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skripsi hingga ujian skripsi. Kemudian panduan ini bagi dosen juga dapat menjadi 

pedoman dalam melakukan pembimbingan dan pengujian terhadap skripsi 

mahasiswa. 

  Kepada tim penyusun dan seluruh  pihak yang terlibat dalam penyelesaian 

pedoman ini diucapkan terima kasih. Pedoman ini bisa saja memiliki kekurangan 

dan kelemahan, karena itu secara berkala akan dilakukan evaluasi dan 

penyempurnaan agar dapat digunakan secara maksimal.      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU), setiap mahasiswa 

diwajibkan menyusun tugas akhir berupa skripsi. Skripsi merupakan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian mandiri untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana pada FISIP UMSU. Pada tahap awal sebelum 

mahasiswa menjalankan penelitian, mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu 

membuat usulan proposal penelitian. Proposal skripsi adalah sebagai panduan 

untuk penulisan karya ilmiah skripsi.  

 Buku pedoman ini disusun untuk memberikan petunjuk praktis agar 

mahasiswa dapat memperoleh gambaran secara jelas dan seragam mengenai tata 

cara penyusunan proposal penelitian dan penulisan laporan penelitian dalam 

bentuk skripsi. 

 

B. Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah, berupa paparan tulisan hasil penelitian  

yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan 

kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam suatu bidang ilmu tertentu. Penelitian 

adalah kegiatan yang terencana, terarah, sistematis dan terkendali  dalam upaya 

memperoleh data dan informasi dengan menggunakan metode ilmiah  untuk 

menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dalam bidang ilmu tertentu.  
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Skripsi mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi  

berbeda bentuk pada proses pembelajarannya, serta cara penilaiannya. Skripsi 

memiliki bobot 6 SKS dan merupakan tugas akhir yang menjadi syarat mahasiswa 

mendapatkan gelar sarjana (S1).  

 

C. Tujuan Penulisan Skripsi 

        Penyusunan skripsi dilaksanakan dengan tujuan:  

1. Mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai 

dengan  bidang ilmu yang ditempuh.  

2. Mahasiswa mampu melakukan penelitian mulai dari merumuskan masalah,  

mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menarik suatu  

kesimpulan. 

3. Membantu mahasiswa menyampaikan, menggunakan, mengaplikasikan 

ilmu dan pengetahuan yang diperoleh untuk  pengembangan ilmu.  

 

D. Persyaratan Akademik dan Administrasi 

 Setiap mahasiswa yang akan menulis skripsi diwajibkan memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

 1. Persyaratan akademik 

a. Sudah menyelesaikan beban akademik minimal 110 SKS. 

b. Telah mengikuti mata kuliah Metode Penelitian terkait skripsi                       

2. Persyaratan administrasi 

a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan. 

b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan. 

c. Pernah  mengikuti seminar proposal atau skripsi. 



                                                                   Pedoman Penulisan  Skripsi FISIP UMSU Tahun 2018 3 

 

E. Tahapan Penulisan Skripsi 

 Skripsi disusun dengan melalui berberapa tahapan yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Tahap pertama, pengajuan usulan judul skripsi. 

2.  Tahap kedua, penetapan judul dan pembimbing skripsi. 

3.  Tahap ketiga, penyusunan proposal skripsi. 

4.  Tahap keempat, seminar proposal skripsi. 

5.  Tahap kelima, penulisan skripsi. 

6.  Tahap keenam, ujian skripsi. 

 

F. Form SK 

 Dalam proses dan tahapan penulisan skripsi, perlu diperhatikan beberapa 

form surat-surat keputusan atau  SK penting yang harus dilengkapi sejak awal 

hingga akhir, antara lain: 

1. Form SK-1 adalah formulir pengajuan usulan judul skripsi 

2. Form SK-2 adalah formulir surat penetapan judul dan pembimbing 

3. Form SK-3 adalah formulir permohonan seminar proposal 

4. Form SK-4 adalah formulir undangan seminar proposal 

5. Form SK-5 adalah formulir berita acara bimbingan skripsi 

6. Form SK-6 adalah formulir permohonan ujian skripsi 

7. Form SK-7 adalah formulir surat pernyataan 

8. Form SK-8 adalah formulir isian data alumni 

9. Form SK-9 adalah formulir transkrip nilai 

10. Form SK-10 adalah formulir undangan ujian skripsi 

11. Form SK-11 adalah formulir daftar nilai ujian skripsi 

12. Form SK-12 adalah formulir kumpulan nilai ujian skripsi 

13. Form SK-13 adalah formulir berita acara ujian skripsi 
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BAB II  

PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

A. Pengajuan Usulan Judul Skripsi 

1. Mahasiswa dapat mengajukan usulan  judul skripsi kepada Ketua Program 

Studi setelah memenuhi persyaratan akademik dan administratif. 

2. Pengajuan usulan judul skripsi dilakukan dengan mengisi formulir usulan 

judul skripsi  (SK-1), dengan ketentuan: 

a. Mahasiswa mengusulkan 3 rencana judul skripsi untuk mendapatkan 

persetujuan dari Ketua Program Studi. 

b. Ruang lingkup materi usulan judul harus relevan dengan bidang/disiplin 

ilmu yang ditempuh. 

c. Sebelum mengajukan usulan judul skripsi, mahasiswa dapat meminta 

arahan dan berkonsultasi dengan dosen yang dipandang memiliki 

keahlian dengan masalah yang akan diteliti. 

3. Ketua Program Studi memberi tanda persetujuan satu judul dari tiga usulan 

judul yang diajukan. Untuk pemeriksaan usulan judul, Ketua Program 

Studi dapat memanggil mahasiswa pengusul untuk diskusi. 

4. Ketua Program Studi menunjuk dan mengusulkan seorang dosen 

pembimbing yang bertugas membimbing mahasiswa dalam penulisan 

proposal dan skripsi. 

5. Dalam pengusulan dosen pembimbing, Ketua Program Studi harus 

mempertimbangkan kualifikasi/persyaratan, rasio jumlah bimbingan serta 

kepakaran tentang masalah penelitian yang diusulkan oleh mahasiswa. 

6. Bila Ketua Program Studi berhalangan, maka pemeriksaan dan persetujuan 

usulan judul skripsi  serta pengusulan dosen pembimbing dapat dilakukan 

oleh Sekretaris Program Studi. 
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B. Penetapan Judul Skripsi 

1. Usulan judul skripsi mahasiswa dan usulan pembimbing yang telah 

mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi diajukan kepada Dekan 

untuk ditetapkan. 

