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Bab Satu 

Pendahuluan 

 

Pengertian  

  
Skripsi adalah karya ilmiah formal yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu 

syarat penyelesaian studi pada program sarjana (S-1). Skripsi merupakan tulisan mandiri 

mahasiswa berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan di lapangan dan/atau di 

lingkungan sekolah/kampus yang didukung dengan penelitian kepustakaan. Skripsi ini wajib 

disusun oleh mahasiswa tingkat akhir program sarjana berdasarkan kaidah penelitian yang 

berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip anti plagiarisme. Dalam prosesnya, 

penyusunan skripsi ini dilaksanakan di bawah bimbingan satu dosen pembimbing yang telah 

ditunjuk oleh Ketua Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) UMY, dan 

mempunyai bobot 6 SKS.  

Dosen Pembimbing Skripsi adalah dosen tetap di Prodi PBIyang ditunjuk oleh Ketua 

Program Studi (Kaprodi) untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa tingkat akhir 

sampai dengan tahap pengujian dan penilaian. Dosen pembimbing skripsi ditunjuk 

berdasarkan bidang keahlian atau minatnya yang disesuaikan dengan topik penelitian 

mahasiswa yang akan dibimbing. Dosen pembimbing berkewajiban untuk membimbing 

mahasiswa sampai mahasiswa melaksanakan ujian skripsi dan merevisi skripsi sesuai 

masukan tim penguji skripsi.  

Ujian skripsi merupakan sidang tertutup atau terbuka yang dilaksanakan untuk 

menguji kelayakan hasil penelitian mahasiswa dan skripsi yang sudah mereka susun. Pada 

ujian sidang sarjana, mahasiswa mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil 

penelitian mereka di hadapan dua orang penguji yang telah ditunjuk oleh Kaprodi, dengan 

didampingi oleh dosen pembimbing.  
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Tujuan Penyusunan Skripsi 

 
Tujuan penyusunan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memecahkan suatu permasalahan atau 

memahami fenomena secara ilmiah dan sesuai dengan aturan atau kaidah yang 

berlaku luas. 

 Untuk menilai keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode 

penelitian secara benar. 

 Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan penalaran secara logis. 

o Setelah mahasiswa menyelesaikan skripsi mereka diharapkan mampu: 

 Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk memecahkan suatu permasalahan atau 

memahami fenomena dalam bidang keahlian/bidang studi mereka secara sistematis, 

logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data atau informasi yang akurat dan didukung 

dengan analisis yang tepat. 

 Mengidentifikasiserta merumuskan masalah penelitian yang dinilai penting dan 

bermanfaat untuk diteliti. 

 Melakukan telaah kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.  

 Melakukan kajian secara kuantitatif dan/atau kualitatif, dan menarik kesimpulan 

yang jelas serta mampu memberikan rekomendasi berdasarkan temuan hasil 

penelitiannya. 

 

Kedudukan Skripsi dan Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) 

 
Skripsi adalah mata kuliah wajib tempuh dan wajib lulus. Bobot skripsi ditetapkan 

berdasarkan buku Panduan Akademik Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di 
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Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu sebesar 6 SKS. Skripsi ini merupakan tugas 

akhir mahasiswa program sarjana Strata Satu (S-1) dalam melakukan kegiatan penelitian. 

 

Karakteristik Skripsi 

 
Skripsi yang disusun mahasiswa harus mempunyai karakteristik berikut ini: 

 Merupakan karya ilmiah sehingga harus dihasilkan melalui metode ilmiah. 

 Merupakan laporan tertulis dari hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian ini kemudian 

dikaji dengan merujuk pada teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu  yang relevan 

dengan masalah yang diteliti.  

 Merupakan hasil karya asli bukan jiplakan, baik sebagian atau keseluruhan. 

 Mempunyai manfaat teoretis dan/atau praktis. 

 Sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. 

 Menggunakan Bahasa Inggris yang baik dan benar. 

