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BAB. I
PENDAHULUAN

A. PETUNJUK UMUM
1. Beban Kredit

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mega Rezky Makassar 
mengelolah enam (6) program studi, yaitu S1 Keperawatan, Ners, 
DIV Bidan Pendidik serta program studi  DIII. Kebidanan, DIII. 
Analis Kesehatan, DIII. Farmasi. Dalam proses pembelajaran di 
enam program studi tersebut, mahasiswa diwajibkan melaksanakan 
kegiatan penelitian bagian dari kurikulum dengan sebutan Skripsi 
bagi S1 dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi program D3.
Beban kredit untuk skripsi ditetapkan sebesar 6 sks dan untuk 
Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebesar 3 sks dengan urutan kegiatan 
sebagai berikut:
a. Penyusunan proposal sampai dengan ujian proposal.
b. Pelaksanaan peneitian, dan
c. Penulisan Skripsi dan Karya Tulis Imiah (KTI) dan diakhiri 

dengan ujian Skrips atau ujian Karya Tulis Ilmiah.

2. Sifat dan Ruang Lingkup Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah 
(KTI)

Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah pada semua program studi di 
STIKes Mega Rezky Makassar bersifat penelitian yang sesuai 
dengan cabang ilmu masing-masing program studi, artinya bidang 
keilmuan harus merupakan bagian pokok dasar permasalahan yang 
diteliti
Ruang lingkup atau batasan penelitian yang dipakai sebagai acuan 
adalah semua kegiatan penelitian,observasi, penyelidikan, dan 
percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu, unttuk 
mendapatkan fakta sebagai jawaban pemecahn maslah yang 
diteliti.
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Secara mendasar Skripsi atau Karya Tulis Ilmiah dibagi menjadi 
dua kelompok yaitu:
a. Penelitian Eksperimen

Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dapat 
mengendalikan dan memanipulasi variabel bebas dalam 
penelitian.
Eksperimen mempertimbangkan variabel perlakuan, variabel 
kontrol, dan variabel rambang atau kendali.
Penelitian eksperimen dibedakan menjadi:

1. Penelitian eksperimen laboratorium, mempunyai ciri 
sebagai berikut:
a) Dilaksanakan daam ruangan teratas, dengan 

pengendalian variabel bebas yang sangat ketat.
b) Mudah dilaksanakan randominasi.
c) Internal validity tinggi (dapat  diterapkan dalam 

keadaan yang sama, dengan tingkat keberlakuan yang 
tinggi)

d) Eksternal Validity rendah (tidak dapat digeneralisasi 
terhadap kondisi yang berainan).

e) Bersifat menguji hipotesis atau teori, bukan untuk 
pemecahan masalah yang berhubungan dengan praktis.

2. Penelitian eksperimen lapangan, mempunyai ciri sebagai 
berikut:
a) Dilaksanakan dalam lingkungan alami dengan keadaan 

wajar,pengendalian variabel bebas maksimal.
b) Sulit melaksanakan randominasi.
c) Eksternal validity (dapat digeneralisasikan pada 

populasi)
d) Bersifat menguji hipotesis, teori, atau mencari 

pemecahan masalah yang berhubungan dengan praktis.
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b. Penelitian ex post  facto
Penelitian ex post facto adalah penelitian empiris,peneliti tidak 
dapat mengendalikan varibael-variable bebas secara langsung, 
karena variabel tersebut telah terjadi atau variabel tersebut 
tidak dapat dimanipulasi

Ciri-ciri penelitian ex post facto adalah:
1) Variabel bebas tidak dapat dimanipulasi.
2) Variabel yang diamati hanya akibatnya.
3) Kesimpulan berdasarkan pada suatu prasangka (cenderung 

untuk memilih apa yang sebelumnya terjadi sebagai 
penyebabya).

