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KATA PENGANTAR 

 

 

 Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang harus dibuat oleh 

mahasiswa S1 Psikologi khususnya mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi 

sebagian dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Psikologi. 

 Buku panduan penulisan skripsi ini merupakan edisi ke 4 yang disusun 

sebagai bentuk revisi terhadap buku panduan terdahulu dengan menyempurnakan 

beberapa bagian-bagian yang dirasa penting untuk diperjelas, disederhanakan, 

dihilangkan maupun ditambahkan. Adapun revisi dalam pedoman ini secara garis 

besar mengalami perubahan pada format penulisan Bab-subbab, tabel, gambar, 

sitasi, penulisan daftar pustaka, dan pelaporan statistik. Format yang dipadukan 

dalam pedoman ini merujuk pada Publication Manual of the American 

Psychological Association (APA) 7th edition. Pedoman ini merupakan pedoman 

resmi yang diikuti oleh segenap sivitas akademika khususnya Progam Studi 

Psikologi. 

 Buku ini disempurnakan berdasarkan hasil workshop internal Program 

Studi Psikologi sebagai pedoman bagi Dosen pembimbing maupun mahasiswa 

sehingga didapatkan suatu bentuk keseragaman dalam tata cara penulisannya. 

Tentu saja, tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada yang sempuna kecuali 

Allah SWT. Kekurangan yang mungkin didapat dalam penulisan buku panduan 

edisi ke 4 ini tidak mungkin diketahui jika tidak ada saran dan masukan dari 

berbagai pihak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa 

Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran ULM untuk memenuhi sebagian 

persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan S1 Psikologi Universitas Lambung 

Mangkurat. Skripsi berisi paparan atau tulisan hasil penelitian mengenai suatu 

masalah dalam bidang Psikologi dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku 

dalam bidang Psikologi. 

Penelitian adalah kegiatan yang terencana, terarah, sistematik, terkendali, dan 

berupaya untuk memperoleh data tentang suatu masalah pada bidang ilmu tertentu, 

dengan menggunakan metode ilmiah, untuk menjawab pertanyaan penelitian atau 

menguji hipotesis yang hasil akhirnya diharapkan dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

Dalam rangka penulisan skripsi, penelitian dapat dilaksanakan melalui 

pengumpulan data primer dan/maupun sekunder, bentuknya dapat berupa 

penelitian: 

1. Kuantitatif disertai pengumpulan data primer maupun sekunder 

2. Kualitatif disertai pengumpulan data primer maupun sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan atau 

laboratorium, baik melalui wawancara, observasi, tes, maupun hasil pengukuran 

langsung melalui analisis laboratorium. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dengan memanfaatkan hasil pihak lain, seperti kumpulan catatan report, 

dokumentasi, artikel jurnal dan sebagainya. 

 

B.  Kedudukan Skripsi dan Bobot SKS 

Skripsi mempunyai kedudukan yang sama dengan matakuliah yang lain, 

tetapi berbeda bentuk, proses pengajarannya, dan cara penilaiannya. Skripsi diberi 

bobot 6 sks, pengajuan judul dapat dilakukan setelah mahasiswa dapat memenuhi 

persyaratan minimal sks yang sudah ditempuh (120 sks) dan sudah mengambil mata 

kuliah Teknik Penyusunan Skripsi  (TPS). Skripsi merupakan suatu tugas akhir, 

dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kemampuan mahasiswa dalam 

melaksana penelitian. Penelitian yang mendasari penulisan skripsi dapat berupa 

penelitian dasar Psikologi (basic research) maupun penelitian terapan (applied 

research); sesuai dengan minat intelektual mahasiswa, dengan mempertimbangkan 

bidang fokus PS Psikologi Fakultas Kedokteran ULM yaitu Psikologi Lingkungan.  

 

C.  Tujuan Skripsi 

Setelah menyelesaikan skripsi, mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Melakukan penelusuran kepustakaan yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Melaksanakan dan menyusun hasil penelitian sendiri sesuai dengan kaidah-

kaidah ilmiah dalam bidang Psikologi. 
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Tujuan diatas mencakup pengembangan kemampuan mahasiswa untuk 

merumuskan, memecahkan maupun mengolah masalah berdasarkan data atau 

informasi tentang masalah tersebut, dengan menggunakan metode ilmiah, dan 

menyajikan dalam bentuk Skripsi sesuai dengan ketetapan yang berlaku di PS 

Psikologi Fakultas Kedokteran ULM. 

 

D.  Materi Skripsi 

Materi skripsi didasarkan atas data dan informasi yang berasal dari penelitian 

laboratorium, atau penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa 

memperoleh pengalaman, penelitian, dan mampu menuangkan hasilnya dalam 

bentuk skripsi. Permasalahan yang akan diangkat menjadi topik skripsi 

dikembangkan dari bidang Psikologi yang diminati mahasiswa, dengan 

mempertimbangkan bidang fokus PS Psikologi Fakultas Kedokteran ULM yaitu 

Psikologi Lingkungan.  

Sebagaimana diketahui, masalah penelitian muncul karena adanya 

kesenjangan antara kondisi ideal (das solen) dengan realitas atau kenyataan faktual 

(das sein). Identifikasi atas masalah yang hendak diangkat ke dalam penelitian 

sebaiknya memperhatikan beberapa hal, seperti: nilai penelitian, kelayakan 

penelitian, dan kesesuaian dengan kualifikasi peneliti. Nilai penelitian berarti 

bahwa masalah yang diteliti setidaknya menunjukkan orisinalitas maupun 

aktualitasnya, serta memiliki manfaat teoritik, praktis dan operasional. Kelayakan 

penelitian menunjukkan bahwa masalah penelitian dapat diteliti maupun diuji 

sesuai kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah, serta data penelitian yang diperoleh 

dapat dianalisis secara ilmiah sesuai dengan etika penelitian. Kesesuaian dengan 

kualifikasi peneliti menunjukkan bahwa peneliti tertarik dengan masalah penelitian, 

dan masalah tersebut harus sesuai dengan jenis dan tingkat kualifikasi atau keahlian 

peneliti. 
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BAB II 

MANUAL PROSEDUR 

 

A.  Pendaftaran 

 Mahasiswa yang jumlah SKSnya telah mencapai 80%  dari total SKS (120 

SKS) termasuk yang sedang ditempuh dan sedang atau telah mengambil mata 

kuliah metodologi penelitian dapat mengajukan pendaftaran skripsi ke Prodi 

dengan menyerahkan : 

a) Transkrip nilai 

b) Fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku 

c) Fotocopy KRS 

d) Membayar iuran Skripsi 

 

B.  Prosedur Pengajuan Judul Skripsi 

1. Mahasiswa mengajukan judul skripsi kepada Koordinator P2M & KTI Prodi 

Psikologi. 

2. Sebelum judul ditentukan diterima atau ditolak, Koordinator P2M & KTI Prodi 

Psikologi bersama dengan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen pengampu 

matakuliah Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  me-workshopkan 

judul yang diajukan. 

3. Setelah judul skripsi diterima, maka dilanjutkan dengan pembuatan proposal 

Skripsi 

 

C.  Prosedur Penentuan dan Penggantian Pembimbing Skripsi 

1. Persyaratan Pembimbingan 

 Selama proses penyusunan dan penulisan Skripsi ini, mahasiswa harus 

dibimbing oleh tim pembimbing dengan syarat sebagai berikut: 

a) Pembimbing Utama diutamakan  dosen tetap FK ULM dengan jabatan 

fungsional serendah-rendahnya asisten ahli, berkualifikasi serendah-rendahnya 

S2/spesialis atau Lektor kualifikasi S1. Apabila dapat ditetapkan dosen luar 

biasa (tidak tetap yang mengajar di FK ULM) dengan jabatan fungsional 

serendah-rendahnya lektor IIIC kualifikasi S2/spesialisas (lebih tinggi dari 

dosen tetap fakultas). 

b) Pembimbing Pendamping diutamakan dosen tetap FK ULM dengan 

kepangkatan serendah-rendahnya IIIa berkualifikasi S1, apabila dapat 

ditetapkan dosen luar biasa (tidak tetap yang mengajar di FK ULM) dengan 

kepangkatan serendah-rendahnya III/C (lebih tinggi dari dosen tetap fakultas). 

Dosen kontrak yang mempunyai NIDK juga diperbolehkan menjadi 

pembimbing pendamping.  

2. Penentuan dan Penggantian Pembimbing Skripsi 

a) Penentuan pembimbing skripsi dilakukan oleh pembantu dekan (PD) I 

berdasarkan usulan Prodi (tembusan ke UP-P2M & KTI Fakultas) 

b) Penggantian Pembimbing skripsi dilakukan oleh PD I apabila : 

1. Salah satu pihak, dosen pembimbing skripsi atau mahasiswa, mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada PD I atau Prodi dengan melampirkan bukti, 

sesuai dengan aturan pada prosedur pembimbingan skripsi. 
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2. Dosen pembimbing Skripsi menyerahkan tugas bimbingannya kepada PD I 

karena mendapat tugas khusus dari FK ULM minimal 3 bulan secara terus 

menerus. 

c) Pemberitahuan tentang pembimbing pengganti dilakukan oleh akademik 

paling lambat 3 hari setelah surat pemberitaan atau penyerahan 

pembimbingan diajukan. 

d) Penggantian pembimbing dapat bersifat permanen sesuai dengan 

pertimbangan PD I/ Ketua UP-P2M & KTI (usulan Prodi).  

 

D.  Prosedur Pembimbingan Skripsi 

1. Mahasiswa yang judul Skripsinya telah disetujui oleh prodi, maka wajib 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan. 

2. Jadwal bimbingan ditentukan mahasiswa bersama dengan dosen 

pembimbingnya. 

3. Setiap kali melakukan pembimbingan, mahasiswa harus membawa kartu 

pembimbingan skripsi untuk dimintakan tanda tangan dosen 

pembimbingnya. 

4. Mahasiswa yang tidak melakukan bimbingan dalam waktu yang telah 

ditentukan selama 3 kali berturut-turut  tanpa alasan yang dapat diterima 

akan diberikan peringatan secara tertulis oleh ketua UP-P2M & KTI 

berdasarkan masukan atau pertimbangan dari pembimbing yang diajukan ke 

Prodi. Apabila setelah 2 minggu peringatan pertama tidak diindahkan, 

dikeluarkan peringatan kedua. Apabila setelah 2 minggu peringatan kedua 

tidak diindahkan maka dikeluarkan peringatan ketiga. Apabila peringatan 

ketiga tidak diindahkan, dosen pembimbing berhak mengajukan keberatan 

secara tertulis dan mengembalikan tugas pembimbingannya kepada ketua 

UP-P2M & KTI. Ketua UP-P2M & KTI melalui PD I berhak menentukan 

dosen pembimbing pengganti tanpa persetujuan mahasiswa. 

5. Apabila dalam jangka waktu satu semester mahasiswa tidak dapat 

menunjukkan kemajuan Skripsinya, maka fakultas berhak mengadakan 

evaluasi. Evaluasi diadakan dengan mempertimbangkan keterangan yang 

diberikan oleh pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan untuk 

menentukan diteruskannya Skripsi tersebut atau harus diganti topik lain 

dengan mengikuti penulisan dan pengajuan Skripsinya. 

6. Mahasiswa juga berhak mengajukan keberatan apabila dosen 

pembimbingnya tidak menepati waktu yang telah ditentukan dan tidak 

menggantinya tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

7. Proses pengajuan keberatan dapat dilakukan mahasiswa dengan mengirim 

surat keberatan secara tertulis kepada Prodi kemudian diteruskan ke ketua 

UP-P2M & KTI dengan melampirkan bukti. 

8. Pembimbingan Skripsi dikatakan tidak menepati waktu bimbingan, apabila: 

a. Tiga kali berturut-turut tidak menggantinya tanpa alasan yang dapat 

dipertimbangkan. 

b. Mendapat tugas khusus dari FK ULM minimal 3 bulan secara terus 

menerus yang tidak memungkinkan pembimbingan tanpa 

mengembalikan tugas pembimbingannya kepada Fakultas. 
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9. Dosen pembimbing Skripsi yang mendapat tugas khusus sehingga tidak 

memungkinkan pembimbingan wajib memberitahukan kepada Prodi dan 

mahasiswa bimbingannya. 

10. Apabila tugas pada no 9 menggunakan waktu minimal 3 bulan, maka dosen 

pembimbing Skripsi wajib menyerahkan bimbingannya kepada Fakultas 

untuk dicarikan dosen pembimbing pengganti. 

 

E.  Prosedur Penulisan dan Pengajuan Proposal Skripsi 

1. Mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi 

berhak mengajukan proposal Skripsi. 

2. Proposal Skripsi dapat berdasar pada satu disiplin ilmu atau multidisiplin 

ilmu. 

3. Proposal Skripsi wajib ditulis sesuai dengan aturan penulisan yang telah 

ditetapkan oleh UP-P2M & KTI. 

4.  Dalam pembuatan proposal Skripsi, mahasiswa harus berkonsultasi dengan 

dosen yang ditunjuk. Proses dan waktu konsultasi dikompromikan sendiri 

dengan dosen yang bersangkutan. 

5. Proposal Skripsi diserahkan kepada Prodi. 

6. Penilaian kelayakan proposal (diterima, ditunda, atau ditolak) dilakukan 

oleh TIM penguji yang ditunjuk. Dalam kasus tertentu, ketua UP-P2M & 

KTI dapat meminta pertimbangan reviewer yang ditunjuk. 

7. Proposal dikategorikan diterima apabila topik yang diajukan belum pernah 

dikerjakan, permasalahan dan tujuan jelas, dan datanya dapat dijangkau. 

Apabila topik yang diajukan sudah pernah dibahas tetapi mahasiswa dapat 

menunjukkan kelebihan penelitiannya maka proposal dapat diterima. 

8. Proposal dapat dikategorikan ditunda apabila secara substansial topik yang 

diajukan mempunyai peluang untuk dilanjutkan sebagai skripsi, tetapi 

memerlukan beberapa perbaikan. Proposal yang sudah diperbaiki sesuai 

saran tim penguji diajukan kembali mengikuti prosedur 5, 6 dan 7. 

9. Proposal dikategorikan ditolak apabila terdapat satu atau lebih hal-hal di 

bawah ini : 

a. Topik yang diajukan pernah dibahas orang lain sedangkan mahasiswa 

yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kelebihan penelitian yang 

akan dilakukan. 

b. Topik yang diajukan diluar wilayah kajian. 

c. Permasalahan dan tujuan tidak jelas. 

d. Datanya tidak dapat diambil. 

 

F.  Prosedur Pengajuan Ujian Skripsi 

1. Pengajuan ujian Skripsi diperbolehkan jika proses pembimbingan Skripsi 

telah selesai dan berkas Skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing 

Skripsi untuk diajukan. 

2. Pengajuan ujian Skripsi disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan 

kepada Prodi dengan menyerahkan : 

a. Empat eksemplar skripsi dijilid mika. 
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b. Lembar persetujuan pengajuan ujian Skripsi yang sudah ditandatangani 

oleh dosen pembimbing Skripsi. 

c. Kartu bimbingan skripsi. 

3. Pada saat pengajuan ujian Skripsi mahasiswa wajib mengisi buku daftar 

pengajuan ujian Skripsi dan melengkapi dengan nomor telepon yang mudah 

dihubungi. 

4. Koordinator KTI Prodi menyerahkan daftar mahasiswa yang mau ujian 

Skripsi ke UP-P2M dan KTI. Ketua UP-P2M & KTI menentukan tim 

penguji Skripsi, tempat dan waktu ujian kemudian menyerahkan jadwal 

ujian ke Prodi. 

5. Jadwal ujian Skripsi akan diberitahukan Prodi kepada mahasiswa. 

6. Jadwal ujian dapat diubah oleh ketua UP-P2M & KTI dengan alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Jadwal ujian dua bulan sebelum minggu tenang (semester ganjil/genap) dan 

PAT. Bagi mahasiswa yang memprogram Proposal Skripsi dan Skripsi 

dalam jangka waktu 1 semester, maka ujian Proposal Skripsi dilaksanakan 

pada bulan kedua masa perkuliahan.  

 

G.  Prosedur Penentuan dan Penggantian Tim Penguji Skripsi 

1. Penentuan tim penguji Skripsi dilakukan oleh ketua UP-P2M & KTI. Tim 

penguji Skripsi terdiri ketua merangkat moderator, sekretaris, dan 2 penguji. 

Syarat penguji Skripsi adalah dosen tetap Fakultas Kedokteran ULM, 

minimal bergelar Master. 

2. Apabila ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga salah satu 

atau seluruh anggota tim penguji tidak dapat melaksanakan tugas menguji, 

ketua UP-P2M & KTI berhak mengganti salah satu atau seluruh anggota tim 

penguji tersebut. 

 

H.  Prosedur Ujian, Penilaian, dan Revisi Skripsi 

1. Skripsi diuji oleh tim penguji yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan penguji. 

2. Pada hari ujian, mahasiswa bersangkutan harus : 

a. Melapor kepada Prodi 30 menit sebelum ujian. 

b. Memakai kemeja putih lengan panjang dan celana panjang berwarna 

gelap untuk mahasiswa, dan atasan putih lengan panjang dan rok panjang 

warna gelap untuk mahasiswi. 

c. Bersepatu. 

3. Mahasiswa yang akan diuji mengatur buku-buku referensi di meja ujian 

sebelum tim penguji hadir, kemudian menunggu pelaksanaan ujian di luar 

ruangan. 

4. Mahasiswa yang akan diuji hanya boleh masuk atau keluar dari ruang ujian 

atas izin ketua penguji. 

5. Ujian dipimpin oleh ketua penguji. 

6. Ujian berlangsung paling lama 1 jam. 

7. Sebelum ujian Skripsi berlangsung, ketua penguji memeriksa berkas 

kelengkapan ujian dan membagikan lembar penilaian skripsi kepada tim 

penguji. 
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8. Mahasiswa harus menandatangani berita acara ujian atas permintaan ketua 

penguji. 

9. Ujian diawali dengan presentasi mahasiswa paling lama 10 menit dan 

dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji dan harus 

dijawab oleh mahasiswa sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. 

10. Penilaian Skripsi meliputi 2 komponen dengan prosentasi sebagai berikut : 

a. Penilaian harian dengan prosentase 60% 

b. Penilaian ujian Skripsi dengan prosentase 40% 

c. Selisih nilai antar pembimbing dan penguji maksimal 10 poin. 

11. Setelah ujian selesai, mahasiswa diminta menunggu di depan ruang ujian. 

12. Ketua penguji mengumpulkan lembar penilaian Skripsi yang telah diisi oleh 

anggota penguji dan memprosesnya. 

