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BAB I 

PETUNJUK UMUM 

 

A. Persyaratan  Tugas Akhir 

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melaksanakan 

penyusunan Tugas Akhir (TA) untuk D3 dan skripsi untuk jenjang Strata satu 

(S1) di Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)  antara lain sebagai 

berikut:  

1. Teregistrasi pada semester yang bersangkutan 

2. Telah menyelesaikan 90 SKS untuk Penulisan TA (D3) dan 110 

SKS untuk penyusunan Skripsi (S1). 

3. Tidak ada nilai D dan E pada matakuliah. 

4. Telah menyelesaikan mata kuliah Metode Penelitian dan Statistika 

Persyaratan ini pada dasarnya meliputi jumlah sks dan indeks prestasi 

yang telah berhasil dicapai oleh mahasiswa. Mahasiswa yang telah 

mengumpulkan 90 SKS untuk D3 dan 110 SKS untuk S1 diperlukan, dapat 

memenuhi persyaratan indeks prestasi minimal 2,5 yang telah ditetapkan 

jurusan dan berminat menempuh penyelesaian tugas akhir atau skripsi, dapat 

segera mempersiapkan judul Tugas akhir atau penelitian untuk selanjutnya 

diusulkan kepada Program Studi . 

  

B. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir (TA)  

1. Batasan  

Tugas Akhir adalah karya tulis mahasiswa yang menunjukkan kulminasi 

proses berpikir ilmiah, kreatif, integratif, dan sesuai dengan disiplin 

ilmunya yang disusun untuk memenuhi persyaratan kebulatan studi dalam 

program diploma (D3) dan Strata 1 (S1) yang ada di lingkungan UMRI 
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2. Bentuk  

a. Bentuk tugas akhir dapat berupa skripsi atau bukan skripsi.  

b.Skripsi adalah laporan hasil penelitian yang ditulis mahasiswa sebagai 

salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1).  

c. Tugas Akhir Bukan Skripsi adalah tugas yang ditulis mahasiswa yang 

juga merupakan persyaratan untuk   melengkapi tugas penyelesaian 

program diploma dapat berbentuk :  

1)  Makalah ilmiah sebagai karya tulis mahasiswa dari hasil analisis 

suatu karya produk, desain teknologi atau seni yang 

menekankan pada kajian kritis, atau gagasan inovatif 

berdasarkan penguasaan materi program studi tertentu secara 

komprehensif.  

2)  Karya desain teknologi, proyek akhir atau seni adalah produk 

yang menekankan pada penemuan, pengembangan, aplikasi, dan 

penyempurnaan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang 

bersifat terapan dan praktis, baik berupa produk benda jadi, 

prototype, rancangan bangun, atau karya seni, yang disertai 

dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut.  

3) Tugas Akhir memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat 

memformulasikan ide, konsep, pola pikir, dan kreativitasnya 

yang dikemas secara terpadu dan imprehensif, dan dapat 

mengkomunikasikan dalam format yang lazim digunakan di 

kalangan masyarakat ilmiah. 

 

C. Karakteristik Skripsi 

1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah resmi yang ditulis oleh mahasiswa 

dalam rangka penyelesaian Program Sarjana (S1). 

2. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam 

melaksanakan penelitian ilmiah sesuai bidang keahliannya. 
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3. Penulisan skripsi pada Universitas Muhammdiyah Riau memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

a. Wajib ditempuh oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi 

pada Universitas Muhammdiyah Riau didasarkan pada 

penelitian lapangan, bukan hanya studi literatur. 

b. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, 

sesuai dengan Ejaan yang disempurnakan. 

c. Dilaksanakan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen 

Pembimbing yang ditetapkan oleh Program Studi 

d. Ruang lingkup skripsi diarahkan pada bidang kajian disiplin 

ilmu sesuai dengan program studi yang di tekuninya.  

e. Bidang-bidang kajian skripsi ditentukan oleh Program Studi  

yang relevan dengan situasi dan kondisi terkini. 

 

D. Pengajuan Proposal 

Tahapan pengajuan Usulan penulisan Tugas Akhir/skripsi sebagai berikut: 

1. Mahasiswa menyusun judul proposal (usulan) penelitian dalam 

bidang kajian yang diminatinya. Mahasiswa dapat meminta saran 

dan pendapat Dosen Pembimbing Akademik, atau dosen 

dilingkungan program studi. Jika hasilnya layak maka mahasiswa 

segera mendaftarkan judul proposal ke Program studi. 

2. Program Studi memeriksa proposal yang diajukan untuk 

mempelajari ada tidaknya duplikasi dengan proposal sebelumnya, 

mencatat dalam Buku Proposal Penelitian Mahasiswa. 

3. Program Studi mencatat judul yang diusulkan dan sekaligus 

menentukan pembimbing proposal yang sekaligus akan menjadi 

pembimbing skripsi mahasiswa. 

4. Jurusan/Prodi mengusulkan kepada Dekan untuk menetapkan Dosen 

Pembimbing  I dan Dosen Pembimbing II, dengan Surat Keputusan. 
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5. Mahasiswa menyusun proposal dengan dibimbing oleh dosen 

pembimbing sampai dinyatakan siap untuk diseminarkan. 

6. Mahasiswa mendaftarkan Usul Penelitian (proposal) tersebut ke 

Program Studi dengan menyerahkan 5 eksemplar Proposal 

Penelitian (2 orang pembimbing, 2 orang penguji dan 1 Arsip 

Program Studi) dan syarat-syarat lain yang ditetapkan program 

studi. 

7. Jurusan/Prodi merencanakan jadwal pelaksanaan Seminar Proposal  

dan menetapkan Tim Penguji/penelaah Proposal. 

8. Program Studi menyelenggarakan Seminar Proposal.  

9. Syarat-syarat pengajuan seminar Proposal ditentukan oleh program 

studi. 

 

E.  Seminar Proposal Penelitian 

1. Seminar proposal dilaksanakan oleh Program Studi untuk menelaah 

kelayakan Proposal Penelitian yang diajukan Mahasiswa 

2. Jumlah Penelaah/penguji Proposal adalah dua orang dosen yang 

ditetapkan program studi (diluar dua orang pembimbing) dan 

ditambah satu orang ketua sidang. 

3. Tim penguji berhak untuk memberikan saran perbaikan terhadap 

proposal penelitian mahasiswa, baik menyangkut substansi materi 

kajian proposal, maupun sistematika proposal, agar memenuhi 

standar kelayakan sebuah karya tulis ilmiah. 

4. Seminar menetapkan hasil penelaahan/pengujian proposal dengan 

tiga kategori penetapan yaitu :  

a. Diterima tanpa catatan 

Mahasiswa dapat langsung mengikuti proses berikutnya yaitu 

bimbingan skripsi. 
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b. Diterima dengan catatan 

Mahasiswa harus memperbaiki hal-hal yang diasarankan untuk 

dapat mengikuti proses selanjutnya. Perbaikan ini diajukan pada 

dosen penguji proposal. 

c. Ditolak 

Mahasiswa harus membuat ulang proposal penelitian dengan 

materi kajian baru serta mengkonsultasikannya dengan penguji 

dan pembimbing dan mengikuti seminar proposal pada periode 

beriukutnya. 

5. Seminar proposal bersifat terbuka 

6. Bila Proposal diterima, tahapan selanjutnya adalah penyusunan 

Tugas Akhir/Skripsi, Bimbingan sampai pada sidang skripsi 

(Terlampir dalam flowchart). 

 

F. Pelaksanaan Penyusunan  Tugas Akhir dan Skripsi 

Mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir atau skripsi diwajibkan 

melaksanakan kegiatan tersebut secara sungguh-sungguh di bawah 

bimbingan dosen pembimbing. Mahasiswa wajib melaporkan secara rutin 

setiap perkembangan dari pelaksanaan tugas akhir atau skripsi kepada dosen 

pembimbing (membuat Logbook). Perpanjangan pelaksanaan tugas akhir atau 

skripsi melebihi dua semester hanya dapat dipertimbangkan apabila 

mahasiswa yang bersangkutan sudah menunjukkan kemajuan yang berarti. 

Pada akhir penyelesaian kegiatan penelitian, mahasiswa menyusun 

hasil-hasil penelitiannya menjadi karya tulis ilmiah berbentuk tugas akhir 

atau skripsi dengan berpedoman pada pembakuan sistematika yang dijelaskan 

di Bab III dan Bab IV. Apabila hasil penyusunan dan penulisan telah 

mendapatkan persetujuan dosen pembimbing, mahasiswa dapat 

mempersiapkan diri untuk menempuh seminar hasil penelitian. 
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G.  Seminar Hasil Penelitian 

1. Seminar Hasil dilaksanakan oleh Program Studi untuk menelaah 

kelayakan laporan Hasil Penelitian yang diajukan Mahasiswa 

2. Jumlah Penelaah/penguji Laporan Hasil Penelitian adalah dua orang 

dosen yang ditetapkan program studi (diluar dua orang pembimbing 

dan satu orang ketua sidang). 

