


iii 

PRAKATA 
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Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2015/2016 ini merupakan hasil pemisahan dan revisi 

dari Buku Pedoman FKIP Unsri Tahun 2014/2015. Dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 

beberapa bagian telah dilengkapi dengan penambahan informasi-informasi baru. Buku ini 

berisi Pedoman Penulisan Skripsi, Pedoman Penulisan Tesis, dan Pedoman Penulisan Artikel 

dan Makalah yang disesuaikan dengan Prosedur Operasional Standar Fakultas. 

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sriwijaya ini diharapkan dapat menjadi landasan kerja bagi mahasiswa dan dosen 
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dengan fungsi dan peran masing-masing. Semua kekurangan dan kesalahan yang terdapat 

dalam buku pedoman ini akan diperbaiki pada penerbitan berikutnya berdasarkan hasil 

evaluasi dan masukan dari para pembaca. Untuk itu, saran yang membangun sangat 

diharapkan.  

Kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan tugasnya, atas nama pemimpin 

FKIP, saya ucapkan terima kasih. 
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       Dekan, 
 
 
 
       Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. 
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BAB 1  PEDOMAN PENULISAN 
SKRIPSI 

 
 
1.1 Pengertian, Tujuan, dan Persyaratan Penulisan Skripsi 
 
1.1.1 Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah tulisan ilmiah yang disusun dengan seksama oleh mahasiswa program 
sarjana (S1) sebagai hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah kependidikan atau bidang 
ilmu yang relevan dengan program studi (prodi) masing-masing, yang telah diujikan dan 
direvisi sesuai dengan saran-saran yang diberikan pada saat ujian berlangsung. 

 
1.1.2 Tujuan Penulisan Skripsi 

Penyusunan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program 
sarjana (S1). Penulisan Skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa menggunakan metode 
ilmiah dalam mencari pemecahan alternatif tentang suatu masalah dan mengomunikasikannya 
secara tertulis dan lisan.  
 
1.1.3 Persyaratan Penulisan Skripsi 

Mahasiswa dapat mulai menulis Skripsi apabila yang bersangkutan telah mengumpul-
kan minimal 70% dari jumlah sks yang ditentukan untuk menyelesaikan program sarjana 
dengan IPK minimal 2,00 dan telah memenuhi prasyarat yang ditentukan oleh program studi. 
 
1.2 Pembimbing Penulisan Skripsi 

Pembimbing Skripsi adalah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah 
magister (S2) dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.17 tahun 
2013 tanggal 15 Maret 2013. 
 
1.2.1 Personalia Pembimbing 
1) Dalam penulisan Skripsi, mahasiswa dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yakni 

pembimbing 1 dan pembimbing 2. 
2) Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Ketua Jurusan berdasarkan usul Ketua Prodi. 
3) Dosen pembimbing dapat digantikan dosen lain dengan persetujuan dosen yang 

digantikan berdasarkan alasan yang dapat diterima. Pergantian pembimbing tersebut harus 
melalui tahapan usul mahasiswa yang diketahui Ketua Prodi dan penerbitan Surat 
Keputusan (SK) penetapan pembimbing baru yang ditandatangani Dekan. 

 
1.2.2 Persyaratan Dosen Pembimbing 
1) Dosen pembimbing Skripsi memiliki bidang ilmu dan keahlian yang sesuai topik dari 

penelitian mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut. 
(1) Pembimbing 1 memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor bagi yang bergelar 

magister, dan Asisten Ahli bagi yang bergelar doktor. 
(2) Pembimbing 2 memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli bagi yang gelar 

magister atau doktor.  
2) Pembimbing ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Ketua Prodi dengan memerhatikan beberapa hal 

berikut. 
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(1) Pembimbing 1 ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu topik penelitian (Skripsi) 
mahasiswa. 

(2) Jika topik penelitian mahasiswa merupakan bagian dari penelitian dosen, maka dosen 
yang bersangkutan secara otomatis menjadi pembimbing 1. 

(3) Pembimbing 2 ditunjuk berdasarkan aturan dan syarat yang berlaku oleh Ketua 
Jurusan/Prodi, dan Pembimbing 2 tidak harus Penasihat Akademik. 

(4) Apabila diperlukan, Dekan atas usul Ketua Prodi dan Ketua Jurusan dapat menunjuk 
salah satu pembimbing dari prodi dan/atau fakultas lain dalam lingkungan Unsri. 

(5) Apabila diperlukan, Dekan atas usul Ketua Prodi dan Ketua Jurusan dapat menunjuk 
salah satu pembimbing dari instansi lain yang memiliki jabatan akademik sebagai 
dosen atau peneliti. 

(6) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan Dekan atas usul 
Ketua Jurusan. 

 
1.2.3 Tugas Pembimbing 
1) Pembimbing Skripsi mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut. 

(1) Membimbing mahasiswa menulis proposal/rencana penelitian. 
(2) Menghadiri seminar proposal penelitian dan hasil penelitian. 
(3) Membimbing mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian. 
(4) Memantau kemajuan kinerja mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. 
(5) Membimbing mahasiswa menulis laporan penelitian (draf Skripsi dan makalah hasil 

penelitian, serta Skripsi). 
(6) Membimbing mahasiswa memerbaiki laporan hasil penelitian/Skripsi. 
(7) Memfasilitasi antara mahasiswa dan penguji ketika ujian akhir program. 

2) Pembimbing 1 lebih menekankan pembimbingan untuk aspek metodologi dan substansi 
skripsi sedangkan Pembimbing 2 lebih mengutamakan pembimbingan untuk aspek tata 
tulis dan format skripsi. 

3) Pelaksanaan ujian skripsi wajib dihadiri minimal satu pembimbing. 
4) Tiap pembimbing dibolehkan membimbing maksimal 8 (delapan) mahasiswa per semester 

atau disesuaikan dengan kondisi jurusan/prodi dengan memerhatikan pemerataan dan 
jabatan akademik. 
 

1.2.4 Kewajiban Pembimbing  
1) Memeriksa konsep rencana proposal skripsi tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah 

diserahkan. 
2) Memeriksa skripsi mahasiswa tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah diserahkan. 
3) Memotivasi mahasiswa bimbingnya agar dapat menyelesaikan skripsi tepat pada 

waktunya. 
4) Menyediakan waktu untuk berkonsultasi minimal satu hari dalam satu minggu. 
5) Mengupayakan agar jangka waktu pembimbingan sampai dengan penyelesaian tugas akhir 

paling lama 6 (enam) bulan. 
 

1.2.5 Pelaksanaan Kegiatan Pembimbingan 
Pelaksanaan kegiatan pembimbingan diatur sebagai berikut.  

1) Pembimbingan dimulai dari pembuatan proposal penelitian sampai dengan pengesahan 
Skripsi. 

2) Pembimbingan sedapat mungkin dilaksanakan pada jam kerja dan bertempat di FKIP 
Unsri. 

3) Bila butir 2) tersebut sangat tidak mungkin dipenuhi, pembimbing dan mahasiswa secara 
bersama-sama menentukan waktu dan tempat kegiatan pembimbingan. 
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4) Tiap kali kegiatan konsultasi (diskusi), pembimbing membubuhkan paraf pada 
kartupembimbingan Skripsi, serta mencantumkan saran perbaikan yang diperlukan 
(Format 1.1 dan 1.2). 

 
1.3 Prosedur Penulisan Skripsi 
 
1.3.1 Penerbitan Surat Keputusan 
 
1.3.1.1 Pengusulan Judul Skripsi 

Sebelum melakukan penulisan Skripsi, mahasiswa mengajukan tiga judul Skripsi yang 
dilengkapi dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian kepada Ketua Prodi 
(Format 1.3). 
 
1.3.1.2 Persetujuan Judul Skripsi 

Mahasiswa berkonsultasi dengan calon dosen pembimbing1 dan 2 untuk mengusulkan 
judul Skripsi sesuai minatnya. Judul Skripsi disesuaikan dengan tujuan fakultas dan prodi dan 
harus orisinal, belum pernah diteliti sebelumnya, kecuali ada alasan yang kuat menurut norma 
keilmuan. Mahasiswa melaporkan hasil konsultasi dengan calon dosen pembimbing kepada 
Ketua Prodi. 
 
1.3.1.3 Penerbitan dan Pengambilan Surat Keputusan 

Mahasiswa menyerahkan Format 1.3 (usul judul Skripsi dan dosen pembimbing) yang 
sudah ditandatangani Ketua Prodi kepada petugas administrasi prodi. Berdasarkan format 
tersebut, staf jurusan memersiapkan SK penetapan dosen pembimbing Skripsi yang akan 
ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

Mahasiswa mengambil SK pengesahan judul Skripsi dan penetapan dosen 
pembimbing dari petugas administrasi prodi. Kemudian SK ini diserahkan kepada dosen 
pembimbing 1 dan 2. 

 
1.3.2 Penulisan Proposal Penelitian 

Proposal penelitian adalah rencana penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang 
disusun dengan seksama oleh mahasiswa program sarjana (S1) mengenai masalah 
kependidikan atau bidang ilmu yang relevan dengan prodi masing-masing. 

Mahasiwa menulis proposal penelitian di bawah pembimbingan dua dosen 
pembimbing (pembimbing 1 dan 2). Tiap kali kegiatan konsultasi (diskusi), pembimbing 
membubuhkan paraf pada kartu pembimbingan Skripsi dan mencantumkan saran perbaikan 
yang harus dilakukan dalam maksimal 15 hari kerja (Format 1.1 dan 1.2). 

Proposal penelitian ditulis menurut sistematika berikut ini. 
1) Halaman Muka Proposal Penelitian (Format 1.4) 
2) Halaman Persetujuan Seminar Proposal Penelitian (Format 1.5) 
3) Daftar Isi 
4) Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini memuat 1) latar belakang penelitian berdasarkan analisis situasi lapangan, analisis 
kebutuhan, dan tinjauan pustaka terkini yang relevan dengan masalah penelitian, 2) 
permasalahan penelitian, dan 3) tujuan penelitian, dan 4) manfaat hasil penelitian. 

5) Bab 2 Tinjauan Pustaka 
Bab ini memaparkan teori, hasil penelitian dan/atau karya ilmiah lain serta termuan terkini 
yang relevan dengan masalah penelitian yang berguna untuk menyusun kerangka berpikir 
dan hipotesis penelitian (bila ada). Kelayakan pelaksanaan penelitian tergambar secara 
jelas dalam uraian ini. 
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6) Bab 3 Metode Penelitian 
Bab ini memuat penjelasan tentang jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data, 
metode analisis data, metode intepretasi data, prosedur penelitian, dan hal-hal lain yang 
relevan dengan rancangan dan pelaksanaan penelitian. 

7) Daftar Pustaka 
Seluruh rujukan yang dipakai dalam menyusun proposal penelitian didaftar pada bagian 
ini secara berurutan berdasarkan abjad nama penulis. 

8) Lampiran 
Lampiran memuat instrumen penelitian dan hal-hal lain yang perlu. 
 

1.3.2.1 Konsultasi Proposal Penelitian 
Selama menulis proposal penelitian, mahasiswa harus berkonsulatsi kepada dosen 

pembimbing 1 dan 2 hingga layak untuk dipaparkan dalam seminar proposal penelitian. 
Dosen pembimbing 1 dan 2 menyetujui proposal penelitian yang akan diseminarkan dan 
diketahui oleh Ketua Prodi (Format 1.5). Proses ini berlangsung paling lama 40 hari. 

 
1.3.2.2 Seminar Proposal Penelitian 

Seminar proposal penelitian adalah mata kuliah wajib sebagai kegiatan ilmiah yang 
dilakukan oleh mahasiswa yang dihadiri oleh minimal satu dosen pembimbing, 2 dosen 
penguji dari maksimal 3 dosen penguji, serta mahasiswa lain untuk memberikan saran dan 
komentar berkaitan dengan bahasa, substansi, dan metode penelitian yang akan dilaksanakan. 
Seminar proposal penelitian mempunyai bobot setara 1 sks dan dinilai sesuai format penilaian 
(Format 1.6 dan 1.7). 

Proposal penelitian harus diseminarkan di prodi masing-masing. Seminar dihadiri 
minimal 1 (satu) dosen pembimbing yang bertugas sebagai penguji 1, dan 2 (dua) dosen 
lainnya sebagai penguji 2 dan 3, serta mahasiswa sebagai peserta. Draf proposal penelitian 
dan undangan seminar diserahkan kepada dosen pembimbing 1 dan 2, dan dosen penguji 
paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan seminar. Bukti penyerahan ini dibuat seperti 
Format 1.23. 

Untuk dapat menyajikan proposal penelitian dalam seminar, mahasiswa sudah 
menghadiri minimal 5 kali seminar, dibuktikan dengan Kartu Kehadiran Seminar yang diparaf 
oleh Ketua Prodi atau koordinator seminar. Dalam seminar ini, mahasiswa memaparkan 
pokok-pokok proposal penelitian selama 10–15 menit sedangkan para penguji memberikan 
pertanyaan, saran, dan komentar.  

Dosen penguji ini ditetapkan oleh Ketua Prodi atau dosen yang diberi tugas sebagai 
koordinator seminar di prodi masing-masing. Dosen pembimbing dan dosen penguji 
mengajukan pertanyaan, memberikan saran, dan komentar terhadap proposal penelitian 
mahasiswa, baik pada bagian latar belakang, landasan teori, metode penelitian, maupun 
instrumen penelitian. 
 
1.3.2.3 Perbaikan Proposal Penelitian 

Revisi proposal penelitian adalah kegiatan perbaikan proposal penelitian berdasarkan 
saran-saran dari dosen penguji dan mahasiswa pada seminar proposal penelitian. Perbaikan 
proposal penelitian dilakukan secepat mungkin. Prodi memberi toleransi perbaikan kepada 
mahasiswa paling lama 15 hari setelah pelaksanaan seminar. 

Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing 1 dan 2 untuk merevisi proposal 
penelitian dengan memerhatikan saran dan komentar yang diberikan pada saat seminar. 
Mahasiswa menyerahkan proposal penelitian yang telah direvisi kepada Ketua Prodi dan 
dosen pembimbing 1 dan 2 masing-masing satu eksamplar disertai dengan bukti rekapitulasi 
perbaikan proposal yang telah ditandatangani oleh para penguji (seperti Format 1.27). 



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

5 

 
1.3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 
dengan pembimbingan dua dosen pembimbing. Penelitian dikerjakan sesuai dengan proposal 
yang telah diperbaiki. Selama melakukan penelitian, mahasiswa berkonsultasi secara rutin 
dengan dosen pembimbing. Hal utama yang perlu dikonsultasikan adalah pelaksanaan 
penelitian dan penyusunan laporan penelitian untuk mewujudkan Skripsi. Tiap kegiatan 
konsultasi (diskusi), pembimbing membubuhkan paraf dan mencantumkan saran pada kartu 
pembimbingan Skripsi (Format 1.1 dan 1.2). 

Mahasiswa yang melaksanakan penelitian di sekolah atau instansi lainya harus 
meminta surat izin penelitian di subbagian pendidikan, dan melaksanakan penelitian sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 

 
1.3.4 Seminar Hasil Penelitian 
 

1.3.4.1 Makalah Hasil Penelitian 
Setelah melaksanakan penelitian, mahasiswa menulis draf Skripsi sesuai dengan 

format yang ditentukan di bawah pembimbingan dosen pembimbing 1 dan 2. Draf Skripsi 
adalah rancangan Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa berupa laporan hasil penelitian yang 
sudah dilakukan sesuai dengan format dan disetujui oleh dosen pembimbing. 

Draf Skripsi ini secara otomatis dijadikan sebagai makalah hasil penelitian yang 
disusun berdasarkan sistematika berikut ini. 
1) Halaman Muka Makalah Hasil Penelitian (Format 1.8) 
2) Halaman Persetujuan Seminar Hasil Penelitian (Format 1.9) 
3) Abstrak (Format 1.21) 

Abstrak merupakan ringkasan singkat yang memuat tujuan penelitian, metode penelitian, 
dan hasil penelitian (maks 250 kata) yang disertai dengan kata-kata kunci. Abstrak ditulis 
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

4) Pendahuluan 
Pendahuluan memuat (a) latar belakang penelitian, (b) permasalahan penelitian, dan (c) 
tujuan penelitian, serta (d) manfaat hasil penelitian. 

5) Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka mencakup kajian terhadap teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan kajian pustaka dapat diambil dari berbagai 
sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, 
makalah, laporan seminar, terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Kajian 
teori dan hasil penelitian harus relevan dengan variabel-variabel penelitian. 

6) Metode Penelitian 
Bagian ini memuat penjelasan tentang jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan 
data, metode analisis data, metode intepretasi data, prosedur penelitian, dan hal-hal lain 
yang relevan dengan rancangan dan pelaksanaan penelitian. 

7) Hasil dan Pembahasan 
Bagian ini diuraikan dalam beberapa sub-bagian sesuai dengan variabel penelitian. Tiap 
sub-bagian menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi data, analisis data, dan 
intepretasi data, dan pembahasan. Hasil penelitian dibandingkan dengan teori-teori dan 
hasil penelitian lain yang terkini dan relevan. 

8) Simpulan dan Saran 
Bagian ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi. 

9) Daftar Pustaka 
Seluruh rujukan yang dipakai dalam menyusun proposal penelitian didaftar pada bagian 
ini berdasarkan urutan abjad nama penulis. 
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10) Lampiran 
Lampiran memuat instrumen penelitian dan hal-hal lain yang perlu. 

 
1.3.4.2 Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian 
1) Makalah hasil penelitian diseminarkan di program studi masing-masing. Seminar dihadiri 

minimal satu dosen pembimbing dan dua dosen lain sebagai penguji serta mahasiswa 
sebagai peserta. 

2) Makalah hasil penelitian yang akan diseminarkan harus telah disetujui oleh dosen 
pembimbing 1 dan 2 serta diketahui oleh Ketua Prodi. 

3) Makalah hasil penelitian diserahkan kepada dosen penguji paling lambat tiga hari sebelum 
pelaksanaan seminar. 

4) Seminar hasil penelitian mempunyai bobot setara 1 sks. 
5) Pada saat seminar hasil penelitian, mahasiswa memaparkan makalah hasil penelitiannya 

selama 10–15 menit. 
6) Waktu sesi tanya jawab pada seminar hasil penelitian, dosen penguji mengajukan 

pertanyaan, memberikan komentar dan saran terhadap isi makalah dan melakukan 
penilaian (Format 1.10 dan 1.11). 

7) Setelah melaksanakan seminar, mahasiswa wajib menyerahkan makalah hasil penelitian 
yang telah direvisi berdasarkan saran dan komentar dalam seminar hasil penelitian kepada 
Ketua Prodi dan dosen pembimbing 1 dan 2 masing-masing satu eksamplar. 
 

1.3.5 Penulisan Skripsi 
Laporan akhir dari seluruh kegiatan penelitian dituliskan dalam bentuk Skripsi. Segala 

saran dan komentar dalam seminar hasil penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam menulis Skripsi. Organisasi Skripsi terdiri dari tiga bagian utama: bagian awal, bagian 
inti, dan bagian akhir. Penulisan Skripsidilakukan berdasarkan sistematika berikut ini. 
 
1.3.5.1 Bagian Awal 

Bagian awal mencakup hal-hal sebagai berikut. 
1) Halaman Muka (Format 1.12). 
2) Halaman Persetujuan Ujian Skripsi (sebelum ujian Skripsi, Format 1.13) atau Halaman 

Pengesahan Skripsi oleh Dosen Pembimbing (setelah ujian Skripsi, Format 1.16). 
3) Halaman Pengesahan Skripsi oleh Tim Penguji (Format 1.17). 
4) Halaman Pernyataan (Format 1.18). 
5) Ucapan Terima Kasih/Acknowledgements (Format 1.19). 
6) Daftar Isi. 
7) Daftar Tabel. 
8) Daftar Gambar. 
9) Daftar Lampiran. 
10) Abstrak (Format 1.21). 

Abstrak merupakan ringkasan singkat yang memuat tujuan penelitian, metode penelitian, 
dan hasil penelitian (maks. 250 kata) yang disertai dengan kata-kata kunci. Abstrak ditulis 
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

 
Catatan: 
Seluruh halaman pada bagian awal ini diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi 
kecil pada tengah bagian bawah halaman. 
 
1.3.5.2 Bagian Inti 

Bagian inti Skripsi memuat hal-hal berikut ini. 
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1) BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini memuat 1) latar belakang penelitian berdasarkan analisis situasi lapangan, analisis 
kebutuhan, dan tinjauan pustaka terkini yang relevan dengan masalah penelitian, 2) 
permasalahan penelitian, dan 3) tujuan penelitian, dan 4) manfaat atau potensi manfaat 
hasil penelitian. Naskah bab ini diuraikan secara jelas dan singkat dalam maksimal 6 
halaman. 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka mencakup kajian terhadap teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan kajian pustaka dapat diambil dari berbagai 
sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, 
makalah, laporan seminar, terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Kajian 
teori dan hasil penelitian harus relevan dengan variabel-variabel penelitian. Naskah bab 
ini disajikan secara singkat dan terinci dalam maksimal 10 halaman. 

3) BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini memuat penjelasan tentang jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data, 
metode analisis data, metode intepretasi data, prosedur penelitian, dan hal-hal lain yang 
relevan dengan rancangan dan pelaksanaan penelitian. Naskah bab ini ditulis dalam 
maksimal 8 halaman. 

4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub-bab sesuai dengan variabel penelitian. Tiap 
sub-bab menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi data, analisis data, dan 
intepretasi data, dan pembahasan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan hasil 
penelitian terhadap teori-teori dan hasil penelitian lain yang terkini dan relevan. Naskah 
bab ini disajikan dalam minimal 15 halaman. 

5) BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi. Naskah bab ini ditulis 
dalam maksimal 2 halaman. 

 
1.3.5.3 Bagian Akhir 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
1) DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka ditulis sesuai tatacara penulisan yang diuraikan pada sub-bagian 1.4.3. 
Daftar pustaka memuat minimal 30 referensi yang terdiri dari jurnal ilmiah (min. 30 %), 
Skripsi/Tesis/Disertasi (maks. 20 %), buku (maks. 25 %), makalah (maks. 15 %), dan 
referensi lain (maks. 10 %). 

2) LAMPIRAN 
Lampiran memuat data mentah penelitian, instrument penelitian, surat keterangan 
pelaksanaan penelitian, surat izin penelitian, draf artikel untuk publikasi dan lain-lain yang 
berkaitan langsung dengan penulisan Skripsi. 