13. Saat ujian skripsi jumlah nilai dari masing-masing tim penguji dijumlah, 

dibagi 4 (atau disesuaikan dengan jumlah penguji). Hasil nilai ini lalu diolah 

untuk dikonversikan ke dalam  nilai huruf berupa: 

a. 80 – 100 dengan A 

b. 75 – 79,9 dengan B+ 

c. 70 – 74,9 dengan B 

d. < 70 dengan C 

14. Mahasiswa dikategorikan lulus ujian skripsi apabila mendapat nilai 

minimum B. 

15. Setelah nilai dan kategori kelulusan ditentukan, mahasiswa dipanggil untuk 

memasuki ruangan ujian. 

16. Ketua penguji mengumumkan hasil ujian (proposal/akhir), yakni: 

a. Lulus ujian. 

b. Lulus dengan revisi (maksimal 2 minggu) 

c. Tidak lulus dan mengikuti ujian ulang di periode berikutnya 

(maksimal waktu 2 bulan sejak tanggal ujian).  

17. Mahasiswa yang hasil ujian Skripsinya dinyatakan lulus, nilainya langsung 

diberitahukan dan mahasiswa wajib melakukan revisi sesuai dengan 

masukan tim penguji. 

18. Mahasiswa yang hasil ujian Skripsinya dinyatakan lulus dengan ditunda, 

nilai ujian Skripsinya disampaikan setelah revisi yang dilakukan sesuai 

dengan masukan tim penguji. 

19. Mahasiswa yang hasil ujian Skripsinya dinyatakan tidak lulus harus 

berkonsultasi kembali dan menempuh ujian ulang dengan tim penguji yang 

sama. Mahasiswa tersebut harus mengikuti prosedur pengajuan ujian 

Skripsi. 

20. Revisi Skripsi yang sudah diujikan harus dilakukan dengan mengikuti 

saran-saran tim penguji dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

21. Apabila waktu yang telah ditentukan  tidak ditepati mahasiwa, pengurus 

jurusan berhak menyampaikan peringatan dan apabila sampai dengan 2 kali 

periode wisuda revisi belum dikonsultasikan, maka nilai yang telah 

diperoleh dibatalkan dan mahasiswa bersangkutan  harus menempuh ujian 

ulang. 
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22. Hasil revisi yang telah disetujui wajib mendapat pengesahan tim penguji 

pada lembar pernyataan bahwa skripsi layak digandakan dan mahasiswa 

menyerahkan ke UP-P2M & KTI Fakultas. 

23. Hasil revisi Skripsi diserahkan mahasiswa ke UP-P2M & KTI Fakultas, 

sebelum digandakan format penulisan dikoreksi kembali oleh UP-P2M & 

KTI Fakultas. 

24. Untuk aturan ujian daring disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang 

terjadi saat itu.  

 

I.  Prosedur Penyerahan Laporan Skripsi 

1. Hasil revisi skripsi yang telah mendapatkan pengesahan dari tim penguji dan 

ketua UP-P2M & KTI Fakultas dapat digandakan menjadi minimal 4 

eksemplar dan dijilid sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Skripsi yang sudah dijilid harus mendapatkan pengesahan berupa tanda 

tangan dari tim penguji dan Dekan, serta cap Fakultas. 

3. Soft copy skripsi dalam CD dengan format MS Word diserahkan ke Prodi. Satu 

eksemplar diserahkan kepada perpustakaan FK, 2 eksamplar untuk masing-

masing pembimbing dan 1 eksamplar yang lain untuk mahasiswa yang 

bersangkutan. 

4. Mahasiswa menerima bukti pengumpulan Skripsi dari Prodi. 

 

J.  Plagiarisme 

1. Tidak diperbolehkan untuk menampilkan hasil tulisan dari penulis lain 

meskipun tergabung dalam 1 tim penulis.  

2.  Tiap parafrase, kutipan tidak langsung/langsung, menggambarkan ide yang 

mempengaruhi tulisan harus mencantumkan sumber. Tidak diperbolehkan 

langsung melakukan copy-paste kalimat tulisan orang lain tanpa adanya 

sitasi. 

3.  Self-plagiarism adalah menuliskan kalimat, ide, dan konsep dari tulisan diri 

sendiri sebelumnya yang telah dipublikasikan sebelumnya dan diklaim 

sebagai tulisan baru. Untuk itu, plagiarsim dan self-plagiarism sangat 

dilarang dilakukan oleh penulis.  

4.  Aturan penulisan kutipan untuk menghindari plagiarisme dapat dilihat pada 

bagian Bab V, Tata Cara Penulisan. 

 

K.  Sanksi 

1. Sampai dengan saat menempuh ujian Skripsi dengan melalui proses 

pembuktian, bila dianggap Skripsinya tidak sah oleh Fakultas karena adanya 

penyimpangan, kecurangan/plagiat dsb, maka Skripsi dimulai dari proses 

awal. 

2. Apabila skripsi tersebut dapat dibuktikan merupakan tiruan, jiplakan atau 

gubahan dari satu karya ilmiah orang lain, maka mahasiswa yang 

bersangkutan dapat dikenakan sanksi skorsing selama satu semester. 

3. Perbaikan skripsi harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan, 

terhitung sejak ujian skripsi. 
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4. Apabila mahasiswa tidak mengumpulkan laporan skripsi, maka Prodi tidak 

akan memberikan surat bebas skripsi 

5. Apabila mahasiswa melakukan plagiarisme, maka sanksi sesuai dengan 

panduan akademik Prodi Psikologi FK ULM adalah  

a. Teguran, peringatan tertulis, atau penundaan pemberian sebagai hak 

mahasiswa sesuai dengan proporsi plagiat hasil telah dam apabila 

dilakukan dengan tidak disengaja. 

b. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh 

mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai 

mahasiswa, atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus 

dari suatu program sesuai dengan proporsi plagiat hasil telah dan 

apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang. 
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BAB III 

USULAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

 Usulan penelitian untuk proposal skripsi terdiri atas: Bagian awal, bagian 

Utama, dan Bagian Akhir, dengan jumlah halaman tidak lebih dari 20. Untuk 

penegasan, struktur penulisan proposal ini hanya sebagai acuan dan dapat 

dikembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan penelitian.   

 

Proposal  Kuantitatif 

Bagian Awal 

 Hal-hal yang termasuk Bagian Awal adalah: 

Halaman judul 

Lembar persetujuan 

1. Lembar persetujuan pembimbing (untuk melaksanakan seminar) 

2. Lembar pengesahan (laporan proposal skripsi) 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Daftar lainnya 

Bagian Utama  

Bagian Utama usulan penelitian meliputi: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka (variabel tergantung) 

2.2 Tinjauan Pustaka (variabel bebas) 

2.3 Uraian Variabel lainnya (kalau ada) 

2.4 Tinjauan Pustaka Hubungan antar Variabel 

2.5 Landasan Teori 

2.6 Hipotesis 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  

3.2 Identifikasi, Konseptualisasi, dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.3 Subjek dan Tempat Penelitian 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.5 Analisis Data 

Bagian Akhir 

 Pada bagian ini memuat : 

 Daftar Pustaka 

 Lampiran-lampiran 
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Proposal  Kualitatif 

Adapun perbedaannya terletak pada: 

Bab I : 1.2 Fokus Penelitian 

Bab II : 2.1 Kajian Pustaka 

   2.2 Perspektif Teori 

Bab III : 3.2 Unit Analisis 

   3.4 Teknik  Penggalian Data 

   3.5 Teknik Pengorganisasian dan Analisis Data 

3.6 Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian 

 

 

A. Isi Bagian Awal 

 Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang unsur-unsur bagian 

awal yang telah disebutkan di atas, berikut ini yang terkandung dalam masing-

masing unsur tersebut. 

1. Halaman Judul 

 Halaman judul berisi: judul secara lengkap, kata usulan penelitian, nama 

dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), lambang Universitas Lambung Mangkurat 

dengan diameter 3,5 cm, tidak berwarna, dan diikuti dengan nama Universitas 

Lambung Mangkurat, Fakultas, program studi dan waktu (bulan, tahun). Semua 

huruf dicetak dengan huruf kapital. Komposisi huruf dan tata letak masing-masing 

bagian diatur secara sistematis, rapi, dan serasi. Ukuran huruf yang digunakan 

adalah 12-16 point. Contoh halaman sampul dapat dilihat pada lampiran 1a dan 

1b. 

a) Judul penelitian dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan 

dengan jelas masalah yang hendak diteliti, dan tidak  membuka peluang 

penafsiran yang beraneka ragam. 

b) Maksud usulan penelitian ialah untuk menyusun skripsi guna memenuhi 

sebagian syarat untuk memperoleh gelar derajat sarjana.........Fakultas 

Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. 

c) Nama mahasiswa ditulis lengkap. Dibawah nama dicantumkan nomor 

mahasiswa. 

d) Lambang ULM segi lima dengan diameter sekitar 3,5 cm, tidak berwarna. 

e) Instansi yang dituju ialah Fakultas Kedokteran Universitas Lambung 

Mangkurat Banjarbaru. 

f) Waktu pengajuan ditujukan dengan menuliskan bulan dan tahun dibawah 

Banjarbaru. 

2. Lembar Persetujuan dan Pengesahan 

 Ada dua macam lembar persetujuan. Lembar persetujuan memuat 

persetujuan dari para pembimbing. Hal-hal yang dicantumkan dalam lembar 

persetujuan pembimbing adalah : (1) teks usulan penelitian/skripsi 1 oleh.......telah 

disetujui untuk diuji dan diseminarkan, (2) nama lengkap dan nomor induk 

pegawai (NIP) Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping. Contoh lembar 

persetujuan pembimbing yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran 4a.  

 Lembar pengesahan berisi pengesahan skripsi oleh dewan penguji, 

pengesahan ini baru diberikan setelah diadakan penyempurnaan oleh mahasiswa 
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yang bersangkutan sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh para penguji 

pada saat ujian berlangsung. Dalam lembar pengesahan dosen penguji dicantumkan 

tanggal-bulan-tahun dilaksanakannya ujian. Tanda tangan, nama lengkap dari 

masing-masing dewan penguji. 

3. Daftar Isi  

 Di dalam halaman daftar isi dimuat judul bab, judul sub-bab yang disertai 

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

diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul sub-bab hanya huruf awalnya saja 

yang diketik dengan huruf kapital. Daftar isi hendaknya menggambarkan garis 

besar organisasi keseluruhan isi dan diketik 1,5 spasi. Contoh halaman daftar isi 

dapat dilihat pada lampiran 9. 

4. Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, serta nomor halaman untuk 

setiap tabel. Judul tabel harus sama dengan judul tabel yang ada di dalam teks. 

Judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi 

tunggal. Antara judul tabel yang satu dengan yang lainnya diberi jarak dua spasi. 

Jika hanya satu tabel tidak perlu dibuat daftar tabel. Contoh halaman daftar 

tabel dapat dilihat pada lampiran 10. 

5. Daftar Gambar 

 Pada halaman daftar gambar dicantumkan nomor gambar, judul gambar, 

dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Judul gambar yang 

memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal antara judul gambar 

yang satu dengan yang lainnya diberi jarak dua spasi. Contoh daftar gambar dapat 

dilihat pada lampiran 11. 

6. Daftar Lampiran 

 Pada halaman daftar lampiran dicantumkan nomor lampiran, dan judul 

lampiran. Judul lampiran yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan 

spasi tunggal. Antara judul lampiran yang satu dengan yang lainnya diberi jarak 

dua spasi. Contoh lampiran dapat dilihat pada lampiran 12. 

7. Daftar lainnya 

 Jika dalam satu skripsi banyak digunakan tanda-tanda lain yang mempunyai 

makna esensial (misalnya singkatan atau lambang-lambang), maka perlu ada daftar 

khusus mengenal lambang-lambang atau tanda-tanda tersebut. 

 

B. Isi Bagian Utama 

 Bagian utama dari proposal skripsi terdiri dari 3 bab, yaitu Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian. Rincian isi dari masing-masing bab dapat 

dilihat pada pembahasan berikutnya, pada Bab IV. 

 

C. Isi Bagian Akhir 

 Hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam bagian ini adalah yang 

mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian utama. Isi 

yang perlu ada pada bagian akhir adalah (a) daftar pustaka, dan (b) lampiran-

lampiran. 
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1. Daftar Pustaka 

 Bahan daftar pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka harus sudah 

disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai 

bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan kedalam daftar 

pustaka. Sebaliknya semua bahan pustaka yang disebutkan dalam teks skripsi harus 

dicantumkan dalam daftar pustaka. Tata cara penulisan daftar rujukan dibahas pada 

bagian Bab V teknik penulisan, dalam pedoman ini. 

2. Lampiran 

 Dalam lampiran (kalau ada) hendaknya berisi keterangan-keterangan atau 

informasi yang diperlukan pada pelaksanaan skripsi, misalnya surat permohonan 

menjadi responden, kuesioner, instrumen penelitian, data mentah hasil penelitian, 

rumus-rumus statistik yang digunakan (bila perlu), hasil perhitungan statistik, surat 

izin dan tanda bukti telah melaksanakan pengumpulan data penelitian, dan lampiran 

lain yang dianggap perlu dan sifatnya hanya melengkapi usulan skripsi. Setiap 

lampiran diberi nomor urut lampiran dengan menggunakan angka arab.    
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BAB IV 

SISTEMATIKA SKRIPSI 

 

A. Format Umum Laporan Skripsi 

Seperti halnya usulan penelitian skripsi, laporan skripsi terdiri dari : Bagian Awal, 

Bagian Utama, dan Bagian Akhir. Untuk bagian utama dapat dilihat pada bagian 

subbab B. Penelitian Kuantitatif dan C. Penelitian Kualitatif.  

 

Bagian Awal 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN PERNYATAAN 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Bagian Utama 

Sesuai dengan paparan di subbab B dan C. 

 

Bagian  Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul 

Pada bagian halaman judul tidak jauh berbeda dengan contoh proposal, 

hanya saja “Usulan Proposal Skripsi” dijadikan “Skripsi”. Contoh halaman 

sampul dapat dilihat pula pada bagian lampiran 1a dan 1b. 

b. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan memiliki struktur yang terdiri dari Judul, 

dipersiapkan dan disusun oleh penulis, tanggal mempertahankan skripsi 

dihadapan dewan penguji, susunan dewan penguji dan tandatangannya, diakhiri 

oleh ketua program studi. Format dan pencetakan lembar pengesahan disiapkan 

oleh Bagian UPKTI, Skripsi, dan P2M Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran 

ULM.   

c. Halaman Pernyataan 

Pernyataan yang berisikan bahwa skripsi belum pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, disertai dengan tandatangan penulis, materai, dan 

tanggal pembuatan pernyataan. Contoh halaman pernyataan terlampir di 

lampiran 2.  
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d. Abstrak 

Abstrak adalah ringkasan dari penelitian yang jika merujuk ke APA Style 

setidaknya terdiri dari (1) permasalahan yang diteiliti dan penjelasan tujuan 

penelitian setidaknya satu  kalimat, (2) Metodologi yang berisikan karakteristik 

partisipan atau sampel penelitian,  jenis penelitian yang dilakukan dengan 

rincian secara  singkat dan padat, serta alat ukur yang digunakan (3) Temuan 

hasil penelitian, termasuk hasil perhitungan statistik jika diperlukan. (4) 

kesimpulan dan implikasi dari penelitian secara teoretik atau praktik. Pada 

bagian abstrak secara umum formatnya terdiri dari Abstrak, Judul Penelitian, 

Nama Penulis, Isi Abstrak dan Kata Kunci (Contoh format di lampiran). Jumlah 

kata sebanyak 200 kata (Indonesia atau Inggris), kata kunci maksimal 5 kata 

(istilah/suku kata), 1 spasi, dan times new roman 12pt.  

c. Abstract 

Selain itu juga terdapat abstrak berbahasa Inggris dengan format yang sama 

dengan penulisan abstrak Indonesia.  

d. Kata pengantar 

Pada bagian ini berisikan tentang kata pengantar yang ditulis oleh penulis 

skripsi, berisikan ucapan terima kasih, dan diakhiri oleh tempat, tanggal dan 

nama penulis. Contoh dapat dilihat pada lampiran 6.  

e. Daftar isi 

Bagian daftar isi tidak jauh berbeda dengan daftar isi pada proposal, untuk 

itu silahkan lihat contoh halaman daftar isi pada lampiran 9. 

f. Daftar tabel 

Bagian daftar tabel juga jauh berbeda dengan daftar tabel pada proposal, 

silakan dilihat pada contoh halaman daftar tabel lampiran 10. 

g. Daftar gambar 

Bagian daftar gambar  juga jauh berbeda dengan daftar gambar pada 

proposal, silakan dilihat pada contoh halaman daftar gambar lampiran 11. 

h. Daftar lampiran 

Bagian daftar lampiran juga jauh berbeda dengan daftar lampiran pada 

proposal, silakan dilihat pada contoh halaman daftar lampiran di lampiran 12. 

 

2. Bagian Utama 

Untuk laporan akhir penelitian kuantitatif dan kualitatif terdapat beberapa 

perbedaan mendasar. Format lebih jelas dapat dilihat di bagian subbab B dan C. 

 

3. Bagian Akhir 

Untuk bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran, hal ini dijelaskan lebih 

lanjut pada bagian subbab B dan C. 

 

B. Format Penelitian Kuantitatif 

Sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif biasanya terdiri atas 5 

(lima) bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian 

dan pembahasan, serta Kesimpulan dan saran. Setiap bab dipisah per-halaman baru 

dan akan terbagi lagi menjadi beberapa sub bab. Uraian untuk masing-masing bab 

dalam laporan penelitian kuantitatif akan dijelaskan di bawah ini.  
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Pada penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei korelasional 

dan studi komparasi, mengikuti format yang ada di bagian ini. Khusus untuk 

metode eksperimen, ada perbedaan pada bagian Bab III Metode Penelitian, 3.4 

Teknik Pengumpulan Data (Material dan Prosedur Penelitian Eksperimen) dan Bab 

IV Hasil Penelitian.  

 

Ingat, pengaturan besar spasi adalah double-space (2 spasi) untuk teks, pada 

contoh berikut ditulis dengan double-spasi: 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab Pendahuluan ini diarahkan untuk mengungkap dan menjabarkan masalah 

yang hendak diteliti. Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah semestinya diawali dengan fenomena, kasus, atau 

peristiwa nyata hingga data-data statistik mengenai suatu fakta dari variabel 

tergantung (variabel Y) penelitian. Mahasiswa dapat mulai dengan memaparkan 

masalah yang global, nasional, lokal, kelompok, hingga individual, tergantung 

dengan konteks ruang lingkup penelitian. Tulisan dalam bagian ini harus mampu 

menggambarkan konteks atau situasi yang mendasari munculnya permasalahan 

yang menjadi perhatian peneliti yang nantinya akan dioperasionalkan menjadi 

variabel tergantung (variabel Y). Pada bagian konteks munculnya masalah perlu 

ditekankan adanya gap (kesenjangan) antara dasein (fakta) dan dasolen 

(seharusnya). Peneliti juga perlu menjelaskan pentingnya topik penelitian untuk 

diteliti, hal ini tentu bisa dijelaskan dengan menyertakan dampak-dampak yang 

ditimbulkan baik bersifat positif atau negatif.  