2. Dekan memeriksa kelengkapan usulan judul skripsi dan usulan 

pembimbing. Bila usulan judul skripsi dan pembimbing tidak memenuhi 

persyaratan, Dekan dapat mengembalikan usulan kepada Ketua Program 

Studi untuk diperbaiki. 

3. Terhadap usulan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, 

Dekan menerbitkan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing (SK-2). 

4. SK penetapan judul skripsi dan pembimbing diserahkan kepada mahasiswa 

dan dosen pembimbing bersangkutan.  

5. Masa berlaku SK penetapan judul adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal 

dikeluarkan dan dapat diperpanjang  6 bulan ke depan dengan maksimal 2 

kali masa perpanjangan.  

 

C. Usulan Penelitian (Proposal) Skripsi 

1. Mahasiswa yang telah mendapat penetapan judul skripsi dan pembimbing, 

membuat proposal skripsi di bawah arahan pembimbing. 

2. Proposal skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 Judul Skripsi 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah (jika dibutuhkan) 

C. Rumusan Masalah 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Uraian Teoritis 

F. Anggapan Dasar (untuk penelitian kualitatif) atau  

 Hipotesis (untuk penelitian kuantitatif) 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

2. Kerangka Konsep 

3. Definisi Konsep  

4. Defenisi Operasional (untuk penelitian kuantitatif) atau 

Kategorisasi Penelitian (untuk penelitian kualitatif) 

5. Populasi dan Sampel (untuk penelitian kuantitatif) atau 

Informan atau Narasumber (untuk penelitian kualitatif) 

6. Teknik Pengumpulan Data 

7. Teknik Analisis Data 

8. Waktu dan Lokasi Penelitian 

H. Sistematika Penulisan 

I. Daftar Pustaka 

3. Penjelasan substansi sistematika proposal: 

a.  Judul 

       Mencerminkan isi penelitian yang mengandung konsep atau hubungan 

antar konsep yang menggambarkan gejala/fenomena yang diteliti, sasaran 

penelitian (objek dan lokasi) serta metode penelitian. 

b.  Latar Belakang Masalah 

      Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan dalam 

peta keilmuan yang menjadi perhatian penulis. Karena itu, dalam latar 

belakang ini diuraikan: 
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1) Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh 

diangkat dari masalah teoritis atau diangkat dari masalah praktis. 

2) Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian (menunjukkan 

permasalahan sebagai perbedaan antara konsep atau teori yang ada). 

3) Situasi yang melatarbelakangi masalah (penelitian). 

4) Penelitian terdahulu yang bersangkut paut dengan masalah. 

5) Intisari dan kerangka teori yang menjadi masalah, termasuk di 

dalamnya mengemukakan identifikasi masalah, pemilihan masalah, 

isu/tema sentral atau fokus penelitian. 

c. Pembatasan Masalah 

 Usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang 

akan diteliti. Pembatasan masalah dilakukan dengan memperhatikan: 

1) Masalah yang dibatasi hendaklah masih dalam kemampuan penulis 

pada aspek ruang lingkup masalah, ketersediaan waktu, biaya dan 

sumber daya penulis. 

2) Masalah yang dibatasi hendaklah dapat diuji berdasarkan data yang 

mudah diperoleh di lapangan. 

3) Masalah yang dibatasi hendaklah cukup penting untuk diselidiki. 

4) Masalah yang dibatasi hendaklah cukup menarik minat penulis  

d. Rumusan Masalah 

      Merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan: 

1) Menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkret masalah yang akan 

diteliti. 

2) Relevan dengan waktu. 
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3) Berhubungan dengan suatu persoalan teoritis atau praktis. 

4) Berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge). 

5) Dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengandung masalah 

penelitian. 

 

e. Tujuan Penelitian 

1) Menegaskan tujuan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah 

yang diteliti. 

2) Menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian 

 

f. Manfaat Penelitian 

Mengungkapkan secara spesifik manfaat yang hendak dicapai dari: 

1. Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan manfaat teoritis apa 

yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti.  

2. Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan manfaat apa yang 

dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan 

penelitian.  

 

g. Uraian Teoritis 

     Dalam bagian ini dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat secara 

kritis tentang hasil tinjauan kepustakaan terkait dengan masalah yang akan 

diteliti.  

 

h. Anggapan Dasar/Hipotesis (khusus penelitian kuantitatif) 

 Simpulan probabilistik sebagai jawaban atas masalah. Apabila 

penelitian bersifat kualitatif, maka hipotesis tidak diperlukan.  
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i. Metode Penelitian 

 Bagian ini menegaskan pendekatan, metode penelitian, 

populasi/sampel/narasumber/unit analisis, teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau 

menjelaskan masalah penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan lokasi dan 

waktu pelaksanaan penelitian. 

 

j. Sistematika Penulisan 

 Bagian ini berisikan gambaran sistematika penulisan secara garis besar 

tentang apa yang akan dibahas pada masing-masing bab.  

 

k. Daftar Pustaka 

 Daftar pustaka mencakup secara lengkap sumber informasi yang telah 

digunakan dalam tulisan. 

 

l. Lampiran 

 Pelengkap informasi mengenai instrumen penelitian, seperti angket, 

kuesioner, pedoman wawancara serta peta lokasi dan lain-lain jika 

diperlukan. 

 

D. Seminar Proposal 

1. Syarat Seminar Proposal 

Seminar proposal adalah kegiatan pemaparan proposal rencana penelitian 

oleh mahasiswa untuk mendapatkan kritikan, saran dan masukan dari 

penguji dan pembimbing. Untuk dapat mengikuti seminar proposal, 

mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
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a. Memenuhi ketentuan administrasi dan keuangan sebagaimana yang 

ditetapkan oleh Universitas. 

b. Mendaftarkan proposal yang telah disetujui oleh Pembimbing kepada 

Fakultas selambat-lambatnya lima (5) hari sebelum pelaksanaan 

seminar proposal. 