 
1.4 Ujian Skripsi 
 
1.4.1 Persiapan Ujian 
 
1.4.1.1 Pengertian Ujian 

Ujian akhir program sarjana (S1) adalah suatu bentuk ujian secara lisan oleh tim 
penguji yang harus diikuti oleh tiap mahasiswa sebagai evaluasi akhir penentuan kelulusan 
dari program sarjana pendidikan.  

Skripsi yang telah disusun harus dipertahankan oleh mahasiswa yang bersangkutan 
dalam forum ujian akhir program yang khusus diadakan untuk itu. Mahasiswa yang telah 
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lulus ujian akhir program tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menempuh ujian mata 
kuliah lainnya. 
 
1.4.1.2 Syarat Menempuh Ujian 

Mahasiswa dinyatakan layak untuk mengikuti ujian akhir program sarjana (UAP S1) 
jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 
1) Skripsi telah dinyatakan layak uji oleh pembimbing 1 dan 2 yang dibuktikan dengan 

lembar persetujuan ujian Skripsi (Format 1.13) untuk diajukan dalam UAP S1. 
2) Mahasiswa telah lulus dari semua matakuliah yang disyaratkan. Jumlah sks wajib telah 

dipenuhi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00. Nilai D maksimal 15% 
dari jumlah sks yang ditentukan oleh prodi (dengan pembulatan ke bawah) dan jumlah 
nilai D untuk matakuliah bidang studi paling banyak 8 sks serta tanpa nilai E. Hal ini 
dibuktikan dengan transkrip akademik yang telah ditandatangani oleh Wakil Dekan I. 
 

1.4.1.3 Pendaftaran Ikut Ujian 
Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti UAP S1 pada Subbagian Kependidikan FKIP 

Unsri. Mahasiswa melampirkan dokumen berikut ini. 
1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa. 
2) Fotokopi bukti pembayaran SPP yang sudah dilegalisir dari semester I s.d. semester 

terakhir. 
3) Surat keterangan bebas pinjam buku dari perpustakaan Unsri dan ruang baca FKIP. 
4) Surat keterangan bebas pinjam alat dari laboratorium (khusus untuk mahasiswa Jurusan 

Pendidikan MIPA). 
5) Fotokopi bukti SULIET dengan nilai minimal 400 dan 450 untuk mahasiswa dari Prodi 

Bahasa Inggris. 
6) Fotokopi SK penetapan dosen pembimbing dan judul Skripsi. 
7) Lembar persetujuan Skripsi. 
8) Buku kendali bimbingan Skripsi. 
9) Surat keterangan pelaksanaan penelitian dari tempat penelitian. 
10) Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. 
 
1.4.1.4 Penetapan Dosen Penguji 

Atas usul Ketua Prodi, tim penguji ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan 
(SK) Dekan FKIP. Tim penguji terdiri dari 5 orang, yakni pembimbing 1 sebagai ketua, 
pembimbing 2 sebagai sekretaris, ditambah 3 dosen penguji lain sebagai anggota. 

Mahasiswa yang akan mengikuti ujian melakukan hal berikut ini: 
1) mengambil SK penetapan dosen penguji dan undangan ujian dari Ketua Prodi, dan 
2) menyerahkan SK penetapan dosen penguji, undangan ujian, dan Skripsi kepada tim 

penguji paling lambat tiga hari sebelum ujian dilaksanakan. 
Subbagian Pendidikan memersiapkan undangan untuk penguji, formulir penilaian 

untuk masing-masing penguji, formulir rekapitulasi nilai, formulir berita acara ujian, dan 
laporan pelaksanaan ujian. 

 
1.4.2 Pelaksanaan Ujian 
 
1.4.2.1 Sifat Ujian 

Ujian Skripsi bersifat komprehensif dan diselenggarakan secara terbuka, kecuali jika 
tim penguji memutuskan lain atas dasar pertimbangan tertentu. Yang dimaksud terbuka 
adalah bahwa ujian tersebut boleh dihadiri oleh dosen dan/atau mahasiswa yang berminat, 



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

9 

sejauh tidak mengganggu keberlangsungan ujian. Komprehensif berarti bahwa ujian bersifat 
menyeluruh selagi berkaitan dengan materi Skripsi dan dilaksanakan secara lisan. 

 
1.4.2.2 Kehadiran Penguji 

Ujian dilaksanakan oleh suatu Tim dan dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh paling 
kurang satu dosen pembimbing dan dua dosen penguji lain. Dosen pembimbing 1 bertindak 
sebagai ketua tim penguji. 

 
1.4.2.3 Atribut Ujian 
1) Peserta ujian memakai pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan: peserta laki-laki 

memakai kemeja lengan panjang berwarna putih, span berwarna gelap, berdasi, dan jaket 
alamater Unsri sedangkan peserta perempuan mengenakan kemeja lengan panjang 
berwarna putih dan rok berwarna gelap serta jaket Almamater Unsri. 

2) Penguji memakai pakaian sipil harian (PSH) atau memakai kemeja dan dasi bagi laki-laki. 
 

1.4.2.4 Pelaksanaan dan Cara Penilaian Ujian Skripsi 
1) Waktu ujian untuk tiap mahasiswa minimal 60 menit dan maksimal 90 menit. 
2) Ketua tim penguji Skripsi memberikan format penilaian kepada penguji. 
3) Salah satu pembimbing memimpin ujian Skripsi (membuka dan menutup pelaksanaan 

ujian) dan memersilakan mahasiswa menyajikan Skripsi selama 10–15menit. 
4) Ketua tim penguji mengendalikan waktu ujian agar dapat berlangsung dalam waktu 60–90 

menit. 
5) Para dosen anggota penguji dipersilakan oleh ketua tim penguji untuk mengajukan 

pertanyaan kepada mahasiswa. 
6) Setelah ujian selesai, pemimpin sidang memersilakan mahasiswa menunggu di luar ruang 

ujian. Penguji memberikan penilaian berdasarkan format yang telah disiapkan dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
(1) Tiap penguji memberikan hasil penilaiannya pada tiap komponen dalam bentuk angka 

0–10 pada format penilaian ujian Skripsi. 
(2) Selisih nilai yang diberikan oleh para penguji dan pembimbing tidak maksimal 15, jika 

lebih harus ditinjau ulang. Tim penguji membuat kesepakatan hasil ujian secara 
terbuka tanpa dihadiri oleh mahasiswa. 

(3) Penguji mengisi dan memberikan format penilaian hasil ujian kepada ketua tim 
penguji. 

(4) Nilai akhir ujian Skripsi adalah nilai rerata dari para penguji dengan pembulatan ke 
bawah dua desimal dan dikonversikan berdasarkan Tabel 1.1 berikut ini.  

(5) Pada ujian akhir program, nilai lulus adalah A, B, atau C. Mahasiswa yang memiliki 
nilai kurang dari 56,0 dinyatakan tidak lulus. 

 
Tabel 1.1 Konversi Nilai Skripsi 

 
Nilai Angka Nilai Huruf Angka Mutu Status Nilai 

86,0–100 A 4 Lulus 
71,0–85,9 B 3 Lulus 
56,0–70,9 C 2 Lulus 
46,0–55,9  D 1 Tidak Lulus 
00,0–45,9 E 0 Tidak Lulus 

 
1.4.3 Pengumuman Hasil Ujian Skripsi 
1) Ketua Prodi memersilakan mahasiswa untuk memasuki ruang ujian. 
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2) Pengumuman hasil ujian Skripsi dilakukan oleh Ketua Program Studi segera setelah ujian 
selesai dengan dihadiri oleh tim penguji. 

3) Apabila ada alasan tertentu, pengumuman hasil ujian dapat ditunda atas persetujuan 
semua penguji. 

4) Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir program pada kesempatan pertama diberi 
kesempatan mengulang 2 (dua) kali jika batas waktu belajar maksimal belum terlampaui 
(10 semester). 

 
1.4.4 Perbaikan Skripsi 
1) Peserta ujian yang dinyatakan lulus berkewajiban segera memerbaiki Skripsinya dan 

berkonsultasi dengan semua dosen penguji dalam waktu paling lama satu bulan. 
2) Format izin menjilid Skripsi (Format 1.27) ditandatangani oleh semua dosen penguji. 
3) Skripsi yang telah dijilid ditandatangani oleh dosen pembimbing 1 dan 2 dan diketahui 

oleh Ketua Prodi dan Ketua Jurusan pada halaman pengesahan Skripsi (Format 1.16). 
4) Halaman pengesahan Skripsi oleh tim penguji ditandatangani oleh semua dosen penguji 

(Format 1.17). 
5) Menyerahkan Skripsi yang sudah dijilid ke prodi, ruang baca FKIP, dan perpustakaan 

Unsri masing-masing 1 (satu) eksamplar. 
6) Skripsi yang ditulis mahasiswa bukan merupakan hasil plagiat, dibuktikan dengan surat 

pernyataan oleh mahasiswa yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00. 
 

1.5 Teknik Penulisan Skripsi 
Bagian ini menjelaskan tata tertib menulis, teknik pengutipan, dan penulisan daftar 

pustaka dalam karya ilmiah. 
 

1.5.1 Tata Penulisan 
Tata penulisan berkaitan dengan penggunaan bahasa dan teknik penataan letak dalam 

naskah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis adalah sebagai berikut. 
 

1.5.1.1 Bahasa 
Skripsi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mahasiswa 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Skripsi harus ditulis dalam bahasa Inggris.  
 

1.5.1.2 Bab dan Subbab 
Penomoran dan penulisan bab dan sub-sub bab dilakukan sebagai berikut. 

1) Penomoran 
Bab, subbab, sub-subbab dan seterusnya (bila ada) dapat diberi nomor dengan cara 
berikut. 
I 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.1  
dst. 

2) Penulisan 
Kata “BAB” ditulis dengan huruf kapital diikuti dengan nomor angka Romawi. Judul bab 
ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di bawah kata bab. Kata dan judul bab ditulis 
di bagian tengah atas halaman.Tiap huruf pada awal kata subbab atau sub-subbab (kecuali 
kata depan dan kata penghubung) ditulis dengan huruf kapital, dan tiap kata dicetak tebal. 
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1.5.1.3 Cetak Miring atau Garis Bawah dan Cetak Tebal 
1) Penggunaan cetak miring atau garis bawah dilakukan pada hal-hal berikut: 

(1) tiap judul buku, nama majalah, atau surat kabar;  
(2) tiap kata dalam bahasa yang tidak sama dengan bahasa yang dipakai dalam Skripsi;  
(3) tiap kata yang dianggap penting oleh penulis; dan 
(4) nama spesies mikroorganisme, hewan maupun tumbuhan. 

2) Pemberian garis bawah harus dilakukan perkata, tidak boleh langsung seluruh kata dalam 
satu garis bawah. 

3) Penggunaan cetak tebal dilakukan pada tiap kata untuk judul-judul bab, subbab, gambar, 
tabel, dan lampiran. 

 
1.5.1.4 Letak Simetris 

Tabel, Gambar, Persamaan, dan Judul Bab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan 
kanan. 

 
1.5.1.5 Tabel, Gambar, dan Lampiran 

Nomor Tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel tanpa 
diakhiri dengan titik. Nomor Gambar yang diikuti dengan judul ditempatkan di bawah gambar 
tanpa diakhiri dengan titik. Nomor lampiran yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di 
atas lampiran tanpa diakhiri dengan titik. Tabel, gambar, dan lampiran dinomori dengan 
angka Arab. Huruf pertama tiap kata pada judul tabel, gambar, dan lampiran ditulis dengan 
huruf kapital, kecuali kata depan dan kata penghubung. Tabel dan gambar serta judul berjarak 
satu baris dari teks sebelum dan sesudahnya. 

 
1.5.1.6 Ukuran Naskah Skripsi 

Skripsi ditulis pada kertas A4 dengan daerah pengetikan 4 cm dari kiri, 3 cm dari 
kanan, 4 cm dari atas, dan 3 cm dari bawah. Batas pengetikan (margin) kanan harus benar-
benar lurus. 

 
1.5.1.7 Ketentuan Lain 
1) Sampul Skripsi dibuat dari kertas karton 2 mm yang dilapisi dengan kertas berwarna biru 

(warna bendera FKIP Unsri) yang tidak mengkilat. 
2) Bagian isi Skripsi diketik satu setengah spasi pada kertas HVS minimal 70 gram dan tidak 

timbal balik. 
3) Sampul Skripsi dilapisi plastik bening atau dilaminasi. 
4) Pada sampul luar, lambang Unsri dicantumkan sesudah nama dan nomor mahasiswa. Bila 

mungkin, judul Skripsi dan nama penulis juga ditulis pada punggung Skripsi. 
5) Nomor halaman ditulis di kanan bagian atas kertas, kecuali pada halaman bab ditulis di 

tengah bagian bawah kertas. 
6) Huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. 
7) Awal alinea diketik menjorok ke dalam sesudah satu tab (0,63 cm). 
8) Pada penulisan pertama kali, kepanjangan dari suatu singkatan atau akronim harus ditulis 

secara lengkap denganmenempatkan singkatan atau akronim dalam kurung. Untuk 
selanjutnya, penulis cukup menulis singkatan atau akronim saja. Misalnya, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 
 

1.5.2 Teknik Pengutipan 
Teknik pengutipan berpedoman pada cara-cara penulisan karya ilmiah sebagai berikut. 
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1.5.2.1 Kutipan Tidak Langsung 
Kutipan tidak langsung adalah penulisan buah pikiran atau pendapat seseorang dengan 

menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna (parafrase), serta mencantumkan nama 
akhir pengarang, tahun penerbitan, dan halaman kutipan bila dikutip dari halaman yang pasti 
terutama dari sumber pustaka berupa buku. Jika rujukan berupa jurnal maka penulisan 
halaman tidak perlu dilakukan. 

Penulisan identitas sumber rujukan dilakukan dengan menuliskan nama akhir 
pengarang, tahun penerbitan, dan halaman kutipan di depan atau di akhir isi kutipan. 
Penulisan di depan kutipan dimulai dengan nama akhir pengarang, kurung buka, tahun 
penerbitan, titik dua, halaman, dan kurung tutup. Penulisan di akhir kutipan dimulai dengan 
kurung buka, nama akhir pengarang, koma, tahun penerbitan, titik dua, halaman, dan kurung 
tutup. 
 
Contoh : 
1) Breuer (2002) mengemukakan bahwa mahasiswa yang memilih belajar kimia untuk 

meniti karir mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena di universitas dan di 
sekolah lanjutan, kimia dianggap suatu pelajaran yang sangat sulit. (kutipan dari artikel 
dalam jurnal) 

2) Keaktifan mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 
melaksanakan tugas belajarnya (Byers, 2001). (kutipan dari artikel dalam jurnal) 

3) Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memeroleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 6). (kutipan dari suatu 
buku) 
 

1.5.2.2 Kutipan Langsung 
Kutipan langsung adalah penulisan buah pikiran atau pendapat seseorang seperti apa 

adanya. Kutipan langsung yang terdiri dari empat baris atau lebih diketik dengan jarak satu 
spasi dan ditempatkan di bawah kalimat terakhir, menjorok ke dalam 5 ketukan dari rata kiri 
dan 5 ketukan dari rata kanan. Kutipan langsung yang kurang dari empat baris ditulis dalam 
tanda kutip (“) dengan jarak satu setengah spasi dan tidak menjorok ke dalam. Kutipan 
langsung tidak selalu diawali dengan tiga tanda titik. Pemberian tiga tanda titik dapat 
dilakukan jika kutipan langsung itu memisahkan satu bagian kalimat dengan bagian kalimat 
lainnya. Kutipan langsung yang tidak sampai pada titik akhir suatu kalimat diakhiri dengan 
empat tanda titik. Penulisan identitas sumber rujukan dilakukan seperti untuk kutipan tidak 
langsung. 
 
Contoh: 
1) “Visual media tools in the general chemistry laboratory provides a positive contribution to 

students' behaviours and skills, improves students' learning attitudes to chemistry 
laboratory courses and increases their interest in visual media tools” (Turkoguz, 2012). 
(kutipan langsung dari artikel dalam jurnal) 

 
1.5.2.3 Kutipan dalam Kutipan 

Jenis kutipan lain adalah kutipan dalam kutipan. Penulis mengutip pendapat seseorang 
yang telah dikutip oleh orang lain. Hal ini hanya boleh dilakukan bila sumber aslinya tidak 
mungkin didapat oleh pengutip. Dalam pengutipan seperti ini, sumber-sumber informasi 
tersebut harus dicantumkan, baik dalam karangan atau tulisan maupun dalam daftar pustaka. 
Penulisan identitas sumber rujukan dilakukan seperti untuk kutipan tidak langsung. 
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Contoh: 
1) Informasi yang dicari dalam proses mengidentifikasi kebutuhan instruksional adalah 

kompetensi peserta didik saat ini dibandingkan dengan kompetensi yang harus dikuasai 
untuk dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik (Kaufman dalam Suparman, 
2003: 65). (kutipan dari kutipan dalam buku) 

 
1.5.3 Teknik Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun menurut abjad, berdasarkan nama akhir pengarang/penulis 
tanpa gelar akademik. Lebih lanjut, penulisan diurutkan berdasarkan tahun penerbitan. Jika 
satu atau sekelompok pengarang memiliki dua atau lebih karya pada tahun yang sama dan 
semua dikutip maka di belakang angka tahun dituliskan huruf a, b, c, dan seterusnya.  

Penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber dilakukan sebagai berikut. 
1) Penulisan sumber pustaka berupa artikel dalam jurnal atau majalah dilakukan dengan 

mencantumkan unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama akhir pengarang, koma, inisial nama depan, dan tengah (bila ada), koma. Bila 

pengarang lebih dari satu orang, semua nama pengarang yang lain dituliskan dengan 
cara yang sama. 

(2) Tahun penerbitan, titik.  
(3) Judul artikel dicetak tebal (huruf pertama tiap kata ditulis dengan huruf kapital, 

kecuali kata depan dan kata penghubung), titik.  
(4) Nama jurnal/majalah (singkatan resmi) dicetak miring, koma. 
(5) Volume dan nomor jurnal (bila ada, ditulis dalam kurung), titik dua. 
(6) Halaman-halaman tulisan tersebut (halaman awal–akhir), titik. 

Di antara tiap unsur tersebut diberi jarak satu ketukan (spasi) setelah tanda titik, koma, 
dan titik dua. Huruf pertama tiap kata diketik dengan huruf kapital, kecuali kata depan dan 
kata penghubung. 
 
Contoh:  
Turkoguz, S., 2012. Learn to Teach Chemistry Using Visual Media Tools. Chem. 

Educ. Res. Pract., 13: 401–409. (Artikel dalam jurnal tanpa nomor dan satu 
pengarang yang memiliki nama depan) 

Chase, A., Pakhira, D., dan Stains, M., 2013. Implementing Process-Oriented, Guided-
Inquiry Learning for the First Time: Adaptations and Short-Term Impacts 
on Students’ Attitude and Performance. J. Chem. Educ., 90 (4): 409–416. 
(Artikel dalam jurnal dengan nomor dan tiga pengarang) 

 
2) Penulisan sumber pustaka yang berasal dari buku dilakukan dengan mencantumkan unsur-

unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Tahun penerbitan, titik. 
(3) Judul buku (tiap kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata 

penghubung dan tiap kata dicetak miring), koma. 
(4) Kota (tempat) penerbit (pilih yang pertama bila ada beberapa nama kota penerbit), titik 

dua. 
(5) Nama penerbit, titik.  
 
Contoh:  
Slameto, 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta. 

(Buku dengan satu pengarang tanpa nama depan) 
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Gulö, F., dan Perrin, C., 2012. Oxyhalogénures à Clusters Triangulaires et Octaédriques 
de Niobium, Synthèses et Caractérisations. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag 
GmbH & Co. (Buku dengan dua pengarang dengan nama depan) 

 
3) Penulisan sumber pustaka yang berasal dari buku yang disusun oleh editor (penyunting) 

dilakukan dengan mencantumkan unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Tahun penerbitan, titik. 
(3) Judul artikel (ditulis seperti penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
(4) Kata Dalam (In), nama penyunting (inisial nama depan, inisial nama tengah, koma, 

nama akhir) ditambah dengan (Ed. atau Eds.), dan titik dua. 
(5) Judul buku (dicetak miring), titik. 
(6) Kota penerbit, titik dua. 
(7) Penerbit, koma. 
(8) Halaman-halaman artikel (halaman awal dan halaman akhir), titik. 
 
Contoh: 
Asher, J., 1981. The Extination of Second Language Learning in American Schools 

and Intervention Model. Dalam H. Winitz (Ed.): The Comprehension Approach 
to Foreign Language Instruction. Rowley: Newbury House, hlm. 115–130. 
(Artikel dalam buku yang memakai editor tunggal) 

 
4) Penulisan sumber pustaka yang berasal dari buku terjemahan, dilakukan dengan 

mencantumkan unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Judul buku terjemahan (tiap kata dicetak miring), titik. 
(3) Kata “Diterjemahkan oleh“, nama penerjemah (inisial nama depan, inisial nama 

tengah koma, nama akhir), koma. 
(4) Tahun penerbitan terjemahan, titik. 
(5) Kota (tempat) penerbit terjemahan (pilih yang pertama bila ada beberapa nama kota 

penerbit), titik dua. 
(6) Penerbit, titik. 
 
Contoh: 
Jorgensen, M. W., dan Phillips, L. J., Analisis Wacana: Teori & Metode. Diterjemahkan 

oleh I. Suyitno, L. Suyitno, dan Suwarna, 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Buku 
terjemahan) 

 
5) Penulisan sumber pustaka yang berasal dari buku tanpa pengarang dilakukan dengan 

mencantumkan unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama badan atau instansi (misalnya: Kemdikbud, Balai Pustaka, Ditjen Dikti, 

Republik Indonesia), koma. 
(2) Tahun penerbitan, titik. 
(3) Judul buku (dicetak miring), titik. 
(4) Kota penerbit, titik dua. 
(5) Penerbit (bisa sama dengan nama badan atau institusi), titik. 
 
Contoh: 
Unsri, 2009. Buku Pedoman Universitas Sriwijaya. Inderalaya: Penerbit Unsri. (Buku 

tanpa nama pengarang) 
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6) Sumber pustaka yang berasal dari surat kabar ada dua macam: tulisan tanpa pengarang 

dan tulisan dengan pengarang.  
(1) Tulisan tanpa pengarang ditulis dengan mencantumkan unsur-unsur berikut secara 

berurutan. 
a. Nama surat kabar (dicetak miring), koma. 
b. Tahun penerbitan, titik. 
c. Judul tulisan (ditulis sama dengan penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
d. Tanggal, halaman, dan kolom, titik. 
 
