lain-lain

Lampiran 11. Contoh Kerangka Abstrak skripsi Metode Kuantitatif

a. Judul, harus ditulis dengan huruf besar (kapital) yang dicetak tebal
(bold) semua dan diatur supaya simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi

ABSTRAK

atas tanpa diakhiri dengan dengan titik.
b. Sub judul, ditulis simetris di tengah-tengah, semua kata dimulai huruf

HUBUNGAN ANTARA LATAR BELAKANG PSIKOLOGIS DAN

besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua

EKONOMI DENGAN KECENDERUNGAN PSIKOPAT

dicetak tebal (bold), tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama

PADA ANAK JALANAN

sesudah anak sub judul dimulai dengan alinea baru.
c. Anak sub judul, diketik mulai batas tepi kiri dan dicetak tebal (bold).

(Tujuan Penelitian, Hipotesis) .......................................

Hanya satu huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa

dst .............................................................................................dst

diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai
dengan alinea baru.

(Metode Penelitian) ........................................................
dst .............................................................................................dst

d. Sub anak sub judul, ditulis mulai dari ketikan keenam atau indensi satu

(Hasil Penelitian) ...........................................................

tab diikuti dengan titik dan dicetak tebal (bold). Kalimat pertama yang

dst .............................................................................................dst

menyusul kemudian, diketik terus ke belakang dalam satu baris dengan

(Kesimpulan) .................................................................

sub anak sub judul. Kecuali itu sub judul dapat ditulis langsung berupa

dst .............................................................................................dst

kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai sub anak sun judul ditempatkan
paling depan dan dicetak tebal (bold)
Contoh penulisan judul dan lain-lainnya tertera pada lampiran 16.
8. Perincian ke bawah
Jika ada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah
nomor urut dengan angka atau hubungan digunakan sesuai dengan derajat
perincian. Penggunaan tanda penghubung (-) yang ditempatkan di depan
perincian tidak dibenarkan.
9. Letak simetris
Gambar, tabel (daftar), persamaan, judul, sub judul ditulis simetris antara tepi
kiri dan kanan pengetikan.
12

33

Lampiran 13. Contoh Penulisan Gambar dan Tabel
C. Penomoran
Gambar 1. Proses Karir

Bagian ini menjadi penomoran halaman, tabel (daftar), gambar dan persamaan.
1. Halaman

Perencanaan Karir

Jalur Karir

a. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke abstrak,

Sasaran
Karir

diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil dan ditempatkan di
bagian tengah bawah.
b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pengantar (Bab I) sampai

Pengembangan Karir

halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman.
c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada
judul atau bab pada bagian atas halaman itu. Untuk halaman yang
Tabel 1. Rekapitulasi Kelulusan

demikian nomornya ditulis disebelah tengah bawah.
d. Nomor halaman diketik dengan jarak spasi 3 cm dari tepi kanan dan 1,5

No

Nama

Angkatan

Lama Studi

1

Suyadi

1991

5 tahun

2

Suyono

1992

4,5 tahun

3

Suradi

1992

5 tahun

4

Purwanto

1991

4 tahun

5

Purwono

1993

4 tahun

cm dari tepi atas dan tepi bawah
2. Tabel (daftar)
Tabel diberi nomor urut dengan angka Romawi.
3. Gambar
Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab.

D. Tabel dan Gambar
1. Tabel
a. Tulisan tabel dan nomor tabel ditulis simetris, ditulis dengan huruf
kapital hanya pada awal suku kata dan nomor tabel dengan huruf arab.
b. Judul tabel ditulis dengan huruf kapital hanya pada awal setiap suku
kata di atas tabel secara simetris.
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c. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang dan tidak

Lampiran 8. Contoh Penulisan Daftar Gambar dan Tabel

mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel,
dicantumkan nomor tabel dan kata sambungan, tanpa judul.

DAFTAR GAMBAR

d. Kolom dan baris diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang
satu dengan yang lainnya cukup tegas.