4) Kebenaran hipotesis masih diragukan.
5) Randominasi tidak dapat dilakukan secara sempurna.
6) Objek penelitian dikelompokkan berdasarkan self selection.
7) Dianjurkan untuk menguji beberapa hipotesis alteratif atau 

hipotesis control (tidak dibenarkan memihak pada salah 
satu hipotesis).

c. Penelitian Survei, mempunyai ciri sebagai berikut
Penelitian survei adalah jenis penelitian yang mempelajari 
populasi (universal) kecil maupun besar dengan 
mempergunakan dan mempelajari sampel yang berasal dari 
populasi untuk mengungkapkan hal-hal seperti  relative 
insident, penyebaran (distribution).dan pengaruh timbal balik 
antar variabel. Ciri-ciri penelitian survei adalah:

1) Variabel sampel harus representatif dan dapat di 
generalisasi dalam populasi tertentu.

2) Melaksanakan teknik sampling bagi populasi yang besar
3) Jenis data yang dipakai adalah data primer, jika ada data 

sekunder dan tersier hanya sebagai data pendukung.
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d. Penelitian Pustaka, mempunyai ciri sebagai berikut:
1) Data yag diperoleh dapat bersifat kuantitas,kualitas atau 

kedua-duanya.
2) Sumber pustaka yang dipakai minniml 25 sumber pustaka 

dengan rincian:
a) Twst Book 2 (dua) s/d 5 (lima) buah buku.
b) Journal minimal 10 buah yang terdiri dari 5 (lima) buah 

journal non elektronik dan 5 (lima) journal elektronik 
(internet).

c) Sumber referensi lain maksimal 5 (lima) buah buku 
majalah dan lain- lain, misalnya dari instansi. WHO, 
Depkes, Komunikasi pribadi, tesis, dan lain- lain.

3) Pelaksanaan Penyusunan Skripsi/ KTI
Mahasiswa yang akan menyusun skripsi diwajibkan 
mengikuti tata cara sebagai berikut:
a. Skripsi diajukan dimulai Semester VII dengan judul dan 

permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-
masing program studi.
Pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi.

b. Mahasiswa dapat mengajukan usulan skripsi jika 
memenuhi ketentuan
1) Untuk program Studi  S1 Ilmu Keperawatan telah 

menempuh sekurang-kurangnya138 sks, dan telah 
menempuh mata kuliah Metedologi Penelitian.

2) Untuk Program Studi S1 Farmasi telah menempuh 
138 sks.

3) Untuk program studi DIV Bidan Pendidik telah 
menempuh sekurang-kurangnya 104 sks, dan telah 
menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian.

4) Untuk Program studi D3 Kebidanan telah 
menempuh sekurang-kurangnya 110 sks.

c. Setiap mahasiswa wajib mendapatkan bimbingan 2 
orang dosen yang terdiri dari: Dosen Pembimbing Satu
(utama) dan seorang dosen pembimbing pendamping
(dua)
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Mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut 
memberitahukan kepada dosen pembimbing Akademik dan 
Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan 
selanjutnya mahasiswa tersebut dapat menyusun proposal, 
melakukan penelitian, serta dilanjutkan dengan menyusun 
laporan penelitian.

4) Tugas dan Kewajiban
Dalam pelaksanaan pembuatan skripsi melibatkan unsur-
unsur utama yaitu : Ketua Program Studi, Sekretaris 
Program Studi, Dosen pembimbing akademik, dosen 
pembimbing utama, dosen pembimbing pendamping, dosen 
penguji, dan mahasiswa itu sendiri dengan tugas dan 
kewajiban masing-masing sebagai berikut:

a. Tugas dan Kewajiban Ketua Program Studi 
1) Menerima dan memeriksa usulan daftar mahasiswa 

sudah memenuhi persyaratan mengajukan usulan 
skripsi/KTI dari sekretaris Program Studi.

2) Mengusulkan kepada Ketua STIKes Mega Rezky 
Makassar melalui Wakil Ketua Bidang Akademik 
tentang daftar nama mahasiswa yang telah 
memenuhi syarat dengan Dosen Pembimbing 
Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping untuk 
dibuatkan Surat Keputusan.

3) Menetapkan jadwal bimbingan, ujian proposal dan 
ujian skripsi/KTI

4) Bersama-sama Sekretaris Program Studi menyusun 
surat pemberitahuan dan pengumuman kepada 
mahasiswa tentang daftar dosen pembimbing yang 
telah ditetapkan serta jadwal bimbingan serta ujian 
skripsi/KTI.
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5) Bersama-sama Sekretaris Program Studi membuat 
berita acara bimbingan dan ujian skripsi/KTI serta 
memonitor pelaksanaannya.

