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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Landasan Pemikiran 

Pendirian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok tidak bisa 

terlepas dari peran dan dedikasi dari Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak 

Pembantu Gubernur Wilayah Pembangunan III. Sumatera Barat, Bapak 

Bupati/Walikota dan Bapak Ketua DPRD dari Kota Solok, Kabupaten Solok. 

Kota Sawahlunto, Kabupaten Sawah Lunto, Sijunjung, dan Kabupaten Tanah 

Datar serta Bapak Kepala Balai Penelitian Tanaman Pangan (BALITAN) 

Sukarami. Pada tanggal 20 Mei 1984 didirikan dua Sekolah Tinggi yaitu 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi 

Pertanian (STP). Selanjutnya didirikan lagi Fakultas Ekonomi (FEKON) dan 

terakhir Fakultas Hukum (FHUK). Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad 

Yamin Sarjana Hukum sebagai Badan Penyelenggara, kemudian mendirikan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diberi nama Universitas Mahaputra 

Muhammad Yamin (UMMY) Solok yang terdiri dari 4 Fakultas yang dibina, 

yaitu: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas 

Ekonomi, dan Fakultas Hukum. 

Adapun Visi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yaitu menjadi 

universitas unggul dan berkualitas dengan lulusan yang beriman dan bertaqwa, 

cerdas, dan terampil, mandiri dan mampu bersaing ditingkat Nasional dan 

Internasional pada tahun 2031. Misi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin 

yaitu: 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan 

sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 

2.  Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan publikasi ilmiah dalam 

skala Nasional dan Internasional. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi 

ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

4. Menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai 

pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. 



 

5. Meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi. 

6. Meningkatkan kerjasama Nasional dan Internasional dibidang pendidikan 

dan penelitian. 

7. Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kualifikasi nasional dan 

internasional. 

8. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan 

kualifikasi yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. 

Tujuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yaitu: (1) Membentuk 

manusia yang cakap, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa serta 

bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan (2) 

menumbuhkan pribadi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan, yang mampu 

memangku jabatan negara atau kegiatan dalam masyarakat yang membutuhkan 

pendidikan dan pengajaran berdasarkan pengetahuan. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) mempunyai Visi sebagai 

berikut : “ Menjadi Fakultas yang berkualitas di tingkat nasional pada bidang 

Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan keimanan dan 

ketagwaan kepada Tuhan yang Maha Esa pada tahun 203 ” 

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan 

sesuai dengan standar nasional Pendidikan Tinggi. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan publikasi ilmiah dalam 

skala nasional dan internasional 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi 

kepada pemberdayaan masyarakat, melalui penerapan hasil penelitian dan 

inovasi di bidang pendidikan. 

4. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan 

transparan  



 

5. Berpartisipasi dalam meningkatkan kerjasama Nasional dan Internasional 

di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

6. Meningkatkan kompetensi tenaga edukatif dan non edukatif sesuai dengan 

kualifikasi yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. 

7. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan secara 

berkala. 

 

B. Tujuan Penyusunan Buku Panduan 

Buku ini disusun untuk memberikan panduan umum kepada mahasiswa 

dalam menulis skripsi. Hadirnya panduan ini diharapkan dapat menciptakan 

kesamaan persepsi dalam menulis skripsi dari segi ruang lingkup, karakteristik, 

dan format penulisannya di kalangan civitas akademika Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. 

C. Ruang Lingkup Buku Panduan 

Ruang lingkup yang dibahas dalam buku panduan ini meliputi: landasan 

pemikiran dan tujuan dari penulisan skripsi, persyaratan, bahasa,   sistematika, 

proses, teknis penulisan skripsi, tata cara, persyaratan pelaksanaan ujian 

skripsi, kriteria kelulusan ujian, ujian ulang, dan penelitian ulang. 



 

BAB II 

PERSYARATAN, BAHASA, 

DAN TEKNIK PENULISAN TUGAS AKHIR 

 

A. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir (TA) 

1. Batasan 

Tugas akhir adalah karya tulis mahasiswa yang menunjukan kulminasi 

proses berfikir ilmiah, kreatif, integratif, dan sesuai dengan disiplin ilmunya 

yang disusun untuk memenuhi persyaratan kebutuhan studi dalam program dan 

jenjang pendidikan yang ada di lingkungan Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahaputra 

Muhammad Yamin, untuk jenjang program S1 diberi nama “skripsi”. 

2. Bentuk 

Bentuk tugas akhirnya berupa skripsi. Skripsi adalah laporan hasil 

penelitian yang ditulis mahasiswa sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh 

mahasiswa sebagai salah satu persyaratan akhir pelulusan program pendidikan 

sarjana stara satu (S1). Sebagai karya puncak atau karya monumental, 

sangatlah logis kalau penulisan skripsi ini memerlukan tenaga dan pikiran 

ekstra bagi yang bersangkutan, terutama bagi yang kurang terbiasa atau kurang 

mampu tulis-menulis. 

B. Tujuan Penulisan Tugas akhir 

  Tujuan penulisan tugas akhir adalah memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa agar dapat memformulasikan ide, konsep, pola pikir dan 

kreativitasnya yang dikemas secara terpadu dan komprehensif dan dapat 

mengkomunikasikan dalam format yang lazim digunakan dikalangan 

masyarakat ilmiah. 

  Suatu yang sulit dalam menulis laporan penelitian adalah "memulai 

menulis" suatu laporan penelitian (Bungin, 2010:278). Dengan demikian, maka 

berbagai hal menyangkut menulis karya ilmiah dan laporan penelitian dimulai 

dari keberanian penelitian memulai menulis. Jadi, tiga hal yang membantu 

seseorang untuk berani menulis karya ilmiah adalah: (1) memulai menulis, (2) 

menulis apa yang bisa ditulis, dan (3) menulis dari hal yang paling mudah 

ditulis. 



 

C. Persyaratan Administratif 

  Mahasiswa yang mengajukan usulan untuk penyusunan Tugas Akhir (TA) 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif. 

2. Telah menyelesaikan perkuliahan 5 (lima) semester dengan tabungan 

minimal 100 sks. 

3. Memiliki IPK minimal 2,75. 

4. Sudah lulus atau sedang mengambil mata kuliah yang menunjang 

penyusunan skripsi seperti Menulis Karya Ilmiah dan kelompok mata 

kuliah Metodologi Penelitian. 

5. Bersedia meneliti dan menulis skripsi tentang permasalahan kebahasaan, 

matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pendidikan ekonomi yang 

dituangkan dalam bentuk kontrak antara prodi dan mahasiswa (format 

kontrak ditentukan oleh prodi). 

D. Bahasa 

  Tugas akhir ditulis dengan Bahasa Indonesia baku atau bahasa lain yang 

ditetapkan oleh program studi. 

E.Teknik Penulisan 

 Mahasiswa penyusun skripsi harus mengikuti ketentuan pengetikan dan 

cara penulisan sebagai berikut. 