Halaman

e. Kalau tabel lebih besar dari ukuran kertas, sehingga harus dibuat

1. Proses Karir ........................................................................ 5

memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah

2. Persetujuan usulan Penelitian ........................................... 14

kiri kertas (bagian yang dijilid/ dibendel)

3. Usulan Penelitian .............................................................. 18

f. Di atas dan di bawah tabel dipasang garis batas, agar terpisah dari

4. Kerangka Abstrak ............................................................. 23

uraian pokok dalam masalah.
g. Tabel diketik simetris
h. Tabel yang lebih dari dua halaman atau yang harus dilipat
ditempatkan pada lampiran.

DAFTAR TABEL

2. Gambar
a.

b.

Bagan, grafik, peta dan foto semuanya disebut gambar (tidak

Halaman

dibedakan)

1. Rekapitulasi Kelulusan ..........................................

10

Tulisan dan nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan

2. Tingkat Kecerdasan ...............................................

23

simetris gambar, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal suku

3. Hasil Penelitian ......................................................

39

kata tanpa diakhiri dengan titik.
c.

Gambar tidak boleh dipenggal.

d.

Keterangan gambar ditulis pada tempat-tempat yang kosong di
dalam gambar dan jangan pada halaman lain.

e.

Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian
atas gambar harus di letakkan di sebelah kiri atas(bagian yang dijilid/
dibendel)

f.

Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajarwajarnya (jangan terlalu kurus atau terlalu gemuk)
14
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Kalau penulis lebih dari dua orang, maka yang dicantumkan hanya

g.

penulis I diikuti dengan dkk.

Skala pada grafik harusdibuat mudah dipakai untuk mengadakan
interpolasi atau ekstrapolasi.

Contoh : Faham interaksionisme dapat menyatukan ke dua faktor yaitu bakat

h.

Bagan dan grafik dibuat dengan tinta hitam yang tidak larut dalam

dan lingkungan, pemasakan dan belajar dengan cara yang seimbang (Monks

air dan garis lengkap garis lengkap grafik dibuat dengan bantuan

dkk.1989).

kurva Perancis (French curve)
i.

6. Yang diacu lebih dari dua sumber
a. Kalau nama penulis masuk dalam uraian, semua sumber disebutkan

Letak gambar diatur supaya simetris.
Contoh penulisan gambar dan tabel terdapat pada lampiran 13.

Contoh : Menurut Benedict (1934), Kardiner (1945) dan Mead (1958)
penghayatan kemasakan seksual pada remaja sangat dipengaruhi oleh

E. Bahasa

perlakuan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu kebudayaan

1. Bahasa yang digunakan.

tertentu.

Bahasa yang digunakan ialah Bahasa Indonesia baku (ada subjek dan predikat

b. Jika penulis tidak masuk dalam uraian, maka sumber-sumber itu

dan supaya lebih sempurna, ditambah dengan objek dan keterangan).

dipasang tanda titik koma.

2. Bentuk kalimat

Contoh : Penghayatan kemasakan seksual dalam masa remaja sangat

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua

dipengaruhi oleh perlakuan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu

(saya, aku, kami, engkau, dan lain-lainnya), sedangkan saya diganti dengan

kebudayaan tertentu (Benedict, 1934; Kardiner, 1945; Mead 1958).

penulis. Penggunaan kata penulis inipun sedapat-dapatnya dihindari.
3. Istilah
a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah

7. Pengutipan dari sumber ke dua
Penguitpan dari sumber kedua harus menyebutkan nama penulis
aslinya dan nama penulis yang baku atau majalah yang dibaca. Contoh :

diindonesiakan.
b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, tulislah dengan huruf

Thorsten (Attini,1996) menyatakan bahwa faktor ekonomi yang rendah

miring.

menimbulkan kecendrungan perilaku antisocial.