Contoh: 
Sriwijaya Post, 2010. Pancarkan Energi Positif. 22 Juni, hlm. 3, klm. 1–3. (Tulisan 

dalam surat kabar tanpa nama penulis) 
 

(2) Tulisan yang ada pengarangnya ditulis dengan mencantumkan unsur-unsur berikut 
secara berurutan. 
a. Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
b. Tahun penerbitan, titik. 
c. Judul tulisan (ditulis sama dengan penulisan judul artikel dalam jurnal), koma. 
d. Nama surat kabar (dicetak miring atau digarisbawahi), titik. 
e. Tanggal, halaman, dan kolom, titik. 
 
Contoh: 
Tunggal, N., 2012. Bioetanol Generasi Kedua. Kompas, 27 April, hlm. 5, klm. 3–5. 

(Tulisan dalam surat kabar dengannama penulis) 
 

7) Penulisan sumber pustaka berupa Skripsi/Tesis/Disertasi, dan laporan hasil penelitian 
yang belum dipublikasikan dilakukan dengan mencantumkan unsur-unsur berikut secara 
berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Tahun penulisan, titik. 
(3) Judul Skripsi/Tesis/Disertasi (ditulis seperti penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
(4) Skripsi, Tesis, atau Disertasi (dicetak miring), titik. 
(5) Kota tempat lembaga berada, titik dua. 
(6) Nama lembaga yang mengesahkan/mengeluarkan, titik. 
 
Contoh: 
Cecilia, H., 2012. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Web untuk Pembelajaran 

Kesetimbangan Kimia di Kelas XI SMA Negeri 11 Palembang. Skripsi, 
Inderalaya: FKIP Unsri. (Tulisan dalam bentuk Skripsi) 

 
8) Penulisan sumber pustaka berupa unduhan dari internet dilakukan dengan mencantumkan 

unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. Jika nama penulis tidak ada maka 

nama lembaga yang dituliskan di sini. 
(2) Tahun penulisan (jika ada), titik. 
(3) Judul tulisan (ditulis seperti penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
(4) Alamat URL lengkap (digarisbawahi), titik. 
(5) Tanggal pengaksesan, titik. 
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Contoh: 
Edutechwiki. Educational Technology. http://edutechwiki.unige.ch/en/Educational 

technology. Diakses pada 7 Mei 2013. (Tulisan unduhan dari internet tanpa 
penulis dan tanpa tahun terbit) 

Muhamad, A., dan Cahyono, A. N., 2011. Penelitian Pengembangan dalam Bidang 
Pendidikan. http://adinegara.com/wp-content/uploads/2011/06/makalah-R-n-
D.pdf. Diakses pada 2 Februari 2012. (Tulisan unduhan dari internet dengan 
penulis) 

 
9) Penulisan sumber pustaka berupa makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang 

tidak dipublikasikan, dilakukan dengan mencantumkan unsur-unsur berikut secara 
berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Tahun penulisan, titik. 
(3) Judul makalah (ditulis seperti penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
(4) Disajikan dalam seminar ... atau lokakarya ... koma, tanggal … koma, dan tempat 

penyajian makalah, titik. Nama seminar dicetak miring atau digarisbawahi. 
 

Contoh: 
Gulö, F., 2006. The Crystal Structure of An Octahedral Niobium Oxychloride 

Cluster Compound, Cs2GdNb6Cl15O3. Disajikan dalam Seminar Nasional HKI, 
12 September 2006, IPB Bogor. (Makalah yang disajikan dalam seminar) 
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LAMPIRAN 1: FORMAT-FORMAT UNTUK SKRIPSI 
 

Format 1.1: Kartu Pembimbingan Skripsi dalam Bahasa Indonesia 
 

 
KARTU PEMBIMBINGAN SKRIPSI 

 
Nama Mahasiswa : ___________________________ 
NIM  : ___________________________ 
Program Studi  : ___________________________ 
Jurusan  : ___________________________ 
Judul Skripsi  : ___________________________ 
    ___________________________ 
    ___________________________ 
Pembimbing 1  : ___________________________ 
Pembimbing 2  : ___________________________ 

 
 

No. Topik yang dikonsultasikan Komentar pembimbing 
Paraf dan Tanggal 
Pembimbing 1/2* 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
.    
.    

dst.    
 
 
        Inderalaya, tgl, bln, thn 
 
Ketua Program Studi,      Pembimbing 1/2*, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP……………      NIP…………… 
 
 
_____________ 
*pilih salah satu  
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Format 1.2: Kartu Pembimbingan Skripsi dalam Bahasa Inggris 
 

 
THESIS CONSULTATION CARD 

 
Student’s Name   : ___________________________ 
Student’s Number  : ___________________________ 
Study Program   : ___________________________ 
Depatment   : ___________________________ 
Thesis’ Title   : ___________________________ 
     ___________________________ 
     ___________________________ 
Advisor 1   : ___________________________ 
Advisor 2   : ___________________________ 

 
 

No. Consulted Topic Advisor’s Comments 
Signature and Date 

Advisor 1/2* 

1.    
2.    
3.    
4.    
.    
.    

etc.    
 
 
        Inderalaya, tgl, bln, thn 
 
Head of Study Program,     Advisor 1/2*, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP……………      NIP…………… 
_____________ 
*pilih salah satu  
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Format 1.3: Proposal Judul Skripsi 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROPOSAL JUDUL SKRIPSI 
 

Nama :………………………………………….……..… 
NIM :………………………………………….……..… 
Program Studi :…………………………………………………... 
 
Judul Skripsi:  

1 ……………….……………………………………………..……….. 
2…………..……………….………………………………………….. 
3………………………..…………….……………………………….. 

 
 
Nomor judul yang disetujui: 
 
Pembimbing : 1 …………………………………… 
   2 …………………………………… 
 
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Ketua Program Studi, 
 
 
 
Nama dan Gelar 
NIP…………… 

Tembusan: 
1. Dosen Pembimbing 
2. Subbagian Akademik 
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Format 1.4: Halaman Muka Proposal Penelitian 
 

 
(JUDUL) 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSAL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 

oleh 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: …………….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Program Studi Pendidikan ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

INDERALAYA 
TAHUN 
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Format 1.5: Persetujuan Seminar Proposal Penelitian 
 
 
 

 
 

 
 

PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 
 
 

Judul  : 
 
 
 
Nama/NIM   : 
Program Studi : 
 
 
Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Proposal Penelitian yang akan dilaksanakan pada: 
 

Hari, tanggal  : 
Tempat  : Ruang 
Waktu  : Pukul 

 
 
 
Pembimbing 1,       Pembimbing 2, 
 
 
 
Nama dan Gelar       Nama dan Gelar 
NIP...................       NIP................... 

 
 

Mengetahui, 
Ketua Program Studi, 

 
 
 

Nama dan Gelar 
NIP................... 

  



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

22 

Format 1.6: Nilai Ujian Seminar Proposal Penelitian 
 
 

 
 
 
 
 
 

NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 
 
Nama  : 
NIM  : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Pada tanggal : 
Penguji : 
 

No. Komponen Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) NxB 

1. Kualitas latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan 
hipotesis (bila ada), serta keterkaitan antara aspek-aspek itu 30%   

2. 

a. Orisinalitas topik yang dikaji 10%   
b. Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode dengan 

masalah penelitian 20%   

c. Kontribusi terhadap penerapan dan/atau pengembangan ilmu 10%   

3. Kesesuaiannya dengan gaya selingkung dan penggunaan bahasa 
tulis 10%   

4. 

Kemampuan menyajikan dan memertahankan  usul penelitian 
secara lisan menggunakan bahasa yang baik dan benar 
(penguasaan isi usul penelitian, penguasaan materi lain yang 
relevan, penggunaan media, dan argumentasi jawaban)  

20%   

NILAI AKHIR =  (N X B) 100%   
_______ 
Catatan: Nilai (N) diberikan dalam skala 0–100 

Nilai dari Penguji dalam  (NxB) 
Nilai diberikan dalam angka secara perseorangan 
Rambu-rambu penilaian disajikan pada Format 1.28 

 
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Penguji, 
 
 
 
Nama dan Gelar 
NIP...................  
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Format 1.7: Rekapitulasi Nilai Ujian Seminar Usul Penelitian 
 

 
 
 
 
 
 

REKAPITULASI NILAI UJIAN SEMINAR USUL PENELITIAN 
 
 
Nama  : 
NIM  : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Pada tanggal  : 

 

No. Nama Penguji Jabatan Nilai Akhir 
 (NxB) 

1.  Ketua/Pembimbing 1  

2.  Sekretaris/Pembimbing 2  

3.  Anggota  

4.  Anggota  

5.  Anggota  

Jumlah  

Rata-rata  

NILAI AKHIR  
 
 
        Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi,      Ketua Tim Penguji, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................      NIP................... 
 
 
_______ 
Catatan : 
1. Nilai akhir dinyatakan dengan huruf A, B, atau C (bagi yang lulus), atau tidak lulus. 
2. Lembar ini harus diserahkan kepada Ketua Program Studi segera setelah ujian mahasiswa 

yang bersangkutan selesai.  
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Format 1.8: Halaman Muka Makalah Hasil Penelitian 
 
 

(JUDUL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKALAH HASIL PENELITIAN 
 
 
 
 
 

oleh 
(Nama) 

NIM: …………….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Program Studi Pendidikan ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

INDERALAYA 
TAHUN  
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Format 1.9: Persetujuan Seminar Hasil Penelitian 
 

 
 
 
 
 
 

PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN 
 
 

Judul   : 
 
 
Nama/NIM   : 
Program Studi  : 
 

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian yang akan dilaksanakan pada: 
 

Hari, tanggal  : 
Tempat  : Ruang 
Waktu  : Pukul 

 
 
 
 
Pembimbing 1,       Pembimbing 2, 
 
 
 
Nama dan Gelar       Nama dan Gelar 
NIP...................       NIP................... 

 
Mengetahui, 

Ketua Program Studi, 
 
 
 

Nama dan Gelar 
NIP................... 
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Format 1.10: Nilai Ujian Seminar Hasil Penelitian 
 

 
 
 
 
 
 

NILAI UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN 
 
Nama   : 
NIM   : 
Program Studi  : 
Jurusan  : 
Pada tanggal   :  
Penguji  : 
 

No. Komponen Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) NxB 

1. 

a. Kualitas latar belakang, perumusan masalah, dan tinjauan 
pustaka, serta hipotesis (bila ada) 10%   

b. Keterkaitan dan kesesuaian antara latar belakang, perumusan 
masalah, dan tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, simpulan 
dan saran, serta rujukan 

10%   

2. 

a. Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode dengan 
masalah penelitian dalam proposal dan laporan penelitian serta 
hasil penelitian dan pembahsan dalam laporan penelitian 

10%   

b. Akurasi data dan analisis data 15%   
c. Kualitas hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta 

rujukan 15%   

3. Kesesuaiannya dengan gaya selingkung dan penggunaan bahasa 
tulis 10%   

4. Kualitas makalah dan media penyajian (power point, video) 10%   

5. 

Kemampuan menyajikan dan memertahankan  makalah secara 
lisan dengan bahasa yang baik dan benar (penguasaan isi 
makalah, penguasaan materi lain yang relevan, dan argumentasi 
jawaban) 

20%   

NILAI AKHIR =  (N X B) 100%   
_______ 
Catatan: Nilai (N) diberikan dalam skala 0–100 

Nilai dari Penguji dalam  (NxB) 
Nilai diberikan dalam angka secara perseorangan 
Rambu-rambu penilaian disajikan pada Format 1.28 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Penguji, 
 
 
Nama dan Gelar 
NIP...................  



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

27 

Format 1.11: Rekapitulasi Nilai Ujian Seminar Hasil Penelitian 
 

 
 
 
 
 
 

REKAPITULASI NILAI UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN 
 
Nama  : 
NIM  : 
Program Studi : 
Jurusan  : 
Pada tanggal  : 

 

No. Nama Penguji Jabatan Nilai Akhir 
 (NxB) 

1.  Ketua/Pembimbing 1  

2.  Sekretaris/Pembimbing 2  

3.  Anggota  

4.  Anggota  

5.  Anggota  

Jumlah  

Rata-rata  

NILAI AKHIR  
 
 
        Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi,      Ketua Tim Penguji, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................      NIP................... 
 
_______ 
Catatan : 
1. Nilai akhir dinyatakan dengan huruf A, B, atau C (bagi yang lulus), atau tidak lulus. 
2. Lembar ini harus diserahkan kepada Ketua Program Studi segera setelah ujian mahasiswa 

yang bersangkutan selesai.  
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Format 1.12: Halaman Muka Skripsi 
 
 

(Judul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 

oleh 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: ……….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Program Studi Pendidikan ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

INDERALAYA 
TAHUN  
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Format 1.13: Persetujuan Ujian Skripsi 
 

 
(Judul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 

Oleh 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: ……….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
Program Studi Pendidikan ………… 

 
 
 
 

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana 
 
 

Pembimbing 1,      Pembimbing 2, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................      NIP................... 

 
Mengetahui, 

Ketua Program Studi, 
 
 
 

Nama dan Gelar 
NIP................... 
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Format 1.14: Nilai Ujian Skripsi 
 

 
 
 
 
 
 

NILAI UJIAN SKRIPSI 
 
Nama   : 
NIM   : 
Program Studi  : 
Jurusan  : 
Ujian   : Pertama/Kedua/Ketiga) 
Pada tanggal   :  
Penguji  : 
 

No. Komponen Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) NxB 

1. 
Kualitas latar belakang, perumusan masalah, tinjauan 
pustaka, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta 
keterkaitan antara aspek-aspek itu 

20%   

2. 

a. Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode 
dengan masalah penelitian, hasil penelitian dan 
pembahasan 

10%   

b. Kualitas hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, 
serta rujukan 15%   

3. Kesesuaiannya dengan gaya selingkung dan penggunaan 
bahasa tulis 10%   

4.  Kualitas hasil/produk (publikasi ilmiah, materi, media, 
RPP, poster, dan lainnya) 15%   

5. Kemampuan menyajikan dan memertahankan 
secaralisan dengan menggunakan bahasa yang baik dan 
benar (penguasaan isi Skripsi, penguasaan materi lain 
yang relevan, dan argumentasi jawaban). 

30%   

NILAI AKHIR =  ( N x B ) 100%   
_______ 
Catatan: Nilai (N) diberikan dalam skala 0–100 

Nilai dari Penguji dalam  (NxB) 
Nilai diberikan dalam angka secara perseorangan 
Rambu-rambu penilaian disajikan pada Format 1.28 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Penguji, 
 
 
Nama dan Gelar 
NIP...................  

                                                   
 Coret yang tidak perlu 
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Format 1.15: Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi 
 

 
 
 
 
 
 

REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI 
 
Nama   : 
NIM   : 
Program Studi  : 
Jurusan   : 
Ujian   : Pertama/Kedua/Ketiga 
Pada tanggal   :  

 

No. Nama Penguji Jabatan Nilai Akhir 
 (NxB) 

1.  Ketua/Pembimbing 1  

2.  Sekretaris/Pembimbing 2  

3.  Anggota  

4.  Anggota  

5.  Anggota  

Jumlah  

Rata-rata  

NILAI AKHIR  

 
 

        Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi,     Ketua Tim Penguji, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................      NIP................... 

 
 
_______ 
Catatan: 
1. Nilai akhir dinyatakan dengan huruf A, B, atau C (bagi yang lulus), atau tidak lulus. 
2. Lembar ini harus diserahkan kepada Ketua Program Studi segera setelah ujian mahasiswa yang bersangkutan 

selesai.  

                                                   
 Coret yang tidak perlu 
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Format 1.16: Pengesahan Skripsi oleh Dosen Pembimbing 
 
 

(Judul) 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 

oleh 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: ……….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Program Studi Pendidikan ………… 
 
 
 
 
 

 
 

Mengesahkan: 

Pembimbing 1,      Pembimbing 2, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................      NIP................... 

 
 

Mengetahui: 
Ketua Jurusan,     Ketua Program Studi, 
 
 
 
Nama dan Gelar     Nama dan Gelar 
NIP...................     NIP................... 
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Format 1.17: Pengesahan Skripsi oleh Tim Penguji 
 
 

(Judul Skripsi) 
 
 

 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: ……….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Telah diujikan dan lulus pada: 
Hari   : 
Tanggal  : 

 
 

TIM PENGUJI 
 
 

1. Ketua : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 

2. Sekretaris : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 

3. Anggota : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 

4. Anggota : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 

5. Anggota : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 

 

        Inderalaya, tgl, bln, thn 
 
        Mengetahui, 
        Ketua Program Studi, 
 
      
 
        Nama dan Gelar 
        NIP …………… 
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Format 1.18: Pernyataan dalam Bahasa Indonesia 
 
 

PERNYATAAN 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : …............................... 
NIM : ................................... 
Program Studi : ................................... 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “...................................... 
.......................................................................................................................................................
.... ……………………………………..” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan 
dalam Skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya 
bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. 

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak 
manapun. 
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Yang membuat pernyataan, 
 
(tanda tangan di atas meterai 6000) 
 
Nama Mahasiswa 
NIM……………. 
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Format 1.19: Contoh Ucapan Terima Kasih 
 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memeroleh gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan …………………, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ………………….……………… dan 

…………………………… sebagai pembimbing dalam penulisan Skripsi ini. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan 

FKIP Unsri, …………………….…, Ketua Jurusan Pendidikan ……..………, ………..........., 

Ketua Program Studi Pendidikan ……………...… yang telah memberikan kemudahan dalam 

pengurusan administrasi selama penulisan Skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada …..……..………, …..………….…, dan 

…………….…., anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan 

Skripsi ini. 

Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ………..……………., 

……….……………, yang telah memberikan bantuan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. 

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi …………… 

……………….. dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 

 

 

Inderalaya, tgl, bln, thn 

Penulis, 

 

 

 

Nama penulis 
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Format 1.20: Abstrak Lepas (diketik satu spasi dan tidak ditempatkan dalam Skripsi) 
 
 

Judul Skripsi 
 
 

Oleh: 
Nama 

NIM: ................ 
Pembimbing:  (1)........................... 

 (2)............................ 
Program Studi Pendidikan........... 

 
ABSTRAK 

Pengembangan bahan ajar berbasis web untuk pembelajaran Kesetimbangan Kimia telah 
dilakukan dan diterapkan di kelas XI IPA SMA Negeri 11 Palembang. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode R & D (penelitian dan pengembangan). Kevalidan bahan ajar ini 
dinilai oleh tiga pakar yakni ahli materi, ahli pedagogik, dan ahli media. Kevalidan materi 
memiliki nilai sebesar 50 dengan kategori baik, kevalidan pedagogik memiliki nilai sebesar 
47 dengan kategori baik, dankevalidan media memiliki nilai sebesar 21 dengan kategori 
sangat baik. Kepraktisan bahan ajar ini dilihat dari skor rata-rata angket pada tahap one to one 
dan small group. Skor rata-rata kepraktisan adalah 3,32 dengan kategori sangat baik. 
Keefektifan bahan ajar ini tampak dari tes hasil belajar yang dilakukan pada tahap field test. 
Berdasarkan tes ini, 81,08 % siswa memeroleh nilai lebih besar dari 70. Hal ini menunjukkan 
bahwa bahan ajar ini tergolong efektif untuk digunakan dalam pembelajaran Kesetimbangan 
Kimia. 
Kata kunci:  Pengembangan, bahan ajar, kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 
 

 

Format 1.21: Format abstrak dalam makalah dan Skripsi (diketik satu spasi) 
 

ABSTRAK 
Pengembangan bahan ajar berbasis web untuk pembelajaran Kesetimbangan Kimia telah 
dilakukan dan diterapkan di kelas XI IPA SMA Negeri 11 Palembang. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode R & D (penelitian dan pengembangan). Kevalidan bahan ajar ini 
dinilai oleh tiga pakar yakni ahli materi, ahli pedagogik, dan ahli media. Kevalidan materi 
memiliki nilai sebesar 50 dengan kategori baik, kevalidan pedagogik memiliki nilai sebesar 
47 dengan kategori baik, dankevalidan media memiliki nilai sebesar 21 dengan kategori 
sangat baik. Kepraktisan bahan ajar ini dilihat dari skor rata-rata angket pada tahap one to one 
dan small group. Skor rata-rata kepraktisan adalah 3,32 dengan kategori sangat baik. 
Keefektifan bahan ajar ini tampak dari tes hasil belajar yang dilakukan pada tahap field test. 
Berdasarkan tes ini, 81,08 % siswa memeroleh nilai lebih besar dari 70. Hal ini menunjukkan 
bahwa bahan ajar ini tergolong efektif untuk digunakan dalam pembelajaran Kesetimbangan 
Kimia. 
Kata kunci:  Pengembangan, bahan ajar, kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 
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Format 1.22: Undangan Ujian Seminar Usul, dan Hasil Penelitian, serta Skripsi 
 

 
 
 
 
 
 

Nomor :........................ 
Lamp : 1 (satu) Berkas 
Perihal : Undangan Ujian ........................... 
 
Kepada  : Yth.Bapak/Ibu ....................... 
 
 
Dengan hormat, 
Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Seminar Usul Penelitian/Seminar 
Hasil Penelitian/Ujian Skripsi* mahasiswa berikut. 
 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Skripsi : 
Pembimbing : 1.  
  2.  
 
Yang akan dilaksanakan pada: 
Hari,Tanggal : 
Pukul  : 
Tempat : 
 
Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Mengetahui,       Inderalaya, tgl, bln, thn 
Ketua Jurusan,       Ketua Program Studi, 

 
 
 

Nama dan Gelar    Nama dan Gelar 
NIP...................    NIP................... 
  

                                                   
Pilih salah satu dari: Seminar Usul Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, atau Ujian Skripsi 
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Format 1.23: Daftar Dosen yang Diundang 
 

 
 
 
 
 

DAFTAR DOSEN YANG DIUNDANG 
Dalam Seminar Usul Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Skripsi1 

 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Skripsi : 
 
 
Pembimbing : 1.  
  2.  
 