1. Pengetikan 

a. Kertas dan ukuran 

Naskah TA diketik pada kertas HVS ukuran A4 (21,5 cm x 29 

cm) ketentuan rata atas 4 cm, kanan 4 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm 

dengan berat kertas 80 gram dan berwarna putih. Apabila digunakan 

kertas khusus, seperti kertas millimeter untuk grafik, kertas kalkir 

untuk bagan, dan sejenisnya, boleh di luar batas ukuran dan dilipat 

sesuai dengan ukuran kertas naskah. 

b. Sampul 

Sampul luar menggunakan karton tebal dan dilapis plastik 

bening. Warna sampul sesuai dengan rumpun ilmu masing-masing 

prodi, yaitu: Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Bahasa 



 

Inggris berwarna biru, Program Studi Pendidikan Matematika dan 

Biologi berwarna pink, dan Program Studi Pendidikan Ekonomi 

berwarna orange.  

c. Spasi 

1. Jarak antara dua baris pengetikan TA adalah dua spasi. Khusus 

untuk nama bab, judul tabel, dan judul gambar yang lebih dari satu 

baris diketik dengan jarak satu spasi. 

2. Abstrak diketik satu spasi. 

3. Daftar pustaka diketik dengan jarak satu spasi, sedangkan jarak 

antara dua pustaka (sumber) diketik dalam dua spasi. 

d. Batas Tepi 

Batas tepi pengetikan skripsi/makalah mengikuti ketentuan 

yaitu: tepi atas: 4 cm, tepi bawah: 3 cm, tepi kiri: 4 cm,  dan tepi 

kanan: 3 cm. 

e. Alinea Baru 

Pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan keenam dari tepi 

kiri. 

f. Bab, Sub-sub, dan Anak Sub-bab 

1. Nama bab diketik dengan huruf kapital dengan jarak 4 cm dari tepi 

atas. 

2. Nomor urut bab ditulis dengan huruf Romawi dan ditulis di tengah- 

tengah kertas di  atas nama bab. 

3. Sub-bab dan Nomor Sub-bab dimulai dari batas tepi kiri. Huruf 

awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Nomor sub-bab 

ditulis dengan huruf kapital. 

4. Anak sub-bab dimulai dari batas tepi kiri. Huruf awal setiap kata 

ditulis dengan huruf kapital. Nomor anak sub-bab ditulis dengan 

angka Arab. 

g. Penggunaan Huruf 

Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

dengan ukuran 12. 

 



 

2. Cara Penulisan 

a. Penomoran 

1) Penomoran Halaman 

Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan atas, dua spasi atau 1 

cm di atas baris pertama teks. Nomor halaman menggunakan angka 

arab, dimulai dari bab pendahuluan. Halaman-halaman sebelumnya 

seperti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar menggunakan angka romawi kecil. Khusus untuk halaman 

yang memuat judul bab, nomor halaman diletakkan di tengah 

bawah halaman, dua spasi atau 1 cm di bawah baris terakhir. 

2) Sistem Penomoran 

A ............................................. 

   1............................................. 

      a............................................. 

         1) .............................................      

             a) ............................................. 

         (1) ............................................. 

                                                (a) ............................................. 

3) Penomoran Matematis 

Jika di dalam skripsi terdapat sejumlah persamaan matematis, 

penomoran menggunakan angka Arab yang dituliskan di antara 

tanda kurung dan diacu dalam teks. 

  

b. Huruf Miring (Italics) 

Huruf miring digunakan untuk judul buku, nama terbitan berkala, atau 

nama publikasi lain, istilah kosakata atau kalimat dalam bahasa asing 

yang masuk ke dalam teks, huruf, kosakata, frase, atau kalimat sebagai 

aspek linguistik, nama spesies atau varietas dalam ilmu biologi, dan 

huruf yang digunakan untuk simbol-simbol dalam statistika atau 

aljabar. 

 

 



 

c. Penyajian Tabel dan Gambar 

1) Tabel 

a) Penulisan kata tabel dimulai dari tepi kiri, diikuti nomor tabel, 

tanda titik, dan judul tabel. 

b) Nomor tabel menggunakan angka arab, ditulis secara urut tanpa 

memperhatikan dalam bab mana tabel disajikan. 

c) Tabel dibedakan dalam dua macam yaitu tabel dalam teks dan 

tabel dalam lampiran. Tabel dalam lampiran menggunakan 

urutan penomoran tersendiri, tidak menyambung nomor tabel 

dalam teks. 

d) Setiap tabel harus disajikan pada halaman yang sama, 

meskipun harus memodifikasi ukuran huruf. 

e) Tulisan tabel, nomor tabel, dan nama tabel diletakkan di atas 

tabel 

f) Jika tabel dikutip dari suatu sumber maka di bawah tabel 

dituliskan referensinya. 

2)  Gambar 

Gambar meliputi foto, grafik, diagram, peta, bagan, skema dan 

yang sejenisnya. Penyajian gambar mengikuti ketentuan sebagai 

berikut. 

a) Tulisan gambar, nomor gambar, dan nama gambar diletakkan  

di bawah gambar; 

b) Nomor gambar ditulis menggunakan angka Arab, ditulis 

secara urut tanpa memperhatikan dalam Bab mana gambar 

disajikan; 

c) Setiap gambar disajikan dalam halaman yang tidak terpisah; 

d) Jika gambar dikutip dari suatu sumber maka di bawah gambar 

dituliskan referensinya. 

 

 

 

 



 

d. Pengutipan 

1)  Kutipan Langsung 

a) Kutipan langsung yang terdiri dari lima baris atau lebih, 

diketik dengan jarak satu spasi, dimulai lima ketukan dari 

margin kiri 

Contoh: 

Menurut Aleks (2003: 45) Kesukaran dalam mempelajari 

matematika terutama disebabkan oleh beberapa faktor yang 

berkaitan dengan hakekat matematika, antara lain: 

(1) matematika merupakan bidang studi yang didominasi 

oleh lambang- lambang sehingga tingkat abstraksinya 

lebih tinggi dibandingkan bidang studi lainnya. (2) 

matematika merupakan bidang studi yang hirarkis, 

dengan pengertian bahwa dengan kemampuan untuk 

suatu satuan bahasan menurut pemahaman satuan-satuan 

bahasan sebelumnya, (3) bentuk sajian isi pengajaran 

matematika dalam buku teks yang digunakan pada 

umumnya menampilkan kesimpulan deduktif yang 

ditemukan para matematikawan. 

 

b) Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari lima baris, 

dimasukkan        dalam teks, diketik dua spasi seperti ketikan teks, 

dan diawali serta diakhiri dengan tanda petik (” ”). 

Contoh: 

Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (1995:4) bahwa 

“Mengajar adalah suatu aktivitas yang mengorganisasi atau 

mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses 

belajar”. 

c) Kutipan langsung dapat juga dilakukan dengan 

menghilangkan beberapa bagian dari kalimat, maka pada 

bagian kalimat yang dihilangkan tersebut diberi titik 

sebanyak tiga buah ( ).  