4. Kesalahan yang sering terjadi

Dalam hal ini yang terdapat dalam daftar pustaka hanyalah tulisan
Attini (1996). Sedapat mungkin yang dibaca ialah sumber aslinya.

a. Kata penghubung, seperti “sehingga” dan “sedangkan” tidak boleh
dipakai untuk memulai suatu kalimat.
b. Kata depan, misalnya “pada”, sering dipakai tidak pada tempatnya,
misalnya diletakkan didepan subjek (merusak susunan kalimat)
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c. Kata “di mana” dan “dari”, sering kurang tepat pemakaiannya dan

Lampiran 7. Contoh Cara Penunjukan Sumber Pustaka

diperlukan sama seperti kata “where” dan “of” dalam bahasa inggris,
dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan

Penunjukan sumber pustaka dalam uraian, dapat dijalankan sebagai berikut :

digunakan.

1. Nama penulis pada bagian permulaan kalimat

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

Carson (1980) menyebutkan bahwa psikopat disebabkan oleh toga
faktor utama yaitu faktor konstitusional, faktor hubungan dengan keluarga dan

e. Tanda baca dipergunakan dengan tepat.

faktor kultur sosial. Cara ini hanya berlaku untuk satu alinea.

F. Penulisan Nama

2. Nama penulis pada bagian tengah kalimat

Penulisan nama mencakup penulis yang diacu dalam uraian, daftar

Studi yang dilakukan oleh Elingson (Davidson, 1990) mengatakan

pustaka, nama yang lebih dari satu kata, nama dengan garis penghubung, nama

bahwa pada individu yang berusia antara 30 sampai 40 tahun, dari 1500

yang diikuti dengan singkatan dan derajat kesarjanaan.

penderita psikopat didapatkan 31% sampai 58% menunjukkan beberapa bentuk

1. Nama penulis yang diacu dalam uraian

EEG yang abnormal. Cara ini hanya berlaku untuk alinea yang bersangkutan.

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama
akhirnya saja dan kalau lebih dari dua orang, hanya nama akhir penulis
pertama yang dicantumkan dengan dkk.

3. Nama penulis pada bagian akhir kalimat
Angket merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan

a. Menurut Maslow (1978)“, ……

suatu daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang menjadi subjek

b. Frustasi (Bon dan Smelser, 1943) menghasilkan reaksi....

penelitian (Walgito, 1985). Cara ini hanya berlaku untuk alinea yang

c. Faham interaksionisme (Monks dkk, 1994) dapat menyatukan

bersangkutan.

pendapat.....

4. Penulisan dua orang

d. Menurut Maslow (Azwar, 2001)“,………

Jika penulis terdiri atas dua orang, maka keduanya harus disebutkan.

e. …………………..( Maslow dalam Azwar, 2001)

Contoh : Menurut Maslow dan Mittlaman (Koeswara, 1988) psikopat

Tokoh yang mengacu tulisan pada contoh (c) berjumlah tiga orang yaitu

merupakan gangguan kepribadian yang bersumber pada kehidupan awal di

Monks, Knoers, dan Haditono.

lingkungan keluarga.

2. Nama penulis dalam daftar pustaka
Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak

5. Penulisan lebih dari dua orang

boleh hanya penulis pertama ditambah dkk saja.
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Lampiran 6. Contoh Penulisan Daftar Pustaka

Contoh :
Monks, FJ. Knoers, A.M.P. dan Handitono, S.R. 1994. Psikologi
Perkembangan.......

DAFTAR PUSTAKA

Tidak boleh hanya :
Brigham, J.C..1991. Social Psychology. Second Edition. New York : Harper
Collins Publisher

Monks F.J. dkk. 1994. Psikologi Perkembangan.........
3. Nama penulis lebih dari satu kata

Ecip,S.S..2000. Banser Memang Benar. Republika : 9 Mei 2000, Halaman 4.
Jakarta : PT Abdi Bangsa

Jika nama penulis terdiri dari dua kata atau lebih, cara penulisannya ialah

Hurlock,E.B..1996. Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang
Rentang Kehidupan. Edisi Kelima (Terjemahan oleh Istiwidayanti).
Jakarta : Erlangga.

seterusnya, yang semuanya diberi titik.

nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan tengah dan

Contoh :
a. Sutan Takdir Alisyahbana ditulis : Alisyahbana, S.T

Lambert,M.J. & Bergin,A.E..1999. The effectiveness. dalam A.E.Bergin &
S.L.Garfield (Eds). Handbook of skill. (hlm 1-12). New York : John
Willey, Inc.