Pada latar belakang masalah, penulis harus menunjukkan sekurang-

kurangnya dua penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Peneliti kemudian harus mampu menggambarkan berbagai hal atau faktor-faktor 

yang dapat menjelaskan permasalahan yang akan diteliti (variabel Y). 

Penggambaran dilakukan melalui eksplorasi teoretis maupun empiris terhadap 

faktor-faktor yang mungkin berhubungan atau menjadi penyebab munculnya 

permasalahan yang akan diteliti. Pada bagian ini diakhiri dengan pilihan faktor-

faktor yang dipakai untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, yang 

kemudian akan dioperasionalkan menjadi variabel bebas (variabel X).  

Penggambaran akan konteks permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan 

menunjukkan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris atau kejadian-kejadian 

aktual yang terjadi di masyarakat yang sudah terpublikasikan melalui media massa, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau sumber lainnya. Peneliti dapat 

juga menyertakan data-data statistik untuk menunjukkan aktualitas dan trend atau 

perkembangan fenomena yang menjadi latar belakang masalah penelitian. Peneliti 
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dapat juga menyertakan hasil studi pendahuluannya (pre-eliminary study) atas 

fenomena tertentu, baik berupa data-data kuantitatif maupun kutipan wawancara. 

Berikut ini adalah contoh salah satu paragraf latar belakang masalah yang 

berisikan data dari media massa:  

Setelah melakukan pencatatan data pemilih pemula yang dinyatakan tidak 

memenuhi syarat (TMS) pada Pemilu 2019, Bawaslu seperti yang diberitakan oleh 

Kompas.com (Farisa, 2020) mengidentifikasi 5 temuan di daftar pemilih model A-

KWK berikut: (1) Terdapat 382.024 pemilih pemula dari 235 kabupaten/kota yang 

tidak terdaftar; (2) Terdapat 805.856 pemilih dari 204 kabupaten/kota yang 

dinyatakan TMS; (3) Terdapat 3.331 pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun 

sudah menikah dari 142 kabupaten/kota yang tidak terdaftar; (4) Terdapat 66.041 

pemilih dalam DPK dari 111 kabupaten/kota yang tidak terdaftar; (5) Terdapat 182 

kabupaten/kota dengan pemilih yang terpisah dari TPS-nya. Berdasarkan data 

Bawaslu ini dapat diartikan bahwa persiapan pelaksanaan Pemilu masih belum 

maksimal dan terdapat kekurangan, sehingga ini akan berhambat pada pelaksanaan 

Pilkada serentak 2020.  

Bagian latar belakang masalah ini sebaiknya diakhiri dengan menggambarkan 

pentingnya dilaksanakan penelitian mengenai topik/judul penelitian yang dipilih. 

Peneliti diharapkan mampu menunjukkan bahwa masih terdapat polemik, 

ketidaksepahaman, pandangan-pandangan baru yang masih berkembang, 

membahas interpretasi terhadap hasil-hasil penelitian yang kemungkinan masih 

melewatkan isu-isu yang menarik, bukti-bukti baru yang masih bersifat 

kontroversial dan hal-hal yang dirasa perlu diungkap kembali melalui penelitian ini. 

Paragraf akhir pada latar belakang masalah dari penelitian tentang 

Kecenderungan Perilaku Seks Pra-Nikah pada Usia Remaja Awal ditinjau dari 

Pencapaian Status Identitas Diri dengan Jenis Kelamin sebagai Kovariabel 

(Alfian, 2003, hal. 5): 

Pada penelitian ini, keberhasilan atau kegagalan remaja dalam proses 

pencapaian identitas diri akan dilihat hubungannya dengan kecenderungan 

perilaku seksual pra-nikah di kalangan remaja. Berdasarkan paparan tersebut 

sebelumnya dirasa penting untuk dilakukan penelitian mengenai 

Kecenderungan Perilaku Seks Pra-Nikah pada Usia Remaja Awal ditinjau 

dari Pencapaian Status Identitas Diri dengan Jenis Kelamin sebagai 

Kovariabel.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tulisan pada bagian ini memuat penegasan pertanyaan penelitian yang akan 

dijawab oleh suatu penelitian. Pertanyaan penelitian pada penelitian kuantitatif 

harus menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti serta ruang lingkup 

penelitian. Pertanyaan penelitian kuantitatif ditandai dengan kata tanya “Apakah” 

dan berbentuk kalimat tanya dengan diakhiri tanda tanya “?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tulisan pada bagian ini harus menunjukkan pernyataan yang berisi tentang 

tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian harus terkait 

atau relevan dengan rumusan masalah. Misalnya: “penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat religiusitas remaja dengan persepsi 

terhadap pernikahan dini”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Tulisan pada bagian ini berisi tentang sumbangan/kontribusi positif terkait 

dengan hasil penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Untuk manfaat teoritis berisi keterkaitan hasil penelitian dengan 

pengembangan ilmu psikologi. Manfaat praktis, lebih mengarah pada aplikasi hasil 

penelitian pada umumnya.  

 

1.5 Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Tulisan ini berisikan mengenai paparan studi-studi terdahulu dari sumber 

referensi yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Setiap studi terdahulu 

dibahas per-paragraf dan di setiap paragraf ini diakhiri  dengan kalimat penjelasan 

dari peneliti bahwa perbedaan rancangan penelitiannya dengan studi terdahulu. 

Sehingga tiap paragraf akan memberikan penekanan pada aspek signifikansi, 

kebaruan, pembeda, atau keunikan dari riset yang dirancang oleh peneliti. Bagian 

ini diharapkan tidak hanya berisikan tentang pembeda dari aspek kriteria sampel, 

tetapi fokus pada apa beda secara teoretik (hubungan antar-variabel) dengan studi-

studi terdahulu.   

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi penjelasan atau resensi tentang teori-teori, hasil penelitian 

terdahulu, dan pendapat ahli tentang masalah penelitian, penyebab utama masalah 

penelitian, dan kaitan antara masalah dan penyebabnya. Uraian pada bagian ini 

dimulai dari variabel tergantung atau variabel dependen (variabel Y), kemudian 

variabel bebas atau variabel independen (variable X), dan atau konteks atau ruang 

lingkup penelitian (misalnya: remaja, panti werdha, Sekolah Luar Biasa, dll), kaitan 

antara variabel X dan Y, landasan teori, dan diakhiri hipotesis. Untuk tinjauan 

pustaka, penulis diharapkan membaca dan mengutip dari berbagai buku teks, 

bulletin dan jurnal penelitian, hasil penelitian, serta majalah atau media massa. 

Dalam memilih sumber referensi ini hendaknya diperhatikan kemutakhiran 

(recency), keterkaitan (relevancy), dan bobot kualitas (adequacy) sumber referensi. 

Penulis perlu memberikan kesimpulan menggunakan penjelasan/pendapat 

sendiri dari kajian pustaka untuk masing-masing bagian di penjelasan tinjauan 

pustaka setiap variabel penelitian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa 

tinjauan pustaka bukanlah kumpulan teori-teori yang ada, melainkan teori yang 

relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis juga perlu 

memperhatikan kaitan logis dan sistematis dari teori-teori yang dipaparkan. 

Landasan teori dibuat sesuai dengan kesimpulan kajian pustaka dan tujuan 

penelitian yang telah ditentukan, dan kemudian diakhiri dengan pengajuan hipotesis 

penelitian. 
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Konteks atau ruang lingkup penelitian berisi penjelasan tentang konteks atau 

ruang lingkup dari penelitian. Penjelasan pada bagian ini diharapkan dapat menjadi 

pengantar menuju pembahasan tentang variabel tergantung. Isi uraian disesuaikan 

dengan kaitan logis antara masalah penelitian dengan variabel tergantung. 

 

2.1 Tinjauan Pustaka Variabel Tergantung 

Bagian ini berisi tentang kajian pustaka atas variabel tergantung yang akan 

diukur dalam penelitian. Isi uraian meliputi pengertian variabel tergantung; 

termasuk uraian tentang aspek-aspek dan indikatornya, karena hal ini akan 

membawa konsekuensi pada konseptualisasi dan operasionalisasi variabel.  

2.1.1 Definisi/pengertian variabel tergantung 

Pengertian tentang variabel tergantung yang akan diteliti ini dapat diperoleh 

melalui kajian pustaka. Berdasarkan teori, pendapat atau temuan para ahli dari 

referensi yang diacu, peneliti dapat merangkum beberapa pendapat dalam satu 

kesimpulan, yang selanjutnya dijadikan dasar teori dalam penelitian. Dasar teori 

dapat pula hanya berdasarkan salah satu dari berbagai pendapat ahli, dengan 

mengemukakan pertimbangan dan alasan dari pemilihan teori atau pendapat 

tersebut. Jadi dalam melakukan kajian pustaka, peneliti tidak sekedar melakukan 

kompilasi dari beberapa pendapat atau dari beberapa kajian pustaka, tetapi harus 

menetapkan dasar teori atau konsep yang akan dipakai untuk penelitiannya. 

2.1.2 Faktor-faktor variabel tergantung 

 Selain uraian tentang variabel tergantung, pada bagian ini juga perlu 

diuraikan tentang “faktor-faktor” atau “dimensi-dimensi” atau “aspek-aspek” 

berbagai variabel yang mempengaruhi variabel tergantung. Uraian tersebut 

diperlukan karena selain untuk menjadi dasar bagi munculnya pengukuran, variabel 

bebas dan variabel sertaan lainnya yang akan dibicarakan pada bagian berikutnya, 

juga dapat menjadi dasar pada bagian pembahasan terhadap hasil penelitian. Hal ini 

penting, mengingat variabel dependen merupakan variabel yang menjadi amanat 

utama pada penelitian.  

 

2.2 Tinjauan Pustaka Variabel Bebas 

Sebagaimana pada uraian bagian variabel tergantung, pada bagian ini 

diuraikan dasar teori tentang variabel-variabel bebas yang akan diteliti, yang 

dibangun berdasarkan rangkuman dari kajian pustaka yang diacu atau menetapkan 

satu pendapat di antara kajian pustaka yang diacu tersebut dengan mengemukakan 

pertimbangan dan alasannya. Isi uraian meliputi pengertian variabel bebas; 

termasuk uraian tentang faktor-faktor atau dimensi-dimensi atau aspek-aspek dan 

indikatornya, karena hal ini akan membawa konsekuensi pada operasionalisasi 

variabel.  

 

2.3 Uraian Variabel lainnya (kalau ada), seperti Kovariabel, Variabel 

moderator 

Tulisan pada bagian ini, selain berisi uraian tentang kejelasan mengenai 

variabelnya, sebagaimana pada uraian tentang variabel tergantung dan variabel 

bebas, yang juga penting adalah uraian tentang kepastian keterkaitan variabel ini 

dengan variabel tergantung. Kepastian adanya keterkaitan inilah yang menjadi 
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dasar diperlakukannya variabel ini sebagai variabelsertaan atau kovariabel pada 

penelitian. Untuk sumber referensi, selain mengacu pada berbagai buku teks atau 

teori, terutama harus banyak mengacu pada hasil-hasil penelitian yang relevan 

tentang keterkaitan variabel ini, baik dengan variabel tergantung maupun dengan 

variabel bebas.  

 

2.4 Tinjauan Pustaka Mengenai Dinamika Hubungan Antar Variabel 

Tulisan pada bagian ini berisi uraian mengenai hubungan antar variabel 

tergantung dan variabel bebas, dengan berdasarkan pada teori dan terutama data 

empiris yang ada. Hubungan antar variabel yang dimaksud lebih kearah dinamika 

yang terjadi antara variabel tergatung dan variabel bebas, serta variabel sertaan 

(kalau ada). Apabila tidak ditemukan teori yang menyatakan langsung tentang 

hubungan, maka peneliti perlu menunjukkan benang merah atau keterkaitan antar 

variabel secara runtut dan logis. Bagian ini juga termasuk bagan yang menunjukkan 

alur pemikiran penelitian terkait dengan variabel-variabel penelitian berdasarkan 

kajian pustaka yang telah ditulis sebelumnya.  

 

2.5 Landasan Teori 

Bagian ini mengkaji landasan teori yang digunakan atau dipilih dalam 

penelitian beserta alasannya dan apa yang akan dioperasionalkan nantinya dalam 

pelaksanaan penelitian. Peneliti hendaknya menyebutkan nama-nama penulis 

sumber acuan untuk setiap variabel yang memuat mengenai pengertian dan 

faktor/dimensi/aspek, serta teori dasar yang digunakan untuk menjelaskan variabel 

dan penelitian.  

 

2.6 Hipotesis 

Tulisan pada bagian ini merupakan jawaban sementara yang menyatakan 

hubungan antar variabel berdasarkan landasan teori. Hipotesis yang ditulis adalah 

hipotesis kerja yang menyatakan adanya keterkaitan atau hubungan atau relasi atau 

peranan atau pengaruh atau efek atau perbedaan atau perbandingan tertentu antar 

variabel. Arah hipotesis dapat dicantumkan apabila didukung oleh tinjauan pustaka. 

Jika peneliti memiliki hipotesis mayor dan minor maka disebutkan secara jelas 

bunyi hipotesis mayor dan minornya. Contoh hipotesis adalah “Ada/terdapat 

hubungan antara variabel X dengan variabel Y”, atau atau “Ada/terdapat perbedaan 

variabel Y berdasarkan variabel X”. Untuk bunyi hipotesis disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian. Sertakan juga diagram atau bagan hubungan variabel. 

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya berisi prosedur atau cara yang baku dan 

ilmiah untuk mendapatkan data penelitian. Pada bagian ini, penulis harus 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai cara-cara yang 
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digunakan dalam menjalankan penelitian. Gambaran yang terstruktur dan jelas ini 

memungkinkan pembaca untuk mengadakan penelitian yang serupa. Bab ini berisi 

tentang tipe penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional, subjek 

penelitian, alat pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Bagian ini berisi rancangan penelitian yang akan digunakan pada penelitian. 

Rancangan penelitian adalah sebuah rencana yang rinci dan detail yang mengenai 

sebuah penelitian. Pada bagian ini peneliti menuliskan rancangan penelitian yang 

akan digunakan contohnya rancangan penelitian kuantitatif jenis survei 

korelasional, survei cross-sectional, dan lain-lain. Peneliti menyebutkan pilihan 

rancangan penelitian dan pengertian rancangan penelitiannya dengan mengacu 

pada sumber pustaka. Peneliti juga  perlu menjelaskan alasan ilmiah kenapa 

menggunakan pendekatan metode penelitian tersebut. 

Bagi penelitian dengan metode eksperimen, diterangkan bagaimana desain 

eksperimen pada bagian ini. Berapa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Jelaskan mengapa memilih desain eksperimen tersebut. Gambarkan manipulasi 

yang diberikan secara umum, tetapi lebih detail nanti manipulasi dijelaskan pada 

poin 3.4 Teknik Pengumpulan Data (Material dan Prosedur Penelitian Eksperimen).  

 

3.2 Identifikasi, Konseptualisasi, dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Tulisan pada bagian ini hanya memuat identifikasi atas variabel-variabel yang 

ingin diteliti. Variabel dimaksud terdiri atas variabel bebas, variabel tergantung dan 

variabel lain (variabel moderator, variabel kontrol, variabel intervening). Perlu 

diperhatikan bahwa variabel-variabel penelitian yang diidentifikasi pada bagian ini 

diturunkan dari hipotesis penelitian. 

3.2.2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel Penelitian 

Pada bagian ini berisi uraian dua definisi, yakni definisi konseptual dan 

operasional. Secara berurutan, ditulis dulu definisi konseptual satu variabel dan 

dilanjutkan dengan definisi operasional dari variabel yang sama di satu poin 

penjelasan. Dua definisi ini dijelaskan untuk masing-masing variabel, baik variabel 

bebas, variabel tergantung, maupun variabel-variabel lainnya. Definisi konseptual 

adalah pengertian secara teoretik mengenai variabel berdasarkan teori-teori, 

dimensi-dimensi, ataupun indikator-indikator yang dipilih peneliti sebagai bentuk 

“abstraksi”. Berbeda dengan definisi  konseptual, definisi operasional berisikan 

tentang bagaimana variabel tertentu diukur berdasarkan teknik pengukuran dan alat 

ukur yang ditentukan atau bersifat “instruksi” sesuai dengan definisi konseptual 

yang ditetapkan peneliti. Definisi operasional menjelaskan tentang bagaimana 

interpretasi skor variabel (semakin tinggi skor akan mengindikasikan apa, semakin 

rendah skor akan mengindikasikan apa) serta dimensi hingga indikator (jika ada) 

dari sebuah pengukuran. Artinya, definisi konseptual dan operasional ditulis saling 

berkaitan atau searah.  

Sebagai contoh (bukan sebagai standar, tetapi dapat disesuaikan kembali 

dengan kebutuhan): Aksi kolektif didefinisikan secara konseptual sebagai segala 

bentuk aksi atau tindakan sekumpulan orang-orang/individu dari suatu kelompok 
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yang memiliki tujuan untuk mengubah keadaan sosial atau mencapai tujuan 

kelompok. Aksi kolektif didefinisikan secara operasional sebagai total skor dari alat 

ukur pada penelitian yang dilakukan oleh Shadiqi dkk. (2018) yang 

mengindikasikan intensi atau keinginan terlibat pada beberapa aksi atau tindakan 

melalui indikator berikut: (1) aksi damai; (2) aksi dapat dilakukan secara kelompok 

atau individual; (3) aksi dapat dilakukan langsung di lapangan atau secara daring; 

(4) aksi ditujukan pada tujuan kelompok. Semakin tinggi skor pada alat ukur aksi 

kolektif, maka semakin tinggi pula keinginan seseorang terlibat pada aksi-aksi 

kolektif. 

 

3.3 Subjek dan Tempat Penelitian 

Tulisan pada bagian ini berisi identifikasi atas subjek penelitian (misalnya: 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dll.). Pengungkapan 

ciri-ciri subjek penelitian harus relevan dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian, 

terutama ciri-ciri yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yang dianggap penting 

oleh teori dan/atau penelitian-penelitian terdahulu, atau yang bersifat khas. 

Relevansi ciri-ciri subjek dengan penelitian ditunjukkan melalui argumentasi 

penulis atas setiap ciri yang disebutkan. 