Contoh : 

Menurut Mulyasa (2006:27) setiap peserta didik memiliki 



 

perbedaan yang unik …, dan perhatian yang berbeda–beda. 

Latar belakang keluarga, latar belakang sosial ekonomi, dan 

lingkungan, membuat peserta didik berbeda dalam aktivitas, 

kreativitas, intelegensi, dan kompetensinya. Guru seharusnya 

dapat mengidentifikasi perbedaan individual peserta didik, 

dan menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri 

kelasnya, dari ciri–ciri individual yang menjadi karakteristik 

umumlah seharusnya guru memulai pembelajaran. 

d) Kutipan langsung dapat pula dilakukan dengan menghilangkan 

satu kalimat atau lebih, maka bagian dari kalimat yang 

dihilangkan itu diganti dengan titik-titik sepanjang satu baris. 

 

Contoh : 

Menurut Farida (2000: 131) analysis cost benefit merupakan 

alternatif analisis yang baik dengan membandingkan biaya dan 

manfaatnya bila dibandingkan 

.…………………………………………………………………

……………. Manfaat pendidikan sering diterjemahkan 

menjadi apa yang akan diperoleh atau ke dalam uang yang harus 

dibayar untuk pelayan pendidikan. 

e) Kutipan langsung dapat pula dilakukan dengan memberikan 

penjelasan tambahan atau menggaris bawahi pada bagian 

tertentu yang dianggap penting, maka pengutip harus 

memberikan keterangan. Keterangan yang diberikan tersebut 

ditulis di antara dua kurung. 

Contoh : 

Mulyasa (2006:49) mengemukakan bahwa “Kematangan 

emosi guru akan berkembang sejalan dengan pengalaman 



 

bekerja, selama dia mau memanfaatkan pengalamannya” (garis 

bawah dari pengutip). 

2)  Kutipan Tidak Langsung 

 Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama 

persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran 

dari sumber yang dikutip dalam kalimat yang disusun sendiri 

oleh pengutip. Kutipan tersebut  ditulis dua spasi. 

Contoh: 

Menurut Mulyasa (2006: 69-92) keterampilan mengajar 

merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks yang 

terdiri dari delapan kete- rampilan dasar mengajar yang harus 

dikuasai oleh guru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang 

kreatif dan menyenangkan. 

3)  Penulisan Sumber Pengutipan 

 

a. Cara Menulis Sumber Kutipan 

Sumber tulisan langsung ditulis dengan menyebutkan nama 

pengarang,  tahun terbit, dan nomor halaman yang dikutip. 

Contoh: 

Menurut Mulyasa (2006: 36), guru harus mampu bertindak dan 

mengambil keputusan secara tepat, tepat waktu, dan tepat 

sasaran, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan 

peserta didik, tidak    menunggu perintah atasan atau kepala sekolah. 

b. Cara Menulis Nama Pengarang 

Penulisan nama pengarang adalah dengan mendahulukan nama 

belakangnya. 

Contoh : 

(1) Kutipan yang diambil dari buku yang dikarang oleh 

Benyamin S. Bloom dan J.T. Hastings, 1971, maka cara 

penulisan sumbernya dalam    kutipan adalah: 



 

Menurut Bloom dan Hastings (1971:15-17) 

 

(2) Kutipan yang diambil dari buku yang dikarang oleh 

Yuyun S. Suriasumantri (1986: 145) maka cara penulisan 

sumbernya dalam kutipan adalah: 

Suriasumantri (1986:145) mengemukakan bahwa.. 

 

e. Penulisan Daftar Pustaka 

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

pustaka diurutkan secara alfabetis menurut nama pengarang dan tidak 

perlu menggunakan                nomor urut. Apabila pemilik nama tersebut 

berperan sebagai penyunting buku, dibelakang namanya diberi tanda 

(ed). 

1) Penulisan Buku 

Penulisan mengikuti urutan: nama pengarang, tahun 

penerbitan, judul  buku, tempat penerbitan, dan nama penerbit. 

Penulisan nama pengarang    diawali dengan nama akhir pengarang, 

yaitu nama keluarga (Surname). Nama lain atau huruf  singkatannya 

(inisials) ditulis di belakang nama akhir  tadi dan    dipisahkan dengan 

koma. Inisial ditandai dengan titik di belakangnya. 

Contoh : 

a) Buku dengan pengarang satu orang 

Contoh : 

Oliva, Peter F. (1992). Developing the Curriculum. 3rd.ed. 

New York: Harper Collins. 

Prawirowardoyo.(1996). Meteorologi. Bandung : ITB. 

 

b) Buku dengan pengarang dua orang 

Contoh : 

Strunk, W., Jr., & E.B. White, (1979). The Elements of Style. 3rd. 

ed. New York: Macmillan. 

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

York : Prentice Hall. 

 

c) Buku dengan pengarang tiga orang 

Contoh : 

Nadler, D., M.K. Gerstein, & R.BShaw.(1992) .  



 

Organizational  Architecture: Design for Changing 

Organizations. San Francisco: Jossey-Bass. 

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

Path to Corporate Renewal. Boston : Harvard Bussiness School 

Press. 

d) Buku dengan pengarang lebih dari tiga orang 

Contoh : 

Mohran, A.M. et al.(1989). Large-scale Organizational 

Change. San Francisco : Josse-Bassy. 

Senge, Peter. et. al. (2000). School that Learn. New York: 

Dubleday. 

 

e) Buku yang disunting 

Contoh : 

Popkewitz, Thomas S. & Fendler, Lynn (eds). (1999). Critical 

Theories in Education. New York: Routledge. 

 

f) Buku yang direvisi 

Contoh : 

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

Science. rev.ed. New York : Academic Press. 

 

g) Buku yang diterjemahkan 

Contoh : 

Luria. R. (1969). The Mind of a Maemonist  (L. Solotaroff. 

Terjemahan). New York: Avon Books. Buku asli diterbitkan 

tahun 1965. 

 

2)  Artikel Jurnal 

Penulisan artikel dalam jurnal mengikuti urutan: nama 

pengarang,tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, nomor jurnal 

dan halaman. 

Contoh : 

a) Artikel dengan satu pengarang 

As’ari, Abdurrahman. (2001). Penggunaan Strategi Pemampatan 

dalam Pembelajaran Matematika. Jurnal MIPA (Nomor 1 tahun 

30). Hlm. 1-14. 

b) Artikel dengan dua pengarang 

Sarmino dan Husain Haikal. (2001). Segi Kultural Religius 

Perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Jurnal Penelitian 

dan Evaluasi. 4(III). Hlm. 103-121. 

c) Artikel Majalah  

Contoh: 



 

Tatang Iskarna. (2002). Diaspora dan Post Kolonialisme. 

Ekspresi. Hlm. 20-21 

 

d) Artikel Surat Kabar  

Contoh: 

Islam, Agama Populer atau Elitis. Kompas, 6 September 2002. 