6) Mengusulkan hasil yudisium ujian skripsi/KTI 
kepada Ketua STIKes Mega Rezky Makassar 
melalui Wakil Ketua Bidang Akademik untuk 
diterbitkan Surat Keputusan Yudisium.

7) Membantu mencarikan jalan keluar kepada 
Pembimbing Utama dan pembimbing pendamping 
jika ada masalah dalam proses pelaksanaan skripsi / 
KTI.

b. Tugas dan Kewajiban Sekretaris Program Studi
1) Menyusun daftar nama mahasiswa sudah memenuhi 

persyaratan mengajukan usulan skripsi/KTI.
2) Mengusulkan kepada Ketua Program Studi daftar 

nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat 
dengan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen 
Pembimbing Pendamping kepada Ketua Program 
Studi.

3) Mengirim Surat Keputusan Ketua STIKes Mega 
Rezky Makassar kepada masing-masing 
pembimbing dengan tembusan kepada Wakil Ketua 
I, II, III, dan IV.

4) Membuat jadwal bimbingan ujian proposal dan 
ujian skripsi/KTI.

5) Bersama-sama Ketua Program Studi menyusun 
surat pemberitahuan dan pengumuman kepada 
mahasiswa tentang daftar dosen pembimbing yang 
telah ditetapkan serta jadwal bimbingan serta ujian 
skripsi/KTI.

6) Bersama-sama Ketua Program Studi membuat 
berita acara bimbingan dan ujian skripsi/KTI serta 
memonitor pelaksanaannya.
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7) Menyusun Surat Keputusan hasil yudisium ujian 
skripsi/KTI kepada Ketua Program Studi.

c. Tugas dan Kewajiban Wakil Ketua Bidang Akademik.
1) Memeriksa usulan Ketua Program Studi tentang 

daftar nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat 
dengan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen 
Pembimbing Pendamping sebelum diajukan kepada 
Ketua STIKes Mega Rezky Makassar.

2) Membuat draf Surat Keputusan Dosen Pembimbing 
Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi/KTI 
yang diusulkan Kettua Program Studi.

3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 
bimbingan dan ujian skripsi/KTI.

4) Memeriksa hasil yudisium ujian skripsi/KTI 
sebelum  diajukan kepada Ketua STIKes Mega 
Rezky Makassar untuk diterbitkan Surat Keputusan 
Yudisium.

5) Membuat draf Surat Keputusan Yudisium hasil 
ujian skripsi/KTI

6) Membantu mencarikan jalan keluar kepada Ketua 
Program Studi jika ada masalah dalam pelaksanaan 
ujian skripsi/KTI.

d. Tugas Dosen Pembimbing Akademik
1) Dosen Pembimbing Akademik (DPA) membantu 

mengarahkan judul skripsi/KTI yang diajukan 
mahasiswa bimbingannya.

2) Membantu memecahkan masalah jika selama proses 
proposal sampai dengan ujian skripsi/KTI 
mahasiswa mengalami masalah.

e. Tugas Dosen Pembimbing Utama
1) Memeriksa dan menentukan kerangka skripsi/KTI 

yang diajukan.
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2) Memberi petunjuk tentang cara:
a. Mendapatkan dan menentukan permasalahan 

dan judul skripsi/KTI
b. Memperoleh pustaka yang diperlukan.
c. Mendapatkan bahan dan alat penelitian.
d. Mengerjakan penelitian.
e. Menyusun hasil penelitian
f. Menganalisis hasil penelitian.
g. Menyimpulkan hasil penelitian.
h. Menyusun laporan hasil penelitian (draf 

skripsi/KTI).
i. Bertanggung jawab penuh atas pengesahan 

skripsi/KTI. 
j. Menandatangani pengesahan skripsi/KTI.
k. Duduk sebagai Ketua Tim Penguji.

f. Tugas Dosen Pembimbing Pendamping
1) Memberikan bimbingan secara aktif atas 

pelaksanaan yang digariskan Pembimbing Utama.
2) Memberikan pengarahan pelaksanaan teknis 

penulisan skripsi/KTI sesuai yang digariskan 
Pembimbing Utama.