Pada akhir bagian ini, penulis harus menjelaskan secara rinci prosedur 

pemilihan subjek penelitian (teknik sampling). Prosedur pemilihan subjek 

penelitian perlu memperhatikan aspek “keterwakilan” populasi dan juga kaitannya 

dengan proses generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis diharapkan 

mengungkapkan ciri-ciri populasi penelitian yang relevan dengan proses 

generalisasi hasil penelitiannya. Apabila peneliti mengetahui jumlah populasi 

secara pasti, maka hal itu perlu dituliskan secara eksplisit. Pemilihan subjek 

penelitian sebaiknya tidak didasarkan pada alasan praktis semata, melainkan harus 

didasarkan pada kajian pustaka yang ada. Peneliti harus menyebutkan target jumlah 

sampel atau responden/partisipan/subjek  dalam penelitiannya, serta menjelaskan 

dasar acuan penentuan jumlah sampel (seperti melalui rumus perhitungan jumlah 

sampel, atau penentuan minimal jumlah sampel dari literatur). 

Selain penjelasan tentang subjek penelitian, peneliti juga perlu menjelaskan 

mengenai tempat penelitian berupa nama lokasi, nama institusi (jika ada). 

Sebaiknya peneliti menyertakan alasan pemilihan tempat penelitian melalui sumber 

referensi atau pendapat argumentasi peneliti. Pada sebuah proposal penelitian, 

peneliti menjelaskan target jumlah sampel dan tempat penelitian untuk data uji coba 

dan data penelitian.   

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data (Material dan Prosedur Penelitian 

Eksperimen) 

Pada penelitian jenis metode survei atau perbandingan gunakan subbab 

“Teknik  Pengumpulan Data”, jika jenis metode eksperimen diganti menjadi 

“Material dan Prosedur Penelitian Eksperimen”. 

Penulis mengawali penjelasan teknik pengumpulan data dengan penjelasan 

bahwa alat ukur adalah jenis adaptasi alat ukur atau modifikasi alat ukur atau 

kombinasi keduanya atau pembuatan alat ukur baru. Pada bagian ini, penulis harus 

mengungkapkan semua instrumen atau  pengukuran yang digunakan untuk 
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mengumpulkan data penelitian setiap variabel. Instrumen pengumpul data 

penelitian kuantitatif dapat berupa angket, kuesioner, skala psikologi, alat tes, dan 

dokumentasi, dengan mempertimbangkan validitas dan reliabilitasnya. Peneliti 

harus termasuk menjabarkan indikator-indikator dari alat ukur penelitian melalui 

tabel blueprint atau rincian alat ukur. Penentuan indikator-indikator alat ukur 

penelitian harus mengacu pada tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya. 

Setiap alat ukur harus dijelaskan bagaimana respon jawaban (pilihan jawaban), 

jenis skala respon jawaban (misal skala likert), skoring respon jawaban  untuk item 

positif (favorable) dan negatif (unfavorable), serta instruksi umum pengerjaan. 

Perlu diperhatikan bahwa alat pengumpul data yang disebutkan di bagian ini 

hanya alat-alat yang dapat mengumpulkan data yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini. Apabila data yang diperoleh hanya untuk memperkaya bahasan 

penelitian, maka alat pengumpul datanya tidak perlu disebutkan (misalnya, 

wawancara tambahan).  

Jika penulis merancang alat instrumen penelitiannya sendiri,maka peneliti 

perlu menjelaskan konstruk teoritik yang diacu, rincian aspek-aspek, serta kisi-kisi 

atau blueprint dari aitem-aitem yang termuat dalam instrumen penelitiannya. Selain 

itu, penulis harus menunjukkan validitas dan reliabilitas dari alat ukur atau 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis setidaknya 

menguraikan jenis validitas dan reliabilitas yang digunakan, metode uji validitas 

dan reliabilitas beserta alasan menggunakan uji tersebut, prosedur uji validitas dan 

reliabilitas, serta kelebihan dan keterbatasan dari metode validitas dan reliabilitas 

yang digunakan. Prosedur dalam pembuatan dan pelaksanaan uji coba alat ukur 

juga harus dijelaskan secara rinci dan sistematis, termasuk hasil uji validitas dan 

reliabilitasnya (misalnya: angka koefisien validitas dan reliabilitas beserta taraf 

signifikansinya, jumlah aitem yang gugur dan valid, serta rentang angka koefisien 

terendah dan tertinggi dari aitem-aitem yang valid. Untuk penelitian eksperimental 

harus menjelaskan isi modul yang digunakan.  

Apabila peneliti menggunakan instrumen penelitian yang dibuat oleh orang 

lain baik berupa adaptasi alat ukur atau modifikasi alat ukur (atau kombinasi 

keduanya), maka peneliti perlu menjelaskan siapa yang membuat instrumen 

tersebut, untuk tujuan apa instrumen tersebut dibuat, pada populasi apa instrumen 

tersebut diujicobakan, dan bagaimana hasil perhitungan validitas dan reliabilitas. 

Jika peneliti memodifikasi suatu instrumen penelitian, maka peneliti harus 

menyebutkan bagian mana yang dimodifikasi oleh peneliti. Tiap instrumen baik 

adaptasi, modifikasi, dan pembuatan sendiri perlu menyertakan kisi-kisi atau 

rincian atau blueprint alat ukur.  

Pada sebuah proposal skripsi metode survei korelasional dan studi 

komparasi (non-eksperimental), bagian ini minimal terdiri dari (1) Instrumen 

penelitian; (2) Seleksi item, Validitas, dan Reliabilitas. Sementara itu, sebuah 

laporan skripsi bagian ini minimal terdiri dari (1) Instrumen Penelitian; (2) 

Pelaksanaan Uji Coba; (3) Uji Seleksi Item, Validitas, dan Reliabilitas. 

Pada proposal maupun laporan penelitian eksprimental, peneliti harus 

menjelaskan beberapa hal penting di sini, yakni (1) Manipulasi/Treatmen; (2) Cek 

Manipulasi (jika ada); (3) Instrumen Penelitian; (4) Prosedur Eksperimen; (5) 

Seleksi Item, Validitas dan Reliabilitas. Pada proposal skripsi eksperimen, peneliti 
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hanya menyampaikan rancangan material eksperimen hingga prosedurnya. Saat 

laporan skripsi, peneliti melaporkan detail mengenai proses uji coba material 

eksperimen di bagian Manipulasi dan Prosedur Eksperimen. Kemudian 

menjelaskan hasil evaluasi atau analisis kualitas item dan pengukuran pada bagian 

Seleksi Item, Validitas dan Reliabilitas.  

Khusus pada bagian instrumen penelitian, sebaiknya berisikan tentang 

berbagai contoh pengukuran tiap variabel (minimal 2 alat ukur) dan diakhiri dengan 

keputusan peneliti untuk mengadaptasi, memodifikasi, atau membuat satu alat ukur 

baru beserta alasannya. Jika variabel benar-benar baru, maka memungkinkan untuk 

menjelaskan hanya ada 1 contoh alat ukur, atau jika tidak ada alat ukurnya, tuliskan 

penegasan bahwa variabel ini belum ada sama sekali pengukurannya sehingga 

harus membuat pengukuran yang baru. Penjelasan mengenai pengukuran ini 

idealnya terdiri dari nama alat ukur, pembuat alat ukur, tahun pembuatan, negara 

yang menggunakan, sampel yang diuji, dimensi/aspek alat ukur, jumlah item, 

hingga kualitas alat ukur (reliabilitas dan validitas).  Contoh (Diambil dari Skripsi 

Husien Nafarin, 2020): Pengukuran aksi kolektif pada temuan sebelumnya terdapat 

pada riset van Zomeren et al. (2008a) yang dilakukan di Belanda dengan total 

partisipan 61 orang. Pengukuran aksi kolektif juga pernah dilakukan di Indonesia 

oleh Shadiqi et al. (2018) yang mengadaptasi alat ukur dari Tausch et al. (2011) dan 

memiliki total delapan (8) aitem dengan nilai reliabilitas α= 0,928 (N= 87), α=0,992 

(N= 460). Penelitian ini akan menggunakan alat ukur Shadiqi et al. (2018) 

dikarenakan memiliki reliabilitas yang sangat baik dan pernah digunakan pada 

sampel di Indonesia. 

 

3.5 Analisis Data 

Tulisan pada bagian ini berisi uraian tentang teknik analisis yang digunakan 

beserta alasan penggunaan teknik tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian, 

hipotesis, dan jenis data penelitian. Asumsi-asumsi statistik yang mendasari teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian perlu disebutkan secara eksplisit. 

Apabila dalam analisis data menggunakan bantuan program komputer perlu 

dituliskan nama program dan versinya. 

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi laporan penulis mengenai hasil penelitian, serta pembahasan 

atas hasil yang didapat dari penelitian ini. Bab ini terdiri dari gambaran subjek 

penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. 

 

4.1 Gambaran Subjek Penelitian 

Bagian ini ditujukan untuk mendeskripsikan subjek penelitian, terutama 

apabila subjek penelitian ini merupakan kelompok khusus atau khas. Penulis dapat 

memaparkan karakteristik khas yang mencirikan subjek penelitian dan mungkin 

mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti dapat menggunakan tinjauan sosio-
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demografis, historis, budaya, maupun psikologis untuk mendeskripsikan subjek 

penelitian. 

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang kegiatan pengambilan data, meliputi: waktu 

dan tempat, jumlah subjek penelitian beserta alasan menetapkan jumlah tersebut, 

jumlah subjek yang datanya dianalisis beserta alasannya, serta (jika perlu) prosedur 

dan administrasi pengambilan data (misalnya: jumlah tenaga pelaksana, kualifikasi 

pelaksana, langkah-langkah administrasi pengambilan data). Dalam sub bab ini 

perlu juga dijelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dijumpai dalam 

pelaksanaan penelitian (jika ada). 

 

4.3 Hasil Penelitian 

Pada penelitian survei korelasional dan studi komparasi, bagian ini dapat berisi 

uraian (1) Deskripsi Data Penelitian; (2) Hasil Uji Asumsi (misal: uji normalitas, 

linearitas, dll) dan (3) Hasil Uji Hipotesis. Dalam memaparkan hasil uji analisis data, 

penulis dapat menggunakan bentuk tabel atau grafik untuk memperjelas hasil 

penelitian. Apabila diperlukan, peneliti dapat memaparkan hasil analisis deskriptif 

masing-masing variabel penelitian. Sesudah hasil uji analisis data dikemukakan, 

peneliti harus menjawab pertanyaan apakah hipotesis penelitian ditolak atau diterima, 

berdasarkan taraf signifikansinya. Pada penelitian eksperimental, bagian hasil ini 

adalah sebagai berikut: (1) Deskripsi Data Penelitian; (2) Hasil Uji Asumsi (misal: 

uji normalitas, linearitas, dll); (3) Analisis Cek Manipulasi (Jika ada); (4) Hasil Uji  

Hipotesis.  

 

4.4 Pembahasan 

Pada bagian ini peneliti membahas hasil analisis data berdasarkan penerimaan 

atau penolakan atas hipotesis kerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam 

bagian pembahasan ini, penulis perlu menginterpretasikan dan mengulas hasil 

analisis datanya yang dikaitkan dengan kajian pustaka dan hasil-hasil penelitian 

terdahulu. Penulis dapat menambahkan kajian-kajian lain (yang tidak terdapat 

dalam tinjauan pustaka) untuk mendukung hasil penelitian. Penulis juga harus 

mampu mengemukakan argumentasi-argumentasi yang logis dan kritis tentang 

kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi hasil penelitiannya. Penulis dapat 

memanfaatkan pengetahuannya tentang gambaran subjek penelitian untuk 

mengemukakan argumentasi-argumentasi yang logis dan kritis atas hasil penelitian. 

Pada bagian pembahasan ini sudah tidak perlu lagi dijelaskan angka-angka hasil 

perhitungan statistik. Pada bagian akhir pembahasan dapat dijelaskan limitasi atau 

keterbatasan dari penelitian, bagian limitasi ini nantinya akan ditulis secara koheren 

atau berkesinambungan dengan bagian saran di Bab terakhir atau Bab V. 

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Kesimpulan 

 Pada bagian ini peneliti mengemukakan secara eksplisit jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam bentuk pernyataan yang 

menunjukkan penerimaan atau penolakan atas hipotesis kerja yang diajukan. Hal-

hal penting lainnya yang berkaitan dengan hipotesis kerja dapat dicantumkan secara 

ringkas sejauh hal-hal tersebut dapat memperkaya Kesimpulan penelitian. 

Kesimpulan dijabarkan tidak dalam bentuk point-point, tetapi ditulis dalam bentuk 

bentuk uraian/deskripsi atau berbentuk simpulan. Penulis dapat mengemukakan 

temuan penting dan utama dari hasil-hasil riset di penelitiannya. Pada bagian 

kesimpulan ini sudah tidak terdapat lagi penyebutan angka-angka hasil perhitungan 

statistik, sehingga ditulis berbeda dengan bagian hasil penelitian maupun 

pembahasan. 

 

5.2 Saran 

Bagian ini memaparkan saran-saran dari penulis yang mengacu pada tujuan, 

manfaat, hasil, dan pembahasan penelitian. Saran harus diungkapkan secara jelas, 

terinci, dan operasional sehingga mudah untuk diterapkan dan dirasakan 

manfaatnya oleh pihak-pihak tertentu maupun disiplin ilmu tertentu. Secara 

operasional, saran dapat berupa implikasi hasil penelitian pada populasi penelitian, 

serta saran untuk pengembangan penelitian yang serupa di masa mendatang 

berdasarkan kelemahan dan keterbatasan penelitian. Saran dapat diberikan untuk 

partisipan, instansi/institusi/lembaga terkait, masyarakat luas, serta peneliti lain. 

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini memuat semua sumber yang diacu atau literatur yang digunakan dalam 

penulisan laporan penelitian. Semua sumber yang disebut dalam teks harus 

tercantum dalam daftar pustaka. Sebaliknya, setiap sumber atau literatur yang 

dicantumkan dalam daftar pustaka harus disebut dalam teks laporan 

penelitian. Selain itu, penulisan nama pokok pengarang atau para pengarang 

dan tahun penerbitan dalam teks dan dalam daftar pustaka harus sesuai. Tata 

aturan penulisan daftar pustaka mengacu pada ketentuan tata penulisan dari 

American Psychological Association (APA style) edisi ke-7 tahun 2020. 

Ketentuan lebih rinci dari aturan penulisan akan dijelaskan pada bab 

berikutnya. 

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

LAMPIRAN 

Bagian ini memuat berbagai macam keterangan/informasi yang dibuat dan 

diperoleh selama pelaksanaan penelitian, seperti: alat ukur penelitian, hasil uji 

validitas dan reliabilitas alat ukur, hasil analisis data, dan surat ijin penelitian. 
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C. Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif memiliki ‘gaya’ yang senantiasa berusaha untuk 

mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Selanjutnya, penelitian 

kualitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dalam setting 

tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud memahami dan 

mengungkap fenomena dari sejumlah kasus maupun kasus tunggal secara lebih 

mendalam.  

Beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain adalah: adanya pembentukan 

pengetahuan, berartinya hubungan peneliti dengan subjek penelitian, bersifat 

induktif, eksploratif dan membangun hipothesis, peranan makna dan interpretasi 

temuan yang kompleks, rinci dan komprehensif.  

Terdapat lima jenis metode penelitian kualitatif yang banyak dipergunakan, 

yaitu (1) observasi terlibat; (2) analisis percakapan; (3) analisis wacana; (4) analisis 

isi; dan (5) pengambilan data etnografis. 

Pada dasarnya tidak ada ketentuan baku dalam sistematika penulisan 

laporan hasil penelitian kualitatif. Namun secara umum terdiri dari lima bagian atau 

bab, yaitu:  

(1) Pendahuluan,  

(2) Perspektif teoritis atau studi kepustakaan,  

(3) Metode penelitian, 

(4) Hasil penelitian dan pembahasan, dan  

(5) Kesimpulan dan saran.  

Setiap bab dapat terdiri dari beberapa subbab.  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab Pendahuluan ini diarahkan untuk mengungkap dan menjabarkan masalah 

yang hendak diteliti. Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, fokus 

penelitian, signifikansi dan keunikan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bagian ini diawali dengan upaya peneliti untuk menggambarkan konteks atau 

situasi yang mendasari munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. 

Konteks permasalahan bisa berupa tinjauan historis, ekonomis, sosial, dan kultural. 

Penggambaran akan konteks permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan 

menunjukkan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris atau kejadian-kejadian 

aktual yang terjadi di masyarakat yang sudah terpublikasikan melalui media massa, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau sumber lainnya. Peneliti dapat 

juga menyertakan data-data statistik untuk menunjukkan aktualitas dan trend atau 

perkembangan fenomena yang menjadi latar belakang masalah penelitian. Peneliti 

dapat juga menyertakan hasil studi pendahuluannya (pre-eliminary study) atas 

fenomena tertentu baik berupa data-data kuantitatif ataupun kutipan wawancara.  

Berikut ini adalah contoh salah satu paragraf latar belakang masalah yang 

berisikan kutipan wawancara yang dilakukan peneliti pada studi awal dalam 
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penelitian tentang Ibu dan Karir: Kajian Fenomenologi terhadap Dual-Career 

Family (Putri, 2005): 

 Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, nampaknya 

karir bagi ibu lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga, terutama dari keluarga 

inti mereka (suami dan anak-anak). Salah satu contohnya dapat dilihat dari 

petikan wawancara yang saya lakukan dengan seorang ibu yang bekerja. Ibu 

ini bekerja di suatu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pertanian. 

Suaminya bekerja sebagai dosen dan memiliki dua orang anak perempuan. 

“Saya memang lebih memilih keluarga saya, anak-anak saya, dari pada 

karir. Buat apa karir bagus tapi anak-anak saya berantakan … Saya 

ikhlas melepas kesempatan itu demi kemajuan anak-anak saya. Saya 

pernah ditawari untuk menjabat lagi, kali ini menjadi Kepala Balai 

Pelatihan, tetapi saya tolak karena anak-anak saya mulai remaja dan 

saya ingin mendampingi mereka …”. (wawancara tanggal 2 Maret 

2004). 
 

Peneliti kemudian harus memberikan uraian atau deskripsi tentang masalah 

penelitian dan bagaimana fenomena atau fakta-fakta yang sudah dijabarkan 

sebelumnya bisa menjadi suatu masalah dalam penelitian ini. Peneliti sebaiknya 

memberikan argumentasi tentang mengapa tema tersebut yang dipilih menjadi 

fokus penelitian. 

Bagian latar belakang masalah ini sebaiknya diakhiri dengan batasan yang 

dibuat oleh peneliti berkaitan dengan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris, 

ataupun kejadian-kejadian aktual yang sudah dipaparkan sebelumnya. Batasan atas 

fenomena tersebut diharapkan dapat mengantarkan peneliti menuju fokus 

permasalahan yang akan diteliti sekaligus menunjukkan penting dan menariknya 

permasalahan tersebut. 