 Berisi kurang lebih 7500 kata atau 40 sampai 50 halaman yang mencakup Bab Satu 

sampai Daftar Pustaka  (tidak termasuk lampiran). 

 Ditulis sesuai kaidah pengutipan sesuai peraturan yang berlaku dalam publikasi ilmiah 

internasional. 
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Bab Dua 

Syarat dan Alur Penyusunan Skripsi 

 
Syarat Penyusunan Skripsi  

Mahasiswa berhak dan diperkenankan untuk menyusun skripsi bila telah memenuhi 

syarat-syarat berikut ini: 

 Mahasiswa aktif UMY (dibuktikan dengan bukti key in skripsi) 

 Minimal telah menempuh 115 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 

2,00. 

 Mahasiswa yang akan menyusun skripsi telah mendapat persetujuan dari Dosen 

Pembimbing Akademik (DPA). 

 Mahasiswa telah lulus mata kuliah Research Methodology dengan nilai minimal C.  
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Alur Penyusunan Skripsi 
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Keterangan: 

 

 Staf Akademik adalah staf Tata Usaha (TU) Prodi PBI UMY dan atau Temporary 
Workers. 

 DPS = Dosen Pembimbing Skripsi 

 SKBS = Surat Keterangan Bimbingan Skripsi 

 DPA = Dosen Pembimbing Akademik 
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Bab Tiga 

 

Kedudukan Dosen Pembimbing Skripsi dan Mahasiswa 

 

Dosen Pembimbing Skripsi  

 
Pada bagian ini akan dipaparkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan 

kewajiban Dosen Pembimbing Skripsi.  

Tugas dan Tanggung jawab. Adapun tugas dan tanggung jawab dosen 

pembimbing adalah sebagai berikut: 

 Dalam melaksanakan tugas pembimbingan, hubungan kerja antara pembimbing dan 

mahasiswa bersifat kolegial akademik. 

 Pembimbing terdiri atas satu pembimbing yang akan bertanggung jawab pada dua tugas 

utama, yakni: 

o melakukan pembimbingan selama proses penulisan isi/materi skripsi dari awal 

sampai dengan mahasiswa siap pendadaran/ujian skripsi; dan kedua, 

o memastikan bahwa karya skripsi yang ditulis oleh mahasiswa bimbingan 

memenuhi hal-hal teknis terkait dengan penulisan, seperti standar tata cara 

penulisan yang baik yang sudah ditetapkan oleh Prodi PBI UMY, terpenuhinya 

unsur readibility dan legibility yang berarti dapat dibaca dan dipahami karena 

sudah memenuhi unsur gramatika bahasa Inggris, serta authenticity, yang berarti 

bahwa skripsi tersebut merupakan karya orisinil dari mahasiswa bersama dosen 

pembimbingnya.  

 Dosen Pembimbing Skripsi berhak menyarankan mahasiswa bimbingan untuk 

menggunakan jasa pihak ketiga atau Language Consultant apabila dirasa bahwa proses 

teknis pembimbingan atau penulisan skripsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2.a 
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tidak berjalan lancar dan terkendala faktor teknis. Penggunaan jasa Language Consultant 

berdasarkan kesepakatan antara Dosen Pembimbing Skripsi dan mahasiswa.  

 Dosen Pembimbing Skripsi melakukan pertemuan dalam rangka penulisan skripsi 

dengan mahasiswa pada: 

o penyusunan proposal penelitian skripsi 

o pendampingan saat melakukan seminar proposal 

o tahap analisis data 

o tahap penulisan laporan hasil penelitian 

o tahap penyelesaian penulisan skripsi 

Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Skripsi. Selain tugas dan tanggung 

jawab, Dosen Pembimbing Skripsi juga mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak-hak 

Dosen Pembimbing Skripsi adalah sebagai berikut: 

 Memberikan persetujuan atau menyarankan alternatif judul dari usulan pertama oleh 

mahasiswa dan program studi. 