3. Tim penguji berhak untuk memberikan saran perbaikan terhadap 

laporan hasil penelitian mahasiswa, baik menyangkut substansi 

materi kajian, hasil penelitian maupun sistematika laporan, agar 

memenuhi standar kelayakan sebuah karya tulis ilmiah. 

4. Seminar menetapkan hasil penelaahan/pengujian dengan tiga 

kategori penetapan yaitu :  

a. Diterima tanpa catatan 

Mahasiswa dapat langsung mengikuti proses berikutnya yaitu 

Ujian Akhir. 

b. Diterima dengan catatan 

Mahasiswa harus memperbaiki hal-hal yang diasarankan untuk 

dapat mengikuti proses selanjutnya. Perbaikan ini diajukan pada 

dosen penguji. 

c. Ditolak 

Mahasiswa harus membuat laporan hasil penelitian atau 

mengulan kembali penelitiannya dengan mengkonsultasikannya 

dengan penguji dan pembimbing dan mengikuti seminar laporan 

hasil penelitian pada periode berikutnya. 

5. Seminar Hasil bersifat terbuka 

6. Bila Laporan Hasil diterima, tahapan selanjutnya adalah Ujian Akhir 

(Terlampir dalam flowchart). 
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H. Ujian Akhir 

Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, mahasiswa mengajukan 

usulan untuk menempuh ujian tugas akhir atau skripsi kepada ketua 

jurusan/prodi dengan mengisi formulir yang disediakan dan menyerahkan 5 

eksemplar naskah yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Ketua 

jurusan/Prodi  menyusun tim penguji yang terdiri dari para dosen penguji, 

menetapkan jadwal ujian, dan tempat ujian. 

Ujian dilaksanakan terbuka, artinya pada saat ujian yang hadir dalam 

ruangan ujian adalah tim penguji, mahasiswa dan undangan. Pelaksanaan 

ujian didahului oleh penyajian ringkasan Tugas Akhir/Skripsi dan dilanjutkan 

dengan pertanyaan dan saran oleh dosen penguji dalam waktu maksimal 2,5 

jam (dua jam 30 menit). Hasil ujian dinilai oleh tim penguji dalam beberapa 

aspek :  

1. Pemahaman Penelitian 

2. Kedalaman Teori Keilmuan 

3. Metodologi Penelitian 

4. Analisis Hasil Penelitian 

5. Teknik Presentasi 

6. Teknik Penulisan  

 

Mahasiswa dapat melakukan ujian ulang apabila dinyatakan tidak lulus 

(nilai D) sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali setelah ujian yang pertama. Dan 

apabila pada ujian ke tiga mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus, maka 

mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti skripsi dan 

mengajukan kembali usulan penelitian kepada ketua jurusan/prodi. 

 

I. Penyelesaian Tugas Akhir dan Skripsi 

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diwajibkan melaksanakan 

pengetikan akhir naskah tugas akhir/skripsi dan menggandakannya sekurang-
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kurangnya 6 eksemplar, setelah mendapatkan pengesahan dari dosen penguji, 

dosen pembimbing, ketua Jurusan/Prodi dan fakultas. 

 

J. Penyusunan Jurnal 

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah melaksanakan 

pengetikan akhir naskah tugas akhir/skripsi dan menggandakannya 

diwajibkan untuk membuat jurnal hasil penelitian untuk publikasi. Pemilihan 

jurnal diserahkan kepada mahasiswa dan dapat meminta arahan dari 

Pembimbing Akademis, Pembimbing Skripsi (TA) atau Ketua Prodi.  

Mahasiswa dapat mengajukan yudisium/wisuda apabila jurnal yang 

disusun telah diterbitkan. Copy jurnal sebanyak satu exemplar harus 

diserahkan ke Ketua Prodi. 
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BAB II 

USULAN PENELITIAN 

 

Usulan Penelitian (Research Proposal) merupakan rencana penelitian 

mahasiswa yang hasilnya disusun dalam bentuk skripsi mahasiwa sebelum 

memperoleh gelar kesarjanaan di UMRI. Usulan penelitian terdiri atas 3 (tiga) 

bagian, yaitu: halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, dan isi. 

 

A. Halaman Judul 

Halaman judul memuat: judul usulan penelitian, jenis usulan, lambang 

UMRI, nama dan nomor pokok mahasiswa, institusi yang dituju dan waktu 

pengajuan. 

1.  Judul dibuat sesingkat-singkatnya, jelas dan menunjukkan secara tepat 

masalah yang hendak diteliti dan tidak membuka peluang penafsiran 

ganda. 

2.  Jenis usulan adalah Proposal Tugas Akhir untuk D3 dan Proposal 

Penelitian untuk S1. 

3.  Lambang UMRI adalah lambang yang resmi digunakan untuk laporan 

karya ilmiah. 

4. Nama dan nomor induk mahasiswa diletakkan di tengah halaman judul 

tanpa disertai garis bawah, nama tidak boleh disingkat dan derajat 

kesarjanaan tidak boleh disertakan.Nomor induk mahasiswa ditempatkan 

di bawah nama mahasiswa. 

5.  Institusi yang dituju adalah Fakultas Sesuai dengan Jurusan/Prodi 

bernaung. 

6.  Waktu pengajuan ditulis lengkap bulan dan tahun pengajuan usulan 

penelitian 
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B. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian 

Pada halaman ini memuat judul penelitian dan tandatangan dosen 

pembimbing. 

C. Isi 

Isi usulan penelitian terdiri dari : Judul Usulan Penelitian, Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesis, Metode Penelitian, Rencana 

Kegiatan, Sistematika Penulisan Laporan dan Daftar Pustaka. 

 

Bab I 

1. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah memuat uraian secara jelas timbulnya 

masalah sedapat mungkin disertai dengan data awal (merupakan hasil 

observasi sesuai dengan objek penelitian) tentang masalah yang akan diteliti, 

yang memerlukan pemecahan dengan didukung oleh logika-logika dan teori-

teori yang mendasari timbulnya gagasan pemecahan/pembahasan masalah. 

Dengan mengemukakan latar belakang masalah akan mempermudah rumusan 

masalah. 

2. Batasan Masalah 

Masalah yang akan dicari pemecahaannya harus terbatas ruang 

lingkupnya agar pembahasannya dapat lebih terperinci dan dapat 

dimungkinkan pengambilan keputusan definitife. 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan masalah yang akan dicari 

pemecahaannya melalui penelitian yang akan diajukan, hendaknya 

dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas, untuk 

menambah ketajaman masalah. 
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4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik 

maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. 

Maksud-maksud yang terkandung di dalam kegiatan tersebut baik maksud 

utama maupun tambahan, harus dikemukakan dengan jelas. 

5. Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian pada prisipnya harus berguna sebagai penunjuk 

praktek pengambilan keputusan dalam artian yang cukup jelas. Manfaat 

tersebut baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi obyek yang 

diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pengembangan negara 

pada umumnya. 

6. Sistematika Penulisan 

Berisi sistematika penulisan tugas akhir atau skripsi yang memuat 

uraian secara garis besar isi tugas akhir atau skripsi untuk tiap-tiap bab. 

 

Bab II 

1. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan Pustaka menguraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 

matematis yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

2.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan terkait 

dengan variabel yang di teliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu berisikan 

nama peneliti, tempat, judul dan kesimpulan serta perbedaannya dengan 

penelitian si peneliti. 

3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dibuat dalam bentuk bagan yang 

menggambarkan alur pelaksanaan penelitian, serta variabel dan indikator 

yang di bahas dalam penelitian. 
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4. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenarannya. Namun secara teknis hipotesis penelitian dicantumkan di bab I 

(Bab Pendahuluan) agar hubungan antara masalah yang diteliti dan 

kemungkinan jawabannya menjadi lebih jelas.  

Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. 

Artinya dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan 

atau perbedaan antar variabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan 

atau keadaan perbedaan itu.  

Rumusan hipotesis yang baik hendaknya: (a) menyatakan pertautan 

antara dua variabel atau lebih (b) dituangkan dalam bentuk kalimat deklaratif 

atau kalimatpernyataan, (c) dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, serta 

(d) dapat diuji secara empiris. 

 

Bab III 

1. Metode Penelitian 

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bagian  Metode 

Penelitian pada proposal paling tidak mencakup: 

(1) Jenis Penelitian,  

(2) Populasi dan Sampel,  

(3) Rancangan Penelitian,  

(4) Instrumen Penelitian,  

(5) Pengumpulan Data, dan 

(6) Teknik Analisis Data.  

(Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca pada bab berikutnya). 
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Daftar Pustaka 

Bahan-bahan yang merupakan referensi/litelatur ataspenelitian yang 

dilakukan hendaknya dikemukakan secara jelas,daftar pustaka tersebut 

disusun dengan aturan penulisan daftar pustaka seperti lazimnya digunakan 

dalam penulisan skripsi. 

 

Catatan : ke tiga poin tersebut disusun menjadi tiga Bab, yaitu Bab I 

Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian.  
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BAB III 

TATA CARA PENYUSUNAN DAN FORMAT 

TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI 

 

Laporan hasil penelitian ditulis dalam bentuk skripsi, terdiri dari 3 (tiga) 

bagian, yaitu : bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 

 

A. Bagian Awal 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, judul, persetujuan 

dosen pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti lambang dan 

singkatan, serta abstrak. 

 

1. Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan memuat antara lain judul tugas akhir atau 

skripsi, jenis laporan, lambang UMRI, nama dan nomor penulis/penyusun, 

nama perguruan tinggi dan tahun dipertahankan. 

a. Judul Tugas Akhir atau Skripsi 

Judul tugas akhir atau skripsi hendaknya singkat dan jelas 

menunjukkan masalah penelitian, diketik dengan huruf besar 

(kapital) dan tidak boleh disingkat, format ketikan harus dalam 

bentuk piramida terbalik (huruf v). 

b.  Jenis Laporan 

Jenis laporan adalah “skripsi” atau ”tugas akhir”. 

c. Lambang UMRI 

Lambang UMRI adalah lambang yang resmi digunakan untuk 

laporan karya ilmiah. 
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d.  Nama Penyusun/Penulis 

Nama penyusun/penulis harus ditulis lengkap dan tidakboleh 

disingkat, dibawahnama dicantumkan nomor indukmahasiswa 

penyusun/penulis. 

e.  Nama Perguruan Tinggi 

Nama Perguruan Tinggi ditulis 

 

PROGRAM STUDI KIMIA FAKULTAS MIPA DAN KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU  

PEKANBARU 

2012 
 

f.  Tahun dipertahankan 

Tahun pada saat skripsi dipertahankan di depan dewan penguji dan 

dinyatakan lulus. (lihat Lampiran) 

 

2. Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul 

depan, diketik di atas kertas putih, dengan tambahan beberapa hal, yaitu: di 

atas lambang ditulis penjelasan bahwa maksud tugas akhir atau skripsi 

yaitu ”Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada 

Program Studi (yang ditempuh)”. 

 

3. Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing 

Pada halaman ini memuat judul penelitian dan tandatangan dosen 

pembimbing skripsi. 
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4. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan memuat : tanggal, bulan, dan tahun tugas 

akhir atau skripsi dipertahankan di depan dewan penguji, tandatangan 

Ketua Prodi dan tandatangan dari dewan-dewan penguji tugas akhir atau 

skripsi. 

 

5. Halaman Motto dan Persembahan (bila ada) 

Motto merupakan semboyan yang berupa kalimat pendek yang 

mengetengahkan pandangan hidup penulis dan persembahan berisi kepada 

siapa skripsi dipersembahkan dan merupakan kata hati terutama hasrat 

pengabdian yang hendak disampaikan oleh penulis. 

 

6. Halaman Kata Pengantar 

Kata pengantar sebaiknya dibuat ringkas dalam satu atau dua 

halaman. Fungsi utama kata pengantar adalah mengantarkan pembaca 

pada masalah yang akan dicari jawabannya dan kekhususan-kekhususan 

tertentu dari  skripsi. Dilanjutkan dengan ucapan terimakasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Dalam 

memberikan ucapan terimakasih harus memuat : nama, jabatan, dan jasa 

yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi. 

 

7. Halaman Daftar Isi 

Daftar isi memuat gambaran menyeluruh tentang isi tugas akhir 

atau skripsi secara garis besar dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang 

ingin melihat secara langsung suatu pokokbahasan. Bab-bab dapat dibagi 

menjadi sub-bab, sub-bab dapat dibagi sub-sub bab dan seterusnya. 

Dalam daftar isi harus dicantumkan halaman, dengan ketentuan 

halaman pada bagian awal dengan angka romawi kecil pada bagian pokok 

dan akhir dengan angka arab. 
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8. Halaman Daftar Tabel (bila diperlukan) 

Bila skripsi banyak terdapat tabel, maka perlu dibuat daftar tabel 

secara berurutan sesuai judul tabel untuk seluruh skripsi dan disertai 

halamannya. Tabel-tabel diberi nomor urut dengan angka arab. Nomor 

tabel didahului dengan nomor bab, diikuti dengan nomor tabel (jika tabel 

lebih dari 3 buah). 

 

9. Halaman Daftar Gambar (bila diperlukan) 

Daftar gambar berisi grafik, gambar, foto yang terdapat dalam  

skripsi dibuat sesuai dengan urutan dan disertai halaman. Gambar-gambar 

diberi nomor urut dengan angka arab. Nomor gambar didahului dengan 

nomor bab, diikuti dengan nomor gambar. 

 

10. Halaman Daftar Lampiran (bila diperlukan) 

Sama halnya dengan daftar tabel dan gambar, daftar lampiran 

dibuat bila skripsi dilengkapi dengan lampiran. Isi halaman ini adalah 

urutan judul lampiran dan nomor halamannya. 

 

11. Arti Lambang dan Singkatan (bila diperlukan) 

Arti lambang dan singkatan berupa daftar lambang dan singkatan 

yang dipergunakan dalam tugas akhir atau skripsi disertai dengan arti dan 

satuannya. 

 

12. Abstrak 

Abstrak berisi uraian singkat tetapi lengkap yang memberikan 

gambaran menyeluruh tentang isi tugas akhir atau skripsi, berisi tujuan, 

metode hasil dan kesimpulan penelitian. Abstrak ditulis dalam bahasa 

indonesia atau bahasa Inggris dan tidak lebih dari 500 kata. 
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B. Bagian Utama 

Bagian utama tugas akhir atau skripsi berisi bab-bab: Pendahuluan, 

Landasan Teori, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta 

Penutup. 

1. BAB I. Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan materinya sebagian besar berupa 

penyempurnaan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

a. Latar belakang masalah menjelaskan rasional atau justifikasi 

penelitian dilihat dari latar belakang pemilihan permasalahan yang 

diteliti.  

b. Identifikasi masalah berisi kajian berbagai masalah yang relevan 

dengan ruang lingkup dan kedalaman masalah serta variabel yang 

akan diteliti yang tidak dibuat dalam kalimat tanya.  

c. Pembatasan masalah harus dibuat dengan alasan ilmiah sesuai 

dengan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dengan mem-

pertimbangkan aspek-aspek metodologis, kelayakan di lapangan, dan 

keterbatasan yang ada pada penulis tanpa mengorbankan 

kebermaknaan arti, konsep, atau judul yang diteliti.  

d. Perumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya atau 

pernyataan yang lugas dan jelas.  

e. Tujuan penelitian menyatakan target penelitian yang akan dicapai 

yang merupakan penyelesaian, permasalahan yang diajukan.  

f. Manfaat penelitian menjelaskan manfaat temuan penelitian, baik 

secara teoritis maupun praktis.  

 

2. BAB II. Tinjauan Pustaka 

Bab Tinjauan Pustaka menguraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 
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matematis yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti. 

Bab ini berisi bagian-bagian sebagai berikut. 

a) Deskripsi teori dan penelitian yang relevan  

 Grand theory/konsep dan elaborasi teori yang berkaitan dengan 

perumusan masalah yang diajukan.  

 Unsur/indikator teori yang berkaitan dengan variabel yang akan 

diteliti. 

 Verifikasi antara teori yang berkaitan dengan variabel yang 

diteliti. 

 Penelitian relevan yang menunjukkan bahwa skripsi yang ditulis 

terkait dengan hasil penelitian terdahulu.  

 

b) Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran berisi gambaran pola hubungan antar 

variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk 

menjelaskan masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian 

teoritik.  

Kerangka Pemikiran merupakan jalan pikiran logis (logika) 

peneliti dalam memecahkan masalah yang diajukan. Ketika 

menyusun rumusan masalah, peneliti secara ekplisit telah 

mengungkapkan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitiannya. 

Dalam kerangka pemikiran, peneliti menjelaskan gambaran umum 

tetapi jelas mengenai keberadaan variabel-variabel penelitian, baik 

mengenai dimensi maupun indikator-indikatornya. Peneliti dapat 

mengajukan pendapat orang lain sebagai penopang literatur. 