2.  Pelaksanaan Seminar Proposal 

a. Susunan pelaksana seminar proposal skripsi terdiri atas: 

1) Dekan sebagai penanggung jawab 

2) Wakil Dekan I dan III sebagai pengawas 

3) Ketua/Sekretaris Program Studi sebagai pimpinan seminar 

4) Pembimbing Skripsi 

5) Dosen Pembahas 

6) Mahasiswa sebagai penyaji 

b. Peserta seminar untuk satu proposal terdiri atas 4 orang, yaitu: 

1) Ketua/Sekretaris Program Studi 

2) Pembimbing Skripsi 

3) Dosen Pembahas 

4) Mahasiswa Penyaji 

c. Pimpinan seminar bertugas untuk membuka seminar, mengendalikan 

jalannya seminar serta menutup pelaksanaan seminar. 

d. Mahasiswa penyaji memaparkan isi proposal skripsi dalam bentuk 

ringkasan dengan format powerpoint dengan waktu penyajian 

ditentukan oleh pimpinan seminar. 

e. Dosen Pembahas memberikan saran perbaikan, masukan dan tanggapan 

atas proposal yang disajikan. 
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E. Penulisan Skripsi 

1. Mahasiswa yang telah melaksanakan seminar proposal, dapat melakukan 

penelitian dan penulisan skripsi. 

2. Dalam penulisan skripsi, mahasiswa dibimbing seorang dosen 

pembimbing. Tugas pembimbing  dapat dilihat pada bab khusus  tentang 

pembimbing. 

3. Seluruh biaya yang terserap untuk persiapan dan pelaksanaan penelitian, 

pengolahan data, penyusunan dan penggandaan laporan skripsi dan biaya 

lain yang terkait dengan hal itu ditanggung oleh mahasiswa bersangkutan. 

4. Mahasiswa menulis skripsi dengan mengikuti sistematika sebagai berikut: 

a. Bagian Awal  

Bagian awal terdiri atas :  

1) Halaman judul (dan sub judul);  

2) Halaman persetujuan pembimbing;  

3) Halaman pernyataan keaslian; 

4) Halaman kata pengantar;  

5) Halaman abstrak (dalam bahasa Indonesia);  

6) Halaman daftar isi;  

7) Halaman daftar tabel (kalau ada);  

8) Halaman daftar gambar (kalau ada);  

9) Halaman daftar grafik (kalau ada);  

10) Halaman daftar diagram (kalau ada);  

11) Halaman daftar lampiran (kalau ada).  
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b. Abstrak 

     Abstrak merupakan intisari dari skripsi meliputi latar belakang 

penelitian secara ringkas,  rumusan masalah  dan tujuan penelitian, metode 

penelitian secara ringkas, hasil, dan simpulan penelitian. Rincian 

penelitian tidak dimuat dalam abstrak, kecuali jika dianggap penting. 

Panjang abstrak  maksimum 400 kata, diketik 1 (satu) spasi dan dilengkapi 

dengan judul penelitian dan  kata kunci.   

c. Bagian Inti  

 Bagian ini diawali dengan deskripsi tentang masalah  umum dan khusus 

yang diteliti serta deskripsi tentang nilai pentingnya penelitian yang 

dilakukan. Berikut disajikan sistematika dan pengertian setiap bagian  

sebuah skripsi:  

BAB  I  : PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing 

dengan substansi sebagai berikut: 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2  Pembatasan Masalah (Jika Ada) 

1.3  Rumusan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.5 Manfaat Penelitian  

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB II  : URAIAN TEORITIS   

Bab ini menjelaskan teori yang  relevan dengan masalah yang 

diteliti.  Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan  lebih dari satu 
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teori atau data sekunder/tertier  untuk membahas permasalahan yang 

menjadi topik skripsi, sepanjang teori–teori dan/atau data 

sekunder/tertier itu berkaitan. Pada bab ini dapat digunakan anggapan 

dasar dan hipotesis pada penelitian kuantitatif.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, 

sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan 

analisis data, dan metode ujinya. Adapun sistematika untuk bab ini 

sebagai berikut: 

3.1  Jenis Penelitian 

3.2  Kerangka Konsep  

3.3  Defenisi Konsep 

3.4  Defenisi Operasional (Kuantitatif)/Kategorisasi (Kualitatif) 

3.5  Populasi   dan   sampel   (kuantitatif),   atau   Informan/Narasumber    

       (kualitatif) 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

3.7  Teknik Analisis Data 

3.8  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.9  Deskripsi Ringkas Objek  Penelitian 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang : 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian adalah bagian yang menyajikan hasil dari penelitian 

dalam bentuk data. Selain dengan uraian, data penelitian dapat juga 
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disajikan  sebagai ilustrasi (gambar, foto, diagram, grafik, tabel, dll).  

Dalam menyajikan tabel atau grafik, hendaknya tabel dan grafik 

tersebut  berupa self explanatory. Artinya, semua keterangan harus 

ada pada tabel dan grafik tersebut sehingga pembaca dapat 

memahaminya tanpa harus mengacu ke  teks/naskah.  

4.2 Pembahasan 

Pembahasan bukanlah mengulang data yang  ditampilkan dalam 

bentuk uraian kalimat, melainkan berupa arti (meaning) data  yang 

diperoleh. Pembahasan berarti membandingkan hasil yang diperoleh  

dengan data pengetahuan (hasil riset orang lain) yang sudah 

dipublikasikan, kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh 

bagi ilmu pengetahuan atau pemanfaatannya. Temuan atau informasi 

yang diperoleh dapat dikaitkan dengan tujuan penelitian (implikasi 

hasil penelitian) atau dibandingkan dengan hasil penelitian orang 

lain yang telah dipublikasikan, sebagaimana diuraikan dalam  bagian 

tinjauan pustaka. Dalam pembahasan ini sebaiknya diutarakan pula  

kelemahan dan keterbatasan penelitian. Kesalahan umum dalam 

membahas hasil penelitian adalah menyajikan data hasil penelitian 

sekaligus sebagai tabel dan grafik.  

 

BAB V:  PENUTUP 

Bab penutup terdiri dari simpulan dan saran. Beberapa hal perlu 

diperhatikan dalam penyusunan simpulan dan saran antara lain: 
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5.1 Simpulan merupakan kristalisasi hasil analisis dan intepretasi. 

Simpulan ini harus terlebih dahulu dibahas dalam bagian 

Pembahasan sehingga apa yang dikemukakan  dalam bagian 

Simpulan tidak merupakan pernyataan yang muncul secara tiba-

tiba. Penulisan dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara  padat 

sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi   dalam 

simpulan bisa berupa pendapat baru, koreksi atas pendapat lama, 

pengukuhan pendapat lama, atau menumbangkan pendapat lama 

sebagai jawaban atas tujuan.  

5.2 Saran tidak merupakan pernyataan yang muncul tiba-tiba akan 

tetapi  merupakan kelanjutan dari simpulan, sering berupa anjuran 

yang dapat menyangkut aspek operasional, kebijakan, ataupun 

konseptual. Saran hendaknya bersifat konkret, realistis, bernilai 

keilmuan dan/atau praktis, serta terarah  (disebut saran tindak).  