 
Yang dilaksanakan pada: 
Hari, Tanggal : 
Pukul : 
Tempat : 
 

 
No. Nama Tanda Tangan 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

   
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui,      Ketua Program Studi, 
Ketua Jurusan,     
 
 
 
Nama dan Gelar    Nama dan Gelar 
NIP...................    NIP................... 

  

                                                   
1 Pilih salah satu yang sesuai 
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Format 1.24: Daftar Hadir Dosen Penguji 
 

 
 
 
 
 

DAFTAR HADIR DOSEN PENGUJI 
Dalam Seminar Usul Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Skripsi1 

 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Skripsi : 
Pembimbing : 1.  
  2.  
 
Yang dilaksanakan pada: 
Hari, Tanggal : 
Pukul : 
Tempat : 

 
No. Nama Tanda Tangan 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

   
 
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui,      Ketua Program Studi, 
Ketua Jurusan, 

 
 
 

Nama dan Gelar    Nama dan Gelar 
NIP...................    NIP...................  

                                                   
1 Pilih salah satu yang sesuai 
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Format 1.25: Daftar Hadir Mahasiswa 
 

 
 
 
 
 

DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Dalam Seminar Usul Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Skripsi1 

 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Skripsi : 
Pembimbing : 1.  
  2.  
 
Yang dilaksanakan pada: 
Hari, Tanggal : 
Pukul : 
Tempat : 
 

 
No. Nama Tanda Tangan 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

   
 
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui,      Ketua Program Studi, 
Ketua Jurusan,     

 
 
 

Nama dan Gelar    Nama dan Gelar 
NIP...................    NIP................... 

  

                                                   
1 Pilih salah satu yang sesuai 
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Format 1.26: Berita Acara Ujian Skripsi 
 

 
 
 
 
 

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI 
 
Pada hari ini …………… tanggal …………..…. bulan …………. tahun ………, bertempat di 
……………. kami telah melaksanakan ujian Skripsi mahasiswa berikut. 
 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Skripsi : 
 
Berdasarkan hasil ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS*) 
dengan nilai A / B / C / D / E) sebagaimana tertera dalam daftar nilai ujian terlampir. 
 
Ujian tersebut berlangsung dengan baik dengan catatan sebagai berikut: 
……………………………..……………………………………………………………….........
............…………………………..……………………….............................................................
......................................................................................................................……………….. 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 
 

Tim Penguji: 
 

No. Nama Jabatan Penguji Tanda Tangan 

1.  Ketua 1. 

2.  Sekretaris 2. 

3.  Anggota 3. 

4.  Anggota 4. 

5.  Anggota 5. 
 
  

                                                   
 Lingkari salah satu yang sesuai 
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Format 1.27: Bukti Perbaikan Skripsi 
 

 
 
 
 
 

BUKTI PERBAIKAN SKRIPSI 
 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 
mahasiswa berikut. 
 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Skripsi : 
 
 
telah melakukan perbaikan Skripsi sesuai dengan saran-saran yang disampaikan pada saat 
ujian dan diizinkan menjilid Skripsi. 
 
 

Tim Penguji: 
 

No. Nama Jabatan Penguji Tanda Tangan 

1.  Ketua 1. 

2.  Sekretaris 2. 

3.  Anggota 3. 

4.  Anggota 4. 

5.  Anggota 5. 
 

 
Inderalaya, tgl, bln, thn 
Ketua Program Studi, 
 
 
 
Nama dan Gelar 
NIP................... 
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Format 1.28: RAMBU-RAMBU PENILAIAN SKRIPSI 
 
A. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI 
 
Komponen 1: Kualitas latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan hipotesis (bila ada) 
serta keterkaitan antara aspek-aspek itu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 LB, RM, TP, dan hipotesis sangat berkualitas, dan terdapat 

keterkaitan yang padu antara aspek-aspek itu. 
86—100 

2 LB, RM, TP, dan hipotesis berkualitas, dan terdapat keterkaitan 
yang padu antara aspek-aspek itu. 

71—85 

3 LB, RM, TP, dan hipotesis kurang berkualitas, dan kurang terdapat 
keterkaitan yang padu antara aspek-aspek itu. 

56—70 

4 LB, RM, TP, dan hipotesis tidak berkualitas, dan tidak terdapat 
keterkaitan yang padu antara aspek-aspek itu. 

41—55 

 
Komponen 2a: Orisinalitas topik yang dikaji 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Masalah penelitian belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain 

sebelumnya. 
86—100 

2 Masalah penelitian sudah pernah diteliti, tetapi ada perubahan 
variabel, metode, dan lokasi penelitian. 

71—85 

3 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel yang sama, 
tetapi ada perubahan metode dan lokasi penelitian. Atau, masalah 
penelitian sudah pernah diteliti dengan metode yang sama, tetapi 
ada perubahan variabel dan lokasi penelitian. 

56—70 

4 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel dan 
metode yang sama, tetapi ada perubahan lokasi. 

41—55 

 
Komponen 2b: Konsistensi dan kesesuaian pemilihan metode dengan masalah penelitian 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang tinggi, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tepat. 

86—100 

2 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang cukuptinggi, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah cukup 
tepat. 

71—85 

3 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang rendah, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah kurang tepat. 

56—70 

4 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang sangat rendah, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tidak 
tepat. 

41—55 

 
Komponen 2c: Kontribusi terhadap penerapan dan/atau pengembangan ilmu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 

ilmu tinggi. 
86—100 



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

44 

2 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu cukup tinggi. 

71—85 

3 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu agak rendah. 

56—70 

4 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu tidak ada. 

41—55 

 
Komponen 3: Kesesuaiannya dengan gaya selingkung dan penggunaan bahasa tulis 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 

dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis sesuai dengan 
ragam tulis ilmiah. 

86—100 

2 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 
dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang sesuai 
dengan ragam tulis ilmiah. 

71—85 

3 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) kurang 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

56—70 

4 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) tidak 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis tidak 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

41—55 

 
Komponen 4: Penguasaan isi proposal penelitian, kemampuan memertahankan dan menjawab 
pertanyaan penguji secara logis, serta sikapnya dalam menerima masukan/ kritik/saran. 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Menguasai seluruh isi proposal dan dapat menjawab dengan 

argumentasi yang logis semua pertanyaan penguji, serta bersikap 
terbuka dalam menerimasaran/masukan 

86—100 

2 Menguasai sebagian besar isi proposal dan dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sebagian besar pertanyaan penguji, serta 
bersikap terbuka dalam menerima saran/masukan 

71—85 

3 Menguasai sebagian besar isi proposal dan dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sedikit pertanyaan penguji, serta bersikap 
kurang terbuka dalam menerimasaran/masukan 

56—70 

4 Tidak menguasai isi proposal dan tidak dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sebagian besar pertanyaan penguji, serta 
bersikap kurang terbuka dalam menerima saran/masukan 

41—55 

 
 
 
B. SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI 
 
Komponen 1: Kualitas latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan hipotesis (bila ada), 
hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta keterkaitan antara aspek-aspek itu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran sangat 

berkualitas, dan terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-aspek 
itu. 

86—100 

2 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran 
berkualitas, dan terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-aspek 
itu. 

71—85 
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3 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran kurang 
berkualitas, dan kurang terdapat keterkaitan yang padu antara 
aspek-aspek itu. 

56—70 

4 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran tidak 
berkualitas, dan tidak terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-
aspek itu. 

41—55 

 
Komponen 2a: Orisinalitas topik yang dikaji 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Masalah penelitian belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain 

sebelumnya. 
86—100 

2 Masalah penelitian sudah pernah diteliti, tetapi ada perubahan 
variabel, metode, dan lokasi penelitian. 

71—85 

3 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel yang sama, 
tetapi ada perubahan metode dan lokasi penelitian. Atau, masalah 
penelitian sudah pernah diteliti dengan metode yang sama, tetapi 
ada perubahan variabel dan lokasi penelitian. 

56—70 

4 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel dan 
metode yang sama, tetapi ada perubahan lokasi. 

41—55 

 
Komponen 2b: Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode dengan masalah penelitian 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang tinggi, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tepat. 

86—100 

2 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang cukuptinggi, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah cukup 
tepat. 

71—85 

3 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang rendah, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah kurang tepat. 

56—70 

4 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang sangat rendah, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tidak 
tepat. 

41—55 

 
Komponen 2c: Kontribusi terhadap penerapan dan/atau pengembangan ilmu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 

ilmu tinggi. 
86—100 

2 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu cukup tinggi. 

71—85 

3 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu agak rendah. 

56--70 

4 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu tidak ada. 

41—55 
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Komponen 3: Kesesuaiannya dengan gaya selingkung dan penggunaan bahasa tulis 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 

dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis sesuai dengan 
ragam tulis ilmiah. 

86—100 

2 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 
dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang sesuai 
dengan ragam tulis ilmiah. 

71—85 

3 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) kurang 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

56—70 

4 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) tidak 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis tidak 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

41—55 

 
Komponen 4: Kualitas hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan lainnya) 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 

lainnya) sangat berkualitas. 
86—100 

2 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 
lainnya) berkualitas. 

71—85 

3 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 
lainnya) tidak berkualitas. 

56—70 

4 Hasil/produk (makalah, power point, materi video, poster, dan 
lainnya) sangat tidak berkualitas atau tidak ada sama sekali. 

41—55 

 
Komponen 5: Kemampuan menyajikan dan memertahankan makalah hasil penelitian secara lisan 
menggunakan bahasa yang baik dan benar (penguasaan isi usul penelitian, penguasaan materi lain 
yang relevan, penggunaan media, dan argumentasi jawaban) 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Menguasai seluruh isi makalah hasil penelitian dan dapat menjawab 

dengan argumentasi yang logis semua pertanyaan penguji, serta 
bersikap terbuka dalam menerimasaran/masukan 

86—100 

2 Menguasai sebagian besar isi makalah hasil penelitian dan dapat 
menjawab dengan argumentasi yang logis sebagian besar 
pertanyaan penguji, serta bersikap terbuka dalam menerima 
saran/masukan 

71—85 

3 Menguasai sebagian besar isi makalah hasil penelitian dan dapat 
menjawab dengan argumentasi yang logis sedikit pertanyaan 
penguji, serta bersikap kurang terbuka dalam 
menerimasaran/masukan 

56—70 

4 Tidak menguasai isi makalah hasil penelitian dan tidak dapat 
menjawab dengan argumentasi yang logis sebagian besar 
pertanyaan penguji, serta bersikap kurang terbuka dalam menerima 
saran/masukan 

41—55 

 
 
C. UJIAN SKRIPSI 
 
Komponen 1: Kualitas latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan hipotesis (bila ada), 
hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta keterkaitan antara aspek-aspek itu 
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No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran sangat 

berkualitas, dan terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-aspek 
itu. 

86—100 

2 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran 
berkualitas, dan terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-aspek 
itu. 

71—85 

3 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran kurang 
berkualitas, dan kurang terdapat keterkaitan yang padu antara 
aspek-aspek itu. 

56—70 

4 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran tidak 
berkualitas, dan tidak terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-
aspek itu. 

41—55 

 
Komponen 2a: Orisinalitas topik yang dikaji 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Masalah penelitian belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain 

sebelumnya. 
86—100 

2 Masalah penelitian sudah pernah diteliti, tetapi ada perubahan 
variabel, metode, dan lokasi penelitian. 

71—85 

3 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel yang sama, 
tetapi ada perubahan metode dan lokasi penelitian. Atau, masalah 
penelitian sudah pernah diteliti dengan metode yang sama, tetapi 
ada perubahan variabel dan lokasi penelitian. 

56—70 

4 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel dan 
metode yang sama, tetapi ada perubahan lokasi. 

41—55 

 
Komponen 2b: Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode dengan masalah penelitian 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang tinggi, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tepat. 

86—100 

2 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang cukuptinggi, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah cukup 
tepat. 

71—85 

3 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang rendah, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah kurang tepat. 

56—70 

4 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang sangat rendah, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tidak 
tepat. 

41—55 

 
Komponen 2c: Kontribusi terhadap penerapan dan/atau pengembangan ilmu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 

ilmu tinggi. 
86—100 

2 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu cukup tinggi. 

71—85 
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3 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu agak rendah. 

56--70 

4 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu tidak ada. 

41—55 

 
Komponen 3: Kesesuaiannya dengan gaya selingkung dan penggunaan bahasa tulis 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 

dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis sesuai dengan 
ragam tulis ilmiah. 

86—100 

2 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 
dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang sesuai 
dengan ragam tulis ilmiah. 

71—85 

3 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) kurang 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

56—70 

4 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) tidak 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis tidak 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

41—55 

 
Komponen 4: Kualitas hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan lainnya) 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 

lainnya) sangat berkualitas. 
86—100 

2 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 
lainnya) berkualitas. 

71—85 

3 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 
lainnya) tidak berkualitas. 

56—70 

4 Hasil/produk (makalah, power point, materi video, poster, dan 
lainnya) sangat tidak berkualitas atau tidak ada sama sekali. 

41—55 

 
Komponen 5: Kemampuan menyajikan dan memertahankan skripsi secara lisan menggunakan bahasa 
yang baik dan benar (penguasaan isi usul penelitian, penguasaan materi lain yang relevan, penggunaan 
media, dan argumentasi jawaban) 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Menguasai seluruh isi skripsi dan dapat menjawab dengan 

argumentasi yang logis semua pertanyaan penguji, serta bersikap 
terbuka dalam menerimasaran/masukan 

86—100 

2 Menguasai sebagian besar isi skripsi dan dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sebagian besar pertanyaan penguji, serta 
bersikap terbuka dalam menerima saran/masukan 

71—85 

3 Menguasai sebagian besar isi skripsi dan dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sedikit pertanyaan penguji, serta bersikap 
kurang terbuka dalam menerimasaran/masukan 

56—70 

4 Tidak menguasai isi skripsi dan tidak dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sebagian besar pertanyaan penguji, serta 
bersikap kurang terbuka dalam menerima saran/masukan 

41—55 
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BAB 2  PEDOMAN PENULISAN 
TESIS 

 
 
2.1 Pengertian, Tujuan, dan Persyaratan Penulisan Tesis  

 
2.1.1 Pengertian Tesis 

Tesis adalah tulisan ilmiah yang disusun dengan seksama oleh mahasiswa program 
magister (S2) sebagai hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah kependidikan atau 
bidang ilmu yang relevan dengan program studi (prodi) masing-masing, yang telah diujikan 
dan direvisi sesuai dengan saran-saran yang diberikan pada saat ujian berlangsung. 

 
2.1.2 Tujuan Penulisan Tesis 

Penulisan Tesis bertujuan untuk melatih mahasiswa menggunakan metode ilmiah 
dalam mencari pemecahan alternatif tentang suatu masalah dan mengomunikasikan-nya 
secara tertulis dan lisan.  
 
2.1.3 Persyaratan Penulisan Tesis 

Mahasiswa dapat mulai menulis Tesis apabila yang bersangkutan telah mengumpulkan 
minimal 80% dari jumlah sks yang ditentukan untuk menyelesaikan program magister. 
 
2.2 Pembimbing Penulisan Tesis 

Pembimbing Tesis adalah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan doktor (S3) 
dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 
tanggal 15 Maret 2013. 
 
2.2.1 Personalia Pembimbing 
1) Dalam penulisan Tesis, mahasiswa dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yakni 

pembimbing 1 dan pembimbing 2. 
2) Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usul Ketua Prodi. 
3) Jika salah satu pembimbing adalah dosen luar biasa maka dosen internal diutamakan 

untuk menjadi pembimbing 1. 
4) Dosen pembimbing dapat digantikan dosen lain dengan persetujuan dosen yang 

digantikan berdasarkan alasan yang dapat diterima. Pergantian pembimbing tersebut harus 
melalui tahapan usul mahasiswa yang diketahui Ketua Prodi dan penerbitan Surat 
Keputusan (SK) penetapan pembimbing baru yang ditandatangani Dekan. 

 
2.2.2 Persyaratan Dosen Pembimbing 
1) Dosen pembimbing Tesis memiliki bidang ilmu dan keahlian yang sesuai topik dari 

penelitian mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut. 
(1) Pembimbing 1 memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor dan bergelar paling 

tidak doktor (S3). 
(2) Pembimbing 2 memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli dan bergelar 

paling tidak doktor.  
2) Pembimbing ditunjuk oleh Ketua Prodi dengan memerhatikan beberapa hal berikut. 

(1) Pembimbing 1 ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu topik penelitian (Tesis) 
mahasiswa. 
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(2) Jika topik penelitian mahasiswa merupakan bagian dari penelitian dosen, maka dosen 
yang bersangkutan secara otomatis menjadi pembimbing 1. 

(3) Pembimbing 2 ditunjuk berdasarkan aturan dan syarat yang berlaku oleh Ketua Prodi. 
(4) Apabila diperlukan, Dekan atas usul Ketua Prodi dapat menunjuk salah satu 

pembimbing dari prodi dan/atau fakultas lain dalam lingkungan Unsri atau di luar 
Unsri. 

(5) Apabila diperlukan, Dekan atas usul Ketua Prodi dapat menunjuk salah satu 
pembimbing dari instansi lain yang memiliki jabatan akademik sebagai dosen atau 
peneliti. 

 
2.2.3 Tugas Pembimbing 

Pembimbing Tesis mempunyai tugas sebagai berikut.  
1) Membimbing mahasiswa menulis proposal penelitian. 
2) Menghadiri seminar proposal penelitian dan hasil penelitian. 
3) Membimbing mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian. 
4) Memantau kemajuan kinerja mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. 
5) Membimbing mahasiswa menulis laporan penelitian (draf Tesis dan makalah hasil 

penelitian). 
6) Membimbing mahasiswa memerbaiki laporan hasil penelitian/Tesis. 
7) Memfasilitasi antara mahasiswa dan penguji ketika ujian akhir program. 
 
2.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pembimbingan 

Pelaksanaan kegiatan pembimbingan diatur sebagai berikut.  
1) Pembimbingan dimulai dari pembuatan proposal penelitian sampai dengan pengesahan 

Tesis. 
2) Pembimbingan sedapat mungkin dilaksanakan pada jam kerja dan bertempat di FKIP 

Unsri. 
3) Bila butir 2) tersebut sangat tidak mungkin dipenuhi, pembimbing dan mahasiswa secara 

bersama-sama menentukan waktu dan tempat kegiatan pembimbingan. 
4) Tiap kali kegiatan konsultasi (diskusi), pembimbing membubuhkan paraf pada kartu 

pembimbingan Tesis, serta mencantumkan saran perbaikan yang diperlukan (Format 2.1 
dan 2). 

 
2.3 Prosedur Penulisan Tesis 
 
2.3.1 Penerbitan Surat Keputusan 
 
2.3.1.1 Pengusulan Judul Tesis 

Sebelum melakukan penulisan Tesis, mahasiswa mengajukan tiga judul Tesis yang 
dilengkapi dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian kepada Ketua Prodi 
(Format 2.3). Pada penelitian kuantitatif jumlah variabel yang harus diteliti terdiri dari 
minimal 3 variabel dan disesuaikan pada jenis penelitian lain. 
 
2.3.1.2 Persetujuan Judul Tesis 

Mahasiswa berkonsultasi dengan calon dosen pembimbing 1 dan 2 untuk 
mengusulkan judul Tesis berdasarkan minatnya. Judul Tesis disesuaikan dengan tujuan 
fakultas dan prodi dan harus orisinal, belum pernah diteliti sebelumnya, kecuali ada alasan 
yang kuat menurut norma keilmuan. Mahasiswa melaporkan hasil konsultasi dengan calon 
dosen pembimbing kepada Ketua Prodi. 
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2.3.1.3 Penerbitan dan Pengambilan Surat Keputusan 
Mahasiswa menyerahkan Format 2.3 (usul judul Tesis dan dosen pembimbing) yang 

sudah ditandatangani Ketua Prodi kepada petugas administrasi prodi. Berdasarkan format 
tersebut, staf prodi memersiapkan SK penetapan dosen pembimbing Tesis yang akan 
ditandatangani oleh Dekan FKIP. 

Mahasiswa mengambil SK pengesahan judul Tesis dan penetapan dosen pembimbing 
dari petugas administrasi prodi. Kemudian SK ini diserahkan kepada dosen pembimbing 1 
dan 2. 

 
2.3.2 Penulisan Proposal Penelitian 

Proposal penelitian adalah rencana penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang 
disusun dengan seksama oleh mahasiswa program magister (S2) mengenai masalah 
kependidikan atau bidang ilmu yang relevan dengan prodi masing-masing. 

Mahasiwa menulis proposal penelitian di bawah pembimbingan dua dosen 
pembimbing (pembimbing 1 dan 2). Tiap kali kegiatan konsultasi (diskusi), pembimbing 
membubuhkan paraf pada kartu pembimbingan Tesis dan mencantumkan saran perbaikan 
yang harus dilakukan dalam maksimal 15 hari kerja (Format 2.1 dan 2.2). 

Proposal penelitian ditulis menurut sistematika berikut ini.  
1) Halaman Muka Proposal Penelitian (Format 2.4) 
2) Halaman Persetujuan Seminar Proposal Penelitian (Format 2.5)  
3) Daftar Isi 
4) Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini memuat 1) latar belakang penelitian berdasarkan analisis situasi lapangan, analisis 
kebutuhan, dan tinjauan pustaka terkini yang relevan dengan masalah penelitian, 2) 
permasalahan penelitian, dan 3) tujuan penelitian, dan 4) manfaat hasil penelitian. 

5) Bab 2 Tinjauan Pustaka 
Bab ini memaparkan teori, hasil penelitian dan/atau karya ilmiah lain serta termuan terkini 
yang relevan dengan masalah penelitian yang berguna untuk menyusun kerangka berpikir 
dan hipotesis penelitian (bila ada). Kelayakan pelaksanaan penelitian tergambar secara 
jelas dalam uraian ini. 

6) Bab 3 Metode Penelitian 
Bab ini memuat penjelasan tentang jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data, 
metode analisis data, metode intepretasi data, prosedur penelitian, dan hal-hal lain yang 
relevan dengan rancangan dan pelaksanaan penelitian. 

7) Daftar Pustaka 
Seluruh rujukan yang dipakai dalam menyusun proposal penelitian didaftar pada bagian ini 
secara berurutan berdasarkan abjad nama penulis. 

8) Lampiran 
Lampiran memuat instrumen penelitian dan hal-hal lain yang perlu. 
 