Kerangka pemikiran diakhiri dengan pengungkapan model hubungan 

di antara variabel-variabel penelitian.  
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Peneliti menyajikan gambar skematik mengenai model 

hubungan antar variabel penelitian. Dalam gambar tersebut harus 

jelas terungkap variabel-variabel bebas dan variabel terikat dan arah 

pengarunya. 

c) Hipotesis penelitian  

Hipotesis diartikan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian. Hipotesis harus terkait langsung dengan masalah yang 

dirumuskan. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji. Oleh karena itu penggunaan kalimat dalam hipotesis 

harus jelas dan terukur. 

Hipotesis penelitian dirumuskan secara singkat, lugas dan jelas 

yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan demikian agar 

hipotesis dapat diuji sesuai dengan teknik analisis yang telah 

ditentukan. Tidak semua penelitian memerlukan rumusan hipotesis, 

sehingga bagian ini harus disesuaikan. 

Contoh  

Berdasarkan paparan kerangka pemikirandan permasalahan 

tersebut di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut. “ Motivasi Kerja berpengaruh Positif terhadap Keuntungan 

Perusahaan” 

 

BAB. III Metode penelitian  

Berisi hal-hal sebagai berikut. 

a) Desain Penelitian  

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan 

bagaimana prosedur penelitian yang dilakukan. Peneliti harus 

menjelaskan desain penelitian sesuai dengan kerangka pemikiran 

yang diuraikan dalam Bab II. Desain penelitian yang digunakan perlu 

dinyatakan secara jelas. 
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b) Waktu dan Tempat Penelitian 

Bagian ini mendeskripsikan waktu dan tempat penelitian.  

c) Populasi dan Sampel Penelitian  

Bagian ini menjelaskan wilayah generalisasi atau populasi penelitian, 

penetapan jumlah sampel, teknik pengambilannya, serta rasionalnya. 

d) Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data  

Bagian ini menjelaskan semua alat ukur yang digunakan, teknik dan 

proses pengumpulan data, serta teknik penentuan kualitas instrument 

(validitas, reliabilitas, indeks kesulitan, daya beda, dan sebagainya).  

e) Teknik Analisis Data  

Bagian ini menjelaskan berbagai teknik analisis yang dipilih beserta 
rasionalnya. 

 
Catatan : 

Untuk penelitian yang bercorak kualitatif harus dijelaskan pemilihan 

setting penelitian, rencana untuk memasuki fase-fase observasi, teknik 

triangulasi data dan kemungkinan tema-tema yang akan mendasari 

pengelompokan dan analisis datanya. 
 
 

3. BAB. IV Hasil Penelitian  dan Pembahasan 

Pada bab ini, dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, 

dari tahap analisis, desain, hasil testing dan implementasinya, berupa 

penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. 

Kecuali itu, sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu yang sejenis atau keadaan sebelumnya. Hipotesis 

penelitian (jika ada) diuji dan ditafsirkan maknanya secara konseptual. 

Pembahasan berisi jawaban permasalahan yang diajukan dan penjelasan 

mengapa dan bagaimana hasil-hasil penelitian itu terjadi. Pada bab ini 

berisi hal-hal sebagai berikut. 
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a. Gambaran objek/lokasi  penelitian 

Berisi gambaran mengenai obyek penelitian dapat berupa gambaran 

mengenai unit organisasi (Sekolah, lembaga pendidikan, Institus 

pemerintah, dsb.) tempat penelitian dilakukan. Peneliti dapat 

menguraikan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan aktivitas 

utama unit tersebut. Pemaparan mengenai obyek penelitian harus 

dilakukan secara ringkas dan padat. 

b. Deskripsi Data Penelitian 

Berisikan tentang paparan data-data yang diperoleh dalam penelitian. 

Data dapat di tampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik. Deskripsi 

data dalam paparannya di urutkan sesuai dengan variabel yang dibahas. 

c. Analisa Data 

Berisikan tentang hasil analisis dari data yang diperoleh dalam 

penelitian. Data dianalisis sesuai dengan metode analisis data yang 

digunakan sebagaimana terdapat dalam Bab III (metodologi penelitian). 

Hasil analisis data diungkap melalui kesimpulan-kesimpulan hasil 

analisis. 

d. Interprestasi dan Pembahasan 

Berisikan interprestasi dari hasil analisis data dengan cara 

menyandingkan antara temuan dengan konsep teori yang dikemukakan 

pada Bab II. Selanjutnya diberikan interprestasi peneliti atau peneliti 

memberikan diskusi atas hasil analisis dan sandingan teori tersebut. 

Yang dimaksud hasil penelitian dalam bagian ini adalah mengenai 

variabel-variabel penelitian. Jika dalam kerangka pemikiran terungkap 

dua variabel misalnya Motivasi Kerja dan Keuntungan Perusahaan 

maka yang dimaksud dengan hasil penelitian adalah data mengenai 

motivasi Kerja dan Keuntungan Perusahaan. Dari mana data tersebut 

diperoleh, yaitu dari objek penelitian melalui instrumen penelitian yang 

digunakan. 
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Peneliti dapat mendeskripsikan hasil penelitian dalam berbagai cara, 

misalnya dengan menyajikan dalam bentuk tabel kemudian dijelaskan 

rata-rata, simpangan baku dan klasifikasi lebih lanjut sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Untuk memperkuat penjelasan, peneliti dapat 

pula mendeskripsikan data penelitian dalam bentuk grafik. 

e.  Pengujian Hipotesis Penelitian  

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis dan 

hasilnya. Jika peneliti menggunakan perhitungan statistik secara manual 

dalam pengujian hipotesis, peneliti dapat menyertakan langkah-langkah 

perhitungan dalam bagian ini atau hanya mencantumkan hasilnya. 

Perhitungan disertakan sebagai lampiran. Pengujian hipotesis secara 

statistik dimulai dengan merumuskan hipotesis statistik dari hipotesis 

penelitian yang diajukan peneliti.  

f.  Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran, dapat 

mengemukakan kembali masalah penelitian serta hasil dari 

penyelesaian masalah. Tidak diperkenankan penulis menyimpulkan 

masalah jika pembuktian tidak terdapat dalam hasil penelitian. Dalam 

pembuatan kesimpulan, hal-hal yang terdapat di dalamnya: 

1) Didasarkan pada analisis yang obyektif 

2) Diperkuat dengan bukti-bukti yang telah ditemukan 

Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk pelaksanaan sesuatu 

yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan. Saran 

dicantumkan karena peneliti melihat adanya jalan keluar untuk 

mengatasi masalah atau kelemahan yang ada. Saran yang diberikan 

tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian. 
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C. Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi berisi daftar pustaka dan daftar lampiran 

(jika ada). 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat semua pustaka atau referensi yang 

dijadikan acuan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi yaitu semua 

sumber yang dikutip. Daftar ini berguna untuk membantu pembaca 

yang ingin mencocokkan kutipan-kutipan yang terdapat dalam skripsi. 

Penyusun diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama penulis tanpa 

gelar kesarjanaan. 

Pustaka yang dikutip dapat berupa buku, jurnal, majalah,surat 

kabar, atau internet. Semua unsur dalam pustaka harusdicantumkan 

dalam daftar pustaka . Jarak penulisan antarbuku 2 (dua) spasi, dalam 

buku 1 (satu) spasi. 

 

2. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran berisi tabel yang panjang, surat keterangan, 

instrumen penelitian, listing program, peraturan-peraturan dan 

sebagainya yang berfungsi melengkapi laporan penelitian, lampiran 

diberi nomor angka arab. 
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BAB IV 

TATA CARA PENULISAN 

 

A. Bahan dan Ukuran 

1. Sampul  Skripsi 

Sampul luar  skripsi dengan kertas tebal yang terdiri dari lapisan luar 

plastik, kemudian kertas buffalo atau linen warna sesuai fakultas masing 

masing: 

a. Fakultas Teknik warna dasar ungu 

b. Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kesehatan warna 

dasar orange 

c. Fakultas Ekonomi warna dasar kuning tua 

d. Fakultas Ilmu Komputer warna dasar biru 

e. Fakultas Ilmu Komunikasi warna dasar merah 

 

Adapun sampul luar berisi : judul, jenis laporan, lambang UMRI, 

nama penulis/penyusun dan nim, institusi yang dituju tahun skripsi 

dipertahankan didepan dewan penguji dan dinyatakan lulus. 

 

2. Naskah  Skripsi 

Naskah diketik dalam kertas HVS 70 gram ukuran A4 atau 21 x 29,7 

cm. Pengetikan tidak diperkenankan bolak-balik dan dijilid dengan cover 

sesuai warna fakultas. 

 

B. Pengetikan 

1. Jenis Huruf 

a.  Naskah skripsi diketik dengan huruf standar (Times New Roman) dan 

ukuran (font size) yang sama, untuk seluruh naskah font size 12, kecuali 

catatan kaki (font size 10) 
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b. Naskah diketik dengan komputer memakai program olah kata, misal Ms. 

Word. 