3) Membantu mahasiswa dalam pelaksanaan penulisan 
skripsi/KTI sesuai yang digariskan Pembimbing 
Utama.

4) Menandatangani pengesahan skripsi/KTI 
(mendukung persetujuan Pembimbing Utama)

5) Bertugas sebagai sekretaris tim penguji ujian 
skripsi/KTI.

g. Tugas Dosen Penguji
1) Menguji kemampuan mahasiswa dalan penulisan 

skripsi/KTI
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2) Memberi penilaian yang obyektif terhadap 
mahasiswa sesuai dengan petunjuk ujian 
skripsi/KTI.

3) Menyerahkan hasil penilaian dan menerima 
keputusan Ketua Penguji.

h. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa
1) Secara aktif mempersiapkan rencana kegiatan 

penyelesaian skripsi KTI.
2) Mengisi formulir pendaftaran untuk penulisan 

skripsi/KTI yang telah tersedia di program studi.
3) Membuat rencana kegiatan penulisan skripsi/KTI dengan 

memperhatikan contoh pada Buku Panduan Penulisan 
Skripsi/KTI, agar skripsi selesai tepat pada waktunya. 
Dianjurkan rencana kegiatan dapat dilaksanakan kurang 
dari waktu yang ditentukan.

4) Menepati jadwal penulisan skripsi/KTI yang telah 
direncanakan dan disetujui dosen pembimbing.

5) Mengikuti petunjuk Pembimbing Utama dan 
Pembimbing Pendamping

6) Batas Waktu penyelesaian skripsi/KTI paling lama 4 
(empat) semester, jika belum selesai wajib 
dikonsultasikan kepada Dosen Wali dan Ketua Program 
Studi.

7) Diwajibkan melaksanakan seminar ujian proposal, 
seminar ujian hasil penelitian dan ujian akhir 
skripsi/KTI. Teknis pelaksanaannya diserahkan kepada 
program studi masing-masing.

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Mahasiswa diwajibkan mengikiuti tahapan-tahapan secara 
berkesinambungan mulai pembuatan proposal sampai dengan ujian 
skripsi/KTI serta aturan administrasinya.

2. Mahasiswa wajib membuat proposal dan laporan hasil penelitian sesuai 
jadwal yang telah ditetapkan.
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BAB II
FORMAT PENULISAN

A. FORMAT PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN
1. Bagian Umum Proposal Penelitian

a. Sampul Luar
b. Judul
c. Halaman Pengesahan
d. Daftar Isi
e. Daftar Tabel
f. Daftar Gambar
g. Daftar Lampiran

2. Bagian Batang Tubuh Proposal Penelitian
a. Pendahuluan (BAB I)

1) Latar Belakang Permasalahan
2) Perumusan Masalah
3) Tujuan Penelitian
4) Manfaat Penelitian
5) Keaslian Penelitian

b. Tinjauan Pustaka (BAB  II)
1) Hasil Penelitian Terdahulu
2) Kerangka Teori

c. Kerangka Konsep dan Hipotesis
d. Metode Penelitian (BAB III)

3. Bagian Akhir Proposal Penelitian
a. Daftar Pustaka
b. Lampiran

B. FORMAT PENULISAN LAPORAN PENELITIAN
1. Bagian Umum Skripsi/KTI

a. Judul
b. Halaman Pengesahan Pembimbing Utama dan Pembimbing 

Pendamping.
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c. Halaman Pengesahan Ketua STIKes Mega Rezky Makassar dan 
Ketua Program Studi.

d. Halaman Persembahan (kalau ada)
e. Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian
f. Kata Pengantar
g. Daftar Isi
h. Daftar Tabel
i. Daftar Gambar
j. Daftar Lampiran
k. Daftar Arti Singkatan (jika diperlukan)
l. Intisari
m. Abstrak

2. Bagian Batang Tubuh Skripsi/KTI
a. Pendahuluan (BAB I)

1) Latar Belakang
2) Perumusan Masalah
3) Tujuan Penelitian
4) Manfaat Penelitian
5) Keaslian Penelitian

b. Tinjauan Pustaka (BAB II)
1) Hasil Penelitian Terdahulu
2) Kerangka Teori

c. Kerangka Konsep dan Hipotesis
d. Metode Penelitian (BAB III)
e. Hasil Penelitian dan Pembahasan (BAB IV)