Berikut ini adalah contoh salah satu paragraf akhir dari latar belakang 

masalah dari laporan penelitian kualitatif tentang Makna Downsizing bagi 

Survivors: Suatu Pendekatan Fenomenologi (Salama, 2005): 

Fenomena yang digambarkan tersebut sebelumnya menjadi latarbelakang 

peneliti untuk mengkaji  masalah ini. Pada gambaran tersebut nampak bahwa 

respon dan sikap dalam menghadapi downsizing dapat berbeda-beda. Peneliti ingin 

mendalami penyebab munculnya perbedaan respon survivors ini. Oleh karena itu, 

dampak psikologis dari downsizing serta strategi coping juga perlu dipahami agar 

organisasi yang melakukan perubahan tersebut memiliki kesiapan. Kesiapan ini 

tidak hanya diperlukan organisasi, tetapi juga oleh  sumber daya manusia, karena 

sikap dan respon terhadap perubahan turut mempengaruhi efektifitas perubahan itu 

sendiri. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Di bagian ini peneliti harus membuat suatu formulasi pertanyaan penelitian 

(grand tour question) dan jika memungkinkan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya 

yang merupakan turunan (sub question). Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

seharusnya jelas, spesifik, tepat sasaran, dan memungkinkan untuk dijawab oleh 

peneliti. 
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Berikut ini adalah contoh fokus penelitian yang berupa pertanyaan pertanyaan 

penelitian tentang Ibu dan Karir: Kajian Fenomenologi terhadap Dual- Career 

Family (Putri, 2005): 

Berdasarkan latarbelakang permasalahan tersebut sebelumnya, yaitu untuk 

mengetahui makna karir bagi ibu yang bekerja, maka permasalahan penelitian ini 

dapat dirumuskan dalam grand tour question, yaitu apa makna karir bagi ibu yang 

bekerja? Untuk memperkaya (memperdalam) grand tour question dapat dibuat sub 

question seperti berikut ini: 

2.2.1 Faktor apa yang mempengaruhi keputusan untuk bekerja? 

2.2.2 Faktor apa yang mempengaruhi keputusan untuk berkarir? 

2.2.3 Bagaimana ibu mempertahankan karirnya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tulisan pada bagian ini harus menunjukkan pernyataan yang berisi tentang 

tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian harus terkait 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Tulisan pada bagian ini berisi tentang sumbangan/kontribusi positif terkait 

dengan hasil penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. 

Untuk manfaat teoritis berisi keterkaitan hasil penelitian dengan pengembangan 

ilmu psikologi. Manfaat praktis lebih mengarah pada aplikasi hasil penelitian. 

 

1.5 Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Bagian ini menguraikan tentang pentingnya melakukan suatu penelitian 

terhadap suatu topik. Peneliti mencantumkan alasan pemilihan topik yang 

merupakan hasil perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Hendaknya penelitian yang dimuat mencakup penelitian yang dilakukan di dalam 

ataupun luar negeri. Penulis kemudian melakukan perbandingan antara penelitian 

yang diajukan dengan penelitian sebelumnya, baik pada level paradigma/perspektif 

teori, fokus penelitian, subjek penelitian, ataupun metode yang digunakan. 

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

BAB II 

PERSPEKTIF TEORITIS 

 

Bab Perspektif Teoritis ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kajian pustaka dan 

perspektif teoritis. 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Bagian ini berisi penjelasan tentang teori-teori, hasil penelitian, dan pendapat 

ahli tentang fokus penelitian. Perlu diperhatikan bahwa kajian pustaka bukanlah 

kumpulan teori-teori yang ada, melainkan teori yang relevan dan sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Cara penyusunan sub-sub bagian ini sebaiknya 

memperhatikan kaitan logis dan sistematis dari teori-teori dan hasil-hasil penelitian 
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yang dipaparkan. Penyusunan bagian ini sebaiknya dimulai dari konteks atau ruang 

lingkup penelitian (misalnya: remaja, panti wredha, Sekolah Luar Biasa, dan lain-

lain). 

 

2.2 Perspektif Teori 

Bagian ini menguraikan pandangan subjektif dan posisi peneliti atas topik 

yang akan dikaji serta perspektif teoritik (theoritical framework) yang dipercayai 

dan dipilih oleh peneliti dalam memandang fenomena atau realitas yang diteliti. 

Apa yang dimaksud dengan perspektif teoritis disini berbeda dengan paradigma 

penelitian. Suatu perspektif teoritik akan memuat asumsi-asumsi, konsep, dan 

bentuk-bentuk penjelasan atas realitas. Satu perspektif teoritik memungkinkan 

untuk memuat beberapa teori yang memiliki asumsi dan konsep-konsep yang 

serupa (Neuman, 2003). Misalnya, teori rational choice masuk dalam perspektif 

exchange theory bersama-sama dengan teori tentang reward and punishment. Pada 

disiplin Sosiologi, misalnya, teori-teori yang ada dapat dikelompokkan dalam 4 

(empat) perspektif teoritis, yaitu: structural functionalism, exchange theory, 

symbolic interactionism, dan conflict theory (Bart & Frankel, 1986). 

Perspektif teoritis ini nantinya yang akan digunakan oleh penulis secara 

konsisten mulai dari memformulasikan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data 

penelitian, menganalisis data, sampai pada membahas hasil penelitian. 

Pada bagian ini juga diuraikan dinamika psikologis/persoalan topik penelitian 

yang diangkat oleh peneliti berupa bagan disertai penjelasannya. 

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya berisi prosedur atau cara yang baku dan 

ilmiah untuk mendapatkan data penelitian. Pada bagian ini, peneliti harus 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai cara-cara yang 

digunakan dalam menjalankan penelitian. Gambaran yang terstruktur dan jelas ini 

memungkinkan pembaca untuk mengadakan penelitian yang serupa. Bab ini berisi 

tentang tipe penelitian, unit analisis, subjek penelitian, alat pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Tulisan pada bagian ini merupakan gambaran mengenai jenis penelitian yang 

akan dilakukan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian dan perspektif teoritis yang 

digunakan dalam penelitian. Apa yang dimaksud dengan tipe penelitian disini 

identik dengan prosedur atau cara menjalankan penelitian (methodological 

technique used) sebagaimana yang dikemukakan oleh Neuman (2003). Untuk 

penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih untuk menggunakan desain 

fenomenologi, studi kasus, etnografi, atau grounded research. 
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3.2 Unit Analisis 

Bagian ini menguraikan tentang pengertian konseptual dari topik penelitian 

dengan mengacu pada perspektif teoritis penelitian yang dipilih oleh peneliti. 

 

3.3 Subjek dan Tempat Penelitian 

Bagian ini menguraikan tentang kualifikasi subjek penelitian sekaligus lokasi 

penelitian, teknik penentuan subjek, dan cara memperoleh subjek penelitian. 

Peneliti perlu menjelaskan relevansi subjek penelitian dengan topik penelitian, 

terutama apabila memilih subjek penelitian yang bukan pelaku. Pemilihan subjek 

penelitian sebaiknya tidak didasarkan pada alasan praktis semata, melainkan harus 

didasarkan pada kajian pustaka yang ada. Jelaskan juga tempat penelitian.  

 

3.4 Teknik Penggalian Data 

Pada bagian ini, penulis harus mengungkapkan semua instrumen yang 

digunakan untuk menggali data penelitian. Instrument pengumpul data penelitian 

kualitatif dapat berupa wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, atau 

instrumen-instrumen lainnya dengan mempertimbangkan relevansinya dengan 

fokus penelitian. Perlu diperhatikan bahwa instrument pengumpul data yang 

disebutkan di bagian ini hanya alat-alat yang dapat mengumpulkan data yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini, apabila data yang diperoleh hanya untuk 

memperkaya bahasan penelitian, maka alat pengumpul datanya tidak perlu 

disebutkan (misalnya, observasi saat wawancara). Penulis juga perlu 

mencantumkan kisi-kisi atau blueprint dari intrument penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini (misalnya, pedoman wawancara atau panduan observasi). 

 

3.5 Teknik Pengorganisasian dan Analisis Data 

Pada bagian ini, peneliti menguraikan tentang cara peneliti 

mengorganisasikan dan kemudian menganalisis data penelitiannya. Penulis perlu 

menjelaskan secara detail langkah-langkah yang dilakukannya setelah 

mendapatkan data penelitian sampai pada mendapatkan hasil analisis data 

penelitian. 

 

3.6 Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian 

Bagian ini menguraikan cara dan/atau teknik yang digunakan oleh peneliti 

untuk memantapkan kredibilitas penelitiannya misalnya dengan menggunakan 

Trianggulasi data. Mengenai kredibilitas penelitian kualitatif, peneliti dapat 

mengacu, salah satunya, pada buku Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian 

Psikologi (Poerwandari, 2003).  

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bagian ini ditujukan untuk memaparkan temuan-temuan yang didapat oleh 

peneliti dan bagaimana temuan-temuan tersebut akhirnya dapat menjawab 
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pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Bab ini berisi tentang: situasi penelitian, 

hasil penelitian, dan pembahasan. 

 

4.1 Situasi Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti harus dapat mendeskripsikan kondisi dan situasi riil 

yang menjadi setting atau latar penelitian. Untuk dapat mendeskripsikan situasi dan 

kondisi tersebut, peneliti dapat menggunakan tinjauan sosio-demografis, historis, 

budaya, maupun psikologis. Khusus untuk penelitian studi kasus (klinis), peneliti 

harus dapat memaparkan riwayat kasus dari masing-masing subjek penelitiannya.  

 

4.2 Hasil Penelitian 

Bagian ini setidaknya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: deskripsi penemuan 

dan hasil analisis data. Sub bagian deskripsi penemuan berisi tentang paparan 

keseluruhan hasil atau data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan kategori-

kategori yang dibuat dan mengacu pada ringkasan hasil coding (transkrip 

wawancara, catatan lapangan, data observasi, dan lain-lain). Sedangkan sub bagian 

hasil analisis data memaparkan jawaban peneliti atas pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan sebelumnya dalam fokus penelitian. Peneliti dapat juga memaparkan 

pertanyaan-pertanyaan apa saja yang belum terjawab dalam penelitian ini dan 

sekaligus memberikan argumentasi logis mengapa pertanyaan tersebut tidak 

terjawab. 

Pada bagian ini juga digambarkan dinamika psikologis tiap subjek penelitian 

dan diakhiri dengan gambaran dinamika psikologis keseluruhan subjek 

penelitian/bagan rangkuman temuan penelitian. 

 

4.3 Pembahasan 

Pada bagian ini, peneliti harus dapat mengulas hasil analisis data sebagai 

jawaban peneliti atas pertanyaan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Peneliti 

dapat membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil-hasil penelitian lain atau 

kajian teoritik yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Peneliti dapat 

menambahkan teori-teori lain yang tidak terdapat dalam kajian teoritik, untuk 

mendukung hasil penelitian. Peneliti juga dapat mengemukakan tinjauan kritis atas 

hasil penelitian berdasarkan pemahaman dan nilai-nilai (value) yang dianut oleh 

peneliti. Peneliti juga dapat memanfaatkan pengetahuannya tentang situasi dan 

kondisi penelitian untuk mengemukakan tinjauan kritis atas hasil penelitian. 

Pada bagian akhir pembahasan dicantumkan/disebutkan keterbatasan 

penelitian beserta alasannya. 

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian ini peneliti mengemukakan secara eksplisit jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan dalam fokus penelitian. 
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Hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

penelitian dapat dicantumkan secara ringkas sejauh hal-hal tersebut dapat 

memperkaya simpulan penelitian.  

 

5.2 Saran 

Bagian ini memaparkan saran-saran dari peneliti yang mengacu pada tujuan, 

manfaat, hasil, dan pembahasan penelitian. Saran harus diungkapkan secara jelas, 

terinci, dan operasional sehingga mudah untuk diterapkan dan dirasakan 

manfaatnya oleh pihak-pihak tertentu maupun disiplin ilmu tertentu. Secara 

operasional, saran dapat berupa implikasi hasil penelitian pada subjek penelitian, 

serta saran untuk pengembangan penelitian yang serupa di masa mendatang 

berdasarkan kelemahan dan keterbatasan penelitian. 

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Sebagaimana pada penelitian kuantitatif, tata aturan penulisan daftar pustaka 

mengacu pada ketentuan tata penulisan dari American Psychological 

Association (APA style) edisi ke-7 tahun 2020.  

 

------------------------ Halaman Baru ------------------------ 

 

LAMPIRAN 

Bagian ini memuat berbagai macam keterangan/informasi yang dibuat dan 

diperoleh selama pelaksanaan penelitian, seperti: panduan wawancara atau 

observasi, catatan lapangan, transkrip wawancara dan observasi, surat ijin 

penelitian, dan inform concent. 
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BAB V 

TATA CARA PENULISAN 

 

Teknik penulisan meliputi : Bahan dan Ukuran, Pengetikan, Penomoran, Tabel dan 

gambar, Bahasa, Catatan kaki dan Istilah baru, Pengutipan, dan Daftar Pustaka.  

 

A. Bahan dan Ukuran 

Bahan dan ukuran mencakup : naskah, sampul, warna sampul, dan margin.  

1. Naskah 

 Naskah dibuat di atas kertas A4 80 gram dan tidak bolak-balik. 

2. Sampul  

 Skripsi dijilid hard cover yang dilaminating. Sampul dibuat dari kertas Bufalo 

atau yang sejenis. Pada halaman sampul diberi logo ULM. Pada halaman Judul 

dan pengesahan dicetak pada kertas berlogo ULM. Batas antara BAB dan antar 

LAMPIRAN diberi pembatas kertas dorslag warna hijau.   

3. Warna Sampul  

 Warna sampul hijau disesuaikan dengan contoh 

4. Ukuran  

 Ukuran naskah ialah : 21 cm x 28 cm 

 

B. Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan : jenis huruf, jarak baris, batas tepi (margin), 

alineasi, penomoran Bab dan Sub-Bab, dan penomoran halaman.  

1. Jenis huruf 

(i) Naskah diketik dengan huruf Times New Roman (12 pt), atau Arial (11 

pt). Huruf harus digunakan secara konsisten. 

(ii) Penggunaan huruf miring hanya dipergunakan untuk tujuan tertentu, misal 

bahasa asing atau istilah bahasa lokal.  

(iii)  Warna huruf yang digunakan adalah warna hitam, jenis regular. Namun 

untuk keperluan tertentu, ukuran, warna, dan jenis huruf disesuaikan 

dengan keperluan yang ada. 

 

2. Jarak Baris 

Di dalam penulisan skripsi, dipakai jarak antara dua baris dalam kalimat (spasi) 

dengan ukuran 2 (double line). Sementara itu, penggunaan spasi 1 (single line) 

hanya dipergunakan untuk : a) kutipan langsung lebih dari 3 baris atau > 40 

kata; b) judul tabel dan judul gambar yang memerlukan lebih dari satu baris; c) 

keterangan yang menjelaskan : tabel, gambar, dan rumus; d) penulisan daftar 

pustaka; e) penulisan Abstraksi Penelitian; f) Judul anak sub-bab dan 

turunannya yang memerlukan lebih dari satu baris. 

 

3. Batas Tepi (margin) 

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi garisnya diatur sebagai berikut :  

(i) Tepi atas   : 4 cm 

(ii) Tepi bawah   : 3 cm 

(iii) Tepi kiri         : 4 cm 
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(iv) Tepi kanan    : 3 cm  

 

4. Alineasi 

Alineasi adalah sekumpulan kalimat yang mengandung satu pengertian tertentu 

yang utuh. Oleh karenanya, di dalam penulisan alinea harus diawali dengan 

indent. Indent untuk awal kalimat berukuran 1 cm. Awal kalimat dalam satu 

alinea tidak boleh berupa kata sambung, kata keterangan ataupun kata kerja. 

Kalimat-kalimat yang ada di dalam satu alinea harus mengikuti kaidah Bahasa 

Indonesia yang baku dan disusun dengan lugas, singkat, padat dan jelas. Pada 

umumnya satu halaman terdiri atas 3 atau 4 alinea. Sementara itu, satu alinea 

terdiri atas 5 kalimat dan satu kalimat terdiri atas 10 kata, sehingga pada 

umumnya satu halaman akan terdiri atas 200 kata.  

 

5. Penomoran Bab dan Sub-Bab 

Pada laporan skripsi, setiap bagian akan dibagi menjadi Bab dan Sub-Bab. 

Untuk itu, penomoran Bab dengan menggunakan angka Romawi Kapital. Judul 

Bab ditulis di bawah nomor Bab dengan huruf kapital dan diletakkan di bagian 

Tengah-Atas halaman, dengan jenis huruf tebal (bold). Sub Bab diberi nomor 

dengan huruf Kapital, diikuti dengan tanda titik, terletak di tengah halaman, 

dengan jenis huruf tebal. Judul sub Bab ditulis dengan menggunakan kapitalis 

huruf awal kata. Penomoran Anak Sub Bab dengan menggunakan angka Arab, 

diikuti dengan tanda titik dan diletakkan di rata kiri dari halaman. Judul Anak 

Sub Bab ditulis dengan menggunakan kapitalisasi huruf awal dengan jenis 

huruf tebal. Penomoran Anak-Anak Sub Bab dengan menggunakan huruf 

kecil, diikuti dengan tanda titik. Judul Anak-Anak Sub Bab ditulis dengan 

kapitalis huruf awal kata, dan menggunakan indensi tunggal. Jenis huruf yang 

digunakan regular. Berikut contoh level Bab dan Sub-Bab serta turunannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Copyright UPKTI dan Skripsi PS.Psikologi FK ULM Banjarbaru, 2020 

39 

 

Level Contoh Penulisan Format Penulisan 

1 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Judul: Huruf besar semua 

(UPPERCASE), rata tengah 

(center text), tebal (Bold) 

2 2.1 Perilaku Prososial 

Teks di bawahnya menggunakan 

indented (first line) atau paragraf baru 

selebar 1 cm. 

Judul diawali penomoran  angka 

1.1, 1.2, dst (di Bab I), 2.1, 2.2, dst 

(Bab II) dst. Judul memiliki huruf 

besar setiap kata (Capitalized 

Each Word), rata tengah (center 

text), tebal (Bold) 

3 2.1.1 Pengertian Prososial 

Teks di bawahnya menggunakan 

indented (first line) atau paragraf baru 

selebar 1 cm. 

Judul diawali penomoran angka 

seperti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, dst, 

huruf besar setiap kata 

(Capitalized Each Word), rata kiri 

(align left), tebal (Bold) 

4 2.1.1.1 Jenis-Jenis Prososial 

Teks di bawahnya menggunakan 

indented (tanpa first line atau tanpa  

paragraf) selebar 1 cm. 

Judul: Indented (1 cm), diawali 

penomoran angka seperti 2.1.1.1, 

2.1.1.2, dst, huruf besar setiap 

kata (Capitalized Each Word), 

rata kiri (align left), tebal (Bold) 

5 2.1.1.1.1 Perilaku Menolong 

Teks di bawahnya menggunakan 

indented (tanpa first line atau tanpa  

paragraf) selebar 1 cm. 