A. Bagian Akhir  

Bagian akhir  terdiri atas hal-hal berikut.  

a. Daftar Pustaka. Tata cara penulisan daftar pustaka dapat berbeda-

beda, tetapi  biasanya mengikuti kaidah yang berlaku di bidang 

ilmunya masing-masing.  

b. Lampiran-lampiran (surat keterangan penelitian, tabel, perhitungan 

statistik, peraturan-peraturan, pedoman wawancara, contoh 

kuesioner atau instrumen tertulis yang digunakan, dsb.).  

c. Daftar Riwayat Hidup.  
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F. Tata Cara Penulisan 

1. Ketentuan umum  

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam format penulisan skripsi meliputi: 

a. Kertas 

Kertas yang digunakan adalah jenis HVS tanpa garis, berat 80 gram, 

dengan ukuran A4 (21cm x 29.7cm). 

b. Huruf 

Diketik dengan huruf  times news roman  dengan ukuran huruf (font 

size): 

1) Judul  skripsi : 16 

2) Sub judul : 12-14 

3) Judul bab : 14 

4) Sub bab : 12 

5) Naskah : 12 

Judul, Bab dan Sub bab diketik tebal (bold). Pengetikan dilakukan 

pada satu muka halaman (tidak bolak balik).  

2. Tata cara pengetikan 

Jarak ketikan untuk naskah adalah 2 (dua) spasi (kecuali untuk abstrak, 

jarak pengetikan 1 (satu) spasi, dengan batas pengetikan diatur sebagai 

berikut: 

 

a. Tepi atas (top margin) = 4 cm 

b. Tepi bawah (bottom margin) = 3 cm 

c. Tepi kiri (left margin) = 4 cm 

d. Tepi kanan (right margin) = 3 cm 
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e. Setiap bab dimulai pada halaman baru. Judul ditulis dengan huruf besar 

(capital) semua, disusun simetris, tanpa diberi garis bawah dan tidak 

diakhiri dengan titik, serta dicetak tebal, dengan jarak 4 cm dari tepi 

atas.   

f. Sub Bab diketik mulai dari batas tepi kiri, tetapi hanya huruf pertama 

saja yang memakai huruf besar, tidak diakhiri dengan titik serta dicetak 

tebal. Kalimat pertama sesudah sub bab dimulai dengan alinea baru. 

g. Penulisan sub bab dan anak sub bab tidak boleh terpisah dan uraian 

kalimat  pada halaman yang sama. Jika tidak memungkinkan maka 

penulisan sub bab dan anak sub bab dipindahkan pada halaman 

berikutnya. 

 

3. Alinea/paragraf  

a. Alinea/paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang dihimpun dari 

beberapa kalimat yang saling berkaitan untuk membangun sebuah 

gagasan. Dalam alinea itu gagasan menjadi lebih jelas oleh uraian-

uraian tambahan yang maksudnya untuk menunjukkan pokok pikiran 

secara lebih jelas.  

b. Alinea/paragraf baru dimulai pada ketikan ke 7 (tujuh) dari batas kiri. 

Dalam satu alinea memuat minimal 5 (lima) baris dan maksimal 15 

(lima belas) baris. Sedapat mungkin dihindari kalimat yang terlalu 

panjang, karena dapat mengaburkan makna kalimat secara keseluruhan. 
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4. Penomoran 

a. Nomor halaman 

1. Bagian awal skripsi, dimulai dari abstrak sampai daftar isi ( daftar 

gambar/daftar table jika ada) diberi nomor halaman dengan angka 

Romawi kecil. 

2. Bagian isi, nomor halaman ditempatkan di kanan atas, kecuali pada 

halaman yang memuat judul bab, maka nomor halaman diletakkan di 

bagian bawah tengah. 

3. Bagian akhir, meliputi daftar pustaka nomor halaman ditempatkan di 

sudut kanan atas dan sifatnya melanjutkan nomor halaman terakhir 

bagian isi. 

4. Jumlah halaman skripsi minimal 60 (enam puluh) halaman tidak 

termasuk lampiran. 

b. Penomoran Bab, Sub Bab, dan Sub dari Sub Bab 

1. Penomoran Bab menggunakan angka (misalnya dalam Bab I 

penomoran 1, 2, 3, dst). 

2. Penomoran Sub bab menggunakan angka (misalnya Bab I dengan 

sub bab 1.1, 1.2, 1.3, dst). 

3. Penomoran Sub dari Sub bab menggunakan angka (1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, dst). 

4. Jika di dalam Sub dari Sub bab masih terdapat perincian penomoran 

menggunakan huruf latin kecil (a, b, c, dst). 

5. Apabila di dalam perincian tersebut masih terdapat perincian, 

penomoran menggunakan angka yang diberi tanda kurung tutup [1), 

2), 3), dst]. 
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6. Jika dalam perincian lebih lanjut masih ada rincian, maka 

penomoran menggunakan huruf lain kecil yang diberi tanda kurung 

[(a), (b), (c), dst] 

    Contoh:  

    JUDUL BAB I 

1.    Sub Bab 

1.1  Sub dari Sub bab 

               1.1.1 Rincian Sub dari Sub bab 

(a)   ……………………………. 

a. Tabel, grafik, diagram dan gambar  (kalau ada), diberi 

nomor urut: Judul Tabel, grafik, diagram dan gambar  

diberi nomor urut dan dicantumkan di tengah atas, 

sumber Tabel, grafik, diagram dan gambar 

dicantumkan di sebelah kiri bawah.  

Contoh Tabel  

Tabel 4.1 

Pemahaman responden tentang  

komunikasi berjalan dengan baik   

 

No Jawaban Presentasi 

1 Sangat Setuju 25% 

2 Setuju 25% 

3 Ragu-ragu 25% 

4 Tidak Setuju 25% 

Total 100% 

               Sumber: Hasil Penelitian, 2018 

 



20 Pedoman Penulisan Skripsi FISIP UMSU Tahun 2018 

 

Dari contoh tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penulisan judul tabel di 

letak di atas tabel dengan menyesuaikan tabel tersebut berada di Bab berapa dan 

berapa banyak tabel di bab tersebut. Misalkan contoh di atas dapat dijelaskan 

yakni judul tabel tersebut adalah Tabel 4.1 Pemahaman Responden tentang 

Komunikasi Berjalan dengan Baik diartikan bahwa tabel tersebut berada di 

Bab 4 dan .1 diartikan bahwa tabel tersebut adalah tabel  pertama di Bab tersebut 

dan bacaan Pemahaman Responden tentang Komunikasi Berjalan 

dengan Baik adalah keterangan tabel. Judul Tabel ditulis dengan huruf  besar 

di awal saja. Kemudian sumber data harus dijelaskan tentang keterangan dan 

tahun kapan data tersebut. Begitu selanjutnya jika di Bab tersebut ada tabel 

selanjutnya agar disesuaikan.  