Hlm. 4 (konsisten penggunaan APA) 

 

e) Penelitian, Tesis, Disertasi yang diterbitkan  

Contoh: 

Foster-Havercamp. M.E. (1982). “An Analysis of the Relationship 

betweer. Preservice Teacher Training and Directed Teaching 

Performance” Doctoral dissertation. University of Chicago. 1981. 

Dissertation Abstract International. 42.4409A. 

 

f) Penelitian, Tesis, Disertasi yang tidak diterbitkan 

 Contoh: 

Suparno, dkk. (1988). “Studi Experimental Metode Membaca 

PQRST dan  Metode Membaca STUDY terhadap Mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS IKIP Padang” 

Laporan Penelitian. UNP. 

Firman. (2001). “Daya Prediksi Nilai Rapor dan STTB 

terhadap Prestasi  Belajar Jalur PMDK FPTK UNP.” Tesis tidak 

diterbitkan. PPs-UNP. 

Blosser, P.E.1998. Teaching Problem Solving-Secondary 

School Science, 

(http://www.ed.gov/databases/ERIC_Didests/ed309049.html, 

diakses 25 Maret 2001). 

3. Etika Penulisan 

  Etika adalah suatu aturan/norma yang seringkali tidak memiliki 

sanksi hukum, tetapi wajib ditaati oleh pihak yang profesinya tercakup 

dalam aturan tersebut. Falsafah moral yang berfungsi sebagai pedoman 

dan tolak ukur terhadap apa yang baik dan apa yang buruk. Sifat etika 

penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran (honesty), bebas dari plagiarisme, 

menjunjung hak cipta, keabsahan (validity), dan keterandalan (reliability: 

accuracy and consistency). Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang 

harus dimiliki oleh peneliti dan penulis. Kode etik penelitian dan karya 

ilmiah ini memberikan gambaran dan batasan tentang hak dan kewajiban 

peneliti ataupun subjek penelitian. Pertimbangan-pertimbangan etis yang 

http://www.ed.gov/databases/ERIC_Didests/ed309049.html


 

perlu dipenuhi oleh penyusun skripsi antara lain sebagai berikut. 

a. Kejujuran Akademik 

Kejujuran merupakan dasar untuk menegakkan kebenaran, 

termasuk menegakkan dan membangun kebenaran ilmiah sangat 

diperlukan kejujuran.  Kejujuran merupakan nilai nurani (lubuk hati 

yang paling dalam) yang hakikatnya tidak bisa dibuat-buat, tetapi bisa 

ditempa melalui pendidikan moral atau mental, kemudian diperkaya 

dengan ilmu pengetahuan.  Suatu kejujuran yang hakiki hanya diketahui 

secara pasti oleh diri sendiri dan oleh Allah, sedangkan orang lain 

hanya bisa mengetahui ekspresi dari kejujurannya itu.  Hanya diri 

sendiri dan Allah yang benar-benar tahu bahwa materi yang 

dikemukakan dalam bentuk kalimat ataupun data pada karya tulisnya 

itu asli milik dirinya atau bersumber dari karya tulis orang lain.   

Kadang-kadang seorang peneliti ingin mengemukakan kalimat 

(konsep, teori, ataupun pernyataan) serta data (baik gambar maupun 

angka) yang bersumber dari tulisan orang lain, namun tidak tahu cara 

merujuk sumber secara benar.  Di sinilah diperlukan ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan tata tulis; membuat kalimat yang benar, 

mengutip kalimat baik kutipan langsung maupun kutipan tidak 

langsung, mengutip gambar dan/atau angka, dan lain sebagainya. Di 

dalam menulis skripsi, ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh seorang 

peneliti yaitu: (a) mencantumkan secara jelas semua sumber yang 

dijadikan acuan atau dimanfaatkan dalam kajian dan memperoleh izin 

penggunaan apabila diperlukan, (b) penyusun skripsi harus melaporkan 

kajiannya sesuai dengan hal yang sebenarnya. 

b. Keterbukaan 

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan harus bisa bermanfaat bagi 

para pembacanya dan khalayak umum serta dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian-penelitian yang selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti harus 

terbuka untuk membagikan hasil data penelitian, ide, alat, atau sumber 

daya penelitian terhadap para pembaca. Peneliti juga harus terbuka 

terhadap saran dan kritik dari pembaca meskipun terdapat beberapa 



 

perbedaan pendapat. 

c. Tidak memaksa dan merugikan subjek 

Apabila subjek kajian adalah manusia, partisipasi subjek harus 

bersifat sukarela. Subjek tidak boleh dipaksa, disinggung perasaannya, 

atau dirugikan secara material atau nonmaterial. 

d. Menjaga kerahasiaan subjek  

Menjaga keamanan dan keselamatan subjek dengan tidak 

mempublikasikan nama dan identitas subjek yang dikaji, kecuali seizin 

yang bersangkutan.  



 

5 

BAB III 

PENYUSUNAN DAN PENYELESAIAN SKRIPSI 

 

A. Sistematika 

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, perlu diperhatikan dalam 

penyusunannya. Oleh karena itu, sistematika skripsi yang baik dan benar 

sangat diperlukan. Secara garis besar skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu awal, isi, dan akhir. Berikut ini merupakan sistematika skripsi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMMY Solok antara lain : 

1. Bagian Awal  

a. Sampul 

Sampul skripsi memuat judul, nama Universitas, nama kota, dan tahun 

penyelesaian. Contoh sampul dapat dilihat pada lampiran 9. 

b. Halaman Perantara 

Halaman perantara berupa halaman putih kosong sebagai perantara 

antara sampul dan halaman judul. 

c. Halaman Judul 

Halaman judul sama dengan sampul dan dicetak pada kertas wangi. 

d. Berita Acara Ujian Komprehensif 

Halaman ini memuat logo, nama Universitas, Fakultas, nama, NPM, 

Jurusan, Program Studi, judul skripsi, tanggal ujian, waktu ujian, tempat 

ujian, lulus dengan nilai, dan terdiri dari dosen pembimbing 1 dan 2, 

serta 3 orang dosen penguji. Contoh berita acara ujian komprehensif 

dapat dilihat pada Lampiran 15. 

e. Tanda Persetujuan Skripsi 

Halaman ini memuat tanda persetujuan skripsi dari dekan, pembimbing 

I, dan pembimbing II. Contoh tanda persetujuan skripsi dapat dilihat 

pada Lampiran 13. 

f. Surat Pernyataan 

Untuk contoh Surat Pernyataan harus memakai materai asli 10.000 dan 

dapat dilihat pada Lampiran 14. 