Judul: Indented (1 cm), diawali 

dengan penomoran angka seperti 

2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2, dst, huruf 

besar setiap kata (Capitalized 

Each Word), rata kiri (align left), 

tebal (Bold) 

Catatan: Lihat lampiran 13 untuk lebih detail.  

 

 

6. Penomoran Halaman  

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

nomor halaman dengan angka Romawi kecil (i, ii, iii, dst) dan diletakkan 

simetris di bagian bawah. 

b. Bagian utama dan bagian akhir, dimulai dari pendahuluan (bab I) sampai 

kehalaman terakhir  memakai angka Arab sebagai nomor halaman. 
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c. Nomor halaman ditempatkan disebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul 

atau bab pada bagian atas halaman itu. Untuk halaman yang demikian 

nomornya ditulis di sebelah bawah tengah. (lihat lampiran 12) 

d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1 cm dari 

tepi atas atau tepi bawah.  

Penomoran halaman pada Bagian Awal skripsi dimulai dari Halaman 

Judul sampai dengan Halaman Abstrak. Pada bagian awal ini penomoran 

halaman ditulis dalam huruf Romawi kecil dan diletakkan pada bagian tengah-

bawah dari halaman, kecuali pada Halaman Judul Nomor Urut satu tidak 

dicantumkan penomoran. Sementara itu, penomoran halaman pada Bagian 

Utama yang dimulai dari Halaman Bab I, sampai dengan halaman terakhir dari 

bagian utama, menggunakan angka Arab. Penomoran halaman pada Bagian 

Utama ini diletakkan di bagian kanan-atas tiap halaman, kecuali halaman 

pertama dari setiap BAB dan halaman pertama DAFTAR PUSTAKA. Pada 

halaman ini penomoran halaman di Bagian Akhir skripsi adalah dengan 

menggunakan angka Arab.  

Judul lampiran diberi nomor dengan menggunakan huruf kapital. Untuk 

setiap halaman lampiran diberi nomor halaman dengan menggunakan nomor 

lampiran. 

 

 

C. Tabel dan Gambar  

1. Tabel  

Tabel adalah suatu penyajian data dengan menggunakan matriks, yang 

terdiri dari lajur dan kolom. Tabel dinomori sesuai dengan nomor urut sesuai 

dengan posisi tabel di Bab, misalnya: 

• Tabel 1.1 = Tabel urutan pertama di Bab I 

• Tabel 1.2 = Tabel urutan kedua di Bab I 

• Tabel 2.2 = Tabel urutan kedua di Bab II 

• Tabel 3.6 = Tabel urutan keenam di Bab III 

• Tabel 4.8 = Tabel urutan kedelapan di Bab IV 

• Tabel 5.10 = Tabel urutan kesepuluh di Bab V. 

 

Judul tabel ditulis dengan kapitalisasi huruf awal tiap kata (kecuali kata 

sambung) dan dicetak miring (italic). Judul Tabel diletakkan di bawah nomor 

tabel dan di atas tabel dan tidak diakhiri dengan titik. Setiap tabel harus ada 

narasi penjelasannya dalam teks. Pada penulisan isi tabel digunakan spasi rapat 

(single line) dan ukuran huruf disesuaikan dengan kebutuhan (dengan ukuran 

minimal 10 pt). Keterangan tabel ditulis di bagian bawah tabel dengan spasi 

tunggal. Tabel, keterangan tabel beserta judulnya harus disajikan di dalam satu 

halaman. Sumber pengutipan tabel diletakkan di bawah tabel sebelah kiri (rata 

kiri). Tabel harus paling tidak terdiri dari 2 kolom dan 2 lajur isi. Apabila tabel 

lebih dari satu halaman, sebaiknya dipindahkan sebagai lampiran. Namun, jika 

tabel yang lebih dari satu halaman penting untuk diletakkan dalam  teks (bukan 

di lampiran), maka sambungan tabel yang terpotong diberi tambahan judul 

kembali seperti berikut;  
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Lanjutan Tabel x.x.  

Judul Tabel Ditulis Dibawahnya  

 

Ciri yang paling menggambarkan rancangan tabel format standar APA 

adalah tidak adanya garis baris atau kolom di bagian isi utama tabel. Sementara 

pada bagian keterangan tabel (contoh: Subjek, Prestest, Postest, Skor, Kategori 

pada tabel 1.1) dan bagian paling bawah tabel di beri hanya garis kolom (tanpa 

garis baris).  

 

Contoh tabel:  

 

 

Tabel 1.1 

Rata-rata Hasil Skor Pretest dan Posttest Berdasarkan Kategori 

 
Subjek Pretest Post test 

Skor Kategori Skor Kategori 
1 76,4 Rendah 82,7 Rendah 
2 148,6 Sedang 181,4 Sedang 
3 121,4 Sedang 179,3 Sedang 
4 106,6 Sedang 207,3 Sedang 

Catatan: Kategori memiliki nilai Tinggi, Rendah, dan Sedang 

 

Tabel 1.2 

Deksriptif Statistik dan Korelasi Antar-Variabel 

 
Variabel M SD 1 2 3 4 

1. Identitas Terpolitisasi 5,07 1,39 -    

2. Emosi Merendah Berbasis Kel. 5,39 1,26 0,23** -   

3. Efikasi Kelompok 6,00 1,00 0,44** 0,23** -  

4. AC 1,97 1,24 0,19** 0,08 -0,08 - 

Catatan: AC= Aksi Kolektif, M= mean, SD= Standar Deviasi, ** p < 0,001. 
 

 

2. Gambar  

Diagram, flow chart, grafik, peta, foto dan ilustrasi non-verbal, semuanya 

disebut sebagai gambar. Sementara rumus statistik matematis bukan termasuk 

gambar. Aturan tata tulis yang berlaku pada penulisan gambar sama dengan tata 

tulis tabel. Nomor urut gambar sesuai dengan urutan kemunculan gambar di tiap 

bab, contoh: 

• Gambar 1.1 = Gambar urutan pertama di Bab I 

• Gambar 2.2 = Gambar urutan kedua di Bab II 

 

 

Judul gambar ditulis di bawah nomor gambar dengan format huruf miring 

(italic) dan huruf besar setiap kata, kecuali untuk kata sambung. Hasil gambar 
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menyesuaikan dari out-put program software yang digunakan, misal SPSS, 

Amos, maupun LisRel. 

 

Contoh Gambar : 

 

 

Gambar 1.1 

Hasil Postest, Pretest, dan Follow Up pada kelompok eksperimen dan kontrol 

 

 
Catatan: Jumlah n pretest = 30, n postest = 29, n follow up = 25. 

 

 

Baik tabel dan gambar boleh ditambahkan catatan pada bagian bawah. Narasi 

tentang aturan penggunaan tabel dan gambar dengan copyright perlu dituliskan di 

bawah tabel atau gambar. Tabel dan gambar dengan copyright harus 

memperhatikan bagaimana perizinan penggunaan tabel/gambar. Khususnya tabel 

dan gambar yang dikutip dari sumber acuan publikasi lain (karya orang lain), harus 

diberikan catatan seperti berikut: 

 

 Catatan: Dari “judul artikel”, oleh J. Haidt, 2019, Judul Jurnal/Buku, 

Nomor(volume), hal. xx. Copyright 2019 oleh Nama Publisher. Dicetak 

ulang dengan izin. 

 

Rumus yang sederhana bisa ditulis dalam teks seperti: a=(b x c). Tetapi rumus 

statistik yang lebih rumit dan panjang sebaiknya ditulis terpisah dari teks  

 

Adapun rumus dari corrected item total correlation adalah: 

     (1) 

 

 

Pada sisi sebelah kanan rumus mendekati batas ujung kertas ditulis nomor (1), (2), 

dst. untuk memudahkan merujuk penjelasan mengenai rumus yang dimaksud. 

Untuk keterangan rumus sebaiknya dalam bentuk narasi paragraf. Seperti berikut: 
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Rumus (1) yang merupakan perhitungan corrected item total correlation 

dari Azwar (2015) memiliki keterangan sebagai berikut: r1(x-1) = Koefisien 

korelasi item-total setelah dikoreksi dari efek spurious; rix = Koefisien korelasi 

item-total sebelum dikoreksi; Si = Standar deviasi skor item yang bersangkutan; 

Sx = Standar deviasi skor total. 

 

D.  Bahasa  

1. Bahasa yang dipakai 

Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Indonesia yang baku (ada subjek dan 

predikat, dan supaya lebih sempurna, ditambah dengan obyek dan keterangan). 

2. Bentuk kalimat  

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua 

(saya, aku, kami, engkau, dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif. 

Penyajian ucapan terima kasih pada kata pengantar, saya diganti dengan 

Penulis. 

3. Istilah  

a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah diIndonesiakan. 

b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, bubuhkanlah garis bawah/ miring 

pada istilah itu. 

4. Singkatan 

Singkatan harus ditulis kepanjangannya pada penyebutan pertama di mana 

singkatan itu disebutkan. Setelahnya boleh dituliskan hanya menggunakan 

singkatan. Misal: 

 

Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) menerangkan bahwa pada tahun 2018, 

jumlah penduduk di Kalimantan Selatan sebanyak 3.626.616 jiwa. BPS 

juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk tertinggi terdapat di kota 

Banjarmasin.  

 

5. Kesalahan yang sering terjadi 

a. Kata penghubung, seperti, sehingga, sedangkan; tidak boleh dipakai untuk 

memulai suatu kalimat. 

b. Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya. Misalnya 

diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat).  

c. Kata dimana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya, dan diperlakukan 

tepat seperti kata “Where” dan “Of” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa 

Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai. 

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

e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. 
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E. Catatan kaki dan Istilah baru  

1. Catatan kaki 

 Sebaiknya (kalau tidak perlu sekali) dihindari penggunaan catatan kaki, kecuali 

untuk bidang studi tertentu, terutama Ilmu Sejarah. Ditulis dengan jarak satu 

spasi.  

2. Istilah baru  

 Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia dapat 

digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama perlu diberikan 

padanannya dalam bahasa asing (dalam kurung). Kalau banyak sekali 

menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah di belakang. 

3. Kata Arab 

 Transliterasi mengikuti SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional 

R.I. 

 

F. Pengutipan   

Pengutipan dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Setiap 

produk intelektual (tulisan, transkrip rekaman suara, video, gambar, tabel, dll) yang 

bukan merupakan tulisan orisinal kita, harus disertakan sumber penulisnya (nama 

belakang, tanpa ada singkatan nama depan). Umumnya pengutipan dibagi menjadi 

dua, yakni Paranthetical Citation (kutipan sisipan, nama penulis dan tahun terletak 

di akhir kalimat) dan Narrative Citation (kutipan narasi, nama dan tahun terletak di 

awal/tengah kalimat).  

Pengutipan dibedakan menjadi 2, yaitu pengutipan langsung dan tidak 

langsung. Pengutipan langsung adalah jenis pengutipan karya orang lain tanpa 

membuat perubahan sedikitpun pada pilihan kata dan struktur kalimat atau sama 

persis dengan tulisan orisinal. Sementara, pengutipan tidak langsung adalah 

ditandai dengan adanya perubahan kalimat tanpa mengubah ide pokok dari 

pendapat orang lain, dan disampaikan dengan kalimat sendiri, biasanya disebut juga 

dengan parafrase. Pengutipan yang dilakukan baik langsung maupun tidak 

langsung harus menyebutkan sumber aslinya. 

1. Pengutipan Langsung  

 Pengutipan langsung berupa narasi sesuai dengan kalimat penyusun skripsi 

tanpa mengubah susunan kata (sama persis), maka pada akhir pengutipan 

disebutkan nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman letak kutipan berada di 

sumber orisinil dengan diberi kurung pada dan diakhiri dengan titik, contoh 

(Shadiqi,  2019, hal. 3).  

Pengutipan langsung dibedakan menjadi 2, yakni pengutipan langsung < 40 

kata dan pengutipan langsung > 40 kata. Adapun perbedaannya dapat dilihat 

sebagai berikut:  

 

a. Sitasi yang mengambil kutipan langsung kurang dari 40 kata, ditulis dengan 

nama belakang penulis, tahun, dan nomor halaman. Posisi nama dan tahun 

memiliki kekhasan sendiri sesuai dengan cara penggunaan. Khusus pengutipan 

langsung jenis ini berada dalam isi paragraf menggunakan tanda petik dua 

(“....”). 
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Contoh (33 kata) menggunakan paranthetical citation (sisipan): 

Sebuah laporan dari lembaga internasional kesehatan yang terkenal di 

dunia menyebutkan bahwa: “In the United States, the American Cancer 

Society (2007) estimated that about 1 million cases of NMSC and 59.940 

cases of melanoma would die diagnosed in 2007, with melanoma resulting in 

8.110 deaths” (Miller dkk., 2009, hal. 209). Hal ini menjelaskan bahwa 

besarnya angka kematian penderita kanker kulit harus menjadi perhatian besar 

dari masyarakat saat ini.  

 

Atau menggunakan narrative citation (narasi dalam teks): 

Sebuah laporan dari lembaga internasional kesehatan yang terkenal di 

dunia yang dijelaskan oleh Miller dkk. (2009),  yakni “In the United States, 

the American Cancer Society (2007) estimated that about 1 million cases of 

NMSC and 59.940 cases of melanoma would die diagnosed in 2007, with 

melanoma resulting in 8.110 deaths” (hal. 209). Hal ini menjelaskan bahwa 

besarnya angka kematian penderita kanker kulit harus menjadi perhatian besar 

dari masyarakat saat ini.  

 

 

b. Sitasi yang mengambil qoute (kutipan langsung) lebih dari 40 kata, ditulis 

dengan nama, tahun, dan nomor halama. Namun terpisah dari paragraf dan 

ditulis 1 spasi.  

 

Contoh (69 kata) menggunakan paranthetical citation (sisipan): 

 Data tentang gangguan skizofrenia pernah dijelaskan oleh World 

Health Organization (WHO, 2018) sebagai berikut: 

Schizophrenia affects more than 23 million people worldwide but is not 

as common as many other mental disorders. It is more common among 

males (12 million), than females (9 million). Schizophrenia also 

commonly starts earlier among men. ... People with schizophrenia are 
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2-3 times more likely to die early than the general population. This is 

often due to physical illnesses, such as cardiovascular, metabolic and 

infectious diseases. (hal. 1) 

 

 

 

Atau menggunakan narrative citation (narasi dalam teks): 

Data tentang gangguan skizofrenia pernah dijelaskan seperti  paparan 

berikut ini: 

Schizophrenia affects more than 23 million people worldwide but is not 

as common as many other mental disorders. It is more common among 

males (12 million), than females (9 million). Schizophrenia also 

commonly starts earlier among men. ... People with schizophrenia are 

2-3 times more likely to die early than the general population. This is 

often due to physical illnesses, such as cardiovascular, metabolic and 

infectious diseases. (World Health Organization [WHO], 2018, hal. 1) 

 

 

2. Pengutipan Tidak Langsung  

Pengutipan tidak langsung disebut juga dengan parafrase, yakni menulis ulang 

kalimat orisinal menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah arti/makna dari 

kalimat dengan tetap menyebutkan nama penulis sumber referensi dan tahun terbit 

tulisan orisinal yang dikutip. Paraprase dilakukan untuk menghindari plagiarisme.  

 

Contoh cara pengutipan tidak langsung dari sumber referensi bahasa asing: WHO 

(2018) 

 

Kalimat original:  

Schizophrenia affects more than 23 million people worldwide but is not as common 

as many other mental disorders. It is more common among males (12 million), than 

females (9 million). Schizophrenia also commonly starts earlier among men. ... 

People with schizophrenia are 2-3 times more likely to die early than the general 

population. This is often due to physical illnesses, such as cardiovascular, metabolic 

and infectious diseases. (WHO, 2018, p. 1) 

 

Paraprase menjadi: 

Diantara lebih dari 23 juta jiwa masyarakat dunia yang menderita skizofrenia, 

terdapat kecenderungan bahwa laki-laki lebih besar mengalami skizofrenia 

dibandingkan perempuan, dan para penderita gangguan ini dapat mengalami 

kematian lebih cepat dari orang kebanyakan (WHO, 2018).  
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Pengutipan tidak langsung juga terdiri dari paranthetical citation dan narrative 

citation. 

(1) Parenthetical citation: Kutipan atau sitasi berupa sisipan, biasanya berada 

di akhir kalimat. 

Contoh: Perilaku prososial adalah bentuk kesukarelaan untuk bertindak 

menolong orang lain (Shadiqi, 2018). 

(2) Narrative citation: Kutipan atau sitasi berupa narasi dalam teks, biasanya 

berada di awal kalimat atau tengah kalimat.  

Contoh: Shadiqi (2018) mendefinisikan perilaku prososial sebagai bentuk 

kesukarelaan untuk bertindak menolong orang lain. 

 

Cara penulisan nama pengarang dalam pembuatan kutipan (sitasi) adalah sebagai 

berikut: 
Jenis Sitasi Penyebutan 

pertama dalam 

teks (Narrative 

citation) 

Penyebutan 

selanjutnya 

dalam teks  

Penyebutan 

pertama berupa 

sisipan 

(Paranthetical 

citation) 

Penyebutan 

selanjutnya 

berupa sisipan 

Satu orang Johnson (2009) Johnson (2009) (Johnson, 2009) (Johnson, 2009) 

Dua orang van Zomeren dan 

Iyer (2009) 

van Zomeren dan 

Iyer (2009) 

(van Zomeren & 

Iyer, 2009) 

(van Zomeren & 

Iyer, 2009) 

Tiga orang atau 

lebih 

Craig dkk. 

(2007) 

Craig dkk. 

(2007) 

(Craig dkk., 

2007) 

(Craig dkk., 

2007) 

Organisasi/ 

Institusi/ 

Perusahaan 

dengan 

singkatan 

Badan Pusat 

Statistik (BPS, 

2018) 

BPS (2018) (Badan Pusat 

Statistik [BPS], 

2018) 

(BPS, 2018) 

Organisasi/ 

Institusi/ 

Perusahaan yang 

tidak ada 

singkatannya 

University of 

Maryland (2019) 

University of 

Maryland (2019) 

(University of 

Maryland, 2019) 

(University of 

Maryland, 2019) 

 

c. Jika penulis terdiri dari 1-2 orang, sejak penyebutan pertama hingga penyebutan 

seterusnya ditulis menggunakan nama belakang penulis satu atau kedua disertai 

dengan tahun.  

Contoh: 

 

Aksi kolektif dapat dioperasionalisasikan secara berbeda, termasuk 

sikap terhadap aksi kolektif, intensi, dan kecenderungan aksi perilaku 

berpartisipasi pada aksi kolektif (van Zomeren & Iyer, 2009). Sebagai contoh, 

aksi kolektif ditandai dengan keinginan terlibat pada aksi dukungan keadilan 
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pada palestina yang secara simbolik untuk mengekspresikan opini politik 

(Sharp, 2005). Menurut van Zomeren dan Iyer (2009) bentuk lain dari aksi 

kolektif adalah laporan aksi masa lampau dan perilaku nyata aksi kolektif. 