2.3.2.1 Konsultasi Proposal Penelitian 
Selama menulis proposal penelitian, mahasiswa harus berkonsulatsi kepada dosen 

pembimbing 1 dan 2 hingga layak untuk dipaparkan dalam seminar proposal penelitian. 
Dosen pembimbing 1 dan 2 menyetujui proposal penelitian yang akan diseminarkan dan 
diketahui oleh Ketua Prodi (Format 2.5). Proses ini berlangsung paling lama 40 hari. 

 
2.3.2.2 Seminar Proposal Penelitian 

Seminar proposal penelitian adalah mata kuliah wajib sebagai kegiatan ilmiah yang 
dilakukan oleh mahasiswa yang dihadiri oleh minimal satu dosen pembimbing, 2 dosen 
penguji dari maksimal 3 dosen penguji, serta mahasiswa lain untuk memberikan saran dan 
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komentar berkaitan dengan bahasa, substansi, dan metode penelitian yang akan dilaksanakan. 
Seminar proposal penelitian mempunyai bobot setara 2 sks dan dinilai sesuai format penilaian 
(Format 2.6 dan 2.7). Dalam seminar ini, mahasiswa memaparkan pokok-pokok proposal 
penelitian selama 10–15 menit sedangkan para penguji memberikan pertanyaan, saran, dan 
komentar. 

Draf proposal penelitian dan undangan seminar diserahkan kepada dosen pembimbing 
1 dan 2, dan dosen penguji paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan seminar. Bukti 
penyerahan ini dibuat seperti Format 2.24. Proposal penelitian harus diseminarkan di prodi 
masing-masing. Seminar dihadiri minimal satu dosen pembimbing dan 2 (tiga) dosen lainnya 
sebagai penguji, serta mahasiswa sebagai peserta. Dosen penguji ini ditetapkan oleh Ketua 
Prodi atau dosen yang diberi tugas sebagai koordinator seminar di prodi masing-masing. 

Dosen pembimbing dan dosen penguji mengajukan pertanyaan, memberikan saran, 
dan komentar terhadap proposal penelitian mahasiswa, baik pada bagian latar belakang, 
landasan teori, metode penelitian, maupun instrumen penelitian. 

 
2.3.2.3 Perbaikan Proposal Penelitian 

Revisi proposal penelitian adalah kegiatan perbaikan proposal penelitian berdasarkan 
saran-saran dari dosen penguji dan mahasiswa pada seminar proposal penelitian. Perbaikan 
proposal penelitian dilakukan secepat mungkin. Prodi memberi toleransi perbaikan kepada 
mahasiswa paling lama 15 hari setelah pelaksanaan seminar. 

Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing 1 dan 2 untuk merevisi proposal 
penelitian dengan memerhatikan saran dan komentar yang diberikan pada saat seminar. 
Mahasiswa menyerahkan proposal penelitian yang telah direvisi kepada Ketua Prodi dan 
dosen pembimbing 1 dan 2 masing-masing satu eksamplar disertai dengan bukti rekapitulasi 
perbaikan proposal yang telah ditandatangani oleh para penguji (Format 2.28). 
 
2.3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 
dengan pembimbingan dua dosen pembimbing. Penelitian dikerjakan sesuai dengan proposal 
yang telah diperbaiki. Selama melakukan penelitian, mahasiswa berkonsultasi secara rutin 
dengan dosen pembimbing. Hal utama yang perlu dikonsultasikan adalah pelaksanaan 
penelitian dan penyusunan laporan penelitian untuk mewujudkan Tesis. Tiap kegiatan 
konsultasi (diskusi), pembimbing membubuhkan paraf dan mencantumkan saran pada kartu 
pembimbingan Tesis (Format 2.1 dan 2.2). 

Mahasiswa yang melaksanakan penelitian di sekolah atau instansi lainya harus 
meminta surat izin penelitian di subbagian pendidikan, dan melaksanakan penelitian sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 

 
2.3.4 Seminar Hasil Penelitian 
 
2.3.4.1 Makalah Hasil Penelitian 

Setelah melaksanakan penelitian, mahasiswa menulis draf Tesis sesuai dengan format 
yang ditentukan di bawah pembimbingan dosen pembimbing 1 dan 2. Draf Tesis adalah 
rancangan Tesis yang dibuat oleh mahasiswa berupa laporan hasil penelitian yang sudah 
dilakukan sesuai dengan format dan disetujui oleh dosen pembimbing. Draf Tesis ini 
dijadikan makalah untuk seminar hasil penelitian. Naskah makalah ini ditulis berdasarkan 
sistematika berikut ini. 
1) Halaman Muka Makalah Hasil Penelitian (Format 2.8) 
2) Halaman Persetujuan Seminar Hasil Penelitian (Format 2.9)  
3) Abstrak (Format 2.22) 



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

53 

Abstrak merupakan ringkasan singkat yang memuat tujuan penelitian, metode penelitian, 
dan hasil penelitian (maks 250 kata) yang disertai dengan kata-kata kunci. Abstrak ditulis 
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

4) Pendahuluan 
Pendahuluan memuat (a) latar belakang penelitian, (b) permasalahan penelitian, dan (c) 
tujuan penelitian, serta (d) manfaat hasil penelitian. 

5) Tinjauan Pustaka 
Bagian ini memuatteori, hasil penelitian dan/atau karya ilmiah lain serta termuan terkini 
yang relevan dengan masalah penelitian yang berguna untuk menyusun kerangka berpikir 
dan hipotesis penelitian (bila ada). Kelayakan pelaksanaan penelitian tergambar secara 
jelas dalam uraian ini. 

6) Metode Penelitian 
Bagian ini memuat penjelasan tentang jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan 
data, metode analisis data, metode intepretasi data, prosedur penelitian, dan hal-hal lain 
yang relevan dengan rancangan dan pelaksanaan penelitian. 

7) Hasil dan Pembahasan 
Bagian ini diuraikan dalam beberapa sub-bagian sesuai dengan variabel penelitian. Tiap 
sub-bagian menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi data, analisis data, dan 
intepretasi data, dan pembahasan. Hasil penelitian dibandingkan dengan teori-teori dan 
hasil penelitian lain yang terkini dan relevan. 

8) Simpulan dan Saran 
Bagian ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi.  

9) Daftar Pustaka 
Seluruh rujukan yang dipakai dalam menyusun proposal penelitian didaftar pada bagian 
ini berdasarkan urutan abjad nama penulis. 

10) Lampiran 
Lampiran memuat instrumen penelitian dan hal-hal lain yang perlu. 

 
2.3.4.2 Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian 
1) Makalah hasil penelitian diseminarkan di program studi masing-masing. Seminar dihadiri 

minimal satu dosen pembimbing dan dua dosen lain sebagai penguji serta mahasiswa 
sebagai peserta. 

2) Makalah hasil penelitian yang akan diseminarkan harus telah disetujui oleh dosen 
pembimbing 1 dan 2 serta diketahui oleh Ketua Prodi. 

3) Makalah hasil penelitian diserahkan kepada dosen penguji paling lambat tiga hari sebelum 
pelaksanaan seminar. 

4) Seminar hasil penelitian mempunyai bobot setara 2 sks. 
5) Pada saat seminar hasil penelitian, mahasiswa memaparkan makalah hasil penelitiannya 

selama 10–15 menit. 
6) Waktu sesi tanya jawab pada seminar hasil penelitian, dosen penguji mengajukan 

pertanyaan, memberikan komentar dan saran terhadap isi makalah dan melakukan 
penilaian (Format 2.10 dan 2.11). 

7) Setelah melaksanakan seminar, mahasiswa wajib menyerahkan makalah hasil penelitian 
yang telah direvisi berdasarkan saran dan komentar dalam seminar hasil penelitian kepada 
Ketua Prodi dan dosen pembimbing 1 dan 2 masing-masing satu eksamplar. 
 

2.3.5 Penulisan Tesis 
Laporan akhir dari seluruh kegiatan penelitian dituliskan dalam bentuk Tesis. Segala 

saran dan komentar dalam seminar hasil penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam menulis Tesis. Organisasi Tesis terdiri dari tiga bagian utama: bagian awal, bagian inti, 



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

54 

dan bagian akhir. Penulisan Tesis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini. 
 
2.3.5.1 Bagian Awal 

Bagian awal mencakup hal-hal sebagai berikut. 
1) Halaman Muka (Format 2.12 dan 2.16). 
2) Halaman Persetujuan Ujian Tesis (sebelum ujian Tesis, (Format 2.13) atau Halaman 

Pengesahan Tesis oleh Dosen Pembimbing (setelah ujian Tesis, Format 2.17). 
3) Halaman Pengesahan Tesis oleh Tim Penguji (Format 2.18). 
4) Halaman Pernyataan (Format 2.19). 
5) Ucapan Terima Kasih/Acknowledgements (Format 2.20). 
6) Daftar Isi. 
7) Daftar Tabel. 
8) Daftar Gambar. 
9) Daftar Lampiran. 
10) Abstrak (Format 2.22). 

Abstrak merupakan ringkasan singkat yang memuat tujuan penelitian, metode penelitian, 
dan hasil penelitian (maks. 250 kata) yang disertai dengan kata-kata kunci. Abstrak ditulis 
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

 
Catatan:  
Seluruh halaman pada bagian awal ini diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi 
kecil pada tengah bagian bawah halaman. 
 
2.3.5.2 Bagian Inti 

Bagian inti Tesis memuat hal-hal berikut ini. 
1) BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat 1) latar belakang penelitian berdasarkan analisis situasi lapangan, analisis 
kebutuhan, dan tinjauan pustaka terkini yang relevan dengan masalah penelitian, 2) 
permasalahan penelitian, dan 3) tujuan penelitian, dan 4) manfaat atau potensi manfaat 
hasil penelitian. Naskah bab ini diuraikan secara jelas dan singkat dalam maksimal 10 
halaman. 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka mencakup kajian terhadap teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan kajian pustaka dapat diambil dari berbagai 
sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, 
makalah, laporan seminar, terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Kajian 
teori dan hasil penelitian harus relevan dengan variabel-variabel penelitian. Naskah bab 
ini disajikan secara singkat dan terinci dalam maksimal 15 halaman. 

 
3) BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat penjelasan tentang jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data, 
metode analisis data, metode intepretasi data, prosedur penelitian, dan hal-hal lain yang 
relevan dengan rancangan dan pelaksanaan penelitian. Naskah bab ini disajikan secara 
singkat dan terinci dalam maksimal 15 halaman. 

 
4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub-bab sesuai dengan variabel penelitian. Tiap 
sub-bab menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi data, analisis data, dan 
intepretasi data, dan pembahasan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan hasil 
penelitian terhadap teori-teori dan hasil penelitian lain yang terkini dan relevan. Naskah 



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

55 

bab ini disajikan dalam minimal 30 halaman yang terdiri atas minimal 15 halaman untuk 
pembahasan dan selebihnya untuk hasil penelitian. 

 
5) BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi. Naskah bab ini ditulis 
dalam maksimal 2 halaman. 

 
 
2.3.5.3 Bagian Akhir 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
 
1) DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka ditulis sesuai tatacara penulisan yang diuraikan pada sub-bagian 2.4.3. 
Daftar pustaka memuat minimal 50 referensi yang terdiri dari jurnal internasional (min. 10 
%), jurnal nasional (min. 50 %), Skripsi/Tesis/Disertasi (maks. 10 %), buku (maks. 15 %), 
makalah (maks. 10 %), dan referensi lain (maks. 5 %). 

 
2) LAMPIRAN 

Lampiran memuat data mentah penelitian, instrument penelitian, surat keterangan 
pelaksanaan penelitian, surat izin penelitian, dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan 
penulisan Tesis. 

 
2.4 Ujian Tesis 
 
2.4.1 Persiapan Ujian 
 
2.4.1.1 Pengertian Ujian 

Ujian akhir program magister (S2) adalah suatu bentuk ujian secara lisan oleh tim 
penguji yang harus diikuti oleh tiap mahasiswa sebagai evaluasi akhir penentuan kelulusan 
dari program magister pendidikan.  

Tesis yang telah disusun harus dipertahankan oleh mahasiswa yang bersangkutan 
dalam forum ujian akhir program yang khusus diadakan untuk itu. Mahasiswa yang telah 
lulus ujian akhir program tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menempuh ujian mata 
kuliah lainnya. 
 
2.4.1.2 Syarat Menempuh Ujian 

Mahasiswa dinyatakan layak untuk mengikuti ujian akhir program magister (UAP S2) 
jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 
1) Draf Tesis telah dinyatakan layak uji oleh pembimbing 1 dan 2 yang dibuktikan dengan 

lembar persetujuan ujian Tesis (Format 2.13) untuk diajukan dalam UAP S2. 
2) Mahasiswa telah lulus dari semua matakuliah yang disyaratkan. Jumlah sks wajib telah 

dipenuhi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75. Nilai C maksimal 15% 
dari jumlah sks yang ditentukan oleh prodi (dengan pembulatan ke bawah). 
 

2.4.1.3 Pendaftaran Ikut Ujian 
Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti UAP S2 pada Subbagian Kependidikan FKIP Unsri. 

Mahasiswa melampirkan dokumen berikut ini. 
1) Surat permohonan kepada Ketua Prodi untuk ujian Tesis. 
2) Fotokopi bukti pembayaran SPP yang sudah dilegalisir dari semester I s.d. semester terakhir. 
3) Fotokopi bukti TOEFL dengan nilai minimal 450 dan 525 untuk mahasiswa dari BKU Bahasa 
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Inggris. 
4) Fotokopi SK penetapan dosen pembimbing dan judul Tesis.  
5) Lembar persetujuan Tesis. 
6) Fotokopi sertifikat sebagai pemakalah pada Seminar Nasional. 
7) Surat bukti penerimaan artikel untuk diterbitkan dari suatu pengelola jurnal nasional. 
 
2.4.1.4 Penetapan Dosen Penguji 

Atas proposal Ketua Prodi, tim penguji ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan 
(SK) Dekan FKIP. Tim penguji terdiri dari 5 orang, yakni pembimbing 1 sebagai ketua, 
pembimbing 2 sebagai sekretaris, ditambah 3 dosen penguji lain sebagai anggota. 

Mahasiswa yang akan mengikuti ujian melakukan hal berikut ini: 
1) mengambil SK penetapan dosen penguji dan undangan ujian dari Ketua Prodi, dan 
2) menyerahkan SK penetapan dosen penguji, undangan ujian, dan draf Tesis kepada tim 

penguji paling lambat tiga hari sebelum ujian dilaksanakan. 
Subbagian Pendidikan memersiapkan undangan untuk penguji, formulir penilaian 

untuk masing-masing penguji, formulir rekapitulasi nilai, formulir berita acara ujian, dan 
laporan pelaksanaan ujian. 

 
2.4.2 Pelaksanaan Ujian 
 
2.4.2.1 Sifat Ujian 

Ujian Tesis bersifat komprehensif dan diselenggarakan secara terbuka, kecuali jika tim 
penguji memutuskan lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang dimaksud 
terbuka adalah bahwa ujian tersebut boleh dihadiri oleh dosen dan/atau mahasiswa yang 
berminat, sejauh tidak mengganggu keberlangsungan ujian. Komprehensif di sini berarti 
bahwa ujian bersifat menyeluruh selagi berkaitan dengan materi Tesis dan dilaksanakan 
secara lisan. 

 
2.4.2.2 Kehadiran Penguji 

Ujian dilaksanakan oleh suatu Tim dan dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh paling 
kurang satu dosen pembimbing dan dua dosen penguji lain. Dosen pembimbing 1 bertindak 
sebagai ketua tim penguji. 

 
2.4.2.3 Atribut Ujian 
1) Peserta ujian memakai pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan: peserta laki-laki 

memakai kemeja lengan panjang berwarna putih, span berwarna gelap, berdasi, dan jaket 
Almamater Unsri sedangkan peserta perempuan mengenakan kemeja lengan panjang 
berwarna putih dan rok berwarna gelap serta jaket Almamater Unsri. 

2) Penguji memakai pakaian sipil harian (PSH) atau memakai kemeja dan dasi bagi laki-laki. 
 

2.4.2.4 Pelaksanaan dan Cara Penilaian Ujian Tesis 
1) Waktu ujian untuk tiap mahasiswa minimal 60 menit dan maksimal 90 menit.  
2) Ketua tim penguji Tesis memberikan format penilaian kepada penguji. 
3) Pembimbing 1 memimpin ujian Tesis (membuka dan menutup pelaksanaan ujian) dan 

memersilakan mahasiswa menyajikan Tesis selama 10–15 menit. 
4) Ketua tim penguji mengendalikan waktu ujian agar dapat berlangsung dalam waktu 60–90 

menit. 
5) Para dosen anggota penguji dipersilakan oleh ketua tim penguji mengajukan pertanyaan 

kepada mahasiswa. 
6) Ketua tim penguji mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa. Setelah ujian selesai, 
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pemimpin sidang memersilahkan mahasiswa menunggu di luar ruang ujian. Penguji 
memberikan penilaian berdasarkan format yang telah disiapkan dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
(1) Tiap penguji memberikan hasil penilaiannya pada tiap komponen dalam bentuk angka 

0–10 pada format penilaian ujian Tesis (Format 2.14). 
 

Tabel 2.1 Konversi Nilai Tesis 
 

Nilai Angka Nilai Huruf Angka Mutu Status Nilai 
86,0–100 A 4 Lulus 
71,0–85,9 B 3 Lulus 
56,0–70,9 C 2 Tidak Lulus 
46,0-55,9 D 1 Tidak Lulus 
0,0-45,9 E 0 Tidak Lulus 

 
(2) Selisih nilai yang diberikan oleh para penguji dan pembimbing tidak maksimal 15, jika 

lebih harus ditinjau ulang. Tim penguji membuat kesepakatan hasil ujian secara 
terbuka tanpa dihadiri oleh mahasiswa. 

(3) Penguji mengisi dan memberikan format penilaian hasil ujian kepada ketua tim 
penguji. 

(4) Nilai akhir ujian Tesis adalah nilai rerata dari para penguji dengan pembulatan ke 
bawah dua desimal dan dikonversikan sesuai dengan Tabel 2.1. 

(5) Pada ujian akhir program, nilai lulus adalah A atau B. Mahasiswa yang memiliki nilai 
kurang dari 71,0 dinyatakan tidak lulus. 

 
2.4.3 Pengumuman Hasil Ujian Tesis 
1) Ketua Prodi memersilakan mahasiswa untuk memasuki ruang ujian 
2) Pengumuman hasil ujian Tesis dilakukan oleh Ketua Program Studi segera setelah ujian 

selesai dengan dihadiri oleh tim penguji. 
3) Apabila ada alasan tertentu, pengumuman hasil ujian dapat ditunda atas persetujuan 

semua penguji. 
4) Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir program pada kesempatan pertama diberi 

kesempatan mengulang 2 (dua) kali jika batas waktu belajar maksimal belum terlampaui 
(10 semester). 

 
2.4.4 Perbaikan Tesis 
1) Peserta ujian yang dinyatakan lulus berkewajiban segera memerbaiki Tesisnya dan 

berkonsultasi dengan semua dosen penguji dalam waktu paling lama satu bulan. 
2) Format izin menjilid Tesis (Format 2.28) ditandatangani oleh semua dosen penguji. 
3) Tesis yang telah dijilid ditandatangani oleh dosen pembimbing 1 dan 2 dan diketahui oleh 

Ketua Prodi dan Dekan pada halaman pengesahan Tesis (Format 2.17). 
4) Halaman pengesahan Tesis oleh tim penguji ditandatangani oleh semua dosen penguji 

(Format 2.18). 
5) Menyerahkan Tesis yang sudah dijilid ke prodi, ruang baca FKIP, dan perpustakaan Unsri 

masing-masing 1 (satu) eksamplar. 
6) Tesis yang ditulis mahasiswa bukan merupakan hasil plagiat, dibuktikan dengan surat 

pernyataan oleh mahasiswa yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00. 
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2.5 Teknik Penulisan Tesis 
Bagian ini menjelaskan tata tertib menulis, teknik pengutipan, dan penulisan daftar 

pustaka dalam karya ilmiah. 
 

2.5.1 Tata Penulisan 
Tata penulisan berkaitan dengan penggunaan bahasa dan teknik penataan letak dalam 

naskah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis adalah sebagai berikut. 
 

2.5.1.1 Bahasa 
Tesis harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mahasiswa 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Tesis harus ditulis dalam bahasa Inggris.  
 

2.5.1.2 Bab dan Subbab 
Penomoran dan penulisan bab dan sub-sub bab dilakukan sebagai berikut. 

1) Penomoran 
Bab, subbab, sub-subbab dan seterusnya (bila ada) dapat diberi nomor dengan cara 
berikut. 
I 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.1  
dst. 

2) Penulisan 
Kata “BAB” ditulis dengan huruf kapital diikuti dengan nomor angka Romawi. Judul bab 
ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di bawah kata bab. Kata dan judul bab ditulis 
di bagian tengah atas halaman.Tiap huruf pada awal kata subbab atau sub-subbab (kecuali 
kata depan dan kata penghubung) ditulis dengan huruf kapital, dan tiap kata dicetak tebal 
atau digarisbawahi. 

 
2.5.1.3 Cetak Miring atau Garis Bawah dan Cetak Tebal 
1) Penggunaan cetak miring atau garis bawah dilakukan pada hal-hal berikut: 

(1) tiap judul buku, nama majalah, atau surat kabar;  
(2) tiap kata dalam bahasa yang tidak sama dengan bahasa yang dipakai dalam Tesis;  
(3) tiap kata yang dianggap penting oleh penulis; dan 
(4) nama spesies mikroorganisme, hewan maupun tumbuhan. 

2) Pemberian garis bawah harus dilakukan perkata, tidak boleh langsung seluruh kata dalam 
satu garis bawah. 

3) Penggunaan cetak tebal dilakukan pada tiap kata untuk judul-judul bab, subbab, gambar, 
tabel, dan lampiran. 

 
2.5.1.4 Letak Simetris 

Tabel, Gambar, Persamaan, dan Judul Bab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan 
kanan. 

 
2.5.1.5 Tabel, Gambar, dan Lampiran 

Nomor Tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel tanpa 
diakhiri dengan titik. Nomor Gambar yang diikuti dengan judul ditempatkan di bawah gambar 
tanpa diakhiri dengan titik. Nomor lampiran yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di 
atas lampiran tanpa diakhiri dengan titik. Tabel, gambar, dan lampiran dinomori dengan 
angka Arab. Huruf pertama tiap kata pada judul tabel, gambar, dan lampiran ditulis dengan 
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huruf kapital, kecuali kata depan dan kata penghubung. Tabel dan gambar serta judul berjarak 
satu baris dari teks sebelum dan sesudahnya. 