1) Hasil Penelitian
2) Pembahasan

f. Kesimpulan dan Saran (BAB V)
1) Kesimpulan
2) Saran-saran

3. Bagian Akhir Skripsi/KTI
a. Daftar Pustaka
b. Lampiran.
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BAB  III
PENJELASAN FORMAT PROPOSAL

DAN SKRIPSI/KTI

1. Bagian Umum
a. Halaman Sampul Luar

Proposal dijilid dengan sampul luar kertas manila (soft cover) 
berwarna sebagai berikut:
1. S1 Keperawatan : Hijau Tua
2. S1 Farmasi : Merah
3. D-IV Bidan Pendidik : Hitam 
4. D-III Kebidanan : Hijau Muda
5. D-III Farmasi : Biru
6. D-III Analis Kesehatan : Coklat

Sampul luar diberi tulisan sama dengan yang tertera pada halaman 
judul dan ditulis dengan tinta hitam.
Skripsi/KTI  dijilid dengan sampul luar kertas tebal (hard cover)
dengan warna yang sama dengan warna sampul proposal (sesuai 
program studinya). Sampul luar diberi tulisan sama dengan yang 
tertera pada halaman judul dan ditulis dengan tinta hitam.
Tahun ditentukan oleh tahun kelulusan mahasiswa dari ujian 
skripsi/KTI.

b. Halaman sampul dalam atau halaman judul
Halaman judul baik pada proposal maupun skripsi/KTI harus memuat 
judul proposal atau judul skripsi/KTI. Lambang STIKes Mega Rezky 
Makassar, nama penulis, nomor mahasiswa, Program studi, Sekolah 
Tinggsi Ilmu Kesehatan (STIKes Mega Rezky Makassar) dan tahun, 
contoh pada lampiran.
1) Judul proposal atau judul skripsi/KTI

Judul harus menggambarkan dan sesuai dengan ruang lingkup 
penelitian, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas sehingga 
tidak menimbulkan masalah (salah persepsi). Judul dibuat 
sesingkat mungkin dianjurkn terdiri dari sepuluh sampai dua puluh 
kata dan tidak ada singkatan.
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2) Lambang STIKes Mega Rezky Makassar
Bentuk Lambang atau simbol harus sesuai dengan bentuk yang 
resmi yang dipakai oleh STIKes Mega Rezky Makassar dengan 
ukuran garis tengah.

3) Nama Penulis
Nama penulis harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat, 
gelar akademik yang telah diperoleh tidak boleh dicantumkan.

4) Nomor Mahasiswa
Nomor mahasiswa ditulis sesuai dengan yang tertulis pada kartu 
mahasiswa.

5) Tujuan Pembuatan skripsi/KTI ditulis seperti contoh di dalam 
lampiran.

6) Tahun skripsi/KTI adalah tahun saat mahasiswa mempertahankan 
skripsi/KTI dalam ujian akhir skripsi/KTI di depan tim penguji.

c. Halaman berita acara ujian/ kelulusan

Halaman berita acara ujian/kelulusan pada skripsi/KTI harus memuat 
judul skripsi/KTI  Lambang STIKes Mega Rezky Makassar, nama 
penulis, nomor mahasiswa, pernyataan kelulusan, tanda tangan tim 
penguji, Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) 
Mega Rezky Makassar, dan tahun.

d. Halaman Pengesahan Pembimbing.