 

 

d. jika penulis terdiri dari 3 orang atau lebih, maka nama belakang penulis kedua, 

ketiga, dst tidak disebutkan, jadi hanya ditulis nama belakang penulis pertama 

dan ditambahkan dengan singkatan “dkk.” (dan kawan-kawan) atau 

menggunakan singkatan “et al.” (et alia=dan lain-lain). Penggunaan “dkk.” atau 

“et al.” harus dipilih salah satu secara konsisten. Jika sejak awal menuliskan 

dkk., maka hingga akhir akan menggunakan istilah dkk. Begitu pula jika sejak 

awal menggunakan et al., maka hingga akhir tetap menggunakan et al. 
 

Untuk penyebutan kutipan dibedakan menjadi dua jenis lihat contoh: 

 

Contoh Penulisan pada Penyebutan 3 atau  lebih penulis paranthetical citation 

(sisipan): 

 

 

Salah satu hal yang membedakan bullying dengan agresivitas dan 

kekerasan adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan 

korban, biasanya pelaku memiliki kekuatan yang lebih daripada korban, 

misalnya dari segi sosial, status, usia, fisik, dan keahlian (Craig dkk., 2007).  

 

 

Atau narrative citation (narasi dalam teks): 

 

 

Craig dkk. (2007) menyebutkan salah satu hal yang membedakan 

bullying dengan agresivitas dan kekerasan adalah adanya ketidakseimbangan 

kekuatan antara pelaku dan korban, biasanya pelaku memiliki kekuatan yang 

lebih daripada korban, misalnya dari segi sosial, status, usia, fisik, dan 

keahlian. 
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e. Jika nama-nama penulis sama dan tahunnya juga sama, maka di beri huruf “a” 

atau “b”, dst  

Contoh: Shadiqi (2020a, 2020b) menjelaskan ..... [atau] .......... (Shadiqi, 2020a, 

2020b). 

 

f. Jika nama penulis belakangnya sama, padahal 2 orang berbeda. 

Contoh: J. M. Taylor dan Neimeyer (2015); T. Taylor (2014) menjelaskan ...... 

[atau] ........ (J. M. Taylor & Neimeyer, 2015; T. Taylor, 2014). 

 

g. Jika dalam 1 kalimat terdiri banyak sumber acuan berbeda: Urutan sesuai alfabet 

dari nama belakang penulis 

Contoh: 

Temuan menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara penilaian ketidakadilan 

dengan marah (Miller, 2001; Weiss, Suckow, & Cropananzo, 1999).  

Atau: 

Temuan Miller (2001); Weiss, Suckow, dan Cropananzo (1999) menjelaskan 

bahwa terdapat hubungan antara penilaian ketidakadilan dengan marah.  

 

h. Jika dalam 1 kalimat terdiri dari sumber penulis yang sama tahun yang berbeda: 

Urutkan sesuai tahun terlama hingga terbaru 

Contoh: Shadiqi (2017, 2019, 2020); Taylor (2014) menjelaskan ..... [atau] ........ 

(Shadiqi, 2017, 2019, 2020; Taylor, 2014).  

 

i. Jika sebuah tulisan tidak memiliki nama ada penulis, maka yang ditulis dalam 

kutipan adalah judul buku/artikel dan  tahunnya.  

     Contoh: (Interpersonal Skills, 2019).  

   Jika judul buku/artikel/karya terlalu panjang, maka ditulis lebih pendek menjadi 

3 kata pertama. 

 Contoh: Judul original “Menyapa Pendukung Politik dengan Turdes atau Turun 

Desa”. Maka ditulis cukup (“Menyapa Pendukung Politik,” 2020) atau 

“Menyapa Pendukung Politik” (2020). 

 

j.  Jika penulis menuliskan namanya dengan “Anonim” di  sebuah tulisan, artinya 

dia secara sengaja menuliskan “Anonim” sebagai pengganti namanya. Maka 

ditulis menjadi (Anonim, 2019). Jika tulisan tidak ada namanya (bukan tertulis 

anonim) maka mengikuti aturan poin i sebelumnya.  

 

 

G. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka ditulis sesuai tata tulis menurut APA edisi ke-7 

tahun 2020. Baik penulisan sitasi (kutipan) dan daftar pustaka disarankan 

menggunakan aplikasi atau program manajemen referensi, seperti Mendeley, 

Zotero, dll. Peneliti juga dapat menggunakan bantuan melalui website-website yang 

menyediakan layanan pembuatan referensi.  
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Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam skripsi sebaiknya adalah: 

1. Berasal dari artikel jurnal ilmiah dari 5 tahun terakhir. 

2. Berasal dari buku dari 10 tahun terakhir.  

3. Berasal dari artikel jurnal internasional berdampak (impact factor)  

4. Berasal dari artikel jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-6) 

5. Berasal dari artikel jurnal internasional yang melewati peer-review 

6. Berasal dari artikel jurnal nasional non-terakreditasi yang melewati peer-

review 

7. Berasal dari buku ilmiah: Handbook, Book Chapter, dan Buku/Ebook.  

8. Berasal dari prosiding hasil konferensi/pertemuan ilmiah internasional dan 

nasional. 

9. Berasal dari data-data hasil penelitian yang dikeluarkan oleh website resmi 

dari pemerintah, organisasi, atau surat kabar.  

 

Adapun aturan-aturan umum penulisan daftar pustaka adalah: 

1. Setiap jenis sumber daftar pustaka ditulis berbeda-beda, tetapi aturan 

umumnya adalah nama belakang penulis disebutkan terlebih dahulu diikuti 

dengan singkatan nama depan dan tengah.  

2. Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama belakang 

penulis pertama.  

3. Selain nama, juga ada identifikasi tahun terbit. Jika tidak ada tahun terbit 

ditulis dengan n.d. = no date. Misalnya: 

Shadiqi, M. A. (n.d.). ....... 

4. Jika naskah masih in-press (atau masih dalam proses penerbitan, tetapi 

naskah sudah diterima karena sudah melewati proses review dan revisi) 

ditulis dengan cara berikut: 

Shadiqi, M. A. (in press). ..... 

5. Jika nama penulis sama, tetapi tahunnya berbeda, maka ditulis sesuai urutan 

lama tahun (terlama diikuti dengan terbaru). 

6. Jika nama penulis sama dan tahunnya sama (atau n.d. dan in press), maka 

ditulis dengan menambahkan urutan a, b, c, dst di belakang tahun. Misalnya:  

Shadiqi, M.A. (2020a). ........ dst 

Shadiqi, M.A. (2020b). ........ dst 

Shadiqi, M. A. (n.d.-a). ........ dst 

Shadiqi, M. A. (n.d.-b). ........ dst 

Shadiqi, M. A. (in press-a). ........ dst 

Shadiqi, M. A. (in press-b). ........ dst 

7. Judul karya ilmiah yang di sitasi ditulis hanya huruf besar di awal kata pada 

kalimat, atau kata pertama setelah titik dua, atau kata pertama setelah tanda 

tanya. Huruf besar berlaku untuk kata yang menunjukkan nama tempat, 

nama sungai, nama danau, nama institusi, dan sejenisnya. Contoh: 

Shadiqi, M. A. (2019). Experiment replication: A proposed solution for 

developing psychological research in Indonesia. ......... dst 

8. Khusus untuk APA edisi 7, sudah tidak menyebutkan kota terbit. Hanya ada 

nama penerbit.  
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9. Di penerbitan secara daring dikenal dengan istilah DOI atau Digital Object 

Identification. Bagi sumber referensi yang didapatkan secara daring dan 

mempunyai DOI, harus menyebutkan kode link DOI. Jika tidak ada kode 

DOI, maka digantikan dengan alamat website.  

 

Contoh-contoh Penulisan Daftar Rujukan dan Kutipan (Sitasi) 

Berikut ini beberapa contoh penulisan daftar pustaka menggunakan format APA. 

Sebagian contoh mengutip dari Publication Manual of the American Psychological 

Association, Seventh Edition (2020), sebagian yang lainnya ditulis dari sumber 

yang lain. Untuk lebih jelas dan detail bisa lihat buku APA tersebut. Untuk 

penggunaan “dkk.” atau “et al.” pada kutipan (sitasi) disesuikan dengan keputusan 

penulis, asalkan ditulis secara konsisten dengan memilih salah satu saja di antara 

dua pilihan.  

 

1. Buku/Ebook 

a. Buku Cetak 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-

Hall 

Crow, L. D., & Crow, A. (1955).  Human development 

and learning.  American Book Company 

N.C.= Bandura (1997); 

Crow dan Crow (1955) 

P.C.= (Bandura, 1997; 

Crow & Crow, 1955) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

b. Buku Cetak ber-DOI 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-

Hall. https://doi.org/xxxxxxx  

N.C.= Bandura (1977) 

P.C.= (Bandura, 1977) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

c. Buku Bab (kumpulan banyak penulis) atau Book Chapter, versi cetak 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of 

subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen 

(Eds.), The science of subjective well-being (pp. 

17–43). Guilford Press. 

N.C.= Haybron (2008) 

P.C.= (Haybron, 2008) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. Jika ada DOI, maka tuliskan 

seperti contoh 1.b. 

 

d. Buku Referensi (Editor) 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of 

psychology. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

N.C.= VandenBos (2007) 

P.C.= (VandenBos, 2007) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. Jika ada DOI, maka tuliskan 

seperti contoh 1.b. 

 

https://doi.org/xxxxxxx
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e. Ebook 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress 

disorder sourcebook: A guide to healing, 

recovery, and growth [Adobe Digital Editions 

version]. https://doi.org/xxxxxxxxxxxx  

N.C.= Schiraldi (2001) 

P.C.= (Schiraldi, 2001) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. Jika tidak ada DOI, maka 

diubah dengan link ebook.  

 

2. Artikel Jurnal 

a. Artikel jurnal cetak tanpa DOI 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Masrun, M., Prawitasari, J. E., Sugiyanto, S., 

Suwarsiyah, A., & Kuwato, T. (1975). 

Validitas dan reliabilitas tes Raven sebagai alat 

ukur kecerdasan anak di Indonesia. Jurnal 

Psikologi, 4(1), 40-57. 

N.C.= Masrun dkk. 

(1975) 

P.C.= (Masrun dkk., 

1975) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

b. Artikel jurnal cetak dengan DOI 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). 

Volunteer support, marital status, and the 

survival times of terminally ill patients. 

Health Psychology, 24(1), 225-229. 

https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225 

N.C.= Herbst-Damm dan 

Kulik (2005) 

P.C.= (Herbst-Damm & 

Kulik, 2005) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

c. Artikel jurnal online tanpa DOI 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional 

intelligence and self-esteem mediate between 

perceived early parental love and adult 

happiness. E-Journal of Applied Psychology 

2(2), 38-48. 

http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap  

N.C.= Sillick dan Schutte 

(2006) 

P.C.= (Sillick & Schutte, 

2006) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

d. Artikel jurnal dengan 21 atau lebih penulis, ditulis hanya 20 nama, yakni 

19 nama pertama + 1 nama terakhir (berlaku untuk jenis sumber referensi 

lain) 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., 

Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., 

White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., 

Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, 

N.C.= Kalnay dkk. 

(1996) 

P.C.= (Kalnay dkk., 

1996) 

https://doi.org/xxxxxxxxxxxx
https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap
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K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., 

. . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-

year reanalysis project. Bulletin of the 

American Meteorological Society, 77(3), 437–

471. https://doi.org/10.1175/1520-

0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2  

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

e. Artikel jurnal inpress 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Permatasari, P., Agustiani, H., & Bachtiar, A. (in 

press). Benarkah anak prasekolah sudah mampu 

mengambil perspektif dalam perilaku 

prososial?. Jurnal Psikologi Sosial. 

http://jps.ui.ac.id/index.php/jps/article/view/124 

N.C.= Permatasari dkk. 

(in press) 

P.C.= (Permatasari 

dkk., in press) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

f. Artikel jurnal special issue atau special edition atau edisi khusus 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Permatasari, I., Milla, M., Lestari, S., Yusya, N., 

Adira, N., & Baswara, B. (2020). Adaptasi alat 

ukur Munroe Multicultural Attitude Scale 

Questionnaire versi Indonesia [Special Issue]. 

Jurnal Psikologi Sosial, 18(2), 169-178. 

https://doi.org/10.7454/jps.2020.17 

N.C.= Permatasari dkk. 

(2020) 

P.C.= (Permatasari 

dkk., 2020) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

3. Draft Naskah Yang Tidak (Belum) Dipublikasikan 

a. Naskah yang tidak dipublikasikan 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Yoo, J., Miyamoto, Y., Rigotti, A., & Ryff, C. 

(2016). Linking positive affect to blood lipids: 

A cultural perspective [Unpublished 

manuscript]. Department of Psychology, 

University of Wisconsin–Madison. 

N.C.= Yoo dkk. (2016) 

P.C.= (Yoo dkk., 2016) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

b. Naskah yang sedang dikirim (submit) untuk publikasi 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Lippincott, T., & Poindexter, E. K. (2019). Emotion 

recognition as a function of facial cues: 

Implications for practice [Manuscript 

submitted for publication]. Department of 

Psychology, University of Washington. 

N.C.= Lippincott dan 

Poindexter (2019) 

P.C.= (Lippincott & 

Poindexter, 2019) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077%3c0437:TNYRP%3e2.0.CO;2
https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077%3c0437:TNYRP%3e2.0.CO;2
http://jps.ui.ac.id/index.php/jps/article/view/124
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4. Rujukan dari dokumen online resmi pemerintah  

a. Tanpa ada nama penulis 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Kementerian Kesehatan. (2020). Tingkat Kesembuhan 

Pasien COVID-19 di Barito Kuala Capai 90%. 

https://www.kemkes.go.id/article/view/ 

20093000001/tingkat-kesembuhan-pasien-covid-

19-di-barito-kuala-capai-90-.html 

N.C.= Kementerian 

Kesehatan 

(Kemenkes, 2020) 

P.C.= (Kementerian 

Kesehatan 

[Kemenkes], 2020) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. Jika ada singkatan nama 

lembaga maka kutipan (sitasi) untuk penyebutan berikutnya hanya ditulis 

(Kemenkes,  2020) atau Kemenkes (2020) 

 

b. Ada nama penulis 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Duchesne, A., Rivier, J., Hunter, P., & Cooper, I. (2019). 

Highlights of the National Shelter Study 2005 to 

2016. Employment and Social Development 

Canada. https://www.canada.ca/en/employment-

social-

development/programs/homelessness/reports-

shelter-2016.html 

N.C.= Duchesne dkk. 

(2019) 

P.C.= (Duchesne 

dkk., 2019) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation.  

 

5. Rujukan sumber online dari institusi/perusahaan/organisasi  

a. Tanpa ada nama penulis 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

World Health Organization (2018). Skizofrenia. 

https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/schizophrenia  

N.C.= World Health 

Organization (WHO, 

2018) 

P.C.= (World Health 

Organization 

[WHO], 2018) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. Jika ada singkatan nama 

lembaga maka kutipan (sitasi) untuk penyebutan berikutnya hanya ditulis (WHO,  

2020) atau WHO (2020) 

 

b. Ada nama penulis 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Maftuhin, A. (2020). COVID-19 dan pembelajaran 

ramah difabel di perguruan tinggi. Centre for 

Strategic and International Studies Commentaries. 

https://www.csis.or.id/publications/covid-19-dan-

pembelajaran-ramah-difabel-di-perguruan-tinggi  

N.C.= Maftuhin 

(2020) 

P.C.= (Maftuhin, 

2020) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

https://www.kemkes.go.id/article/view/20093000001/tingkat-kesembuhan-pasien-covid-19-di-barito-kuala-capai-90-.html
https://www.kemkes.go.id/article/view/20093000001/tingkat-kesembuhan-pasien-covid-19-di-barito-kuala-capai-90-.html
https://www.kemkes.go.id/article/view/20093000001/tingkat-kesembuhan-pasien-covid-19-di-barito-kuala-capai-90-.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/homelessness/reports-shelter-2016.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/homelessness/reports-shelter-2016.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/homelessness/reports-shelter-2016.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/homelessness/reports-shelter-2016.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
https://www.csis.or.id/publications/covid-19-dan-pembelajaran-ramah-difabel-di-perguruan-tinggi
https://www.csis.or.id/publications/covid-19-dan-pembelajaran-ramah-difabel-di-perguruan-tinggi
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6. Infografis 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Shadiqi, M. A., Haryati, R., Hasan, K. F. A., I’anah, N., 

& Al Istiqomah, W.  (2020). Infografis perilaku 

kepatuhan masyarakat pada masa adaptasi 

kebiasaan baru [Infografis]. Tim Pakar 

Percepatan Penanganan Covid-19 ULM. 

https://covid19.ulm.ac.id/infografis-perilaku-

kepatuhan-masyarakat-pad-masa-adaptasi-

kebiasaan-baru/  

N.C.= Shadiqi dkk. 

(2020) 

P.C.= (Shadiqi dkk., 

2020) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

7. Policy Brief 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Shadiqi, M. A. (2020). Penguatan perilaku patuh 

masyarakat: Keterlibatan tokoh agama di 

Kalimantan Selatan [Policy Brief]. Tim Pakar 

Percepatan Penanganan Covid-19 ULM. 

https://covid19.ulm.ac.id/policy-brief-

penguatan-perilaku-patuh-masyarakat-

keterlibatan-tokoh-agama-di-kalimantan-selatan/  

N.C.= Shadiqi (2020) 

P.C.= (Shadiqi, 2020) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

8. Rujukan berupa karya ilmiah yang disajikan dalam konferensi, seminar, 

penataran, atau lokakarya 

a. Presentasi Makalah 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Shadiqi, M. A., Muluk, H., & Milla, M. N. (2019, Juli 

11-13). Explaining non-normative collective 

action: Understanding the role of group-based 

contempt and perception of threat on religious-

political action [Paper Presentation]. The 13th 

Biennial Conference of the Asian Association of 

Social Psychology (AASP), Taipei, Taiwan. 

N.C.= Shadiqi dkk. 

(2019) 

P.C.= (Shadiqi dkk., 

2019) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

b. Presentasi Poster 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Adebesin, M., Graydon, M. M., Knoblach, D. J., 

Crouch,  T. B., & DiClemente, C. C. (2016, April 

27). Comparing emotional regulation strategies 

to predict satisfaction with life and perceived 

stress  [Poster Presentation]. The 20th Annual 

Undergraduate Research and Creative 

Achievement, Baltimore, United States. 

N.C.= Adebesin dkk. 