Contoh Gambar  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Sumatera Utara 

Contoh Gambar : Gambar 1. 1 Peta Sumatera Utara yakni gunakan huruf besar 

hanya di awal nama gambar saja tanpa di akhir titik. Gambar 1 adalah 

Keterangan pada gambar harus terlihat di bawah gambar. Acuan yang 

menggunakan gambar, tabel, teorema maupun lemma, harus diawali 

dengan huruf capital tanpa tanda titik pemisah, contoh, Gambar 1 dan 

Tabel 1 merupakan ilustrasi dari Teorema 1. Semua keterangan yang 
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menyertainya ditulis dengan huruf besar di awal saja. Tabel dan gambar 

harus diletakkan di dalam body text dan memenuhi standard untuk 

dicetak. Gambar tidak perlu dibingkai. 

5. Bahasa 

a. Penulisan  

1) Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku dengan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

2) Apabila suatu kata atau istilah berasal dari bahasa asing, usahakan 

mencari padanan katanya yang sesuai atau yang telah diserap 

dalam bahasa Indonesia. Untuk istilah asing yang belum ada 

padanan katanya dalam bahasa Indonesia, digunakan istilah 

aslinya dan ditulis miring (italic) 

3) Pernyataan-pernyataan tidak boleh menggunakan kata ganti orang 

ke satu atau ke dua seperti saya, aku, engkau, anda, kami, dan 

kita. Pada penyajian ucapan terima kasih, Pada Kata Pengantar, 

istilah “saya” diganti “Penulis”. 

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan 

1) Kata penghubung, seperti, sehingga, maka, sedangkan, sementara 

dan lain-lain tidak boleh dipakai untuk memulai suatu kalimat. 

2) Penggunaan kata depan, misalnya pada, harus dipakai pada 

tempatnya. 

3) Awalan ke dan di harus dibedakan dengan ke dan di sebagai kata 

depan. 

4) Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. 

5) Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan ketentuan dalam 

pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 
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6. Kutipan 

 Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang 

pengarang atau ucapan dari seorang terkenal baik terdapat dalam buku-

buku maupun majalah-majalah. 

Menurut jenisnya kutipan dapat dibedakan atas: 

a. Kutipan langsung. 

Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil 

secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks 

asli. Pada waktu membuat kutipan langsung tidak berubah naskah 

asli yang dikutip. Kalaupun perlu mengadakan perubahan maka 

penulis harus memberi keterangan bahwa kutipan itu diolah. Caranya 

dengan memberi huruf tebal atau memberi keterangan dengan tanda 

kurung segi empat. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau 

keganjilan maka penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan itu, 

penulis harus mengutip sebagaimana adanya. Penghilangan bagian 

kutipan tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah 

yang dikutip. 

1) Buku:  

a) Penulisan nama pengarang buku. Biasanya suku kata terakhir dianggap 

sebagai nama keluarga walaupun sesungguhnya tidak semua pengarang 

mencantumkan nama keluarga di belakang namanya sendiri. 

Contoh: 

1. Affan Gaffar, menjadi: Gaffar, Affan 

2. Deddy Mulyana, menjadi: Mulyana, Deddy 

3. David Holmes, menjadi: Holmes, David 
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Akan tetapi contoh-contoh di atas berbeda dengan nama pengarang Cina 

seperti: 

1. Gouw Giok Siong , menjadi: Gouw, Giok  Siong 

2. Tan Ceng Bie, menjadi : Tan, Ceng Bie. 

b) Judul Buku dicetak miring (italic). 

c) Terhadap pengarang yang jumlahnya banyak, cantumkan nama 

pengarang pertama, sedangkan yang lainnya diganti dan kawan-kawan 

(dkk atau et, al). 

d) Bila pengarang tersebut merupakan editor, di belakangnya langsung 

diberi (ed). 

e)  Penerbit dan tahun penerbitan apabila tidak ada diganti (ttp dan tth), 

sedangkan kota penerbit apabila tidak ada tidak perlu dicantumkan.  

f)  Ketikan mulai dari margin kiri, baris selanjutnya mulai masuk pada 

ketukan keenam. 

g)  Terhadap nama pengarang yang sama, berikutnya diganti dengan garis 

sepanjang 7 ketukan. 

h)  Mulai dengan abjad paling awal dan seterusnya diurut sesuai abjad. 

i)  Apabila nama pengarang tidak ada, diganti dengan anonim. 

j)  Tatacara penulisan daftar pustaka dimulai: nama pengarang, tahun, judul 

buku, penerbit, kota penerbit. 

k)  Diketik dalam 1 (satu) spasi dan jarak antara daftar pustaka satu dan lain 

ialah satu setengah spasi. 

Contoh:  

Alfian. 1984. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta: 

PT. Gramedia.  
 

---------.1983. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: PT. 

Gramedia. 
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Indiyanto, Agus. dkk. 2012, Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana. 

Yogyakarta: Mizan 
 

Samsuri. 1981. Desa dan Kelurahan. Malang: Tiga Serangkai 

 

2) Buku kumpulan artikel: 

Samad, D. (Eds.). 2012. Menulis Artikel untuk Jurnal ilmiah (Edisi ke-4, 

cetakan ke-1). Padang: IAIN Press. 

 

3) Artikel dalam buku kumpulan artikel: 

Russel, T. 1998. An Alternative Conception: Representing Representation. 

Dalam P.J.Black & A. Lucas (Eds), Children’s informal Ideas in 

Science (hIm. 62-84). London: Routledge. 

 

4) Artikel dalam jurnal atau majalah: 

Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program 

Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri. Transpor, 

XX (4): 57-61. 

5) Artikel dalam koran: 

Pitunov, B. 13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah 

Pengunggulan? Majapahit Pos, hlm. 4 & 11. 

6) Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang): 

Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm.3. 

 

7) Dokumen resmi: 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman Penulisan 

Laporan Penelitian. Jakarta: Depdikbud. 

Undang-undang Republik lndonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 1990. Jakarta. PT. Armas Duta Jaya. 