 



 

g. Abstrak 

Secara umum abstrak disusun dengan urutan: kata ABSTRAK, judul 

skripsi, nama peneliti, NIM, emailnya, bentuk tulisan, program studi, 

institusi, kota, tahun penyelesaian studi dan isi abstrak. Isi abstrak 

ditulis satu spasi dalam satu paragraf dengan jumlah maksimal 200 

kata. Abstrak berisikan uraian tentang ringkasan masalah penelitian, 

tujuan, metode, hasil penelitian, dan simpulan. Contoh format abstrak 

dapat dilihat pada Lampiran 10. 

h. Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi informasi secara garis besar mengenai maksud 

penulisan skripsi serta terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

berjasa dalam penulisan skripsi. Jumlah halaman tidak lebih dari 2 

halaman dan pada bagian akhir ditulis kota, bulan, dan tahun 

pelaksanaan ujian. 

i. Daftar Isi 

Daftar isi memuat halaman persetujuan, halaman pengesahan, abstrak, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel/daftar, gambar/daftar lampiran, 

judul Bab dan Sub Bab, dan daftar pustaka. Contoh daftar isi dapat 

dilihat pada Lampiran 19. 

j. Daftar Tabel 

Apabila di dalam skripsi terdapat beberapa tabel perlu dibuat daftar 

tabel yang memuat nomor urut dan judul tabel beserta nomor halaman 

tabel. Contoh daftar tabel dapat dilihat pada Lampiran 16. 

k. Daftar Gambar 

Apabila ada beberapa gambar, daftar gambar berisi nomor urut, judul 

gambar, dan nomor halaman tempat gambar tersebut disajikan. Contoh 

daftar gambar dapat dilihat pada Lampiran 17. 

l. Daftar Lampiran 

Apabila ada beberapa lampiran, daftar lampiran berisi nomor urut, nama 

lampiran, dan nomor halaman lampiran disajikan. Contoh daftar 

lampiran dapat dilihat pada Lampiran 18. 

 



 

2. Bagian Isi  

Bagian ini memuat isi skripsi yang disajikan dalam bentuk bab, 

sub- bab, dan anak sub-bab. Uraian bagian tersebut sebagai berikut. 

BAB I  terdiri dari Pendahuluan, dalam hal ini penulis 

menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat 

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. Di dalam latar 

belakang masalah dijelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi 

dilakukannya penelitian dan sekaligus mengantarkan pembaca pada 

masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, dalam bagian ini dikemukakan 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan baik kesenjangan teoritik 

ataupun kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. 

Menurut Rofi'uddin (2003:28), di dalam latar belakang masalah ini 

dipaparkan secara ringkas tentang teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan 

seminar, dan diskusi ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi 

yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, 

masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih 

kokoh. Bahan yang digunakan untuk menulis bagian latar belakang dapat 

berupa tinjauan  dari sudut ekonomis, pendidikan, filsafat, atau teoritis. 

Bahan lain yang juga perlu dimanfaatkan adalah hasil penelitian sejenis 

yang dilakukan sebelumnya.  

BAB II terdiri dari Landasan teori, yaitu bab yang menguraikan 

tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-

sumber lain yang mendukung penelitian ini. Di dalam melakukan kegiatan 

penelitia itu terdapat dua kemungkinan bentuk kegiatan (Semi, 1993:6-7). 

Pertama, penelitian yang dilakukan dengan berpegang atau bertolak dari 

teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian menggunakan teori itu, 

mungkin saja sifatnya memperkaya teori itu dengan contoh-contoh, atau 

menunjukkan dalam kondisi apa teori tersebut kurang tepat dan perlu 

dimodifikasi. Kedua, adalah penelitian yang sifatnya memperkaya ilmu itu 

sendiri dengan jalan mencari dan menemukan teori-teori baru yang sesuai 

atau relevan dengan kondisi dan situasi.  



 

BAB III terdiri dari Metodologi penelitian, yaitu bab yang 

menguraikan tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. Landasan metodologi yaitu 

landasan yang berupa tata aturan kerja, dalam penelitian dan bertujuan 

untuk membuktikan jawaban yang dihasilkan (Pradopo, dkk, 2001:14). 

Penelitian menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti (Arikunto, 2008:2). 

BAB IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab 

yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang 

telah diperoleh. 

BAB V terdiri dari simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi 

simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian. 

3.   Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 

a. Kepustakaan 

Kepustakaan memuat daftar nama buku, jurnal, laporan penelitian, dan 

sumber lain yang digunakan. Untuk daftar pustaka hanya didaftarkan 

semua pustaka yang memang diacu dalam usulan penelitian dan disusun 

ke bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama (Mahsun, 

2005:79). 

b. Lampiran 

Lampiran memuat bahan-bahan penunjang yang digunakan dalam 

penulisan skripsi. Lampiran dapat berupa surat izin penelitian, 

instrumen, data, rumus-rumus dan perhitungan statistik yang dipakai, 

prosedur perhitungan dan hasil ujicoba instrumen, dan catatan lapangan. 

 

 



 

B.  Proses Penyusunan Skripsi 

Adapun proses penyusunan skripsi antara lain. 

1. Mahasiswa menghubungi Penasehat Akademik (PA) untuk melakukan 

pengecekan jumlah sks yang telah ditempuh dan meminta 

rekomendasi untuk diizinkan menyusun skripsi. Mahasiswa berkonsultasi 

dengan PA tentang rencana judul dan permasalahan yang akan dibahas 

dalam proposal skripsi. 

2. Mahasiswa melaksanakan observasi awal ke lokasi yang direncanakan 

sebagai tempat melaksanakan penelitian. 

3. Mahasiswa mengajukan sinopsis dari proposal ke Penasehat Akademik 

dengan melampirkan surat bukti telah melaksanakan observasi awal dari 

tempat observasi. 

4. Mahasiswa menyerahkan sinopsis dari proposal yang sudah disetujui PA 

kepada tim seleksi proposal yang ditunjuk oleh Pimpinan Prodi (Tim 

seleksi ditunjuk berdasarkan pendekatan bidang kajian dengan bidang 

keahlian tim). 

5. Draf yang sudah disetujui oleh tim seleksi proposal diajukan pada ketua 

Prodi untuk ditetapkan pembimbing dan mengajukan penetapan SK 

pembimbing kepada dekan FKIP UMMY Solok. 

6. Pembimbing pertama adalah seorang sarjana, dengan jabatan fungsional 

serendah-rendahnya lektor atau yang telah mencapai gelar magister 

dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau yang telah mencapai 

gelar Doktor. Pembimbing pertama bertanggung jawab mengenai 

kelayakan isi dan sistematika penulisan 

7. Pembimbing kedua adalah seorang sarjana dengan jabatan fungsional 

serendah-rendahnya asisten ahli. Pembimbing kedua bertanggung jawab 

mengenai format penulisan dan lain-lain. 

8. Ketua prodi mengadministrasikan judul skripsi dalam daftar pembimbing. 

9. Mahasiswa mengambil perlengkapan bimbingan ke prodi berupa: (1) 

buku/blangko lembaran konsultasi dengan pembimbing, (2) 

buku/blangko daftar hadir mengikuti seminar, (3) surat penunjukan 

pembimbing untuk pembimbing, dan (4) buku pedoman penulisan skripsi. 