 
2.5.1.6 Ukuran Naskah Tesis 

Tesis ditulis pada kertas A4 dengan daerah pengetikan 4 cm dari kiri, 3 cm dari kanan, 
4 cm dari atas, dan 3 cm dari bawah. Batas pengetikan (margin) kanan harus benar-benar 
lurus. 

 
2.5.1.7 Ketentuan Lain 
1) Kulit Tesis dibuat dari kertas karton 2 mm yang dilapisi dengan kertas berwarna biru 

(warna bendera FKIP Unsri) yang tidak mengkilat. 
2) Bagian isi Tesis diketik satu setengah spasi pada kertas HVS minimal 70 gram dan tidak 

timbal balik. 
3) Sampul Tesis dilapisi plastik bening atau dilaminasi. 
4) Pada kulit luar, lambang Unsri dicantumkan sesudah nama dan nomor mahasiswa. Bila 

mungkin, judul Tesis dan nama penulis juga ditulis pada punggung Tesis. 
5) Nomor halaman ditulis di kanan bagian atas kertas, kecuali pada halaman bab ditulis di 

tengah bagian bawah kertas. 
6) Huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. 
7) Awal alinea diketik menjorok ke dalam mulai dari ketukan kedelapan atau sesudah satu 

tab. 
8) Pada penulisan pertama kali, kepanjangan dari suatu singkatan atau akronim harus ditulis 

secara lengkap dengan menempatkan singkatan atau akronim dalam kurung. Untuk 
selanjutnya, penulis cukup menulis singkatan atau akronim saja. Misalnya, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 
 

2.5.2 Teknik Pengutipan 
Teknik pengutipan berpedoman pada cara-cara penulisan karya ilmiah sebagai berikut. 
 

2.5.2.1 Kutipan Tidak Langsung 
Kutipan tidak langsung adalah penulisan buah pikiran atau pendapat seseorang dengan 

menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna (parafrase), serta mencantumkan nama 
akhir pengarang, tahun penerbitan, dan halaman kutipan bila dikutip dari halaman yang pasti 
terutama dari sumber pustaka berupa buku. Jika rujukan berupa jurnal maka penulisan 
halaman tidak perlu dilakukan. 

Penulisan identitas sumber rujukan dilakukan dengan menuliskan nama akhir 
pengarang, tahun penerbitan, dan halaman kutipan di depan atau di akhir isi kutipan. 
Penulisan di depan kutipan dimulai dengan nama akhir pengarang, kurung buka, tahun 
penerbitan, titik dua, halaman, dan kurung tutup. Penulisan di akhir kutipan dimulai dengan 
kurung buka, nama akhir pengarang, koma, tahun penerbitan, titik dua, halaman, dan kurung 
tutup. 
 
Contoh: 
1) Breuer (2002) mengemukakan bahwa mahasiswa yang memilih belajar kimia untuk 

meniti karir mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena di universitas dan di 
sekolah lanjutan, kimia dianggap suatu pelajaran yang sangat sulit. (kutipan dari artikel 
dalam jurnal) 

2) Keaktifan mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 
melaksanakan tugas belajarnya (Byers, 2001). (kutipan dari artikel dalam jurnal) 
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3) Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memeroleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 6). (kutipan dari suatu 
buku) 

 
2.5.2.2 Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah penulisan buah pikiran atau pendapat seseorang seperti apa 
adanya. Kutipan langsung yang terdiri dari empat baris atau lebih diketik dengan jarak satu 
spasi dan ditempatkan di bawah kalimat terakhir, menjorok ke dalam 5 ketukan dari rata kiri 
dan 5 ketukan dari rata kanan. Kutipan langsung yang kurang dari empat baris ditulis dalam 
tanda kutip (“) dengan jarak satu setengah spasi dan tidak menjorok ke dalam. Kutipan 
langsung tidak selalu diawali dengan tiga tanda titik. Pemberian tiga tanda titik dapat 
dilakukan jika kutipan langsung itu memisahkan satu bagian kalimat dengan bagian kalimat 
lainnya. Kutipan langsung yang tidak sampai pada titik akhir suatu kalimat diakhiri dengan 
empat tanda titik. Penulisan identitas sumber rujukan dilakukan seperti untuk kutipan tidak 
langsung. 
 
Contoh: 
1) “Visual media tools in the general chemistry laboratory provides a positive contribution to 

students' behaviours and skills, improves students' learning attitudes to chemistry 
laboratory courses and increases their interest in visual media tools” (Turkoguz, 2012). 
(kutipan langsung dari artikel dalam jurnal) 

 
2.5.2.3 Kutipan dalam Kutipan 

Jenis kutipan lain adalah kutipan dalam kutipan. Penulis mengutip pendapat seseorang 
yang telah dikutip oleh orang lain. Hal ini hanya boleh dilakukan bila sumber aslinya tidak 
mungkin didapat oleh pengutip. Dalam pengutipan seperti ini, sumber-sumber informasi 
tersebut harus dicantumkan, baik dalam karangan atau tulisan maupun dalam daftar pustaka. 
Penulisan identitas sumber rujukan dilakukan seperti untuk kutipan tidak langsung. 
 
Contoh: 
1) Informasi yang dicari dalam proses mengidentifikasi kebutuhan instruksional adalah 

kompetensi peserta didik saat ini dibandingkan dengan kompetensi yang harus dikuasai 
untuk dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik (Kaufman dalam Suparman, 
2003: 65). (kutipan dari kutipan dalam buku) 

 
2.5.3 Teknik Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun menurut abjad, berdasarkan nama akhir pengarang/penulis 
tanpa gelar akademik. Lebih lanjut, penulisan diurutkan berdasarkan tahun penerbitan. Jika 
satu atau sekelompok pengarang memiliki dua atau lebih karya pada tahun yang sama dan 
semua dikutip maka di belakang angka tahun dituliskan huruf a, b, c, dan seterusnya.  

Penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber dilakukan sebagai berikut. 
1) Penulisan sumber pustaka berupa artikel dalam jurnal atau majalah dilakukan dengan 

mencantumkan unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama akhir pengarang, koma, inisial nama depan, dan tengah (bila ada), koma. Bila 

pengarang lebih dari satu orang, semua nama pengarang yang lain dituliskan dengan 
cara yang sama. 

(2) Tahun penerbitan, titik.  
(3) Judul artikel dicetak tebal (huruf pertama tiap kata ditulis dengan huruf kapital, 

kecuali kata depan dan kata penghubung), titik.  
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(4) Nama jurnal/majalah (singkatan resmi) dicetak miring, koma. 
(5) Volume dan nomor jurnal (bila ada, ditulis dalam kurung), titik dua. 
(6) Halaman-halaman tulisan tersebut (halaman awal–akhir), titik. 

Di antara tiap unsur tersebut diberi jarak satu ketukan (spasi) setelah tanda titik, koma, 
dan titik dua. Huruf pertama tiap kata diketik dengan huruf kapital, kecuali kata depan dan 
kata penghubung. 
 
Contoh:  
Turkoguz, S., 2012. Learn to Teach Chemistry Using Visual Media Tools. Chem. 

Educ. Res. Pract., 13: 401–409. (Artikel dalam jurnal tanpa nomor dan satu 
pengarang yang memiliki nama depan) 

Chase, A., Pakhira, D., dan Stains, M., 2013. Implementing Process-Oriented, Guided-
Inquiry Learning for the First Time: Adaptations and Short-Term Impacts 
on Students’ Attitude and Performance. J. Chem. Educ., 90 (4): 409–416. 
(Artikel dalam jurnal dengan nomor dan tiga pengarang) 

 
2) Penulisan sumber pustaka yang berasal dari buku dilakukan dengan mencantumkan unsur-

unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Tahun penerbitan, titik. 
(3) Judul buku (tiap kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata 

penghubung dan tiap kata dicetak miring), koma. 
(4) Kota (tempat) penerbit (pilih yang pertama bila ada beberapa nama kota penerbit), titik 

dua. 
(5) Nama penerbit, titik.  
 
Contoh:  
Slameto, 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta. 

(Buku dengan satu pengarang tanpa nama depan) 
Gulö, F., dan Perrin, C., 2012. Oxyhalogénures à Clusters Triangulaires et Octaédriques 

de Niobium, Synthèses et Caractérisations. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag 
GmbH & Co. (Buku dengan dua pengarang dengan nama depan) 

 
3) Penulisan sumber pustaka yang berasal dari buku yang disusun oleh editor (penyunting) 

dilakukan dengan mencantumkan unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Tahun penerbitan, titik. 
(3) Judul artikel (ditulis seperti penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
(4) Kata Dalam (In), nama penyunting (inisial nama depan, inisial nama tengah, koma, 

nama akhir) ditambah dengan (Ed. atau Eds.), dan titik dua. 
(5) Judul buku (dicetak miring), titik. 
(6) Kota penerbit, titik dua. 
(7) Penerbit, koma. 
(8) Halaman-halaman artikel (halaman awal dan halaman akhir), titik. 
 
Contoh: 
Asher, J., 1981. The Extination of Second Language Learning in American Schools 

and Intervention Model. Dalam H. Winitz (Ed.): The Comprehension Approach 
to Foreign Language Instruction. Rowley: Newbury House, hlm. 115–130. 
(Artikel dalam buku yang memakai editor tunggal) 
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4) Penulisan sumber pustaka yang berasal dari buku terjemahan, dilakukan dengan 

mencantumkan unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Judul buku terjemahan (tiap kata dicetak miring), titik. 
(3) Kata “Diterjemahkan oleh“, nama penerjemah (inisial nama depan, inisial nama 

tengah koma, nama akhir), koma. 
(4) Tahun penerbitan terjemahan, titik. 
(5) Kota (tempat) penerbit terjemahan (pilih yang pertama bila ada beberapa nama kota 

penerbit), titik dua. 
(6) Penerbit, titik. 
 
Contoh: 
Jorgensen, M. W., dan Phillips, L. J., Analisis Wacana: Teori & Metode. Diterjemahkan 

oleh I. Suyitno, L. Suyitno, dan Suwarna, 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Buku 
terjemahan) 

 
5) Penulisan sumber pustaka yang berasal dari buku tanpa pengarang dilakukan dengan 

mencantumkan unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama badan atau instansi (misalnya: Kemdikbud, Balai Pustaka, Ditjen Dikti, 

Republik Indonesia), koma. 
(2) Tahun penerbitan, titik. 
(3) Judul buku (dicetak miring), titik. 
(4) Kota penerbit, titik dua. 
(5) Penerbit (bisa sama dengan nama badan atau institusi), titik. 
 
Contoh: 
Unsri, 2009. Buku Pedoman Universitas Sriwijaya. Inderalaya: Penerbit Unsri. (Buku 

tanpa nama pengarang) 
 

6) Sumber pustaka yang berasal dari surat kabar ada dua macam: tulisan tanpa pengarang 
dan tulisan dengan pengarang.  
(1) Tulisan tanpa pengarang ditulis dengan mencantumkan unsur-unsur berikut secara 

berurutan. 
a. Nama surat kabar (dicetak miring), koma. 
b. Tahun penerbitan, titik. 
c. Judul tulisan (ditulis sama dengan penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
d. Tanggal, halaman, dan kolom, titik. 
 
Contoh: 
Sriwijaya Post, 2010. Pancarkan Energi Positif. 22 Juni, hlm. 3, klm. 1–3. (Tulisan 

dalam surat kabar tanpanama penulis) 
 

(2) Tulisan yang ada pengarangnya ditulis dengan mencantumkan unsur-unsur berikut 
secara berurutan. 
a. Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
b. Tahun penerbitan, titik. 
c. Judul tulisan (ditulis sama dengan penulisan judul artikel dalam jurnal), koma. 
d. Nama surat kabar (dicetak miring atau digarisbawahi), titik. 
e. Tanggal, halaman, dan kolom, titik. 
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Contoh: 
Tunggal, N., 2012. Bioetanol Generasi Kedua. Kompas, 27 April, hlm. 5, klm. 3–5. 

(Tulisan dalam surat kabar dengannama penulis) 
 

7) Penulisan sumber pustaka berupa Skripsi/Tesis/Disertasi, dan laporan hasil penelitian 
yang belum dipublikasikan dilakukan dengan mencantumkan unsur-unsur berikut secara 
berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Tahun penulisan, titik. 
(3) Judul Skripsi/Tesis/Disertasi (ditulis seperti penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
(4) Skripsi, Tesis, atau Disertasi (dicetak miring), titik. 
(5) Kota tempat lembaga berada, titik dua. 
(6) Nama lembaga yang mengesahkan/mengeluarkan, titik. 
 
Contoh: 
Cecilia, H., 2012. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Web untuk Pembelajaran 

Kesetimbangan Kimia di Kelas XI SMA Negeri 11 Palembang. Skripsi, 
Inderalaya: FKIP Unsri. (Tulisan dalam bentuk Skripsi) 

 
8) Penulisan sumber pustaka berupa unduhan dari internet dilakukan dengan mencantumkan 

unsur-unsur berikut secara berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. Jika nama penulis tidak ada maka 

nama lembaga yang dituliskan di sini. 
(2) Tahun penulisan (jika ada), titik. 
(3) Judul tulisan (ditulis seperti penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
(4) Alamat URL lengkap (digarisbawahi), titik. 
(5) Tanggal pengaksesan, titik. 
 
Contoh: 
Edutechwiki. Educational Technology. http://edutechwiki.unige.ch/en/Educational tech-

nology. Diakses pada 7 Mei 2013. (Tulisan unduhan dari internet tanpa penulis 
dan tanpa tahun terbit) 

Muhamad, A., dan Cahyono, A. N., 2011. Penelitian Pengembangan dalam Bidang 
Pendidikan. http://adinegara.com/wp-content/uploads/2011/06/makalah-R-n-
D.pdf. Diakses pada 2 Februari 2012. (Tulisan unduhan dari internet dengan 
penulis) 

 
9) Penulisan sumber pustaka berupa makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang 

tidak dipublikasikan, dilakukan dengan mencantumkan unsur-unsur berikut secara 
berurutan. 
(1) Nama pengarang ditulis seperti untuk jurnal, koma. 
(2) Tahun penulisan, titik. 
(3) Judul makalah (ditulis seperti penulisan judul artikel dalam jurnal), titik. 
(4) Disajikan dalam seminar ... atau lokakarya ... koma, tanggal … koma, dan tempat 

penyajian makalah, titik. Nama seminar dicetak miring atau digarisbawahi. 
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Contoh: 
Gulö, F., 2006. The Crystal Structure of An Octahedral Niobium Oxychloride 

Cluster Compound, Cs2GdNb6Cl15O3. Disajikan dalam Seminar Nasional HKI, 
12 September 2006, IPB Bogor. (Makalah yang disajikan dalam seminar) 
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LAMPIRAN 2: FORMAT-FORMAT UNTUK TESIS 
 
Format 2.1: Kartu Pembimbingan Tesis dalam Bahasa Indonesia 
 

 
KARTU PEMBIMBINGAN TESIS 

 
Nama Mahasiswa : ___________________________ 
NIM  : ___________________________ 
Program Studi  : ___________________________ 
Jurusan  : ___________________________ 
Judul Tesis  : ___________________________ 
    ___________________________ 
    ___________________________ 
Pembimbing 1  : ___________________________ 
Pembimbing 2  : ___________________________ 

 
 

No. Topik yang dikonsultasikan Komentar pembimbing 
Paraf dan Tanggal 
Pembimbing 1/2* 

6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
.    
.    

dst.    
 
 
        Inderalaya, tgl, bln, thn 
 
Ketua Program Studi,      Pembimbing 1/2*, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP……………      NIP…………… 
 
 
_____________ 
*pilih salah satu  
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Format 2.2: Kartu Pembimbingan Tesis dalam Bahasa Inggris 
 

 
THESIS CONSULTATION CARD 

 
Student’s Name   : ___________________________ 
Student’s Number  : ___________________________ 
Study Program   : ___________________________ 
Depatment   : ___________________________ 
Thesis’ Title   : ___________________________ 
     ___________________________ 
     ___________________________ 
Advisor 1   : ___________________________ 
Advisor 2   : ___________________________ 

 
 

No. Consulted Topic Advisor’s Comments 
Signature and Date 

Advisor 1/2* 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

.    

.    
etc.    

 
 
        Inderalaya, tgl, bln, thn 
 
Head of Study Program,      Advisor 1/2*, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP……………      NIP…………… 
_____________ 
*pilih salah satu  
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Format 2.3: Proposal Judul Tesis 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROPOSAL JUDUL TESIS 
 

Nama :………………………………………….……..… 
NIM :………………………………………….……..… 
Program Studi :…………………………………………………... 
 
Judul Tesis:  

1 ……………….……………………………………………..……….. 
2…………..……………….………………………………………….. 
3………………………..…………….……………………………….. 

 
 
Nomor judulyang disetujui : 
 
Pembimbing : 1 …………………………………… 
   2 …………………………………… 
 
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Ketua Program Studi, 
 
 
 
Nama dan Gelar 
NIP…………… 

Tembusan: 
1. Dosen Pembimbing 
2. Subbagian Akademik 
  



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

68 

Format 2.4: Halaman Muka Proposal Penelitian 
 

 
(JUDUL) 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSAL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 

oleh 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: …………….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Program Studi Magister Pendidikan ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

INDERALAYA 
TAHUN 
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Format 2.5: Persetujuan Seminar Proposal Penelitian 
 
 
 

 
 

 
 

PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 
 
 

Judul  : 
 
 
 
Nama/NIM   : 
Program Studi : 
 
 

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Proposal Penelitian yang akan dilaksanakan pada: 
 

Hari, tanggal  : 
Tempat  : Ruang 
Waktu  : Pukul 

 
 
 
Pembimbing 1,       Pembimbing 2, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................       NIP................... 

 
 

Mengetahui, 
Ketua Program Studi, 

 
 
 

Nama dan Gelar 
NIP................... 
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Format 2.6: Nilai Ujian Seminar Proposal Penelitian 
 

 
 
 
 

 
 

NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 
 
Nama  : 
NIM  : 
Program Studi : 
Jurusan  : 
Pada tanggal : 
Penguji  : 
 

No. Komponen Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) NxB 

1. Kualitas latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan 
hipotesis (bila ada), serta keterkaitan antara aspek-aspek itu 3   

2. 

a. Orisinalitas topik yang dikaji 1   
b. Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode dengan masalah 

penelitian 1   

c. Kontribusi terhadap penerapan dan/atau pengembangan ilmu 1   

3. Kesesuaian antara sistematika penulisan proposal penelitian dan 
pedomannya 1   

4. Kualitas draf instrumen, RPP, story board, skenario, media 
pembelajaran, dan lain-lain (sesuai dengan keperluan penelitian) 1   

5. 

Kemampuan menyajikan dan memertahankan  proposal penelitian secara 
lisan menggunakan bahasa yang baik dan benar (penguasaan isi proposal 
penelitian, penguasaan materi lain yang relevan, penggunaan media, dan 
argumentasi jawaban)  

2   

NILAI AKHIR =  (N X B) 10   
_______ 
Catatan: Nilai (N) diberikan dalam skala 0–10 

Nilai dari Penguji dalam  (NxB) 
Nilai diberikan dalam angka secara perseorangan 
Rambu-rambu penilaian disajikan pada Format 2.29 

 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Penguji, 
 
 
Nama dan Gelar 
NIP...................  
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Format 2.7: Rekapitulasi Nilai Ujian Seminar Proposal Penelitian 
 
 

 
 
 
 
 
 

REKAPITULASI NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 
 
 
Nama  : 
NIM  : 
Program Studi  : 
Jurusan  : 
Pada tanggal  : 

 

No. Nama Penguji Jabatan Nilai Akhir 
 (NxB) 

1.  Ketua/Pembimbing 1  

2.  Sekretaris/Pembimbing 2  

3.  Anggota  

4.  Anggota  

5.  Anggota  

Jumlah  

Rata-rata  

NILAI AKHIR  
 
 
        Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi,      Ketua Tim Penguji, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................       NIP................... 
 
 
_______ 
Catatan: 
3. Nilai akhir dinyatakan dengan huruf A atau B, (bagi yang lulus), atau tidak lulus. 
4. Lembar ini harus diserahkan kepada Ketua Program Studi segera setelah ujian mahasiswa yang 

bersangkutan selesai.  
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Format 2.8: Halaman Muka Makalah Hasil Penelitian 
 
 

(JUDUL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKALAH HASIL PENELITIAN 
 
 
 
 
 

oleh 
(Nama) 

NIM: …………….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Program Studi Pendidikan ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

INDERALAYA 
TAHUN  
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Format 2.9: Persetujuan Seminar Hasil Penelitian 
 
 

 
 
 
 
 
 

PERSETUJUAN SEMINAR HASILPENELITIAN 
 
 

Judul  : 
 
 
Nama/NIM   : 
Program Studi : 
 

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian yang akan dilaksanakan pada: 
 

Hari, tanggal  : 
Tempat  : Ruang 
Waktu  : Pukul 

 
 
 
 
Pembimbing 1,        Pembimbing 2, 
 
 
 
Nama dan Gelar       Nama dan Gelar 
NIP...................        NIP................... 

  
Mengetahui, 

Ketua Program Studi, 
 
 
 

Nama dan Gelar 
NIP................... 
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Format 2.10: Nilai Ujian Seminar Hasil Penelitian 
 

 
 
 
 
 
 

NILAI UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN 
 
Nama  : 
NIM  : 
Program Studi  : 
Jurusan  : 
Pada tanggal  :  
Penguji  : 
 

No. Komponen Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) NxB 

1. Kualitas latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan 
hipotesis (bila ada), serta kajian antara aspek-aspek itu 2   

2. 

a. Orisinalitas topik yang dikaji 1   
b. Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode dengan masalah 

penelitian 1   

c. Kontribusi terhadap penerapan dan/atau pengembangan ilmu 1   

3. Kualitas hasil: makalah, dan produk penelitian (power point, video, 
poster, dan lain-lain sesuai dengan topik/jenis penelitian) 2   

4. 
Kemampuan menyajikan dan memertahankan makalah secara tulisan 
dan lisan dengan bahasa yang baik dan benar (penguasaan isi makalah, 
penguasaan materi lain yang relevan, dan argumentasi jawaban) 

3   

NILAI AKHIR =  (N X B) 10   
_______ 
Catatan:Nilai (N) diberikan dalam skala 0–10 

Nilai dari Penguji dalam  (NxB) 
Nilai diberikan dalam angka secara perseorangan 
Rambu-rambu penilaian disajikan pada Format 2.29 

 
Inderalaya, tgl, bln, thn 
Penguji, 

 
 

Nama dan Gelar 
NIP...................  
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Format 2.11: Rekapitulasi Nilai Ujian Seminar Hasil Penelitian 
 
 

 
 
 
 
 
 

REKAPITULASI NILAI UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN 
 
Nama   : 
NIM   : 
Program Studi  : 
Jurusan   : 
Pada tanggal   : 

 

No. Nama Penguji Jabatan Nilai Akhir 
 (NxB) 

1.  Ketua/Pembimbing 1  

2.  Sekretaris/Pembimbing 2  

3.  Anggota  

4.  Anggota  

5.  Anggota  

Jumlah  

Rata-rata  

NILAI AKHIR  
 
 
        Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi,      Ketua Tim Penguji, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................      NIP................... 
 