 

8) Buku terjemahan: 

Ary, D.; Jacobs, L.C.; & Razavich, A. 1976. Pengantar Penelitian 

Pendidikan. Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha 

Nasional. 

 

9) Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian: 

Kuncoro, T. 1996. Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM 

Nasional Malang Jurusan Bangunan, Program Studi Bangunan 

Gedung: Suatu Studi Berdasarkan Kebutuhan Dunia Usaha Jasa 

Konstruksi. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPS IKIP MALANG. 

 

10) Makalah seminar, Iokakarya, penataran: 

Waseso, MG. 2001. isi dan Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam 

Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, 

Universitas Lambungmangkurat, Banjarmasin, 9-11 Agustus. 
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BAB III 

 PEMBIMBING SKRIPSI 

 

A. Pembimbing Skripsi 

  Dalam penulisan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen 

pembimbing dengan  tugas,  sebagai berikut: 

1. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam hal penyusunan 

proposal penelitian, terkait masalah penelitian, penggunaan teori dan 

metode penelitian. 

2. Mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan seminar proposal 

3. Mengawasi dan supervisi pelaksanaan pengumpulan data di lapangan 

4. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa  dalam hal  penulisan laporan 

penelitian  terkait teknis/tata cara penulisan skripsi, serta  pembahasan dan 

penarikan simpulan penelitian 

5. Mendampingi/menguji mahasiswa dalam sidang skripsi 

 

B. Persyaratan Pembimbing Skripsi 

1. Pembimbing diangkat dari dosen atau tenaga ahli dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Berkualifikasi Doktor (S3) dan Magister (S2) yang memiliki 

kepangkatan akademik.   

b. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam bidang 

penelitian dan penulisan karya ilmiah. 

c. Memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan bidang/program 

studi atau rumpun ilmu. 

d. Memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun. 
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2. Dalam hal program studi tidak memiliki pembimbing yang memenuhi 

kualifikasi/syarat seperti ketentuan di atas, maka dapat menggunakan 

dosen dari program studi atau fakultas lain untuk menjadi pembimbing, 

dengan mempertimbangkan relevansi keilmuannya.  

3. Dalam satu semester tahun akademik, seorang dosen dapat membimbing 

sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang mahasiswa dengan memperhatikan 

rasio pembimbing dan mahasiswa bimbingan.  

4. Apabila pembimbing yang telah ditetapkan berhalangan atau tidak dapat 

melaksanakan tugasnya, Dekan dapat mengalihkannya kepada dosen lain 

sebagai pembimbing. 
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BAB IV 

UJIAN SKRIPSI 

 

 

A. Syarat Ujian Skripsi 

 

1. Tahap akhir dari penulisan skripsi adalah ujian skripsi. Untuk dapat 

mengikuti ujian skripsi, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan memenuhi kewajiban 

administrasi keuangan. 

b. Skripsi telah disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing, Ketua 

Program Studi dan Dekan. 

c. Telah lulus ujian komprehensif Al-Islam Kemuhammadiyahan 

d. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah beban studi 

e. Tidak terdapat nilai E  

f. Nilai D maksimal 2 (dua) mata kuliah 

g. Telah mengikuti kegiatan seminar ilmiah minimal 4 kali dengan 

melampirkan fotocopi sertifikat kepesertaan dan menunjukkan sertifikat 

asli kepada pimpinan Program Studi. 

2. Untuk mendaftar ujian skripsi, mahasiswa harus melengkapi berkas 

administrasi sebagai berikut: 

a. Menyerahkan 3 (tiga) rangkap naskah skripsi yang telah disetujui 

pembimbing dan dijilid dengan sampul depan dari plastik kaca bening 

dan sampul belakang dari kertas buffalo warna biru.  
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b. Skripsi harus dilengkapi dengan halaman berita acara bimbingan 

halaman pengesahan, halaman berita acara ujian skripsi dan halaman 

pernyataan keaslian skripsi, serta kelengkapan lampiran lainnya. 

c. Kartu kendali Bimbingan skripsi (SK-5) dilakukan sejak penyusunan 

proposal minimal 8 (delapan) kali bimbingan  

d. Mengajukan permohonan ujian skripsi (SK-6) lengkap dengan 

persyaratan: 

1) Surat Pernyataan (SK-7) 

2) Formulir isian data alumni (SK-8) 

3) Transkrip nilai kumulatif (sementara)  (SK-9) 

4) Tanda lunas administrasi keuangan (SPP, biaya ujian skripsi dan 

beban keuangan lainnya) 

5) Foto copy STTB/Ijazah terakhir dilegalisir 

6) Konversi nilai (bagi mahasiswa pindahan) 

7) Surat keterangan bebas pinjaman buku dan tanda terima 

sumbangan buku dari perpustakaan UMSU 

8) Foto copy Kartu Hasil Studi KHS 

9) Foto copy nilai Komprehensif Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

10) Pas Foto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 cm (3 lembar), 4 x 6 cm 

(8 lembar) 

 

B. Panitia Ujian Skripsi 

1. Ujian skripsi dilaksanakan oleh Fakultas. Dekan menunjuk Panitia Ujian 

Skripsi yang terdiri dari: 
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a. Dekan sebagai Ketua Panitia 

b. Wakil Dekan I sebagai Sekretaris 

c. Tim Penguji 3 orang 

d. Notulis 1 (satu) orang 

2. Fakultas mengeluarkan undangan ujian skripsi yang mencantumkan 

Jadwal dan Tempat Ujian, Nama Peserta, Judul Skripsi dan Nama-Nama 

Penguji. Undangan ujian skripsi ditandatangani Dekan sebagai Ketua 

Panitia dan Wakil Dekan I sebagai Sekretaris Panitia dan diketahui oleh 

Rektor UMSU. 

3. Undangan ujian skripsi dan naskah skripsi yang akan diujikan harus 

diserahkan kepada penguji paling lama 2 (dua) hari sebelum ujian skripsi 

dilaksanakan. 

 

C. Dosen Penguji Skripsi 

1. Untuk menguji seorang mahasiswa dalam ujian skripsi ditunjuk satu tim 

penguji yang terdiri atas 3 (tiga) orang dosen yang diangkat dan ditetapkan 

oleh Dekan, sebagai berikut: 

a. 2 (dua) orang Penguji Utama terdiri atas Penguji Utama I dan Penguji 

Utama II 

b. 1 (satu) orang Penguji Pendamping, yakni Pembimbing skripsi.  

2. Penguji bertugas menguji serta memberikan penilaian terhadap 

kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi skripsi dan disiplin ilmu 

yang berhubungan dengannya. 