 

10. Surat penunjukan pembimbing diserahkan ke pembimbing beserta 

proposal dan melakukan bimbingan untuk memenuhi syarat mengikuti 

seminar proposal. Setiap kali mengadakan konsultasi dengan dosen 

pembimbing, mahasiswa diharuskan membawa buku-buku yang dijadikan 

sebagai literatur terkait permasalahan yang diteliti, serta membawa 

lembar/buku konsultasi dan meminta pembimbing untuk menandatangani 

lembar/buku tersebut sebagai indikator kemajuan proses bimbingan. 

11. Jika dalam 2 bulan mahasiswa tidak mampu menyelesaikan proposal, 

maka masalah atau judul skripsi yang sedang disusun, harus  

dikonsultasikan kembali dengan PA. 

12. Setelah proposal disetujui dan ditandatangani oleh kedua dosen 

pembimbing, mahasiswa mendaftarkan diri kepada tim seminar proposal 

untuk seminar proposal, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. Membayar biaya administrasi seminar 

b. Memperlihatkan bukti bimbingan 

c. Memperlihatkan bukti mengikuti seminar (minimal 8 kali seminar) 

d. Memperlihatkan bukti proposal yang telah disetujui pembimbing 

13. Mahasiswa mengajukan seminar selambat-lambatnya 1 minggu sebelum 

jadwal pelaksanaan seminar dengan membawa proposal yang telah 

ditanda tangani oleh kedua pembimbing. 

14. Pelaksanaan waktu (jadwal) seminar akan ditentukan lebih lanjut oleh 

Ketua Prodi dengan memperhatikan kalender akademik UMMY Solok. 

Seminar proposal dihadiri oleh (1) Pembimbing (minimal  satu orang), (2) 

Penguji (tiga orang) yang ditentukan oleh Ketua Prodi, dan (3) mahasiswa 

(minimal 15 orang). 

15. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seminar proposal skripsi, seterusnya 

melaksanakan penelitian dan melanjutkan penyelesaian skripsi di bawah 

bimbingan dosen pembimbing. Setiap kali mengadakan konsultasi dengan 

dosen pembimbing, mahasiswa diharuskan membawa buku-buku yang 

dijadikan sebagai literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta 

membawa lembar/buku konsultasi dan meminta pembimbing untuk 

menandatangani lembar/buku tersebut sebagai indikator kemajuan proses 



 

bimbingan. 

16. Apabila proses bimbingan tidak dapat berjalan efektif, bukan karena 

kesalahan mahasiswa, maka mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Ketua 

Prodi tentang kemungkinan pergantian pembimbing, baik yang bersifat 

sementara maupun permanen. 

 

C. Permohonan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi 

1. Mahasiswa yang telah selesai menyusun skripsi dan mendapat 

persetujuan serta rekomendasi dari kedua dosen pembimbing segera 

mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian komprehensif kepada ketua prodi 

dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. Telah lulus semua mata kuliah dipersyaratkan dalam kurikulum prodi 

masing-masing. 

b. Melampirkan transkrip nilai sementara yang sudah disahkan PA. 

c. Menunjukkan bukti pelunasan administrasi keuangan dari Biro 

Administrasi Umum Keuangan dan Kerjasama (BAUKK). 

d. Membayar biaya ujian skripsi sesuai dengan yang ditetapkan. 

e. Menyerahkan surat bukti: observasi awal, kartu hadir seminar 

proposal, dan lembaran konsultasi skripsi dengan pembimbing. 

2. Pendaftaran ujian skripsi, dilakukan setelah kelengkapan administrasi 

dipenuhi dalam kurun waktu minimal satu minggu sebelum ujian 

komprehensif dilaksanakan. 

3. Di saat ujian komprehensif, mahasiswa diharuskan membawa buku-buku 

yang dijadikan sebagai literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti, 

serta dokumen–dokumen penelitian. 

4. Apabila ada mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif (mengulang 

dengan perbaikan skripsi), maka mahasiswa tersebut direkomendasikan 

mengikuti ujian komprehensif berikutnya dalam waktu yang ditentukan 

oleh tim penguji. 

5. Mahasiswa diwajibkan untuk menyusun artikel hasil penelitian dengan 

bantuan dosen pembimbing, artikel tersebut diajukan untuk dimuat pada 

jurnal ilmiah (e-jurnal). 

6. Ketua Program studi menyusun Dewan Penguji komprehensif untuk 



 

mendapatkan SK Dekan FKIP UMMY Solok. Dewan penguji tersebut 

berjumlah lima orang dengan susunan sebagai berikut. 

1) Ketua merangkap anggota (Pembimbing I); 

2) Sekretaris merangkap anggota (Pembimbing II); 

3) Anggota penguji tiga orang. 

7. Penyelenggaraan ujian diatur oleh prodi, dilaksanakan pada jam dan hari 

kerja selama 90-120 menit. Berita Acara Skripsi dibuat rangkap 7 (untuk 

Prodi, masing-masing penguji dan mahasiswa yang bersangkutan). 

 

D. Penilaian Skripsi 

Untuk penilaian skripsi/ujian komprehensif  dapat dilihat pada Lampiran 20. 

 

E. Kelulusan 

1. Hasil ujian skripsi diumumkan oleh Ketua Tim Penguji kepada mahasiswa 

segera setelah ujian dan sidang dewan penguji selesai menentukan hasil 

ujian. 

2. Hasil ujian dapat dikategorikan sebagai berikut. 

a) Lulus tanpa perbaikan. 

b) Lulus dengan perbaikan skripsi. 

c) Tidak lulus, mengulang ujian dengan perbaikan skripsi. 

d) Tidak lulus dan mengulang penelitian. 

3. Nilai lulus untuk skripsi minimal ”B”. 

 

F. Perbaikan Skripsi 

1. Masa perbaikan skripsi untuk kategori kelulusan 2b diberi waktu maksimal 

7 hari. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat selesai 

akan dilakukan ujian ulang. 

2. Masa perbaikan skripsi untuk kategori kelulusan 2c diberi waktu maksimal 

15 hari. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dapat selesai 

mahasiswa wajib menyusun skripsi baru. 
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1. Contoh Surat Permohonan Mengikuti Jalur Skripsi 
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Hal: Permohonan Mengikuti  Jalur Skripsi 

 

Yth. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 

FKIP UMMY 

Solok 

 

Dengan hormat,  

Yang bertanda tangan dibahwa ini: 

Nama   :  

NPM   : 

Jurusan  : 

Program Studi  : 

 

Dengan ini mengajukan  permohonan untuk menyelesaikan studi melalui jalur 

skripsi. 

 

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu, saya lampirkan: 

1. Transkrip nilai semester I sd V dengan indeks prestasi komulatif (IPK) lima 

semester adalah... 
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Yth . Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 

FKIP UMMY  

Solok 

 

Dengan hormat,  

 Dengan ini kami disampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini: 

Nama   :  

NPM   : 

Jurusan  : 

Program studi : 

 

Bermaksud menyelesaikan studinya melalui jalur skripsi. 