Lembar pengesahan memuat lambang STIKes Mega Rezky Makassar 
tanggal bulan-tahun, persetujuan Pembimbing Utama dan 
Pembimbing Pendamping.

e. Halaman Pengesahan Ketua Program Studi
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Lembar pengesahan ini memuat STIKes Mega Rezky Makassar 
tanggal-bulan-tahun, persetujuan Ketua Program Studi STIKes Mega 
Rezky Makassar.

f. Halaman Persembahan (kalau ada)
Penulis diberi keleluasaan unttuk mencurahkan hati nuraninya dengan 
bahasa tulisan yang tertuang dalam skripsi/KTI (maksimal satu 
halaman).
Uraian dalam halaman persembahan ini, harus disetujuai oleh 
pembimbing. Melatakkan tulisan dalam halaman persembahan bebas, 
(di kanan, kiri, tengah, atau bawah), tetapi ukuran huruf yang 
proposional.

g. Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian
Penulis harus secara jujur menyatakan keaslian penelitian, yang 
penelitian dilakukan bukan merupakan jiplakan tiruan (plagiat) dari 
penelitian sebelumnya.

h. Kata Pengantar
Kata pengantar berisi antara lain:
1) Beberapa penjelasan tentang alasan pemilihan masalah penelitian.
2) Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 

terlaksananya skripsi/KTI.
3) Penjelasan-penjelasan lain, misalnya ada perubahan sedikit dari 

rencana semuala karean ada masalah atau kekurangan-
kekurangan.

4) Kata pengantar tidak berisi kata-kata atau hal-hal yang bersifat 
ilmiah..

i. Daftar Isi
Daftar isi berisi tentang gambaran menyeluruh skripsi/KTI yang 
diajukan dalam suatu urutan butir-butir yang sistematis. Daftar isi 
diketik dengan jarak satu setengah spasi, jika ada dalam satu sub bab 
diketik satu spasi.
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j. Daftar Tabel
Bagian ini dibuat apabila dalam skripsi/KTI terdapat tabel, penomoran 
tabel dilakukan secara berurutan dan memuat judul tabel disertai 
dengan nomor halaman yang bersangkutan, sedangkan antar baris 
dalam judul tabel diketik satu spasi.

k. Daftar Gambar
Bagian ini dibuat apabila dalam skripsi/KTI terdapat gambar atau 
grafik. Pada daftar gambar memuat urutan dari judul semua gambar, 
baik yang berupa grafik, foto, dan bentuk lain. Penulisan antara judul 
gambar diketik satu setengah spasi, sedangkan antar baris dalam judul 
gambar diketik satu spasi.

l. Daftar arti singkatan
Daftar arti singkatan dibuat jika dalam penulisan terdapat lebih dari 5 
singkatan istilah yang digunakan lebih dari satu kali. Singkatan 
disusun secara alphabetis  dan diberi kata perpanjangannya.

m. Abstark

Bagian ini memuat uraian singkat tetapi lengkap tentang:
1) Masalah yang diteliti, ruang lingkup, serta tujuan yang hendak 

dicapai.
2) Metode penelitian yang dipakai.
3) Hasil Penelitian
4) Kesimpulan.
Abstrak ditulis hanya dalam satu alinea dalam satu halaman dan berisi 
tidak lebih dari 250 kata. Abstrak diketik satu spasi dan harus lengkap 
memuat tujuan, materi dan metode penelitian, serta hasil dan 
kesimpulan. Selain itu tidak disertakan sitasi pustaka.
Di bawah baris terakhir, ditulis kata kunci (Key Word) yang terdiri 
dari beberapa kata (maksimal 5 kata) yang menyatakan ke dalam 
indeks mana penelitian dapat dimasukkan. Kata pertama dari kata 
kunci disarankan merupakan kata benda, karena kata kunci 
menyatakan indeks suatu penelitian atau skripsi/KTI. Disarankan urut-
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urutan kata dalam kata kunci mengacu pada urutan-urutan objek, 
perlakuan, ubahan dalam penelitian, dan  bukan merupakan urutan 
kata yang muncul dalam judul penelitian.
Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa 
Inggris. Mengingat abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris 
merupakan terjemahan dari Bahasa Indonesia kedalam Bahasa 
Inggris, dan isinya beruap sesuatu yang sudah terjadi, maka abstrak 
harus menggunakan bentuk past tense.

2. Bagian Batang Tubuh
Bagian batang tubuh atau bagian utama suatu skripsi/KTI memuat tentang 
:
a. Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian untuk menuju ke pokok persoalan yang 
sebenarnya. Pendahuluan berisi.
1) Latar Belakang Masalah

Bagian ini berisi tentang alasan mengapa masalah yang 
dikemukakan perlu diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut perlu 
keterangan singkat baik yang diperoleh dari pustaka maupun 
pengalaman pribadi yang berkaitan erat dan melatarbelakangi 
masalah. Masalah timbul karena adanya kesenjangan antara 
keadaan yang seharusnya dengan keadaan  yang terjadi (fakta) , 
antara teori dan fakta, dan sebagainya.