_______ 
Catatan: 
3. Nilai akhir dinyatakan dengan huruf A, B, atau C (bagi yang lulus), atau tidak lulus. 
4. Lembar ini harus diserahkan kepada Ketua Program Studi segera setelah ujian mahasiswa yang 

bersangkutan selesai.  
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Format 2.12: Halaman Muka Draf Tesis 
 
 

(Judul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS 
 
 

oleh 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: ……….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Program Studi Magister Pendidikan ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

INDERALAYA 
TAHUN  
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Format 2.13: Persetujuan Ujian Tesis 
 

 
(Judul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS 
 
 

Oleh 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: ……….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
Program Studi Magister Pendidikan ………… 

 
 
 
 

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Magister 
 
 

Pembimbing 1,       Pembimbing 2, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................       NIP................... 

 
Mengetahui, 

Ketua Program Studi, 
 
 
 

Nama dan Gelar 
NIP................... 
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Format 2.14: Nilai Ujian Tesis 
 
 

 
 
 
 
 
 

NILAI UJIAN TESIS 
 
Nama  : 
NIM  : 
Program Studi  : 
Jurusan  : 
Ujian  : Pertama/Kedua/Ketiga) 
Pada tanggal  :  
Penguji  : 
 

No. Komponen Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) NxB 

1. 
Kualitas latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, 
dan hipotesis (bila ada), serta keterkaitan antara aspek-aspek 
itu 

2   

2 

a. Orisinalitas topik yang dikaji 1   
b. Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode 

dengan masalah penelitian 1   

c. Kontribusi terhadap penerapan dan/atau 
pengembangan ilmu 1   

3 Kesesuaian antara format/sistematika penulisan Tesis dan 
pedoman 1   

4 Publikasi ilmiah (draf atau sudah dipublikasi) 1   
5 Kemampuan menyajikan dan memertahankan Tesis secara 

tertulis dan lisan dengan menggunakan bahasa yang baik dan 
benar (penguasaan isi Tesis, penguasaan materi lain yang 
relevan, dan argumentasi jawaban). 

3   

NILAI AKHIR =  ( N x B ) 10   
_______ 
Catatan: Nilai (N) diberikan dalam skala 0–10 

Nilai dari Penguji dalam  (NxB) 
Nilai diberikan dalam angka secara perseorangan 
Rambu-rambu penilaian disajikan pada Format 2.29 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Penguji, 
 
 
Nama dan Gelar 
NIP...................  

                                                   
 Coret yang tidak perlu 
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Format 2.15: Rekapitulasi Nilai Ujian Tesis 
 
 

 
 
 
 
 
 

REKAPITULASI NILAI UJIAN TESIS 
 
Nama   : 
NIM   : 
Program Studi   : 
Jurusan   : 
Ujian   : Pertama/Kedua/Ketiga 
Pada tanggal   :  

 

No. Nama Penguji Jabatan Nilai Akhir 
 (NxB) 

1.  Ketua/Pembimbing 1  

2.  Sekretaris/Pembimbing 2  

3.  Anggota  

4.  Anggota  

5.  Anggota  

Jumlah  

Rata-rata  

NILAI AKHIR  

 
 

        Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi,     Ketua Tim Penguji, 
 
 
 
Nama dan Gelar      Nama dan Gelar 
NIP...................      NIP................... 

 
 
_______ 
Catatan: 
3. Nilai akhir dinyatakan dengan huruf A, atatu B, (bagi yang lulus), atau tidak lulus. 
4. Lembar ini harus diserahkan kepada Ketua Program Studi segera setelah ujian mahasiswa yang bersangkutan 

selesai.  

                                                   
 Coret yang tidak perlu 
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Format 2.16: Halaman Muka Tesis 
 
 

(Judul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS 
 
 

oleh 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: ………(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Program Studi Magister Pendidikan ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

INDERALAYA 
TAHUN  
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Format 2.17: Pengesahan Tesis oleh Dosen Pembimbing 
 
 

(Judul) 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS 
 
 

oleh 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: ……….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Program Studi Magister Pendidikan ………… 
 
 
 
 
 

 
 

Mengesahkan: 

Pembimbing 1,      Pembimbing 2, 
 
 
 
Nama dan Gelar     Nama dan Gelar 
NIP...................      NIP................... 

 
 

Mengetahui: 
Dekan FKIP    Ketua Program Studi Magister 
Universitas Sriwijaya,    Pendidikan .................. 
 
 
 
Nama dan Gelar    Nama dan Gelar 
NIP...................    NIP................... 
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Format 2.18: Pengesahan Tesis oleh Tim Penguji 
 
 

(Judul Tesis) 
 
 

 
(Nama Mahasiswa) 

NIM: ……….(ditulis serangkai, tidak dipisahkan) 
 

Telah diujikan dan lulus pada: 
Hari  : 
Tanggal  : 

 
 

TIM PENGUJI 
 
 

1. Ketua : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 
2. Sekretaris : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 

3. Anggota : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 

4. Anggota : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 

5. Anggota : Nama dan Gelar  Tanda tangan 

 

 

       Inderalaya, tgl, bln, thn 
 
       Mengetahui, 
       Ketua Program Studi Magister 
       Pendidikan ..................... 
      
 
 
       Nama dan Gelar 
       NIP ……………  
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Format 2.19:Pernyataan dalam Bahasa Indonesia 
 
 

PERNYATAAN 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : …............................... 
NIM : ................................... 
Program Studi : ................................... 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul“............................................................... 
........................................................................................................................................................……… 

………………………..” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan 
yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 
tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.Apabila di kemudian 
hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Tesis ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap 
keaslian karyaini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. 

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun. 
 
 

Inderalaya,tgl, bln, thn 
Yang membuat pernyataan, 
 
(tanda tangan di atas meterai 6000) 
 
Nama Mahasiswa 
NIM……………. 
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Format 2.20: Contoh Ucapan Terima Kasih 
 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memeroleh gelar Magister Pendidikan 

(M.Pd.) pada Program Studi Magister Pendidikan …………………, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Sriwijaya. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ………………….……………………… dan 

…………………………… sebagai pembimbing dalam penulisan Tesis ini. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP 

Unsri,…………………….…, Ketua Program Studi Magister Pendidikan ……..………, yang telah 

memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan Tesis ini. 

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada …………………, ……………….…, dan 

…………….…., anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan Tesis ini. 

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ………..……………., 

……….……………, yang telah memberikan bantuan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.  

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi ………………… dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 

 

 

Inderalaya, tgl, bln, thn 

Penulis, 

 

 

 

Nama penulis 
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Format 2.21: Abstrak Lepas (diketik satu spasi dan tidak ditempatkan dalam Tesis) 
 
 

Judul Tesis 
 
 

Oleh: 
Nama 

NIM: ................ 
Pembimbing:  (1)........................... 

 (2)............................ 
Program Studi Magister Pendidikan........... 

 
ABSTRAK 

Pengembangan bahan ajar berbasis web untuk pembelajaran Kesetimbangan Kimia telah dilakukan 
dan diterapkan di kelas XI IPA SMA Negeri 11 Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan metode R 
& D (penelitian dan pengembangan). Kevalidan bahan ajar ini dinilai oleh tiga pakar yakni ahli materi, 
ahli pedagogik, dan ahli media. Kevalidan materi memiliki nilai sebesar 50 dengan kategori baik, 
kevalidan pedagogik memiliki nilai sebesar 47 dengan kategori baik, dankevalidan media memiliki 
nilai sebesar 21 dengan kategori sangat baik. Kepraktisan bahan ajar ini dilihat dari skor rata-rata 
angket pada tahap one to one dan small group. Skor rata-rata kepraktisan adalah 3,32 dengan kategori 
sangat baik. Keefektifan bahan ajar ini tampak dari tes hasil belajar yang dilakukan pada tahap field 
test. Berdasarkan tes ini, 81,08 % siswa memeroleh nilai lebih besar dari 70. Hal ini menunjukkan 
bahwa bahan ajar ini tergolong efektif untuk digunakan dalam pembelajaran Kesetimbangan Kimia. 
Kata kunci:  Pengembangan, bahan ajar, kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 
 

 

Format 1.22: Format abstrak dalam makalah, draf Tesis dan Tesis (diketik satu spasi) 
 

ABSTRAK 
Pengembangan bahan ajar berbasis web untuk pembelajaran Kesetimbangan Kimia telah dilakukan 
dan diterapkan di kelas XI IPA SMA Negeri 11 Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan metode R 
& D (penelitian dan pengembangan). Kevalidan bahan ajar ini dinilai oleh tiga pakar yakni ahli materi, 
ahli pedagogik, dan ahli media. Kevalidan materi memiliki nilai sebesar 50 dengan kategori baik, 
kevalidan pedagogik memiliki nilai sebesar 47 dengan kategori baik, dankevalidan media memiliki 
nilai sebesar 21 dengan kategori sangat baik. Kepraktisan bahan ajar ini dilihat dari skor rata-rata 
angket pada tahap one to one dan small group. Skor rata-rata kepraktisan adalah 3,32 dengan kategori 
sangat baik. Keefektifan bahan ajar ini tampak dari tes hasil belajar yang dilakukan pada tahap field 
test. Berdasarkan tes ini, 81,08 % siswa memeroleh nilai lebih besar dari 70. Hal ini menunjukkan 
bahwa bahan ajar ini tergolong efektif untuk digunakan dalam pembelajaran Kesetimbangan Kimia. 
Kata kunci:  Pengembangan, bahan ajar, kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 
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Format 2.23: Undangan Ujian Seminar Proposal, dan Hasil Penelitian, serta Tesis 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nomor :........................ 
Lamp : 1 (satu) Berkas 
Perihal : Undangan Ujian ........................... 
 
Kepada  : Yth.Bapak/Ibu ....................... 
 
Dengan hormat, 
Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Seminar Proposal Penelitian / 
Seminar Hasil Penelitian / Ujian Tesis* mahasiswa berikut. 
 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Tesis : 
Pembimbing : 1.  
  2.  
 
Yang akan dilaksanakan pada: 
Hari,Tanggal : 
Pukul  : 
Tempat : 
 
Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Mengetahui,       Inderalaya, tgl, bln, thn 
Pembantu Dekan I,      Ketua Program Studi, 

 
 
 

Nama dan Gelar    Nama dan Gelar 
NIP...................    NIP................... 
  

                                                   
Pilih salah satu dari:Seminar Proposal Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, atau Ujian Tesis 
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Format 2.24: Daftar Dosen yang Diundang 
 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR DOSEN YANG DIUNDANG 
Dalam Seminar Proposal Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Tesis1 

 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Tesis : 
 
 
Pembimbing : 1.  
  2.  
 
 
Yang dilaksanakan pada: 
Hari, Tanggal : 
Pukul : 
Tempat : 
 

 
No. Nama Tanda Tangan 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

   
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui,      Ketua Program Studi, 
Pembantu Dekan I,     
 
 
 
Nama dan Gelar    Nama dan Gelar 
NIP...................    NIP................... 

  

                                                   
1 Pilih salah satu yang sesuai 
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Format 2.25: Daftar Hadir Dosen Penguji 
 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR HADIR DOSEN PENGUJI 
Dalam Seminar Proposal Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Tesis1 

 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Tesis : 
Pembimbing : 1.  
  2.  
 
Yang dilaksanakan pada: 
Hari, Tanggal : 
Pukul : 
Tempat : 

 
No. Nama Tanda Tangan 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

   
 
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui,      Ketua Program Studi, 
Pembantu Dekan I, 

 
 
 

Nama dan Gelar    Nama dan Gelar 
NIP...................    NIP...................  

                                                   
1 Pilih salah satu yang sesuai 
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Format 2.26: Daftar Hadir Mahasiswa 
 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Dalam Seminar Proposal Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Tesis1 

 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Tesis : 
Pembimbing : 1.  
  2.  
 
Yang dilaksanakan pada: 
Hari, Tanggal : 
Pukul : 
Tempat : 
 

 
No. Nama Tanda Tangan 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

   
 
 
 

Inderalaya, tgl, bln, thn 
Mengetahui,      Ketua Program Studi, 
Pembantu Dekan I,     

 
 
 

Nama dan Gelar    Nama dan Gelar 
NIP...................    NIP................... 

  

                                                   
1 Pilih salah satu yang sesuai 



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

90 

Format 2.27: Berita Acara Ujian Tesis 
 

 
 
 
 
 
 

BERITA ACARA UJIAN TESIS 
 
Pada hari ini …………… tanggal …………..…. bulan …………. tahun ………, bertempat di 
……………. kami telah melaksanakan ujian Tesis mahasiswa berikut. 
 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Tesis : 
 
Berdasarkan hasil ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS*) 
dengan nilai A / B / C / D / E) sebagaimana tertera dalam daftar nilai ujian terlampir. 
 
Ujian tersebut berlangsung dengan baik dengan catatan sebagai berikut: 
……………………………..……………………………………………………………….........
............…………………………..……………………….............................................................
......................................................................................................................……………….. 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 
 

Tim Penguji: 
 

No. Nama Jabatan Penguji Tanda Tangan 

1.  Ketua 1. 

2.  Sekretaris 2. 

3.  Anggota 3. 

4.  Anggota 4. 

5.  Anggota 5. 
 
  

                                                   
 Lingkari salah satu yang sesuai 
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Format 2.28: Bukti Perbaikan Tesis 
 

 
 
 
 
 
 

BUKTI PERBAIKAN TESIS 
 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 
mahasiswa berikut. 
 
Nama : 
NIM : 
Program Studi : 
Jurusan : 
Judul Tesis : 
 
 
telah melakukan perbaikan Tesis sesuai dengan saran-saran yang disampaikan pada saat ujian 
dan diizinkan menjilid Tesis. 
 
 

Tim Penguji: 
 

No. Nama Jabatan Penguji Tanda Tangan 

1.  Ketua 1. 

2.  Sekretaris 2. 

3.  Anggota 3. 

4.  Anggota 4. 

5.  Anggota 5. 
 

 
Inderalaya, tgl, bln, thn 
Ketua Program Studi, 
 
 
 
Nama dan Gelar 
NIP................... 
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Format 2.29: RAMBU-RAMBU PENILAIAN TESIS 
 
A. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN TESIS 
 
Komponen 1: Kualitas latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan hipotesis (bila ada) 
serta keterkaitan antara aspek-aspek itu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 LB, RM, TP, dan hipotesis sangat berkualitas, dan terdapat 

keterkaitan yang padu antara aspek-aspek itu. 
86—100 

2 LB, RM, TP, dan hipotesis berkualitas, dan terdapat keterkaitan 
yang padu antara aspek-aspek itu. 

71—85 

3 LB, RM, TP, dan hipotesis kurang berkualitas, dan kurang terdapat 
keterkaitan yang padu antara aspek-aspek itu. 

56—70 

4 LB, RM, TP, dan hipotesis tidak berkualitas, dan tidak terdapat 
keterkaitan yang padu antara aspek-aspek itu. 

41—55 

 
Komponen 2a: Orisinalitas topik yang dikaji 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Masalah penelitian belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain 

sebelumnya. 
86—100 

2 Masalah penelitian sudah pernah diteliti, tetapi ada perubahan 
variabel, metode, dan lokasi penelitian. 

71—85 

3 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel yang sama, 
tetapi ada perubahan metode dan lokasi penelitian. Atau, masalah 
penelitian sudah pernah diteliti dengan metode yang sama, tetapi 
ada perubahan variabel dan lokasi penelitian. 

56—70 

4 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel dan 
metode yang sama, tetapi ada perubahan lokasi. 

41—55 

 
Komponen 2b: Konsistensi dan kesesuaian pemilihan metode dengan masalah penelitian 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang tinggi, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tepat. 

86—100 

2 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang cukuptinggi, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah cukup 
tepat. 

71—85 

3 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang rendah, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah kurang tepat. 

56—70 

4 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang sangat rendah, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tidak 
tepat. 

41—55 

 
Komponen 2c: Kontribusi terhadap penerapan dan/atau pengembangan ilmu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 

ilmu tinggi. 
86—100 
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2 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu cukup tinggi. 

71—85 

3 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu agak rendah. 

56—70 

4 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu tidak ada. 

41—55 

 
Komponen 3: Kesesuaiannya dengan gaya selingkung dan penggunaan bahasa tulis 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 

dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis sesuai dengan 
ragam tulis ilmiah. 

86—100 

2 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 
dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang sesuai 
dengan ragam tulis ilmiah. 

71—85 

3 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) kurang 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

56—70 

4 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) tidak 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis tidak 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

41—55 

 
Komponen 4: Penguasaan isi proposal penelitian, kemampuan memertahankan dan menjawab 
pertanyaan penguji secara logis, serta sikapnya dalam menerima masukan/kritik/saran. 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Menguasai seluruh isi proposal dan dapat menjawab dengan 

argumentasi yang logis semua pertanyaan penguji, serta bersikap 
terbuka dalam menerimasaran/masukan 

86—100 

2 Menguasai sebagian besar isi proposal dan dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sebagian besar pertanyaan penguji, serta 
bersikap terbuka dalam menerima saran/masukan 

71—85 

3 Menguasai sebagian besar isi proposal dan dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sedikit pertanyaan penguji, serta bersikap 
kurang terbuka dalam menerimasaran/masukan 

56—70 

4 Tidak menguasai isi proposal dan tidak dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sebagian besar pertanyaan penguji, serta 
bersikap kurang terbuka dalam menerima saran/masukan 

41—55 

 
 
 
B. SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS 
 
Komponen 1: Kualitas latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan hipotesis (bila ada), 
hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta keterkaitan antara aspek-aspek itu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran sangat 

berkualitas, dan terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-aspek 
itu. 

86—100 

2 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran 
berkualitas, dan terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-aspek 
itu. 

71—85 
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3 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran kurang 
berkualitas, dan kurang terdapat keterkaitan yang padu antara 
aspek-aspek itu. 

56—70 

4 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran tidak 
berkualitas, dan tidak terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-
aspek itu. 

41—55 

 
Komponen 2a: Orisinalitas topik yang dikaji 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Masalah penelitian belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain 

sebelumnya. 
86—100 

2 Masalah penelitian sudah pernah diteliti, tetapi ada perubahan 
variabel, metode, dan lokasi penelitian. 

71—85 

3 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel yang sama, 
tetapi ada perubahan metode dan lokasi penelitian. Atau, masalah 
penelitian sudah pernah diteliti dengan metode yang sama, tetapi 
ada perubahan variabel dan lokasi penelitian. 

56—70 

4 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel dan 
metode yang sama, tetapi ada perubahan lokasi. 

41—55 

 
Komponen 2b: Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode dengan masalah penelitian 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang tinggi, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tepat. 

86—100 

2 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang cukuptinggi, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah cukup 
tepat. 

71—85 

3 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang rendah, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah kurang tepat. 

56—70 

4 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang sangat rendah, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tidak 
tepat. 

41—55 

 
Komponen 2c: . Kontribusi terhadap penerapan dan/atau pengembangan ilmu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 

ilmu tinggi. 
86—100 

2 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu cukup tinggi. 

71—85 

3 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu agak rendah. 

56--70 

4 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu tidak ada. 

41—55 
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Komponen 3: Kesesuaiannya dengan gaya selingkung dan penggunaan bahasa tulis 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 

dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis sesuai dengan 
ragam tulis ilmiah. 

86—100 

2 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 
dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang sesuai 
dengan ragam tulis ilmiah. 

71—85 

3 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) kurang 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

56—70 

4 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) tidak 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis tidak 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

41—55 

 
Komponen 4: Kualitas hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan lainnya) 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 

lainnya) sangat berkualitas. 
86—100 

2 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 
lainnya) berkualitas. 

71—85 

3 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 
lainnya) tidak berkualitas. 

56—70 

4 Hasil/produk (makalah, power point, materi video, poster, dan 
lainnya) sangat tidak berkualitas atau tidak ada sama sekali. 

41—55 

 
Komponen 5: Kemampuan menyajikan dan memertahankan makalah hasil penelitian secara lisan 
menggunakan bahasa yang baik dan benar (penguasaan isi hasil penelitian, penguasaan materi lain 
yang relevan, penggunaan media, dan argumentasi jawaban) 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Menguasai seluruh isi makalah hasil penelitian dan dapat menjawab 

dengan argumentasi yang logis semua pertanyaan penguji, serta 
bersikap terbuka dalam menerimasaran/masukan 

86—100 

2 Menguasai sebagian besar isi makalah hasil penelitian dan dapat 
menjawab dengan argumentasi yang logis sebagian besar 
pertanyaan penguji, serta bersikap terbuka dalam menerima 
saran/masukan 

71—85 

3 Menguasai sebagian besar isi makalah hasil penelitian dan dapat 
menjawab dengan argumentasi yang logis sedikit pertanyaan 
penguji, serta bersikap kurang terbuka dalam 
menerimasaran/masukan 

56—70 

4 Tidak menguasai isi makalah hasil penelitian dan tidak dapat 
menjawab dengan argumentasi yang logis sebagian besar 
pertanyaan penguji, serta bersikap kurang terbuka dalam menerima 
saran/masukan 

41—55 

 
 
C. UJIAN TESIS 
 
Komponen 1: Kualitas latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan hipotesis (bila ada), 
hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta keterkaitan antara aspek-aspek itu 
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No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran sangat 

berkualitas, dan terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-aspek 
itu. 

86—100 

2 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran 
berkualitas, dan terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-aspek 
itu. 

71—85 

3 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran kurang 
berkualitas, dan kurang terdapat keterkaitan yang padu antara 
aspek-aspek itu. 