3. Persyaratan penguji utama dan penguji pendamping sama dengan 

persyaratan pembimbing skripsi. 
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D. Pelaksanaan Ujian Skripsi 

1. Ujian skripsi dipimpin oleh Ketua Panitia sebagai pimpinan sidang 

didampingi oleh Sekretaris Panitia dan Notulis. Dalam hal Ketua Panitia 

berhalangan, maka ujian dapat dipimpin oleh Sekretaris Panitia. 

2. Peserta ujian hadir di lokasi ujian 30 menit sebelum ujian dilaksanakan. 

Peserta yang tidak hadir pada pembukaan ujian, pelaksanaan ujiannya 

ditunda sampai waktu yang ditentukan kemudian. 

3. Peserta ujian melaksanakan ujian secara bergantian menurut daftar yang 

dipanggil oleh panitia ujian. 

4. Peserta ujian melaksanakan ujian secara lisan dengan bertatap muka 

dengan penguji. Rentang waktu ujian untuk setiap penguji antara 15 menit 

sampai 30 menit. 

5. Ketua Panitia ujian dapat menutup ujian untuk seorang penguji apabila 

waktu yang digunakan penguji lebih dari batas maksimal yang ditetapkan. 

6. Ruang lingkup materi ujian terdiri dari: 

a. Penguji Utama I menguji materi skripsi serta ilmu yang terkait 

dengannya. 

b. Penguji Utama II menguji bidang metodologi penelitian, pengolahan 

data, simpulan dan saran. 

c. Penguji III menguji bidang dasar keahlian ilmu sosial dan ilmu politik 

7. Setiap Penguji memberikan penilaian terhadap peserta yang diuji dan  

dicantumkan dalam format penilaian (SK-11) dibuat dalam rentang angka 

50-100. 
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8. Penghitungan nilai akhir ujian skripsi merupakan gabungan nilai dari 

seluruh penguji dengan persentase sebagai berikut: 

a. Nilai penguji Utama I  =  40 % 

b. Nilai Penguji Utama II   =  35 % 

c. Nilai Penguji III  =  25 % 

9. Nilai kelulusan ujian skripsi dihitung dengan mengkonversi gabungan nilai 

seluruh penguji menjadi huruf A,B,C,D,E dengan rincian sebagai berikut: 

A  = 85 – 100 = 4.00 = Istimewa 

A-  = 80 – 84.99 = 3.67 = Sangat baik 

B+ = 75 – 79.99 = 3.33 = Lebih baik 

B = 70 – 74.99 = 3.00 = Baik 

B- = 65 – 69.99 = 2.67 = Cukup 

C+ = 60 – 64,99 = 2.33 = Cukup baik 

C = 55 – 59.99 = 2.00 = Cukup 

D = 50 – 54.99 = 1.00 = Kurang 

E = < 49.99 = 0 = Gagal 

10. Nilai akhir dicantumkan dalam berita acara ujian skripsi (SK-13) yang 

ditandatangani oleh Panitia Ujian dan anggota tim penguji. 

11. Mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah C, harus melaksanakan 

ujian skirpsi ulangan. Ujian ulangan maksimal dilakukan 3 (tiga) kali. 

Bila telah mengikuti ujian ulangan lebih 3 kali namun belum mencapai 

nilai minimal C, maka skripsi dinyatakan batal dan mahasiswa 

diwajibkan menulis skripsi baru dan mengikuti prosedur ujian dari awal 

kembali. 



32 Pedoman Penulisan Skripsi FISIP UMSU Tahun 2018 

 

12. Nilai hasil ujian skripsi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

13. Hasil ujian skripsi diumumkan pada akhir sidang dengan membacakan 

berita acara ujian dilaksankan oleh Ketua/Sekretaris Progam Studi. 

14. Ketentuan busana bagi peserta ujian sebagai berikut: 

a) Peserta laki-laki memakai kemeja putih lengan panjang, celana 

panjang hitam dan dasi panjang. Peserta laki-laki tidak dibenarkan 

berambut gondrong. 

b) Peserta perempuan  memakai busana muslimah putih hitam. 

E. Setelah Ujian Skripsi 

1. Mahasiswa harus memperbaiki skripsi sesuai arahan Dosen Penguji saat 

ujian Meja Hijau. 

2. Mahasiswa harus memperbanyak skripsi setelah berita acara bimbingan 

dan berita acara pengesahan ditandatangani pembimbing, penguji, ketua 

prodi dan Dekan. 

3. Mahasiswa harus menyerahkan softcopy CD skripsi dalam format word. 

4. Mahasiswa harus meringkas skripsi dalam bentuk tulisan jurnal ilmiah 

dengan mengikuti pola/template yang sudah ditentukan (Template 

terlampir).  
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BAB V  

PENUTUP 

Demikian Panduan Skripsi ini disusun dengan harapan : 

1. Dengan adanya panduan penulisan skripsi ini, maka panduan yang lama 

tidak berlaku lagi.  

2. Panduan penulisan skripsi ini disahkan melalui surat keputusan Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU. 

3. Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini akan diatur lebih lanjut. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh SK-1 ( Permohonan Persetujuan Judul Skripsi) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan : 

1. Ketua Program studi …..FISIP UMSU di Medan 

2. Pembimbing ybs. Di Medan 

3. Pertinggal 

Contoh SK-2 ( Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh SK-3 ( Permohonan Seminar Proposal Skripsi) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Cover Proposal Skripsi 

PROPOSAL 

SKRIPSI 

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh SK-4 ( Undangan Seminar Proposal Skripsi) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Dekan                                         Ketua Program Studi                                     Pembimbing 

 

 

(………………………………)                 (…………………………….)                     (………….………………) 

Contoh SK-5 ( Berita Acara Bimbingan Skripsi) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh SK-6 ( Permohonan Ujian Skripsi) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh SK-7 ( Surat Pernyataan) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh SK-8 ( Borang Data Alumni) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh ( Cover Skripsi) 

Program Studi Ilmu Komunikasi 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh SK-10 ( Undangan Panggilan Ujian Skripsi) 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh SK-14 ( Pengesahan) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing 

 

 

…………………………….. 

 

Disetujui Oleh 

KETUA PROGRAM STUDI 

 

 

 

…………………………….. 

 

Dekan 

 

 

…………………………….. 