2) Perumusan Masalah
Bagian ini memuat penjelasan mengapa masalah itu dipandang 
menarik, penting, dan perlu diteliti guna mencari pemecahannya. 
Perumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya.

3) Keaslian Penelitian
Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa 
masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti 
terdahulu atau dinyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu.
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4) Tujuan Penelitian
Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil yang akan dicapai.

5) Manfaat yang diharapkan
Bagian ini berisi uraian tentang manfaat dari hasil penelitian bagi 
pembangunan negara dan atau pembangunan serta penerapan ilmu 
pengetahuan serta bagi masyarakat.

b. Tinjauan Pustaka
Bagian ini memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian 
yang didapat oleh penulis atau peneliti terdahulu yang ada 
hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dan teori yang 
melandasinya.
Tinjauan pustaka ini memuat dua materi yaitu :
1) Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dipergunakan untuk memperkuat 
argumentasi ilmiah peneliti sehingga harus yang relevan dengan 
materi yang diteliti. Suatu karya ilmiah akan lebih tinggi bobot 
keilmiahannya jika diperkuat oleh banyak hasil penelitian 
terdahulu dan teori yang mendasarinya.

Pustaka yang dipergunakan sebaiknya diambil dari buku atau 
publikasi lain yang terbaru dan berasal dari sumber aslinya, 
sehingga tidak akan dijumpai kalimat “Penulis A dalam Penulis 
B”.

2) Landasan Teori
Landasan teori merupakan penjabaran dari teori yang 
dipergunakan dalam memecahkan masalah yang diteliti yang pada 
akhirnya akan menjadi rumusan hipotesis. Landasan teori dapat 
berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-
persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang 
diteliti.
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c. Kerangka Konsep dan Hipotesis
1) Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan bagian laur dari pemikiran peneliti 
yang bersuaha memecahkan masalah dengan cara menghubungkan 
kondisi sebenarnya yang terjadi dan kondisi yang seharunya 
dengan dibantu hasil penelitian terdahulu dan teorinya yang 
mendasarinya.

2) Rumusan Hipotesis
Hipotesis memuat pertanyaan singkat yang dijabarkan dari 
landasan teori dan merupakan jawaban sementara terhadap 
masalah yang dihadapi, tetapi masih perlu dibuktikan 
kebenarannya. Penelitian yang bersifat diskriptif ada kemungkinan 
tidak memerlukan hipotesis.

d. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan uraian terpadu dan sistematis mengenai 
cara mengambil dan menganalisis data yang dikumpulkan.
Dalam bab metode penelitian memuat :

1) Jenis Penelitian
Diterangkan jenis penelitian yang benar-benar untuk memecahkan 
masalah yang terkait dalam penelitian baik secara eksperimen 
ataupun non eksperimen yang terkait dalam penelitian.

2) Identifikasi Variabel.
Diterangkan macam-macam variabel yang terlibat, minimal dua 
variabel yaitu variabel pengaruh dan variabel terpengaruh 
(dependent dan indenpendet variable).

3) Defenisi Operasional
Diterangkan secara jelas definisi operasional dari variabel-variabel 
yang akan dipakai dalam penelitian sehingga dapat dibaca alat 
ukur yang akan dipakai dan data yang didapat.
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4) Metode Pengumpulan Data.
Data atau informasi yang diperlukan dijabarkan secara jelas yang 
meliputi : Lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan 
data, jadwal penelitian, dan lain- lain.

5) Metode Pengumpulan Sampel
Dalam penelitian seringkalli tidak dilakukan peliputan terhadap 
seluruh obyek penelitian yang dikarenakan besarnya populasi. 
Agar bagian dari populasi (sampel) yang terpilih mampu 
memberikan gambaran (generalisasi) kondisi populasi yang 
sebenarnya diperlukan metode sampling yang benar.

6) Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang harus disajikan pada laporan penelitian 
terbatas pada bahan (materi) dan alat utama yang diperlukan untuk 
penelitian dan harus disebutkan spefikasinya. Penliti diwajibkan 
menyertakan gambar atau bagan yang disertai keterangan rinci 
jika alat dibuat sendiri. Bahan alat bantu tidak diuraikan dalam 
laporan penelitian.

7) Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian perlu dijelaskan tentang jenis pendekatan 
yang dipakai untuk mendapatkan data, apakah melalui pendekatan 
laboratorium, klinik, survey. Observasi, atau yang lainnya.

8) Metode Analisis Data
Data yang didapat dianalisis dengan metode yang disesuaikan 
dengan kebutuhan tercapainya tujuan penelitian. Metode analisis 
yang umumnya dipergunakan dalam penelitian adalah dengan 
statistic secara kuantitatif atau kualitatif. Selain itu dapat pula 
berupa analisis statistic parametric atau non parametric.

9) Kerangka Operasional.
Berisi gambar alur atau skema jalannya penelitian.
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e. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang disusun 
terpisah menjadi sub anak judul tersendiri (sub bab) atau menjadi satu 
kesatuan (satu bab).

1) Hasil Penelitian
Hasil penelitian merupakan bagian yang memuat hal yang 
diperoleh setelah penelitian dilakukan.
Hasil penelitian hendaknya disajikan dengan jelas, logis, berkaitan 
yang satu dengan yang lain dan mengarah pada satu tujuan, 
sehingga mudah dimengerti atau dapat member jawaban atas 
permasalahan yang sedang diselidiki. Hasil penelitian dapat 
berupa gambar, tabel, foto, dan grafik yang kesemuanya harus 
disertai nomor dan keterangan atau judul yang jelas, 
sehinggadapat berdiri. Hasil dan kesimpulan analisis statistic 
hendaknya ditulis secara jelasdan merupakan uraian dari hasil 
penelitian.

2) Pembahasan
Bagian ini memuat tentang arti penemuan-penemuan yang telah 
diperoleh kelemahan-kelemahan yang ada, hubungan antara satu 
fakta dengan fakta yang lain, baik fakta yang telah didapat 
maupun yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Hipotesis 
yang telah diuji hendaknya ditelaah secara kritis menurut alur 
yang logis, serta dikemukakan aspek-aspek baru yang penting. 
Hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak beserta 
alasannya.

f. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dan saran diuraikan dalam bentuk anak sub judul yang 
terpisah.
a) Kesimpulan

Bagian ini memuat tentang keputusan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, arti hasil analisis yang telah diuraikan dan implikasi 
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lanjut yang diperlukan. Kesimpulan hendaknya diuraikan secara 
singkat, jelas, padat menurut urutan yang sistematis. Kesimpulan 
itu penting oleh karena itu harus disebutkan dalam intisari dan 
pembahasan

b) Saran
Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, 
dan ditujukan kepada para peneliti bidang sejenis yang ingin 
melanjutkan atau mengembangkan peneliti yang telah dilakukan. 
Saran tidak merupakan kahrusan.

3. Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka

Bagian ini berisi sumber pustaka yang dipergunakan untuk keperluan 
penelitian dimaksudkan agar para pembaca dapat menemukan 
kembali sumber informasi yang dikemukakan atau menjadi dasar 
penelitian. Sumber pustaka dapat berupa buku teks, monograf, 
majalah iliah jurnal ilmiah, makalah seminar, laporan penelitian, 
website dan lain- lain. Sumber pustaka hendaknya berasal dari 
karangan terbaru. Daftar pustaka tidak bernomor dan ditulis lengkap 
dengan menggunakan system nama tahun (system Harvard) sesuai 
urutan alfabetis.

b. Lampiran-Lampiran
Berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian tetapi tidak perlu 
dimasukkan dalam karangan utama, dapat ditulis pada lampiran. 
Lampiran tidak perlu mengganggu isi karangan utama.
Lampiran dapat berisi: Tabel utama, perhitungan-perhitungan, bentuk-
bentuk kuesioner, peta formulir, dokumen asli dan lain-lain (bagian 
ini tidak selalu ada).