56—70 

4 LB, RM, TP, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran tidak 
berkualitas, dan tidak terdapat keterkaitan yang padu antara aspek-
aspek itu. 

41—55 

 
Komponen 2a: Orisinalitas topik yang dikaji 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Masalah penelitian belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain 

sebelumnya. 
86—100 

2 Masalah penelitian sudah pernah diteliti, tetapi ada perubahan 
variabel, metode, dan lokasi penelitian. 

71—85 

3 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel yang sama, 
tetapi ada perubahan metode dan lokasi penelitian. Atau, masalah 
penelitian sudah pernah diteliti dengan metode yang sama, tetapi 
ada perubahan variabel dan lokasi penelitian. 

56—70 

4 Masalah penelitian sudah pernah diteliti dengan variabel dan 
metode yang sama, tetapi ada perubahan lokasi. 

41—55 

 
Komponen 2b: Konsistensi dan kesesuaian penggunaan metode dengan masalah penelitian 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang tinggi, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tepat. 

86—100 

2 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang cukuptinggi, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah cukup 
tepat. 

71—85 

3 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang rendah, serta 
motode yang digunakan untuk memecahkan masalah kurang tepat. 

56—70 

4 Antara masalah, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data terdapat tingkat konsistensi yang sangat rendah, 
serta motode yang digunakan untuk memecahkan masalah tidak 
tepat. 

41—55 

 
Komponen 2c: Kontribusi terhadap penerapan dan/atau pengembangan ilmu 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 

ilmu tinggi. 
86—100 

2 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu cukup tinggi. 

71—85 
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3 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu agak rendah. 

56--70 

4 Kontribusi penelitian terhadap penerapan dan/atau pengembangan 
ilmu tidak ada. 

41—55 

 
Komponen 3: Kesesuaiannya dengan gaya selingkung dan penggunaan bahasa tulis 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 

dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis sesuai dengan 
ragam tulis ilmiah. 

86—100 

2 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) sesuai 
dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang sesuai 
dengan ragam tulis ilmiah. 

71—85 

3 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) kurang 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis kurang 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

56—70 

4 Gaya selingkung penulisan (format, pengutipan, perujukan) tidak 
sesuai dengan buku pedoman dan penggunaan bahasa tulis tidak 
sesuai dengan ragam tulis ilmiah. 

41—55 

 
Komponen 4: Kualitas hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan lainnya) 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 

lainnya) sangat berkualitas. 
86—100 

2 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 
lainnya) berkualitas. 

71—85 

3 Hasil/produk (makalah, power point, materi, video, poster, dan 
lainnya) tidak berkualitas. 

56—70 

4 Hasil/produk (makalah, power point, materi video, poster, dan 
lainnya) sangat tidak berkualitas atau tidak ada sama sekali. 

41—55 

 
Komponen 5: Kemampuan menyajikan dan memertahankan tesis secara lisan menggunakan bahasa 
yang baik dan benar (penguasaan isi hasil penelitian, penguasaan materi lain yang relevan, 
penggunaan media, dan argumentasi jawaban) 
 

No. URAIAN RENTANG NILAI 
1 Menguasai seluruh isi tesis dan dapat menjawab dengan 

argumentasi yang logis semua pertanyaan penguji, serta bersikap 
terbuka dalam menerimasaran/masukan 

86—100 

2 Menguasai sebagian besar isi tesis dan dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sebagian besar pertanyaan penguji, serta 
bersikap terbuka dalam menerima saran/masukan 

71—85 

3 Menguasai sebagian besar isi tesis dan dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sedikit pertanyaan penguji, serta bersikap 
kurang terbuka dalam menerimasaran/masukan 

56—70 

4 Tidak menguasai isi tesis dan tidak dapat menjawab dengan 
argumentasi yang logis sebagian besar pertanyaan penguji, serta 
bersikap kurang terbuka dalam menerima saran/masukan 

41—55 
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BAB 3  PEDOMAN PENULISAN 
ARTIKEL DAN MAKALAH 

 
 
3.1 Pengertian Artikel dan Makalah  

Artikel dan makalah merupakan karya tulis ilmiah sebagaimana halnya Skripsi dan 
Tesis. Sistematika penulisan Artikel dan Makalah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.  
1) Judul  
2) Nama dan Alamat Penulis 
3) Abstrak dan Kata Kunci  
4) Pendahuluan  
5) Metode  
6) Hasil dan Pembahasan (termasuk Ilustrasi: gambar, tabel, grafik, foto, diagram, dan lain-

lain) •  
7) Kesimpulan  
8) Saran (opsional)  
9) Daftar Pustaka  
10) Ucapan Terima Kasih (opsional)  
 
3.2 Artikel (dimuat dalam jurnal/majalah ilmiah) 

Artikel ilmiah dapat berupa artikel hasil penelitian dan artikel kajian konseptual 
(tinjauan kritis). Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Penulisan artikel 
dilakukan dengan menggunakan pengolah kata Microsoft Word dengan huruf arial ukuran 11, 
spasi 1,5, jarak tepi 2 cm di semua tepi, rumus dan persamaan ditulis dengan Microsoft 
Equation, jumlah halaman 10-15 halaman, ukuran kertas A4, dalam satu kolom. 

Sistematika penulisan artikel adalah sebagai berikut. 
 

1) Judul 
a) Spesifik;  
b) Jelas;  
c) Ringkas;  
d) Informatif;  
e) Menggambarkan substansi atau isi dari tulisan;  
f) Menggugah rasa untuk membaca;  
g) Tidak perlu diawali dengan kata penelitian/analisis/ studi, kecuali kata tersebut 

merupakan pokok bahasan. Dimungkinkan ada judul utama diikuti dengan penjelasan 
judul (subjudul). 
 

2) Nama dan Alamat Penulis  
a) Nama Penulis  

(1) Dituliskan dengan jelas;  
(2) Lengkap tanpa menyebutkan gelar;  
(3) Nama asli, bukan nama samaran;  
(4) Penulisan nama tidak disingkat, bila penyingkatan nama, harus mengikuti kaidah 

dan konsisten.  
(5) Nama penulis utama berada pada urutan paling depan. 

b) Alamat Penulis  
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(1) Alamat instansi/lembaga tempat penulis bekerja, berkaitan erat dengan 
kompetensi, tanggung jawab, afiliasi, dan konsekuensi yuridis yang akan diemban 
oleh lembaga asal penulis;  

(2) Dimungkinkan lebih dari satu, misal saat sabatikal di laboratorium dan alamat 
instansi lain, yang dicantumkan terlebih dahulu adalah alamat instansi dimana 
penelitian dilakukan.  

(3) Penulis lebih dari satu orang:  
- dengan alamat yang sama: pencantuman satu alamat telah dianggap cukup 

untuk mewakili alamat penulis lainnya.  
- alamat yang berbeda: pencantuman alamat harus disebutkan semuanya. 

(4) Untuk korespondensi dilengkapi alamat lengkap instansi, dan pos-el (e-mail), 
nomor telepon/fax instansi maupun penulis. 
 

3) Abstrak dan Kata Kunci  
a) Abstrak  

(1) Permasalahan pokok;  
(2) Alasan apa penelitian/tinjauan, ulasan/review, dan kajian dilakukan; 
(3) Bagaimana penelitian/ tinjauan, ulasan/review, dan kajian dilakukan, 

menggunakan metode apa;  
(4) Pernyataan singkat apa yang telah dilakukan atau apa hasil dan prospeknya. 
(5) Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan;  
(6) Abstrak ditulis menerus (1 paragraf, bukan paragraf-paragraf dan bukan 

“subheading”; tanpa acuan  
(7) Tanpa footnote/kutipan pustaka;  
(8) Tanpa singkatan/akronim;  
(9) Periksakan Bahasa Inggrisnya ke ahli English 
(10) Bersifat mandiri (stand alone) 
(11) Paling banyak memuat 200 kata dalam bahasa Inggris dan 250 kata dalam bahasa 

Indonesia atau yang ditentukan oleh editor. 
b) Kata kunci  

(1) Merupakan kata/istilah yang paling menentukan/mempengaruhi/paling inti dalam 
Karya Tulis Ilmiah (KTI); 

(2) Mengandung pengertian suatu konsep;  
(3) Mengandung cukup informasi untuk indexing dan membantu dalam penelusuran. 
(4) Dapat berupa kata tunggal dan kata majemuk dan terdiri antara 3–5 kata.  
(5) Lazimnya dimulai dari yang paling umum dan penting dalam isi KTI. 
(6) Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia dengan tujuan 

agar hasil penelitian, tinjauan, ulasan, dan kajian perlu disebarluaskan baik pada 
cakupan nasional maupun internasional.  

(7) Apabila KTI ditulis di luar bahasa Indonesia dan Inggris, maka penulisan abstrak 
dan kata kunci dalam bahasa Inggris harus tetap ada. 

 
4)  Pendahuluan 

a) Latar belakang  
(1) Menjelaskan fenomena antara lain: teknis/sosial/kultural aktual bermasalah yang 

penting untuk diteliti/ditinjau/diulas/dan dikaji serta alasan ilmiah atau 
merepresentasikan teori yang didukung acuan pustaka. 

(2) Perlu ada review mengenai penelitian/tinjauan/ulasan/dan kajian terkait yang 
pernah dilakukan sendiri maupun orang lain dan menjelaskan perbedaan dengan 
penelitian yang sedang dijalankan.  
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b) Permasalahan atau Rumusan Masalah  
(1) Semua bidang ilmu (dalam penelitian) fenomena yang ada wajib dikaitkan dengan 

konsep ilmu pengetahuan. 
(2) Permasalahan yang terjadi diidentifikasikan dengan pertanyaanpertanyaan 

penelitian. 
c) Tujuan dan Manfaat penelitian, tinjauan, ulasan/review, dan kajian 

(1) Berisi atau menggambarkan tujuan dan manfaat dari penelitian/tinjauan, 
ulasan/review, dan kajian yang akan diperoleh dan keterkaitannya dengan apa 
yang telah dilaporkan/diperoleh sebelumnya.  

(2) Tujuan disampaikan secara spesifik.  
d) Hipotesis (bila ada dapat dicantumkan)  

(1) Tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis.  
(2) Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan 

penelitian. 
(3) Hipotesis dan operasionalisasi konsep mutlak diperlukan khususnya dalam 

penelitian kuantitatif.  
e) Tinjauan Pustaka/Tinjauan Teoritis/Landasan Teori 

(1) Teori-teori yang mendukung atau yang relevan dengan kegiatan penelitian yang 
dilakukan.  

(2) Penyajian scientific method atau landasan teori memerlukan acuan pustaka yang 
kuat, tajam dan mutakhir.  

(3) Cara menyitir/mengutip pernyataan peneliti/penulis harus mengikuti ketentuan 
yang berlaku, yaitu sistem penomoran atau catatan perut (pengacuan berkurung).  

(4) Tinjauan pustaka dibuat dengan mengemukakan hasil penelitian atau buku yang 
membahas subjek atau pendekatan teoritis yang sama sudah dilakukan orang lain 
atau penulis sendiri. 
 

5)  Metode 
a) Didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris, dan sistematis dengan 

sasaran hasil penelitian dan yang mutakhir. 
b) Perlu acuan pustaka, apabila sudah pernah dipublikasikan sebelumnya, mencerminkan 

seberapa valid metode yang digunakan.  
c) Mengemukakan cara bagaimana peneliti menangani penelitiannya, mulai dari dimensi 

“pendekatan”, cara data dikumpulkan, dan cara menganalisis datanya.  
d) Harus jelas sehingga dapat diulang oleh pembaca (resep). Metode yang mengacu pada 

orang lain tidak perlu ditulis ulang, sebutkan sumbernya, kecuali kalau ada modifikasi, 
perlu dijelaskan modifikasinya. 

e) Metode mencakup uraian dan penjelasan sebagai berikut.  
– Penjelasan mengenai bahan dan peralatan serta metode yang digunakan (termasuk 

pisau analisis).  
– Deskripsi/uraian mengenai prosedur yang dilakukan, meliputi:  

f) Penentuan/penetapan parameter/variabel;  
g) Metode pengumpulan data (sampling method);  
h) Metode pengolahan dan analisis data. 

– Cantumkan rumusan matematisnya sehingga hasil numeriknya bisa dicek. 
– Jelaskan cukup rinci sehingga metode ini dapat diulangi (repeatability). 
 

6)  Hasil dan Pembahasan 
a) Penampilan/pencantuman/tabulasi data hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai 

dengan metodologi;  



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

101 

b) Analisis dan evaluasi terhadap data tersebut sesuai dengan formula hasil kajian teoritis 
yang telah dilakukan; 

c) Diskusikan atau kupas hasil analisis dan evaluasi, terapkan metode komparasi, 
gunakan persamaan, grafik, gambar dan tabel agar lebih jelas;  

d) Berikan interpretasi terhadap hasil analisis dan bahasan untuk memperoleh jawaban, 
nilai tambah, dan kemanfaatan terkait dengen permasalahan dan tujuan penelitian.  

e) Merupakan hasil analisis fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan tema 
sentral kajian, hasil yang diperoleh dapat berupa deskriptif naratif, angkaangka, 
gambar/tabel, dan suatu alat. 

f) Penulisan runut diawali dari pemeriksaan data (verifikasi dan/atau validasi), mengulas 
struktur dan hubungan antar kelompok, analisisnya, interpretasi hasil berdasar teori 
dan tidak bergeser dari alur yang telah ditetapkan oleh hipotesis.  

g) Hasil analisis berbentuk interpretasi (jika kualitatif); statistik atau tabulasi epsilon (jika 
kuantitatif).  

h) Hasil harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Berisi tentang penjelasan 
perbandingan hasil dengan hal lain yang memiliki kaitan maupun bagian dari suatu 
keragaman masalah yang telah dipublikasikan oleh orang lain, atau hasil dari 
penelitian sebelumnya jika merupakan rangkaian dari suatu kegiatan penelitian.  

i) Pembahasan ditulis dengan ringkas dan fokus kepada interpretasi dari hasil yang 
diperoleh, BUKAN pengulangan dari bagian hasil. 

j) Acuan pustaka dimunculkan bila harus membandingkan hasil atau pembahasan 
dengan publikasi sebelumnya.  

k) Hindari penyajian ilustrasi berwarna, kecuali jika warna mengandung arti dan 
keterangan ilustrasi memakai huruf yang jelas terbaca serta notasi yang lazim dan 
konsisten memakai notasi satuan. 

l)  Ilustrasi: merupakan rangkuman dari hasil aktivitas/kegiatan penelitian yang dapat 
berupa tabel gambar, foto, dan sebagainya.  

m) Tabel dan gambar: harus memiliki judul dan diikuti detail eksperimen dalam “legend” 
yang harus dapat dimengerti tanpa harus membaca manuskrip.  

n) Pemakaian citra: harus disebutkan tahun dan sumber produknya, gambar dari acuan 
harus disebutkan sumbernya.  

o) Garis pada grafik: harus jelas terlihat berbeda satu dengan yang lain bila lebih dari satu 
kurva. 

p) Foto: tekstur yang jelas, kontras dapat menyajikan informasi selengkapnya. (300 dpi) 
 

7)  Simpulan 
(1) Merupakan bagian akhir suatu tulisan ilmiah, diperoleh dari hasil analisis dan 

pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti, BUKAN tulisan 
ulang dari pembahasan, BUKAN ringkasan.  

(2) Disampaikan secara singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk 
penyampaian butir-butir kesimpulan secara berurutan.  

(3) Kesimpulan khusus berasal dari analisis, sedangkan kesimpulan umum adalah hasil 
generalisasi atau keterkaitan dengan fenomena serupa di wilayah lain yang diacu dari 
publikasi terdahulu.  

(4) Harus menjawab pertanyaan dan permasalahan riset yang diungkapkan pada 
pendahuluan. 

(5) Pada produk peta, disampaikan pada keterangan (bila memang ada pembahasan 
sebelumnya). 

(6) Segitiga konsistensi yang penting untuk dipenuhi (masalah-tujuan-kesimpulan harus 
konsisten), sebagai upaya check dan recheck. 
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8) Saran (Opsional) 

Dapat berisi rekomendasi akademik atau tindak lanjut nyata atas kesimpulan yang 
diperoleh. 
 

9)  Daftar Pustaka 
(1) Disusun berdasarkan aturan masing-masing lembaga penerbit/publikasi ilmiah, ada 

perbedaan istilah + cara, namun arti sama, + mengacu standar international 
(2)  Alasan perbedaan cara penyusunan daftar pustaka oleh masingmasing lembaga 

penerbit/publikasi ilmiah: untuk mempermudah pencantuman, efisiensi ruangan 
tulisan dan efisiensi & kemudahan pada penelusuran kembali melalui berbagai cara.  

(3) Yang dijadikan acuan (hanya yang diacu yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka), 
acuan dari hasil komunikasi langsung: tidak dimasukkan di daftar acuan.  

(4) Kemutakhiran pustaka acuan dilihat dari tahun publikasi pustaka acuan: paling lama 
dalam kurun lima tahun terakhir, tergantung bidang. 

(5) Semakin banyak daftar pustaka yang diacu dari jurnal ilmiah terakreditasi/terbaru/ 
internasional, mutu tulisan semakin bagus.  

(6) Terlalu banyak mengutip dari tulisan sendiri: kurang baik, kecuali untuk bahan orasi 
ilmiah (minimal 30%).  

(7) Semakin banyak sumber acuan primer (dibandingkan misalnya dengan textbook), 
semakin tinggi bobot dan mutu suatu tulisan. 

(8) Persentase jumlah sumber acuan primer: berjumlah paling sedikit sepuluh sumber 
acuan dalam tulisan.  

(9) Format penulisan dengan indeks nama maupun angka/nomor dapat diterima 
tergantung kelaziman dan batasannya disarankan: pemberian nomor indeks, 
berdampak pada efisiensi ruangan (halaman) dan kemudahan penelusuran tanpa 
harus terpaku pada urutan alfabetis. 

(10) Pada produk peta, bila ada acuannya, harus dicantumkan pada lembar keterangan. 
(11) Sistem penulisan Daftar Pustaka, disarankan merujuk kepada sistem American 

Psychological Association (APA). 
 

3.3 Makalah  
Makalah merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang memiliki ciri sebagai berikut. 

Makalah berdasarkan nilai keilmiahannya bersifat obtyektif, tidak memihak, berdasarkan 
fakta, sistematis dan logis. Salahsatu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk 
meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan 
sistematis. Berdasarkan sifat dan jenis penalarannya, makalah dapat dibedakan menjadi tiga 
macam yaitu: makalah deduktif, makalah induktif dan makalah campuran.makalah deduktif 
merupakan makalah yang yang penulisannya didasarkan pada kajian teori yang relevan 
dengan masalah yang dibahas. Makalah induktif merupakan yang ditulis berdasarkan data 
empiris di lapangan. Makalah campuran merupakan jenis makalah yangditulis berdasarkan 
gabungan kajian teoritis dan data empiris. Berdasarkan jumlah halaman makalah dapat 
dibedakan menjadi makalah panjang dan makalah pendek. Makalah panjang melebihi 20 
halaman. 

Isi dan Sistematika makalah. Secara garis besar makalah panjang terdiri atas tiga 
bagian yakni: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian tersebut dipaparkan sebagai 
berikut 
. 
Bagian awal 

Halaman sampul 



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

103 

Daftar isi 
Daftar tabel dan Gambar (jika ada) 
 

Bagian Inti 
Pendahuluan 
Latar belakang penulisan makalah 
Masalah atau topik bahasan 
Tujuan penulisan makalah 
Teks Utama 
Penutup 
 

Bagian Akhir 
Daftar Pustaka 
Lampiran (jika ada) 

 
Berdasarkan tujuan penulisannya, makalah dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni: 

makalah orasi ilmiah, makalah kenaikan jabatan, dan makalah seminar. 
 

1) Makalah Orasi Ilmiah. 
Makalah ini disampaikan dalam rapat senat terbuka FKIP Universitas Sriwijaya pada 

acara tunggal kegiatan pelepasan alumni baru.  
Ketentuan: 
- Makalah ditulis menggunakan pengolah kata Microsoft Word dengan huruf arial ukuran 

10, spasi 1, jarak tepi 1,5 cm di semua tepi, rumus dan persamaan ditulis dengan Microsoft 
Equation, jumlah halaman 10-15 halaman, ukuran kertas B5, dalam satu kolom. 

- Isi makalah bersifat ilmiah populer, dan berkaitan dengan bidang/minat keilmuan orator 
- Makalah orasi disampikan untuk durasi 20 sampai 30 menit 
 
2) Makalah Seminar Kenaikan Jabatan 
 Merupakan karya ilmiah bidang kependidikan yang relevan dengan tugas pokok dan 
merupakan makalah yang secara khusus dibuat untuk keperluan seminar kenaikan jabatan di 
lingkungan FKIP Universitas Sriwijaya. 
Ketentuan: 
- Makalah ditulis menggunakan pengolah kata Microsoft Word dengan huruf Times New 

Roman ukuran 12, spasi 1,5, jarak tepi 3 cm di semua tepi, rumus dan persamaan ditulis 
dengan Microsoft Equation, jumlah halaman 10-15 halaman, ukuran kertas A4, dalam satu 
kolom, dan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit 
(TPAK) Universitas Sriwijaya. 

- Isi makalah bersifat analisis kritis tentang masalah yang disajikan secara ilmiah dengan 
sistematika dan format artikel konseptual (bukan penelitian), dilengkapi dengan daftar 
rujukan. 
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3) Makalah Seminar 
 Merupakan karya ilmiah berbentuk makalah yang disusun untuk dipresentasikan 
dalam seminar ilmiah di lingkungan FKIP Universitas Sriwijaya 
Ketentuan: 
- Makalah ditulis menggunakan pengolah kata Microsoft Word dengan huruf Times New 

Roman ukuran 12 pt, spasi 1,5, jarak tepi 3 cm di semua tepi, rumus dan persamaan ditulis 
dengan Microsoft Equation, jumlah halaman 10-15 halaman, ukuran kertas A4, dalam satu 
kolom. 

- Isi makalah dapat berupa (a) analisis kritis tentang masalah yang disajikan secara ilmiah 
dengan sistematika dan format artikel konseptual (bukan penelitian), dilengkapi dengan 
daftar rujukan. (b) hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan ditulis dalam 
sistematika dan format artikel hasil penelitian. 
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Lampiran 1. Surat Tugas 
 