 

2. Pencetakan 

Warna huruf adalah berwarna hitam dengan ketentuan : 

a. Pencetakan naskah berwarna hitam 

b. Penggandaan dapat dilakukan dengan fotokopi 

 

3. Jarak Baris 

Jarak antara baris satu dengan yang lain dibuat spasi ganda atau 2 

spasi kecuali kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 5 baris, intisari, 

catatan kaki dan daftar pustaka menggunakan spasi tunggal atau satu 

spasi. Khusus untuk kutipan langsung diketik agak menjorok kedalam 

dengan 7 ketukan. 

 

4. Batas Pengetikan (margin pengetikan) 

Batas-batas pengetikan diatur sebagai berikut: 

a. Tepi atas  : 4 cm 

b. Tepi bawah  : 3 cm 

c. Tepi kiri  : 4 cm 

d. Tepi kanan  : 3 cm 

 

5. Alinea Baru (indentasi) 

Tiap-tiap baris dari suatu alinea dimulai dengan ketukan 

hurufpertama agak menjorok ke dalam sebanyak tujuh ketukan huruf dari 

margin/batas kiri. 

 

 

 

Asus
Sticky Note
Laporan skripsi akhir/final harus di print 
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6. Pembagian Bab, Sub bab, Sub-sub bab dan seterusnya. 

a.  Bab, nomor bab yang digunakan angka romawi besar (I, II, III, dst), 

bab ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur simetris kiri-

kanan (center) tanpa diakhiri dengan titik. 

b.  Sub bab, nomor yang digunakan huruf besar (A,B,Cdst), semua kata 

dimulai dengan huruf besar, kecuali kata sambung dan kata depan, 

tanpa diakhiri dengantitik. 

c.  Sub-sub bab, nomor yang digunakan angka arab (1,2,3 dst). Pada judul 

sub-sub bab hanya huruf pertama saja yang huruf besar dan diikuti 

dengan titik. 

d.  Anak sub-sub bab, nomor yang digunakan huruf kecil (a,b,c dst). Pada 

judul sub-sub bab hanya huruf pertama saja yang huruf besar dan 

diikuti dengan titik. 

e.  Pasal, nomor yang digunakan angka arab diberi tanda kurung tutup. 

Contoh : 1), 2), 3), dst, setelah nomor tanpa titik, pada judul pasal 

hanya huruf pertama saja yang huruf besar dan diikuti dengan titik. 

f.  Ayat, nomor yang digunakan angka kecil diberi tanda kurung tutup. 

Contoh : a), b), c), dst, setelah nomor tanpa titik. 

Pada judul ayat hanya huruf pertama saja yang huruf besar dan diikuti 

dengan titik. 

g.  Pembagian kategori yang lebih kecil menggunakan angka arab dengan 

tanda kurung tutup, contoh : (1),(2), (3), dst, tanpa titik dibelakang 

nomor. 

 

C. Pemberian Nomor Halaman 

1. Nomor halaman bagian awal 

Pada bagian awal skripsi nomor halaman yang digunakan adalah 

angka romawi kecil (i,ii,iii, dst ) diletakkan ditengah kertas bagian bawah 
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dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah. Untuk halaman judul nomor halaman 

tidak ditulis tetapi harus diperhitungkan. 

2. Nomor halaman bagian pokok dan bagian akhir 

Pada bagian utama dan akhir nomor halaman yang digunakan 

adalah angka arab (1,2,3, dst), ditulis disebelah pojok kanan atas dengan 

jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. Kecuali untuk 

halaman yang terdapat judul Bab, makanomor halaman ditulis di tengah 

bagian bawah dengan jarak1,5 cm dari tepi bawah. 

 

D. Tabel dan gambar 

1. Tabel 

a. Penulisan nomor dan judul tabel diletakan di atas tabel 

b. Nomor tabel menggunakan angka arab ditempatkan di atas tabel simetris 

kiri kanan. Nomor tabel didahului dengan angka yang menunjukkan tabel 

tersebut berada pada bab berapa dan diikuti nomor urut tabel pada bab 

tersebut. Misalnya tabel pertama pada bab II, ditulis : Tabel II.1 : judul 

tabel.... (dalam setiap bab nomor tabel dimulai dari nomor 1) 

c.  Judul tabel diketik dengan huruf kapital dibuat simetris kiri kanan, jika 

judul tabel lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya lurus 

dengan baris pertama. 

d.  Kolom-kolom dalam tabel harus dicantumkan nama kolom dan dijaga 

agar pemisahan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain tegas. 

e.  Jika tabel  terlalu lebar atau kolom terlalu banyak, maka dapat ditulis 

secara horizontal (landscape) dan bagian atas tabel harus diletakkan 

disebelah kiri atau memakai kertas dobel kuarto, setelah dijlid kertas 

dilipat kedalam sehingga tidak melebihi format. 

f.  Tabel yang panjang hendaknya diketik dalam satu halaman tersendiri 

tidak dijadikan satu dengan naskah. 
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g.  Tabel yang menunjukkan hasil analisis diletakkan di dalam naskah, tetapi 

yang menunjukkan perhitungan diletakkan pada lampiran 

2. Gambar 

Yang termasuk gambar adalah bagan, grafik, foto, lukisan,iklan 

dan sebagainya. Kelengkapan yang harus ada dalamg ambar adalah : 

a. Penulisan nomor dan judul gambar diletakan di bawah gambar 

b. Nomor gambar menggunakan angka arab ditempatkan di bawah 

gambar simetris kiri kanan. Nomor gambardidahului dengan angka 

yang menunjukkan gambar tersebut berada pada bab berapa diikuti 

dengan nomor gambar (dalam setiap bab nomor gambar dimulai 

darinomor 1) 

c.  Judul gambar ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik. Aturan 

penulisan judul sama dengan penulisan tabel. Ukuran gambar (lebar 

dan tinggi), diusahakan proporsional. 

 

E. Kutipan 

1. Macam-macam Kutipan 

a. Kutipan langsung, yaitu kutipan yang dilakukan persis seperti sumber 

aslinya, baik bahasanya maupun susunan kata dan ejaannya. 

1) Kutipan langsung pendek yaitu kurang dari tiga baris, disalin dalam 

teks dengan memberikan tanda kutipan di antara bahan yang dikutip. 

Contoh : 

Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2006: 26) yang 

mengatakan bahwa ”peserta didik memiliki emosi yang sangat 
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bervariasi, dan sering memperlihatkan sejumlah perilaku yang 

tampak aneh”. 

2) Kutipan langsung panjang yaitu lebih dari tiga baris, yang diberi 

tempat tersendiri dalam alinea baru diketik dengan jarak satu spasi 

dan menjorok masuk empat ketukan huruf dari margin kiri, tanda 

kutip tidak dipakai. 

Contoh : 
Mulyasa (2006: 27) menyatakan bahwa : 

Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik, mereka 
memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-
beda.Latar belakang keluarga, latar belakang sosial ekonomi dan 
lingkungan, membuat peserta didik berbeda dalam aktivitas, 
kreatifitas, intelegensi, dan kompetensinya. Guru seharusnya dapat 
mengidentifikasi perbedaan individual peserta didik, dan 
menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri kelasnya, dari 
ciri-ciri individual yang menjadi karakteristik umumlah seharusnya 
guru memulai pembelajaran.  
 

3) Kutipan langsung dapat juga dilakukan dengan menghilangkan 

beberapa bagian dari kalimat, maka pada bagian kalimat yang 

dihilangkan tersebut diberi titik sebanyak tiga buah (...)  

Contoh : 
Pendapat lain dikemukakan oleh Suharsimi, dkk (2006: 24) 
“Apabila kita berpikir sistematis maka sebuah kelas dapat kita lihat 
sebagai satu kesatuan unsur yang bersangkut paut dan bekerja 
menuju tujuan tertentu...” 
 

4) Kutipan langsung dapat pula dilakukan dengan menghilangkan satu 

kalimat atau lebih, maka bagian dari kalimat yang dihilangkan itu 

diganti dengan titik-titik sepanjang satu baris  

Contoh : 
Menurut Farida (2000: 131) Analysis cost benefitmerupakan 

alternatif analisis yang baik dengan membandingkan biaya dan 
manfaatnya bila dibandingkan dengan uang.  
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……………………………………………….......Manfaat 
pendidikan sering diterjemahkan menjadi apa yang akan diperoleh 
atau ke dalam uang yang harus dibayar untuk pelayan pendidikan.  

 
5) Kutipan langsung dapat pula dilakukan dengan memberikan 

penjelasan tambahan atau menggarisbawahi pada bagian tertentu 

yang dianggap penting, maka pengutip harus memberikan 

keterangan. Keterangan yang diberikan tersebut ditulis di antara dua 

kurung.  

Contoh : 
Mulyasa (2006: 49) mengemukakan bahwa “Kematangan emosi 
guru akan berkembang sejalan dengan pengalaman bekerja, selama 
dia mau memanfaatkan pengalamannya” (garis bawah dari 
pengutip). 