 

 Berdasarkan hasil konsultasi dengan kami, calon judul skripsi dan calon 

pembimbing yang diusulkan adalah sebagai berikut ini. 
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Calon pembimbing I ………………………………… 
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 ………………                                                                    ……………….. 

   NIP/NIDN                                                                            NIP/NIDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Contoh Surat Undangan Seminar Proposal Skripsi 

 

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN 

  FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 
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Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

FKIP UMMY 

Solok 

 

Dengan hormat, 

Kami sampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa kami: 

Nama   : 

NPM   : 

Program Studi  : 

 

Dalam rangka menyelesaikan skripsi, yang bersangkutan akan melaksanakan 

penelitian di lapangan dengan judul: 

............................................ 

 

Untuk melakukan penelitian tersebut mahasiswa yang bersangkutan memerlukan 

surat izin penelitian, dengan rencana: 

 

Tempat penelitian : …………………………… 

Mulai penelitian : …………………………… 

 

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan Saudara dapat memproses surat izin 

untuk yang bersangkutan. 

 

Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih. 
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         ...................... 
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Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan: 
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pengujinya 
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10. Contoh Abstrak Skripsi Kependidikan 

 

ABSTRAK 

 

Melisa, 2011. “Kemampuan Menulis Surat Pribadi Siswa Kelas VII Semester I 

Tahun Ajaran 2013/2014 MTsN Sungai Lasi Kecamatan IX Koto 

Kabupaten Solok”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. 

 

Alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul kemampuan menulis 

surat pribadi siswa kelas VII semester I tahun ajaran 2013/2014 MTsN Sungai 

Lasi Kecamatan IX Koto Kabupaten Solok karena,  peneliti ingin melihat 

langsung kesalahan-kesalahan dari segi apa sajakah siswa paling banyak 

melakukan kesalahan dalam menulis surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan kemampuan menulis 

surat pribadi bersifat kekeluargaan siswa kelas VII semester I tahun ajaran 

2013/2014 MTsN Sungai Lasi Kecamatan IX Koto Kabupaten Solok ditinjau dari 

penggunaan huruf kapital, (2) Untuk mendeskripsikan kemampuan menulis surat 

pribadi bersifat kekeluargaan siswa kelas VII semester I tahun ajaran 2013/2014 

MTsN Sungai Lasi Kecamatan IX Koto Kabupaten Solok ditinjau dari sistematika 

penulisan surat pribadi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menjelaskan 

materi yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti 

berhubungan dengan materi, memberikan tes kepada siswa yakni membuat surat 

pribadi bersifat kekeluargaan yang ditujukan kepada orang tua, kakek, nenek, 

paman, sahabat  atau keluarga lainnya, lama waktu pengerjaan tes ditentukan 

yakni 15 menit, dan mengumpulkan tes yang telah ditulis siswa. Analisis data 

dalam penelitian ini adalah Pemberian kode, pada langkah ini surat yang akan 

dianalisis diberi kode. Kode mencakup penulis surat dan surat yang ditulis siswa 

tersebut,  pentabulasian data, menentukan nilai kemampuan, membuat 

kesimpulan, dam membuat laporan penelitian berbentuk skripsi. 

Kemampuan siswa menulis surat pribadi ditinjau dari kelengkapan unsur 

surat berada pada kualifikasi sempurna (SP) dengan persentase 80,95%, ditinjau 

dari kesesuaian isi surat dengan tujuan penulisan surat berada pada kualifikasi 

sempurna (SP) dengan persentase 52,4%, ditinjau dari kesesuaian ragam bahasa 

yang digunakan berada pada kualifikasi sempurna (SP) dengan persentase 100%, 

ditinjau dari penggunaan huruf kapital berada pada kualifikasi baik sekali (BS) 

dengan persentase 14,29%, ditinjau dari penggunaan huruf kapital berada pada 

kualifikasi baik sekali (BS) dengan persentase 52,4%. Dari penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan kemampuan  menulis surat pribadi siswa kelas VII 

semester 1 Tahun Ajaran 2013/2014 MTsN Sungai Lasi Kecamatan IX Koto 

Kabupaten Solok berada pada kualifikasi (BS) tingkat dengan persentase 57,12%.  

 

 

 



 

11. Format Isian Konsultasi Mahasiswa dengan Pembimbing I 

 

FORMAT KONSULTASI 

DENGAN PEMBIMBING I 

 

Nama   : ……………………………… 

PM   : ………………………………. 

Program Studi  : ………………………………. 

Jurusan   : ………………………………. 

Fakultas   : ……………………………….. 

Judul    : ……………………………….. 

 

No Tanggal Permasalahan Saran 

pembimbing 

Paraf 

pembimbing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Format Isian Konsultasi Mahasiswa dengan Pembimbing II 

 

FORMAT KONSULTASI 

DENGAN PEMBIMBING II 

 

Nama   : ……………………………… 

NPM   : ………………………………. 

Program Studi  : ………………………………. 

Jurusan   : ………………………………. 

Fakultas   : ……………………………….. 

Judul    : ……………………………….. 

 

No Tanggal Permasalahan Saran 

pembimbing 

Paraf 

pembimbing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Format Tanda Persetujuan Skripsi 

 

 

Nama    : Rindy Antica 

NPM   : 15100488202016 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa dan Seni 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Jenjang Pendidikan : S.1 (Strata Satu) 

Judul Skripsi : Penggunaan Preposisi dalam Teks Eksplanasi Siswa Kelas 

VIII3 Semester 1 SMP Negeri 3 Kota Solok Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

 

                                                                                                  Solok, Oktober 2021 

 

 

PANITIA UJIAN 

 

            KETUA             SEKRETARIS 

 

 

 

Hana Adhia, S.si., M.Pd              Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd 

 

 

         Pembimbing I                        Pembimbing I 

 

 

 

Elan Halid, S.S., M.Pd.                Dian Shaumia, M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Format Surat Pernyataan 

 
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul Penggunaan Gaya Bahasa dalam 

Dialog Persuasi Siswa Kelas VIII Semester II SMPN 1 Kubung 

Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah asli dan belum pernah 

diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Mahaputra 

Muhammad Yamin Solok maupun di perguruan tinggi lainnya. 

2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri tanpa 

bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali tim pembimbing dan tim penguji. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah 

ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dan 

jelas serta dicantumkan pada daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik 

yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya 

sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

Solok,   April 2021 

Saya yang menyatakan, 

  

 

 

FRESKA SARI HELMI 

NIM. 161000488201005 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Format Berita Acara Ujian Komprehensif  

 

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Solok 

Telp. (0755) 20565 

 

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF 

 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Nomor: 188.4/025/SK/FKIP-

UMMY/IX-2019 tanggal 23 September 2019, maka pada ini Kamis tanggal 

Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan 

Ujian Komprehensif Program S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok untuk Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni (PBS). 