 

 

Program Studi 

Contoh SK-15 ( Berita Acara Bimbingan Skripsi) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh SK-16 (Pernyataan) 



 

 

 

 

Pengaruh Iklan Politik Terhadap 

Persepsi Pemilih Kota Medan Tahun 2018 

 
Akhyar Anshori 

1503110021 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh iklan politik terhadap 

persepsi masyarakat Kota Medan tahun 2018 dengan metode penelitian 

kuantitatif. Pada penentuan sampel, yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adalah “Multistage Random Sampling”. Teknik pemilihan sample melalui 

pendekatan rumus Taro Yamane yang dilakukan secara bertingkat dan biasanya 

berdasarkan pembagian wilayah. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 

orang. Subjek penelitian ini melibatkan masyarakat pemilih yang berdomisili di 

Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa adanya hubungan yang kuat antara pengaruh 

iklan politik terhadap Sikap Pemilih. 37,00% responden menyatakan bahwa iklan 

politik sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri pemilih. 49,00% responden 

menyatakan bahwa iklan politik berpengaruh terhadap kepercayaan diri pemilih. 

Dan hanya 14,00% responden yang menyatakan bahwa iklan politik tidak 

berpengaruh terhadap kepercayaan diri pemilih. Hasil dari penelitian ini juga 

menemukan hubungan korelasi yang sangat baik antara pengaruh iklan politik 

terhadap keputusan memilih pasangan calon. 43,00% responden menyatakan 

bahwa iklan politik sangat berpengaruh terhadap keputusan memilih pasangan 

calon. 41,00% responden menyatakan iklan politik memiliki pengaruh terhadap 

keputusan memilih pasangan calon dan hanya 16,00% responden yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara iklan politik dengan keputusan 

memilih pasangan calon. Melalui iklan politik media luar ruang, pemilih memiliki 

landasan dalam menentukan sikap dan perilakunya. Perilaku pemilih dapat 

ditujukan dalam hal pemberian hak suara dan menentukan pilihan terhadap 

pasangan calon yang ada, dalam hal ini salah satu pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018-2023. 

 

Kata Kunci: Iklan Politik, Persepsi dan Pemilih 

 

 

 

 

Contoh Abstrak dalam Bahasa Indonesia 



 

 

 

 

Pengaruh Iklan Politik Terhadap 

Persepsi Pemilih Kota Medan Tahun 2018 

 
Akhyar Anshori 

1503110021 

 

Abstract 

 

Research aims to understand the influence of advertising political to 

perceptions of of the city of medan 2018 with research methodology quantitative. 

In the determination of sample, used in this research is  a multistage random 

sampling. Technique election sample approach in formula taro yamane conducted 

in decker and usually based on territorial division. The sample of the in research 

is 100 people. The subject of study it involves the voters who lives in urban village 

Pangkalan mansyur kecamatan medan johor of the city of medan. The results of 

this study found that there is a powerful relationship between the influence of 

advertising political to the attitudes voters. 37,00% of respondents said that the 

call political good affect on confidence voters. 49,00% of respondents said that 

the call political impact on confidence voters. And only 14,00 % of respondents 

said that that the call political has not been affecting the confidence voters. The 

result of the research also see the relationship excellent correlation between the 

influence of advertising political of the decision choose candidate couple. 43,00% 

of respondents said that the call political very influential of the decision choose 

candidate couple. 41,00% of respondents said political advertising to have an 

influence of the decision choose the couple and only 16,00% of respondents who 

said that there had there an effect between political advertising by a decree of the 

choose the couple . Largely through advertising political outdoor media, selector 

has basis in determining attitudes and his behavior. Behavior can be addressed 

voters delivery voting rights and make the choice of candidate couple who is, in 

this case one of a pair of future governors and vice governors north sumatra 

years 2018-2023. 

Keywords: Advertising Political, Persception and Voters 
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JUDUL JURNAL (FONT 14) 
(judul harus jelas dan ringkas, judul terdiri atas 8 – 12 suku kata, tidak mencantumkan 

tahun dan lokasi penelitian secara spesifik) 
 

Nama Mahasiswa, Nama Pembimbing
 

Nama Prodi dan Fakultas Serta Universitas 

e-mail: mahasiswa@baru.ac.id,  dosen@baru.ac.id 
 

ABSTRAK 
 
Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi 

untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk 

menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Sebuah abstrak ditulis dalam satu 

paragraf yang menerangkan keseluruhan isi tulisan secara singkat dan jelas. 

Abstrak tidak melebihi dari 200 kata dengan spasi tunggal. Abstrak ditulis dalam 

bahasa Indonesia dan Juga bahasa Inggris. Jurnal ditulis pada kertas A4 dengan 

margin atas 4 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm dan margin bawah 3 cm 

dengan spasi 1. Jurnal terdiri dari minimal 10 halaman dan maksimal 25 halaman. 

Kata kunci :  daftarkan hingga 6 kata kunci di sini. 

 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan adalah pernyataan 

dari kasus yang Anda selidiki, yang 

memberikan informasi kepada 

pembaca untuk memahami tujuan 

spesifik Anda dalam kerangka 

teoritis yang lebih besar. Bagian ini 

juga dapat mencakup informasi 

tentang latar belakang masalah, 

seperti ringkasan dari setiap 

penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dan bagaimana sebuah 

percobaan akan membantu untuk 

menjelaskan atau memperluas 

Contoh Template Jurnal Skripsi 

mailto:mahasiswa@baru.ac.id
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pengetahuan dalam bidang umum. 

Semua informasi latar belakang yang 

dikumpulkan dari sumber lain harus 

menjadi kutipan. Sumber pustaka 

atau kajian pustaka menjadi bagian 

dari pendahuluan. Kutipan ditulis 

sebagaimana contoh berikut; 

(Holmes dan Mallick: 2003) atau 

(Saleh:2017) pada akhir kalimat, atau 

Mallian (2006) menyatakan kalimat 

berikut ini 

Catatan: Jangan membuat 

pendahuluan terlalu luas. Ingat saja 

bahwa Anda menulis jurnal untuk 

rekan yang juga memiliki 

pengetahuan yang sama dengan 

Anda. 

 

2. Metode Penelitian 

Pada bagian ini memuat metode 

saja, tidak memuat bagan ataupun 

bagan alir. 

3. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

Memuat hasil dan pembahasan 

tentang penelitian yang dilakukan. 

4. Simpulan dan Saran 

Memuat simpulan yang diperoleh 

dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya (jika ada). 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 Daftar rujukan disusun dengan 

tata cara yang merujuk dengan tata 

cara ata cara penyajian kutipan, 

rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam gaya APA 

(American Psychological 

Association). ArtikeI berbahasa  

Indonesia menggunakan Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan dan istilah-istilah 

yang dibakukan oleh Pusat Bahasa.

 