 

b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang hanya mengambil pokok-

pokok pikiran atau semangatnya saja dan dinyatakan dengan kata-kata 

dan bahasa sendiri. Kutipan ini tidak diantara tanda petik, diketik seperti 

halnya naskah, diupayakan kutipan tidak langsung tidakt erlalu panjang. 

Contoh : 

Menurut Mulyasa (2006: 69-92) “Keterampilan mengajar merupakan 

kompetensi profesional yang cukup kompleks yang terdiri dari delapan 

ketrampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru untuk dapat 

menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan” 

2. Penulisan Sumber Pengutipan  

1). Cara Menulis Sumber Kutipan  

Sumber tulisan langsung ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, 

tahun terbit dan nomor halaman yang dikutip.  
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Contoh : 

Yuyun (1986: 123) mengemukakan “Teori merupakan suatu abstraksi 

intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan 

pengalaman empiris”  

Menurut Mulyasa (2006: 36) “Guru harus mampu bertindak dan 

mengambil keputusan secara tepat, tepat waktu dan tepat sasaran, 

terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik, 

tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah”.  

 

2). Cara Menulis Nama Pengarang orang Asing  

Penulisan nama pengarang orang asing adalah dengan mendahulukan 

nama belakangnya.  

Contoh : 

Kutipan yang diambil dari buku yang dikarang oleh Benyamin S. 

Bloom dan J.T. Hastings, 1971, maka cara penulisan sumbernya 

dalam kutipan adalah : 

Menurut Bloom dan Hasting (1971: 15 – 17)  

 

3). Cara Menulis Nama Pengarang orang Indonesia  

Kutipan yang diambil dari buku yang dikarang oleh Yuyun S. 

Suriasumantri (1986: 145) maka cara penulisan sumbernya dalam 

kutipan adalah : 

Yuyun (1986: 145) mengemukakan bahwa ….  
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3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kutipan 

a. Setiap kutipan diberi nomor dengan angka arab untuk menuliskan nomor 

catatan kaki/footnote, diketik agak ke atas dari baris biasanya, tanpa 

diikuti tanda lain. 

b. Bila bahan yang dikutip disajikan sebagai bahan yang diperbandingkan 

dengan bahan yang lain, maka harus ada keseimbangan dari 

perbandingan itu. 

c.  Kutipan yang diambil sebagian dari rangkaian kalimat yang ada, maka 

penulisan diberi jarak dengan empat titik(….) diantara kutipan yang 

diambil. 

d. Dalam kutipan langsung, tidak boleh memasukkan pendapat sendiri, satu 

alinea sepenuhnya digunakanm untuk kutipan langsung. 

e.  Kutipan bisa diambil dari naskah-naskah atau cetakan seperti buku, hasil 

penelitian, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dapat juga diambil dari 

hasil wawancara atau hasil rekaman yang didokumentasi. 

f. Kutipan baik langsung maupun tidak langsung harus menyebutkan 

sumbernya. Jika kutipan diambil dari yang sudah mengutip maka kedua 

sumbernya harus disebutkan misalnya: Yamin,M dalam Kartijo (1999) 

menyatakan……… Jika kutipan langsung penulisan sumbernya adalah  

diakhir kutipan , misalnya “ …………………” ( Sartijo, 1994;12).  

 

F.  Penulisan Daftar Pustaka  

Penulisan daftar pustaka dapat diikuti aturan berikut ini. Butir-butir 

pustaka diurutkan secara alfabetis menurut nama pengarang dan tidak perlu 

menggunakan nomor urut. Apabila pemilik nama tersebut berperan sebagai 

penyunting buku, di belakang namanya diberi tanda (ed).  

1)  Penulisan Buku  

Penulisan mengikuti urutan : nama pengarang, tahun penerbitan, judul 

buku, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Penulisan nama pengarang 
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diawali dengan nama akhir pengarang, yaitu nama keluarga (Surname). 

Nama lain atau huruf singkatannya (initials), ditulis dibelakang nama 

akhir dan dipisahkan dengan koma. Inisial ditandai dengan titik di 

belakangnya. 

 
Contoh : 
a) Buku dengan pengarang satu orang  

Oliva, Peter F. (1992). Developing the Curriculum. 3rd.ed. New York : 
Harper Collins.  

Susilo Prawirowardoyo (1996). Meteorologi.Bandung : ITB.  
 
b) Buku dengan pengarang dua orang  

Strunk, W., Jr., & E.B. White, (1979).The Elements of Style. 3rd. ed. 
New York : Macmillan.  

Paul, Richard & Elder, Linda.(2001). Critical Thinking.New York : 

Prentice Hall.  

c) Buku dengan pengarang tiga orang  

Nadler, D., M.K. Gerstein, & R.B. Shaw (1992).Organizational 

Architecture: Design for Changing Organizations. San 
Francisco : Jossey-Bass.  

Beer, M., Einstant, R.A., & spector, B. (1990), The Critical Path to 

Corporate Renewal.Boston : Harvard Bussiness School 
Press  

 

d) Buku dengan pengarang lebih dari tiga orang  

Mohran, A.M. et. al. (1989). Large-scale Organizational Change. San 
Francisco : Josse-Bassy.  

Senge, Peter. et. al. (2000). School that Learn. New York : Dubleday.  
 
e) Buku yang disunting  

Popkewitz, Thomas S. & Fendler, Lynn (eds). 1999). Critical Theories 
in Education. New York : Routledge.  

Elmore, R.F. (ed). Restructuring School :The Next Generation of 

Educational Reform. San Francisco : Jossey-Bass.  
 

f) Buku yang direvisi  

Cohen, J. (2000). Statistical Power Analysis for the Behavioral 

Science.rev.ed. New York : Academic Press.  
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g) Buku yang diterjemahkan  

Luria. R. (1969).The Mind of a Maemonist (L. Solotaroff. 
Terjemahan). New York : Avon Books. Buku asli 
diterbitkan tahun 1965. 

 

2)  Artikel Jurnal  
Penulisan artikel dalam jurnal mengikuti urutan : nama pengarang, 

tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, nomor jurnal dan halaman.  

Contoh : 
a) Artikel dengan satu pengarang  

Abdur Rahman As’ari. (2001). “Penggunaan Strategi Pemampatan 
dalam Pembelajaran Matematika.”Jurnal MIPA (Nomor 1 tahun 
30). Hlm. 1-14.  
b) Artikel dengan dua pengarang  

Sarmino dan Husain Haikal. (2001). “Segi Kultural Religius 
Perpindahan Keraton Kar-tasura ke Surakarta.”Jurnal Penelitian 

dan Evaluasi.4(III). Hlm. 103-121.  
  
3) Artikel Majalah  

Contoh : 
Tatang Iskarna. (2002). “Diaspora dan Post-kolonialisme”.Ekspresi. 
Hlm. 20-21.  
 

4) Artikel Surat Kabar  
Contoh : 

(2002). “Islam, Agama Populer atau Elitis.”Kompas. (6 September 
2002). Hlm.4 (konsisten penggunaan APA). 
 

5) Penelitian, Tesis, Disertasi yang diterbitkan  
Contoh : 

Foster-Havercamp.M.E. (1982).“An Analysis of the Relationship 
betweer. Preservice Teacher Training and Directed 
Teaching Performance.” Doctoral 
dissertation.University of Chicago. 1981. Dissertation 

Abstract International. 42.4409A.  
 

6) Penelitian, Tesis, Disertasi yang tidak diterbitkan  
Contoh : 

Suparno, dkk.(1988). “Studi Experimental Metode Membaca 
PQRST dan Metode Membaca STUDY terhadap 
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Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS 
IKIP Padang.”Laporan Penelitian. MIT. 

Firman.(2001). “Daya Prediksi Nilai Rapor dan STTB terhadap 
Prestasi Belajar jalur PMDK FPTK UIR.”Tesis tidak 

diterbitkan. PPs-MIT. 
 

7.  Sumber Internet  

a. internet karya perorangan. Contoh : 

Baskara, Agus. (2008). How To Make Class Action 

Research.[online]. Tersedia : http : // 

www.upi.edu/FPEB/Article/2008/Research. Html  [ 2 

nopember 2009 ] 

b. internet bagian dari karya kolektif  

Baskara, Agus. (2008)How To Make Class Action Research.in 

Educationist Juornal.[online].Tersedia : http : // 

www.upi.edu/FPEB /Article/2008/Research.html[2 

Nopember 2009] 

Catatan : 2 Nopember menunjukkan tanggal situs tersebut 

dikunjungi. 

 

G. Huruf Miring (Italics)  

Huruf miring digunakan untuk : 

1) judul buku, nama terbitan berkala, atau nama publikasi lain. 