1 Nama  Rindy Antica 

2 NPM 15100488202016 

3 Jurusan  Pendidikan Bahasa dan Seni 

4 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

5 Judul  Penggunaan Preposisi dalam Teks Eksplanasi 

Siswa Kelas VIII3 Semester 1 SMP Negeri 3 

Kota Solok Tahun Pelajaran 2019/2020 

6 Tanggal Ujian 10 Oktober 2019 

7 Waktu Ujian 13.00-14.00 WIB 

8 Tempat Ujian Kampus UMMY Solok Jln. Jenderal 

Sudirman No. 6 Kota Solok 

9 Lulus dengan Nilai 83,1 (A-) 

  

DOSEN PENGUJI 

1. Elan Halid, S.S., M.Pd.   1. ……………… 

2. Dian Shaumia, M.Pd.    2. ……………… 

3. Dr. Redo Andi Marta, M.Pd.  3. ……………… 

4. Mega Putri, M.Pd.    4. ……………… 

5. Rini Wirasty B., S.S., M.Pd.  5. ……………… 

PANITIA UJIAN 

KETUA 

 

 

 

Hana Adhia, S.Si., M.Pd 

SEKRETARIS 

 

 

 

Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd 

 

 



 

16. Format Contoh Daftar Tabel 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

1. Indikator dan Tujuan pembelajaran  ................................   45 

2. Daftar Nama Validator  ..................................................  46 

3. Hasil Validitas Media Pembelajaran Berbentuk Komik  

Oleh Dosen dan Guru ............................................................   51 

4. Saran Validator untuk Revisi I Media Pembelajaran  

Berbentuk Komik  ................................................................  52 

5. Hasil Uji Praktikalitas Media Pembelajaran Berbentuk 

Komik oleh Guru ..................................................................   53 

6. Hasil Uji Praktikalitas Media Pembelajaran Berbentuk  

Komik oleh Siswa  ................................................................  56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. Format Contoh Daftar Gambar 

DAFTAR GAMBAR 

    Halaman 

1. Bagian-bagian Mata .......................................................  26 

2. Bagian-bagian Bola Mata ...............................................   27                                                           

3. Bagian-bagian Telinga  ...................................................  30 

4. Bagian Telinga Luar  ......................................................  31 

5. Bagian Telinga Tengah ...................................................  31 

6. Bagian Telinga Dalam  ...................................................  32 

7. Reseptor pada Kulit  .......................................................  34 

8. Bagian-bagian Hidung  ...................................................  35 

9. Lidah dan Daerah Peka Terhadap Rasa  ..........................  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Format Contoh Daftar Lampiran 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

1. Stroryboard Media Pembelajaran Berbentuk Komik ………. 63 

2. Kisi-kisi Angket Uji Validitas Media Komik Berwarna oleh 

Guru dan Dosen .................................................................... 94 

3. Angket Uji Validitas Media Pembelajaran Berbentuk Komik 

oleh Guru dan Dosen …........................................................ 95 

4. Hasil Uji Validitas Media Pembelajaran Berbentuk Komik 

oleh Guru dan Dosen  ............................................................    113 

5. Kisi-kisi Angket Uji Praktikalitas Media Pembelajaran 

Berbentuk Komik oleh Guru  ................................................ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Format Daftar Isi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 

DAFTAR ISI 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... i 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 

B. Batasan Masalah ................................................................................ 4 

C. Rumusan Masalah.............................................................................. 4 

D. Tujuan Penelitian ............................................................................... 5 

E. Manfaat Penelitian ............................................................................. 5 

F. Defenisi Istilah .................................................................................. 6 

BAB II KAJIAN TEOR 

A. Landasan Teori 

1. Dialog ........................................................................................... 7 

2. Pengertian Dialog ......................................................................... 8 

3. Syarat-syarat Dialog ..................................................................... 9 

4. Gaya Bahas ................................................................................... 9 

5. Pengertian Gaya Bahasa................................................................ 9 

6. Jenis-jenis Gaya Bahasa .............................................................. 11 

B. Penelitian yang Relevan ................................................................... 16 

C. Kerangka Konseptual ....................................................................... 17 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Metode Penelitian ............................................................. 19 

B. Data dan Sumber Data ..................................................................... 19 

C. Instrumen Penelitian ........................................................................ 20 

D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 23 

E. Teknik Analisis Data ....................................................................... 23 

F. Teknik Pengabsahan Data ................................................................ 24 

 

 

 



 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan penelitian ........................................................................... 26 

B. Pembahasan ..................................................................................... 27 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ..................................................................................... 86 

B. Saran ............................................................................................... 87 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 88 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Silabus Pembelajaran ..................................................................... 90 

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ............................................... 91 

Lampiran 3. Jumlah Gaya Bahasa yang Terdapat dalam Dialog Persuasi Siswa Kelas 

VIII Semester II SMPN 1 Kubung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok 

Tahun Ajaran 2019/2020 ......................................................................... 92 

Lampiran 4. Daftar Nama Siswa Kelas VIII SMPN 1 Kubung ........................... 93 

Lampiran 5. Inventaris Data Gaya Bahasa dalam Dialog Persuasi Siswa Kelas VIII 

Semester II SMPN 1 Kubung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun 

Ajaran 2019/2020 ................................................................................... 94 

Lampiran 6. Klasifikasi Data Penggunaan Gaya Bahasa Dalam Dialog Persuasi Siswa 

Kelas VIII Semester II SMPN 1 Kubung Kecamatan Kubung Kabupaten 

Solok Tahun Ajaran 2019/2020 ............................................................... 97 

Lampiran 7. Pengelompokan Gaya Bahasa yang Digunakan Siswa .............................. 106 

Lampiran 8. Dialog Persuasi Siswa ............................................................................. 107 
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20.  Format Nilai Ujian Komprehensif 

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Solok 

Telp. (0755) 20565 

 

NILAI UJIAN KOMPREHENSIF 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa: 

Nama   : ……………………….. 

NIM   : ………………………… 

Program Studi  : ………………………… 

Telah melaksanakan Ujian Komprehensif dengan Judul Skripsi: 

 

Komponen yang dinilai: 

1. Isi Skripsi   (N1) : …………………… 

2. Tata cara penulisan/Bahasa (N2) : …………………… 

3. Penyampaian Materi  (N4) : …………………… 

4. Penguasaan/Mempertahankan (N5) : …………………… 

Nilai Angka   :  N1 + N2 + N3 + 2N4 =                                  Nilai Huruf    : ......................   

                                   5 

           Solok, ………………… 

Dosen               

Pembimbing/Penguji, 

 

                                                                             NIP/NIDN. 

Rentang Nilai: 

A: 85,00-100,00  C+: 60,00-64,99 

A-: 80,00-84,99  C: 55,00-59,99 

B+: 75,00-79,99  C-: 50,00-54,99 

B: 70,00-74,99  D: 40,00-49,99 

B-: 65,00-69,99  E:  00-39,99
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