(2016) 

P.C.= (Adebesin dkk., 

2016) 

https://covid19.ulm.ac.id/infografis-perilaku-kepatuhan-masyarakat-pad-masa-adaptasi-kebiasaan-baru/
https://covid19.ulm.ac.id/infografis-perilaku-kepatuhan-masyarakat-pad-masa-adaptasi-kebiasaan-baru/
https://covid19.ulm.ac.id/infografis-perilaku-kepatuhan-masyarakat-pad-masa-adaptasi-kebiasaan-baru/
https://covid19.ulm.ac.id/policy-brief-penguatan-perilaku-patuh-masyarakat-keterlibatan-tokoh-agama-di-kalimantan-selatan/
https://covid19.ulm.ac.id/policy-brief-penguatan-perilaku-patuh-masyarakat-keterlibatan-tokoh-agama-di-kalimantan-selatan/
https://covid19.ulm.ac.id/policy-brief-penguatan-perilaku-patuh-masyarakat-keterlibatan-tokoh-agama-di-kalimantan-selatan/
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https://ur.umbc.edu/poster-presentation-

examples/  
N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

c. Prosiding konferensi yang dipublikasikan dalam jurnal 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., 

Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). 

Cognitive and noncognitive predictors of 

success. Proceedings of the National Academy 

of Sciences, USA, 116(47), 23499–23504. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116  

N.C.= Duckworth 

dkk. (2019) 

P.C.= (Duckworth 

dkk., 2019) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

d. Prosiding konferensi yang dipublikasikan dalam buku bab (book chapter) 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Shadiqi, M. A., Muluk, H., Milla, M. N., Hudiyana, J, 

& Umam, A. N. (2018). Non-normative 

collective action in Muslims: The effect of self-

versus group-based emotion. In A. A. Ariyanto, 

H. Muluk, P. Newcombe, F. P. Piercy, E. K. 

Poerwandari, & S. H. R. Suradijono (Eds.), 

Diversity in unity: Perspectives from psychology 

and behavioral sciences (p. 639–646). 

Routledge/Taylor & Francis Group. 

https://doi.org/10.1201/9781315225302-80  

N.C.= Shadiqi dkk. 

(2018) 

P.C.= (Shadiqi dkk., 

2018) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

9. Disertasi Doktoral, Tesis Magister, dan Skripsi 

a. Sumber dari database  

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: 

Methodological innovations and new lessons from 

the Milgram experiment (Publication No. 

10289373) [Doctoral dissertation, University of 

Wisconsin–Madison]. ProQuest Dissertations and 

Theses Global. 

N.C.= Hollander 

(2017) 

P.C.= (Hollander, 

2017) 

  

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation.  

 

b. Sumber yang tidak dipublikasikan 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Tanty, E. L. (2004). Hubungan Antara Motivasi 

Belajar Dan Persepsi Tentang Dukungan Orang 

Tua Dengan Prestasi Akademis Pada Siswa 

Penyandang Tunarungu. (Tesis Magister, tidak 

dipublikasikan). Universitas Indonesia.  

N.C.= Tanty (2004) 

P.C.= (Tanty, 2004) 

  

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation.  

https://ur.umbc.edu/poster-presentation-examples/
https://ur.umbc.edu/poster-presentation-examples/
https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116
https://doi.org/10.1201/9781315225302-80
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10. Rujukan dari koran/majalah 

a. Majalah cetak 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. 

(2008, Mei). Enhancing worker well-being: 

Occupational helath psycologists convene to 

share their research on work, stress, and health. 

Monitor on Psychology, 39(5), 26-29. 

N.C.= Chamberlin 

dkk. (2008) 

P.C.= (Chamberlin 

dkk., 2008) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

b. Majalah online 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep 

brains agile. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2007/12/11/health/11iht-

11brod.8685746.html 

N.C.= Brody (2007) 

P.C.= (Brody, 2007) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

c. Artikel koran cetak 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects 

economic, social status. The Washington Post, 

pp. A1, A4. 

N.C.= Schwartz 

(1993) 

P.C.= (Schwartz, 

1993) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

d. Artikel koran online 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Farisa, F. C. F. (2020, Agustus 07). 5 Temuan 

Bawaslu soal Hasil Pemutakhiran Data Pemilih 

Pilkada 2020. Kompas.com. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/10

232641/5-temuan-bawaslu-soal-hasil-

pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-

2020?page=all  

N.C.= Farisa (2020) 

P.C.= (Farisa, 2020) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

e. Rujukan dari koran/majalah online tanpa author 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative 

conference. (2006, November/December). 

OJJDP News @ a Glance. 

http://www.ncjrs.gov/html/ 

ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html 

N.C.= “Six cites meet” 

(2006) 

P.C.= (“Six cites 

meet,” 2006) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

https://www.nytimes.com/2007/12/11/health/11iht-11brod.8685746.html
https://www.nytimes.com/2007/12/11/health/11iht-11brod.8685746.html
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/10232641/5-temuan-bawaslu-soal-hasil-pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-2020?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/10232641/5-temuan-bawaslu-soal-hasil-pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-2020?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/10232641/5-temuan-bawaslu-soal-hasil-pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-2020?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/10232641/5-temuan-bawaslu-soal-hasil-pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-2020?page=all
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html
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11. Audiovisual (Video) 

a. Video Tanpa Nama 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

American Psychological Association (Producer). (2000). 

Responding therapeutically to patient 

expressions of sexual attraction [Film; 

educational DVD]. 

https://www.apa.org/pubs/videos/4310767?tab=1  

N.C.= American 

Psychological 

Association (APA, 

2006) 

P.C.= (American 

Psychological 

Association [APA], 

2006) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

b. Video, Ada Nama Narasumber 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Firestone, L. A. (Guest Expert). (2002). Sexual Health 

[Film; educational DVD]. 

https://www.apa.org/pubs/videos/4310586?tab=1   

N.C.= Firestone 

(2002) 

P.C.= (Firestone, 

2002) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

c. Film 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Forman, M. (Director). (1975). One flew over the 

cuckoo’s nest [Film]. United Artists. 

N.C.= Forman 

(1975) 

P.C.= (Forman, 

1975) 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

d. Youtube/sejenis 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Cutts, S. (2017, November 24). Happiness [Video]. 

Vimeo. https://vimeo.com/244405542  

Fogarty, M. [Grammar Girl]. (2016, September 30). 

How to diagram a sentence (absolute basics) 

[Video]. YouTube. 

https://youtu.be/deiEY5Yq1qI  

N.C.= Cutts (2017); 

Fogarty (2016) 

P.C.= (Cutts, 2017; 

Fograty, 2016) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation 

 

 

12. Postingan Blog 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Baiker, J. R., Castro, N., Muccione, V., Huggel, C., 

Allen, S., & Drenkhan, F. (2020, Agustus 18). 

How the COVID-19 pandemic is teaching us to 

tackle the climate crisis. PLOS Collections. 

N.C.= Baiker dkk. 

(2020) 

P.C.= (Baiker dkk., 

2020) 

https://www.apa.org/pubs/videos/4310767?tab=1
https://www.apa.org/pubs/videos/4310586?tab=1
https://vimeo.com/244405542
https://youtu.be/deiEY5Yq1qI
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https://collectionsblog.plos.org/how-the-covid-

19-pandemic-is-teaching-us-to-tackle-the-

climate-crisis/ 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. Untuk Blog, cari Blog ilmiah, 

hindari Blog yang tidak jelas penulisnya.  

 

13. Powerpoint atau slide presentasi kuliah 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Housand, B. (2016). Game on! Integrating games 

and simulations in the classroom [PowerPoint 

slides]. SlideShare. 

https://www.slideshare.net/brianhousand/game-

on-iagc-2016/ 

Shadiqi, M. A. (2020). Populasi dan pengambilan 

sampel [PowerPoint slide]. Program Studi 

Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas 

Lambung Mangkurat 

N.C.= Housand (2016); 

Shadiqi (2020) 

P.C.= (Housand, 2016; 

Shadiqi, 2020) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

14. Media Sosial 

a. Twitter 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

White, B. [@BettyMWhite]. (2018, June 21). I 

treasure every minute we spent together #koko 

[Image attached] [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/BettyMWhite/status/ 

1009951892846227456 

N.C.= White (2018) 

P.C.= (White, 2018) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. 

 

b. Instagram Foto atau Video 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Zeitz MOCAA [@zeitzmocaa]. (2018, November 

26). Grade 6 learners from Parkfields Primary 

School in Hanover Park visited the museum for 

a tour and workshop hosted by [Photographs]. 

Instagram. 

https://www.instagram.com/p/BqpHpjFBs3b/  

N.C.= Zeitz MOCAA 

(2018) 

P.C.= (Zeitz MOCAA, 

2018) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. Jika video ganti “[Photographs]” 

dengan “[Video]” 

 

c. Instagram Highlight 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

The New York Public Library [@nypl]. (n.d.). The 

raven [Highlight]. Instagram. Retrieved April 

16, 2019, from https://bitly.com/2FV8bu3  

N.C.= The New York 

Public Library (n.d.) 

P.C.= (The New York 

Public Library, n.d.) 

https://collectionsblog.plos.org/how-the-covid-19-pandemic-is-teaching-us-to-tackle-the-climate-crisis/
https://collectionsblog.plos.org/how-the-covid-19-pandemic-is-teaching-us-to-tackle-the-climate-crisis/
https://collectionsblog.plos.org/how-the-covid-19-pandemic-is-teaching-us-to-tackle-the-climate-crisis/
https://www.slideshare.net/brianhousand/game-on-iagc-2016/
https://www.slideshare.net/brianhousand/game-on-iagc-2016/
https://twitter.com/BettyMWhite/status/1009951892846227456
https://twitter.com/BettyMWhite/status/1009951892846227456
https://www.instagram.com/p/BqpHpjFBs3b/
https://bitly.com/2FV8bu3
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N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. Untuk Highlight menggunakan 

“Retrieved” karena Highlight dapat diganti/diedit/diubah kapan pun.  

 

d. Facebook Post 

Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Kutipan 

Gaiman, N. (2018, March 22). 100,000+ Rohingya 

refugees could be at serious risk during 

Bangladesh’s monsoon season. My fellow 

UNHCR Goodwill Ambassador Cate Blanchett 

is [Image attached] [Status update]. Facebook. 

http://bit.ly/2JQxPAD 

N.C.= Gaiman (2018)  

P.C.= (Gaiman, 2018) 

 

N.C.=Narrative Citation; P.C.=Paranthetical Citation. Jika video ganti “[Image attached] 

[Status update]” dengan “[Video] [Status update]” 

 

 

Untuk lebih lengkap dengan sejumlah 114 jenis penulisan referensi atau daftar 

pustaka, lihat buku Publication Manual of the American Psychological 

Association, Seventh Edition (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2JQxPAD


 
Copyright UPKTI dan Skripsi PS.Psikologi FK ULM Banjarbaru, 2020 

61 

 

LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Contoh halaman sampul depan 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

RESISTENSI PSIKOLOGIS PENDULANG INTAN  

PADA PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN  

DI TAMBANG RAKYAT INTAN, CEMPAKA BANJARBARU 

 

 

Skripsi  

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat 

Untuk memperoleh derajat Sarjana Psikologi 

Universitas Lambung Mangkurat 

 

 

 

 

 

Oleh 

Nama 

NIM 

 

 

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI  

FAKULTAS KEDOKTERAN  

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

September, 2013 
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Lampiran 2. Contoh halaman pernyataan 

 

 

PERNYATAAN 

 

         4 spasi 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat  karya yang pernah 

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang 

pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yanng secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 

disebutkan dalam daftar pustaka.  

                                            3 spasi 

Banjarbaru, tanggal bulan tahun 

        4 spasi   

 

                                                                                                       Nama mahasiswa ybs 

                                                                                                          NIM 
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Lampiran 3a. Contoh halaman persetujuan pembimbing untuk Seminar 

Proposal 

Usulan Proposal...................................................................i ni 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan 

 

 

 

Banjarbaru, tanggal bulan  tahun 

Pembimbing Utama 

 

 

Nama lengkap dengan gelar 

NIP.  

 

Banjarbaru, tanggal bulan  tahun 

Pembimbing Pendamping 

 

 

Nama lengkap dengan gelar 

NIP.  
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Lampiran 3b. Contoh halaman persetujuan pembimbing untuk Skripsi 

Skripsi oleh...................................................................i ni 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan 

 

 

Banjarbaru, tanggal bulan  tahun 

Pembimbing Utama 

 

 

Nama lengkap dengan gelar 

NIP.  

 

Banjarbaru, tanggal bulan  tahun 

Pembimbing Pendamping 

 

 

Nama lengkap dengan gelar 

NIP.  
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Lampiran 4a. Contoh halaman pengesahan usulan Seminar Proposal 

 

Usulan Proposal Penelitian oleh........................................................  

Telah dipertahankan di depan dewan penguji 

Pada tanggal..................  

 

Dewan penguji 

Ketua (Pembimbing Utama) 

 

Nama lengkap dengan gelar 

NIP.  

 

Anggota (Pembimbing Pendamping) 

 

 

Nama lengkap dengan gelar 

NIP.  

 

 

Anggota 

 

 

Nama lengkap dengan gelar 

NIP.  

 

Anggota 

 

Nama lengkap dengan gelar 

NIP 
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Lampiran 4b. Contoh Halaman Pengesahan Hasil Penelitian 
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Lampiran 5. Contoh Abstrak 

ABSTRAK 

                                        2 spasi (1 kali enter single space) 

HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSIONAL DAN 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

PADA REMAJA 

                                       2 spasi (1 kali enter single space) 

Nama mahasiswa ybs 

                                        2 spasi (1 kali enter single space) 

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

kematangan emosi dan kemampuan komunikasi interpersonal. Hipotesis yang diajukan 

adalah ada hubungan positif antara kematangan emosi dan kemampuan komunikasi 

interpersonal. Semakin tinggi tingkat kematangan emosi maka semakin tinggi 

kemampuan komunikasi interpersonal. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa-siswi 

lembaga Bimbingan Belajar SSC berjumlah 119 orang yang terdiri dari tiga shift (pagi, 

siang, sore). Jenis sampling pada penelitian ini studi populasi dimana semua siswa 

dijadikan sampel penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data korelasi product 

moment pearson, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan angket yang 

terdiri dari angket kematangan emosi dan angket kemampuan berkomunikasi 

interprsonal. Terdapat perbedaan kematangan emosi dan kemampuan komunikasi 

interpersonal pada remaja wanita maupun pria, t(118)=2,498; p <0,05. Terdapat 

hubungan positif antara kematangan emosi dan kemampuan komunikasi anterpersonal 

remaja, r =0,362; n=119; p < 0,05; one tailed. Sumbangan efektif yang berarti diberikan 

variabel kematangan emosi adalah 13,1% artinya peran kematangan emosi dalam 

menentukan kemampuan berkomunikasi tidak terlalu besar. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja kematangan 

emosi dan keterampilan dalam berkomunikasi harus dipelajari secara mendalam secara 

teoritis dan praktis, sehingga dapat dihasilkan remaja yang mempunyai kematangan 

emosi dan mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal efektif. 

                                                                             2 spasi 

Kata kunci :Kematangan emosional, komunikasi interpersonal, remaja  

(Times New Roman 12 pt) 



 
Copyright UPKTI dan Skripsi PS.Psikologi FK ULM Banjarbaru, 2020 

69 

 

Lampiran 6. Contoh kata pengantar 

KATA PENGANTAR 

     4 spasi 

 

 Puji syukur kehadirat ALLAH yang telah memberikan rahmatNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “.......................................................”, tepat pada waktunya. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh derajat Sarjana 

Psikologi di Program Studi Psikologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

 Dekan Fakultas Kedokteran (tulis nama lengkap dan gelar akademik) yang telah 

memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian. 

 Kedua pembimbing (tulis nama lengkap dan gelar akademik) yang memberikan saran dan 

arahan dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Rekan penelitian, serta semua pihak atas sumbangan pikiran dan bantuan yang telah 

diberikan. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis 

berharap penelitian ini bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan. 

       3 spasi 

 Banjarbaru, September 2013 

       2 spasi   

            Nama mahasiswa ybs 

 

(Isi : Line Spacing Double) 

  



 
Copyright UPKTI dan Skripsi PS.Psikologi FK ULM Banjarbaru, 2020 

70 
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 4.3 Hasil Penelitian  ....................................................................................  

  4.3.1 Deskripsi Data Penelitian..............................................................  

  4.3.2 Hasil Uji Asumsi .......................................................................... 

4.3.3 Hasil Uji Analisis Hipotesis........................................................... 

 

 4.4 Pembahasan  .........................................................................................  
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Lampiran 8. Contoh daftar tabel 
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                                                           4 spasi (1 kali enter pada double space) 
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Lampiran 9. Contoh daftar gambar 

DAFTAR GAMBAR 

                                                           4 spasi (1 kali enter pada double space) 

Halaman 
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Lampiran 10. Contoh daftar lampiran 
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Lampiran 11.  

Tabel 1.  

Rata-Rata Hasil Skor Pretest dan Posttest Berdasarkan Kategori 

2 spasi (1 kali enter pada saat single space) 
Subjek Pretest Post test 

Skor Kategori Skor Kategori 
1 76,4 Rendah 82,7 Rendah 
2 148,6 Sedang 181,4 Sedang 
3 121,4 Sedang 179,3 Sedang 
4 106,6 Sedang 207,3 Sedang 

  

 

Gambar 1.  

Model Mediasi Umum (berdasarkan Baron & Kenny, 1986). Di adaptasi dari 

“Preschool Home Literacy Practices and Children’s Literacy Development: A 

Longitudinal Analysis,” oleh M. Hood, E. Conlon, dan G. Andrews, 2008. Journal 

of Education Psychology, 100, p.259. Copyright 2008 dari APA.   

 2 spasi 
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Lampiran 13. Contoh penomoran bab, sub-bab dan pargaraf serta jarak antar baris 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

        4 spasi (1 kali enter double space) 

3.1 Instrumen Penelitian 

Teks di bawahnya menggunakan indented (first line) atau paragraf baru 

selebar 1 cm. 

                 4 spasi (1 kali enter double space) 

3.1.1 Alasan Pemilihan Tes 

Teks di bawahnya menggunakan indented (first line) atau paragraf baru 

selebar 1 cm. 

3.1.1.1 Macam Tes 

Teks di bawahnya menggunakan indented (tanpa first line atau tanpa  

paragraf) selebar 0,5 cm. 

3.1.1.1.1 Isi Tes 

Teks di bawahnya menggunakan indented (tanpa first line atau tanpa  

paragraf) selebar 1 cm. 

 

15 

 

 

Catatan: Nomor halaman pada halaman yang tidak ada judul bab, selain contoh 

di atas, ditempatkan di sebelah kanan atas.   

1cm 

1cm 

1cm 

1cm 

1cm 

1cm 

1cm 

3cm 

4cm 

1cm 

1cm 
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