2) istilah kosakata atau kalimat dalam bahasa asing yang masuk ke dalam 

teks. 

3) huruf, kosakata, frase, atau kalimat sebagai aspek linguistic. 

4) nama spesies atau varietas dalam ilmu biologi. 

5) huruf yang digunakan untuk simbol-simbol dalam statistika atau aljabar. 

  

http://www.upi.edu/
http://www.upi.edu/FPEB%20/Article/2008/
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Arikunto,S. (2006). Penelitian Tindakan Kelas. Bumi Aksara Jakarta 
 
Asiyah,N. (2005). Upaya Peningkatan Minat Dan Aktivitas Belajar Biologi 

Melalui Penggunaan Peta Konsep Pada siswa kelas II.4 di SMP 

Negeri 2 Pekan Baru Tahun Ajaran 2004/2005. Skripsi Program Studi 
Biologi FKIP UNDRI. Pekanbaru. 

 
Baskara, Agus. (2008). How To Make Class Action Research. [online].  

Tersedia :  http : // www.upi.edu /FPEB/Article /2008/Research. 
Html   [ 2 November 2009 ] 

 
Departemen Pendidikan Nasional. (2004). Model-model Pengajaran dalam 

Pembelajaran Sains. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Jakarta. 

 
Hamalik,O. (1995). Kurikulum dan Pembelajaran. Bumi Aksara. Jakarta. 
 
Hasibuan, J. J, Moedjiono. 1985.  Proses Belajar Mengajar. Remadja Karya RK 

Indonesia. Malang. 
 
Herlina. (2006). Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament Terhadap Aktivitas Belajar Biologi siswa kelas X6 

di SMAN 2 Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun Ajaran 2005/2006. 
Skripsi Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UIR. Pekanbaru. 

 
Juliana. (2006). Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Terhadap Aktivitas Belajar Biologi siswa kelas VIIIf SMPN 1 

Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Ajaran 2005/2006. Skripsi 
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UIR. Pekanbaru. 

 
Raharjo, Solihatin,  (2005). Cooperative Learning. Bumi Aksara. Jakarta. 
 
Rahmawati,L. (2006). Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa 

SMP Salafiyah Pekalongan Kelas VII Semester II TA. 2005/2006 

Dalam Pembelajaran Garis dan Sudut Melalui Implementasi Metode 

Inkuiri dengan Memanfaatkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

 

Rizqa,A. (2006). Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatife Tipe Teams 

Games Tournament Terhadap Hasil Belajar Biologi siswa kelas X6  di 

SMAN 2 Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun Ajaran 2005/2006. 
Skripsi Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UIR Pekanbaru. 

http://www.upi.edu/
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   …………………………………………………………………………… 
Telepon / Hp. : ………………………………/...………………………………………… 
N I M : …………………………………………………………………………… 
Program Studi : …………………………………………………………………………… 
Peminatan : …………………………………………………………………………… 
Rencana Judul Skripsi : …………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………  
 

Maka kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing I / Pembimbing II*) mahasiswa tersebut. 

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih. 

 

          Pekanbaru,…………………………  

          
          Ketua Prodi………………………. 

         

 

         ……………………………………. 
         NIDN: 
 

 

 

 

 

 

*) Coret yang tidak perlu 



 KESEDIAAN PEMBIMBING SKRIPSI 
Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-003 

No Rev.    : 

 

 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Pembimbing I 
Nama   : ……………………………………..…………………………………………….. 
NIDN   : ……………………………………………………………………………………. 
 
Pembimbing II 
Nama   : ……………………………………..…………………………………………….. 
NIDN   : ……………………………………………………………………………………. 
 
Menyatakan bersedia untuk Menjadi Pembimbing Skrips Mahasiswa: 
Nama : …………………………………………………………………………… 
Tempat/tgl Lahir : …………………………………………………………………………… 
Alamat Lengkap : …………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………… 
Telepon / Hp. : ………………………………/...………………………………………… 
N I M : …………………………………………………………………………… 
Program Studi : …………………………………………………………………………… 
Peminatan : …………………………………………………………………………… 
Rencana Judul Skripsi : …………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………  
 

 

Demikianlah surat kesediaan ini Kami buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

          Pekanbaru,…………………………  

          
Pembimbing I        Pembimbing II   

       

 

…………………………….      …………………………….. 

 



 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 
Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-004 

No Rev.    : 

 

Catatan : 1.  lembar konsultasi ini harus dibawa saat mahasiswa konsultasi atau bimbingan 

skripsi dengan dosen pembimbing 

 2. harap meminta paraf kepada dosen pembimbing setiap bimbingan atau konsultasi 

                  3. mahasiswa wajib melakukan konsultasi minimal 5 kali    
 

 

NAMA                    
N I M                      
JUDUL SKRIPSI     
    
 
PEMBIMBING I/II 

: ……………………………………………………………………………… 
: ……………………………………………………………………………… 
: ……………………………………………………………………………… 
: ……………………………………………………………………………… 
: ……………………………………………………………………………… 
: ……………………………………………………………………………… 

 

No Tanggal Pembahasan Saran Pembimbing Paraf  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 



 

 
 

FROM PENDAFTARAN  
SEMINAR PROPOSAL/HASIL SKRIPSI 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-005 

No Rev.    : 

 
Pekanbaru, …………………….. 

Yang terhormat, 
Ketua Program Studi ............................................. 
Universitas Muhammadiyah Riau 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama    : …………………………………………………………………….  
N I M   : ……………………………………………………………………. 
Peminatan  : ……………………………………………………………………. 
Alamat Lengkap  : ……………………………………………………………………. 
Telp./HP   : …………………………………………………………................ 
     ……………………………………………………………………. 
Judul Proposal  : ……………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………….  
 
Dengan ini mendaftar Ujian Akhir dengan persyaratan sebagai berikut: 
 
1. Fotokopi laporan proposal/hasil*)   skripsi yang telah disetujui pembimbing (5 eksemplar)  
2. Bukti lunas administrasi keuangan Skripsi 

3. Copy Kartu Seminar (minimum mengikuti 5 kali Seminar Proposal/Seminar Hasil) 
 

 
Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perkenan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih. 
 
Wabillahittaufiq walhidayah 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 

Pemohon,  
 
 
 
 
         ………………………  
 
Catatan Keuangan 
Lunas/Belum *) 
 
……………………………. 
……………………………. 
 
*) coret yang tidak perlu 



 KESEDIAAN PENGUJI SKRIPSI 
 Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-006 

No Rev.    : 

 

 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : ……………………………………..…………………………………………….. 
NIDN   : ……………………………………………………………………………………. 
 
Menyatakan bersedia untuk Menjadi Penguji Skrips Mahasiswa: 
Nama : …………………………………………………………………………… 
Tempat/tgl Lahir : …………………………………………………………………………… 
Alamat Lengkap : …………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………… 
Telepon / Hp. : ………………………………/...………………………………………… 
N I M : …………………………………………………………………………… 
Program Studi : …………………………………………………………………………… 
Peminatan : …………………………………………………………………………… 
Judul Skripsi : …………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………  
 

 

Demikianlah surat kesediaan ini Kami buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

          Pekanbaru,…………………………  

          
         Dosen Penguji   

       

 

         …………………………….. 

 



  

 

KOMPONEN PENILAIAN SEMINAR 
PROPOSAL SKRIPSI 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-007 

No Rev.    : 

 

 

NAMA                    
N I M                      

: ……………………………………………………………………………………. 
: ……………………………………………………………………………………. 

 

No Komponen Penilaian Bobot (B%) Nilai (N) Angka Nominal (BxN) 

1 Pemahaman Penelitian 25%   

2 Kedalaman Teori Keilmuan 25%   

3 Metodologi Penelitian 25%   

4 Teknik Presentasi 10%   

5 Teknik Penulisan 15%   

 Jumlah 100%   

 Grade  

 
NILAI : 0 s.d 100 
                     Pekanbaru , …………………… 
          Ketua Seminar, 
 
 
 
          ……………………………. 
           
 
 
       

Menyetujui 
 

Pembimbing 1 
 
 

……………………………. 

Penguji 1 
 
 

………………………. 
 
 

Pembimbing 2 
 
 

……………………………. 

 
 

Penguji 2 
 
 

……………………….. 
 

 
 
 
 
 
Catatan / Saran-saran : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
 
 
 
 
 



  

 

KOMPONEN PENILAIAN SEMINAR 
PROPOSAL SKRIPSI 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-007 

No Rev.    : 

 

 

 
 

NAMA                    
N I M                      

: ……………………………………………………………………………………. 
: ……………………………………………………………………………………. 