b. Donald Fitzgerald Othmer ditulis : Othmer, D.F
4. Nama yang diikuti dengan singkatan
Nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi

Nursiswati,S.1992. Hubungan Antara Tingkat Religiusitas Dengan Kecemasan
Pada Remaja. Skripsi. (Tidak Diterbitkan). Surakarta : Fakultas
Psikologi UMS.
Republika. 2000. Pejabat Harus Publikasikan Kekayaannya. Republika 23-82000 hlm 12. Jakarta : PT Abdi Bangsa
Undang-undang RI nomor 20 tahun 2002, pasal
Ketatanegaraan.1999. Jakarta. Djambatan IKAPI

4(2)

tentang

satu dengan kata yang ada didepannya.
Contoh :
a.. Mawardi A.I ditulis : Mawardi A. I
b. William Dan, Ross Jr. ditulis : Ross Jr., W.D.
5. Nama yang diambil dari kutipan buku atau lainnya
a. Menurut Maslow (Hadi 1978), ……

U.S. Bereau of Labor Statistics. 1998. Union Members Summary Developments
in
Labor-Management
Relations.
diperoleh
dari
http://stats.bls.gov/newserls.htm
Wiersman,U.J. 1990. Gender deiffrences in job attribute preference: work-home
role confict and job level as mediating variables. Journal of
occupational Psychology, 63, 231-243. new York : HML, Inc

b. ……………(Maslow, dalam Hadi 1978), ……
6. Derajat kesarjanaan
Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan, kecuali dalam kata
pendahuluan.

G. Penulisan Kutipan
28
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Penulisan teori atau pendapat dari orang lain selalu diawali dan diakhiri dengan

D. Skema

tanda kutip :

Alur

Fikir...............................................................

Menurut Maslow “Hirarki kebutuhan manusia........”(Sutopo, 2007)
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26
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BAB IV. PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Halaman Sampul
Bahan, warna dan isi tulisan halaman sampul abstrak skripsi adalah hampir

A. Persiapan Penelitian

sama dengan bahan, warna dan isi tulisan pada halaman sampul skripsi.

B. Hasil Penelitian

Bedanya hanyalah tulisan skripsi pada halaman sampul skripsi diganti menjadi

C. Tabel Analisis

jurnal

D. Kredibilitas Hasil Penelitian

B. Abstrak

E. Pembahasan

Abstrak dibuat sama seperti abstrak yang terdapat dalam skripsi.
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

C. Pendahuluan
Pendahuluan juga dibuat sama seperti pada skripsi dengan perbedaan tidak ada

A. SIMPULAN

hasil preelimenari dan lebih ringkas.

B. SARAN

D. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka juga dibuat sama seperti pada skripsi dengan lebih ringkas.

DAFTAR PUSTAKA

E. Metode Penelitian

LAMPIRAN

Metode penelitian juga dibuat sama seperti pada skripsi dengan lebih ringkas.
F. Pembahasan
Pembahasan juga dibuat sama seperti pada skripsi dengan lebih ringkas.
G. Simpulan dan Saran
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Lampiran 5. Contoh Daftar Isi Penelitian Kualitatif

Kesimpulan dan saran juga dibuat sama seperti pada skripsi dengan lebih
ringkas

DAFTAR ISI

H. Daftar Pustaka
Halaman

Daftar pustaka juga dibuat sesuai dengan pustaka yang digunakan.

HALAMAN SAMPUL DEPAN ...................................................

i

HALAMAN JUDUL .....................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................

iv

HALAMAN MOTTO (bila ada) ...................................................

v

HALAMAN PERSEMBAHAN (bila ada) ....................................

vi

PRAKATA ....................................................................................

vii

DAFTAR ISI .................................................................................

viii

DAFTAR TABEL (bila ada) .........................................................

ix

DAFTAR GAMBAR (bila ada) ....................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN (bila ada) .................................................

xi
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xii

ABSTRAK ......................................................................................

xiii
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