 

No Komponen Penilaian Bobot (B%) Nilai (N) Angka Nominal (BxN) 

1 Pemahaman Penelitian 20%   

2 Kedalaman Teori Keilmuan 20%   

3 Metodologi Penelitian 20%   

4 Analisis Hasil Penelitian 20%   

5 Teknik Presentasi 10%   

6 Teknik Penulisan 10%   

 Jumlah 100%   

 
NILAI : 0 s.d 100 
                     Jakarta, …………………… 
          Pembimbing  
 
 
 
          ……………………………. 
          Tanda tangan dan Nama Jelas 
        
Catatan / Saran-saran : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

KOMPONEN PENILAIAN SEMINAR 
PROPOSAL SKRIPSI 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-007 

No Rev.    : 

 

 

 

NAMA                    
N I M                      

: ……………………………………………………………………………………. 
: ……………………………………………………………………………………. 

 

No Komponen Penilaian Bobot (B%) Nilai (N) Angka Nominal (BxN) 

1 Pemahaman Penelitian 20%   

2 Kedalaman Teori Keilmuan 20%   

3 Metodologi Penelitian 20%   

4 Analisis Hasil Penelitian 20%   

5 Teknik Presentasi 10%   

6 Teknik Penulisan 10%   

 Jumlah 100%   

 
NILAI : 0 s.d 100 
                     Jakarta, …………………… 
          Penguji  
 
 
 
          ……………………………. 
          Tanda tangan dan Nama Jelas 
        
Catatan / Saran-saran : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEMBAR SARAN  
PROPOSAL SKRIPSI 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-008 

No Rev.    : 

 

 

 

Penguji/pembimbing 
Nama Mahasiswa                    
N I M                      
Judul Skripsi    
    
 
TGL. Seminar 

: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 

 

No Pertanyaan/Saran Pembimbing/Penguji Halaman 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
            Pekanbaru, .................................. 
 
,            Pembimbing/Penguji, 
 
 
 
 
                                                 ............................................... 



 

FORM PERMOHONAN SURAT IZIN 
PENELITIAN SKRIPSI 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-009 

No Rev.    : 

 

 

        Pekanbaru, ……………………….. 
Yang terhormat, 
Ketua Program Studi ……………… 
Fakultas ............................................ 
Universitas Muhammadiyah Riau 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : …………………………………………………………………………… 
Tempat/tgl Lahir : …………………………………………………………………………… 
Alamat Lengkap : …………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………… 
Telepon / Hp. : ………………………………/...………………………………………… 
N I M : …………………………………………………………………………… 
Program Studi : …………………………………………………………………………… 
Peminatan : …………………………………………………………………………… 
Judul Skripsi : …………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………  
Bersama ini menyampaikan permohonan surat izin penelitian skripsi  dengan persyaratan sebagai berikut: 
1. Proposal Skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing (1 eksemplar) 
 
Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih. 
 
Wabillahittaufiq walhidayah 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 

         Pemohon,  
 

 
 

 
         …………………………….. 
          
 
 



 

FORM SURAT IZIN PENELITIAN 
SKRIPSI 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-010 

No Rev.    : 

 

 

         

SURAT IZIN PENELITIAN SKRIPSI 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Yang disebut di bawah ini : 
 
Nama : …………………………………………………………………………… 
Tempat/tgl Lahir : …………………………………………………………………………… 
Alamat Lengkap : …………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………… 
Telepon / Hp. : ………………………………/...………………………………………… 
N I M : …………………………………………………………………………… 
Program Studi : …………………………………………………………………………… 
Peminatan : …………………………………………………………………………… 
Judul Skripsi : …………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………  
 
Telah menyusun dan melaksanakan seminar proposal. Dengan demikian dapat melaksanakan kegiatan 
penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) di Fakultas MIPA dan Kesehatan UMRI 
 
Demikian surat izin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 
 
Wabillahittaufiq walhidayah 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 

         Pekanbaru, 
Ka. Prodi..................  

 
 
 

 
         …………………………….. 
          
 
 



  

 

KOMPONEN PENILAIAN  
SEMINAR SKRIPSI / SIDANG AKHIR 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-011 

No Rev.    : 

 

 

NAMA                    
N I M                      

: ……………………………………………………………………………………. 
: ……………………………………………………………………………………. 

 

No Komponen Penilaian Bobot (B%) Nilai (N) Angka Nominal (BxN) 

1 Pemahaman Penelitian 20%   

2 Kedalaman Teori Keilmuan 20%   

3 Metodologi Penelitian 20%   

4 Analisis Hasil Penelitian 20%   

5 Teknik Presentasi 10%   

6 Teknik Penulisan 10%   

 Jumlah 100%   

 GRADE   

 
NILAI : 0 s.d 100 
                     Pekanbaru , …………………… 
          Ketua Seminar, 
 
 
 
          ……………………………. 
           
 
 
       

Menyetujui 
 

Pembimbing 1 
 
 

……………………………. 

Penguji 1 
 
 

………………………. 
 
 

Pembimbing 2 
 
 

……………………………. 

 
 

Penguji 2 
 
 

……………………….. 
 

 
 
 
 
 
Catatan / Saran-saran : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
 
 



  

 

KOMPONEN PENILAIAN  
SEMINAR SKRIPSI / SIDANG AKHIR 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-011 

No Rev.    : 

 

 

NAMA                    
N I M                      

: ……………………………………………………………………………………. 
: ……………………………………………………………………………………. 

 

No Komponen Penilaian Bobot (B%) Nilai (N) Angka Nominal (BxN) 

1 Pemahaman Penelitian 20%   

2 Kedalaman Teori Keilmuan 20%   

3 Metodologi Penelitian 20%   

4 Analisis Hasil Penelitian 20%   

5 Teknik Presentasi 10%   

6 Teknik Penulisan 10%   

 Jumlah 100%   

 
NILAI : 0 s.d 100 
                     Jakarta, …………………… 
          Pembimbing  
 
 
 
          ……………………………. 
          Tanda tangan dan Nama Jelas 
        
Catatan / Saran-saran : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

KOMPONEN PENILAIAN  
SEMINAR SKRIPSI / SIDANG AKHIR 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-011 

No Rev.    : 

 

 

NAMA                    
N I M                      

: ……………………………………………………………………………………. 
: ……………………………………………………………………………………. 

 

No Komponen Penilaian Bobot (B%) Nilai (N) Angka Nominal (BxN) 

1 Pemahaman Penelitian 20%   

2 Kedalaman Teori Keilmuan 20%   

3 Metodologi Penelitian 20%   

4 Analisis Hasil Penelitian 20%   

5 Teknik Presentasi 10%   

6 Teknik Penulisan 10%   

 Jumlah 100%   

 
NILAI : 0 s.d 100 
                     Jakarta, …………………… 
          Penguji  
 
 
 
          ……………………………. 
          Tanda tangan dan Nama Jelas 
        
Catatan / Saran-saran : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LEMBAR SARAN SKRIPSI 
Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-012 

No Rev.    : 

 

 

 

Penguji/pembimbing 
Nama Mahasiswa                    
N I M                      
Judul Skripsi    
    
 
TGL. Seminar 

: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 

 

No Pertanyaan/Saran Pembimbing/Penguji Halaman 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
            Pekanbaru, .................................. 
 
,            Pembimbing/Penguji, 
 
 
 
 
                                                 ............................................... 



 

 
 

FROM PENDAFTARAN  
SIDANG AKHIR 

Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-013 

No Rev.    : 

 

 

Pekanbaru, …………………….. 
Yang terhormat, 
Ketua Program Studi ............................................. 
Universitas Muhammadiyah Riau 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama    : …………………………………………………………………….  
N I M   : ……………………………………………………………………. 
Peminatan  : ……………………………………………………………………. 
Alamat Lengkap  : ……………………………………………………………………. 
Telp./HP   : …………………………………………………………................ 
     ……………………………………………………………………. 
Judul Proposal  : ……………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………….  
 
Dengan ini mendaftar ujian seminar proposal/hasil*)  skripsi dengan persyaratan sebagai berikut: 
 
1. Fotokopi Laporan Final  Skripsi yang telah disetujui pembimbing (5 eksemplar) 
 
Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perkenan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih. 
 
Wabillahittaufiq walhidayah 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 

Pemohon,  
 
 
 
 
         ………………………  
 
Catatan Keuangan 
Lunas/Belum *) 
 
……………………………. 
……………………………. 
 
*) coret yang tidak perlu 

Asus
Highlight

Asus
Highlight

Asus
Highlight



 LEMBAR SIDANG AKHIR 
Tgl Efektif : 

No Form   : FMIPAKES-03-014 

No Rev.    : 

 

 

 

Penguji/pembimbing 
Nama Mahasiswa                    
N I M                      
Judul Skripsi    
    
 
TGL. Seminar 

: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………… 

 

No Pertanyaan/Saran Pembimbing/Penguji Halaman 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
            Pekanbaru, .................................. 
 
,            Pembimbing/Penguji, 
 
 
 
 
                                                 ............................................... 
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