 Menyarankan bantuan Language Consultant dari pihak ketiga untuk mempercepat 

proses penulisan. 

 Mendapatkan honorarium pembimbingan skripsi. 

 Mengundurkan diri sebagai pembimbing skripsi dengan alasan akademik atau alasan 

lain yang dapat diterima program studi. 

Selain hak-hak, maka Dosen Pembimbing Skripsi juga mempunyai kewajiban-kewajiban 

sebagai berikut: 

 Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi. 

 Menandatangani proposal skripsi apabila telah layak. 

 Menghadiri seminar proposal skripsi sesuai dengan judul yang telah disepakati 

bersama serta mengisi berita acara ujian. 
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 Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun laporan hasil penelitian 

(skripsi). 

 Memeriksa secara teliti perihal kejujuran penyusunan skripsi dan pencarian data 

primer, untuk menghindari data fiktif dan tuntutan dari pihak yang terkait dalam 

penulisan skripsi. 

 Menandatangani kartu konsultasi mahasiswa dalam setiap konsultasi. 

 Menandatangani manuskrip skripsi apabila telah layak untuk pendadaran. 

 Melakukan pemeriksaan dan pendampingan saat mahasiswa melakukan revisi setelah 

seminar proposal dan setelah pendadaran, sebelum berkas revisi diberikan kepada 

dosen penguji. 

 Menandatangani manuskrip skripsi yang telah direvisi dan siap untuk dikumpulkan 

sebagai salah satu syarat kelulusan. 

Penggantian Dosen Pembimbing Skripsi. Untuk keadaan tertentu, maka 

penggantian Dosen Pembimbing Skripsi dapat dilakukan. Adapun hal-hal yang bisa 

menjadi pertimbangan untuk terjadinya penggantian Dosen Pembimbing Skripsi adalah 

sebagai berikut: 

 Apabila terjadi halangan yang tetap, yaitu tidak dapat menjalankan tugas pembimbingan 

pada mahasiswa untuk jangka waktu minimal 3 bulan secara berturut-turut, maka 

mahasiswa yang bersangkutan dapat melapor kepada ketua program studi. Selanjutnya 

ketua program studi akan menugaskan Dosen Pembimbing Skripsi yang baru dengan 

Surat Tugas.  

 Penggantian Dosen Pembimbing Skripsi dapat dilakukan karena dosen yang 

bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh program studi. 

Selanjutnya ketua program studi akan menugaskan Dosen Pembimbing Skripsi yang 

baru dengan Surat Tugas.  
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Mahasiswa 

 
Pada bagian ini akan dipaparkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban 

mahasiswa. 

Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa. Tanggung jawab mahasiswa selama 

menjalani pembimbingan penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:  

 Melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi untuk menentukan judul 

skripsi. 

 Menulis skripsi sesuai dengan sistematika penulisan yang ditetapkan oleh program studi 

dibawah bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi. 

 Menulis skripsi dalam bahasa Inggris dengan kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar, 

dan meminta bantuan Language Consultant apabila disarankan oleh Dosen Pembimbing 

Skripsi 

 Memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi seperti 

tersebut di atas. 

Hak dan Kewajiban mahasiswa. Selain tugas dan tanggung jawab, mahasiswa 

juga mempunyai hak dan kewajiban selama menjalani proses pembimbingan skripsi 

bersama Dosen Pembimbing Skripsi masing-masing. Adapun hak-hak mahasiswa adalah 

sebagai berikut: 

 Mendapatkan informasi tentang. Skripi secara detail 

 Mendapatkan jadwal pembimbingan skripsi. 

 Mendapatkan saran dan masukan dari Dosen Pembimbing Skripsi terkait dengan 

skripsi yang sedang disusun. 

 Mendapatkan kesempatan mediasi yang difasilitasi oleh program studi apabila proses 

pembimbingan dirasa tidak lancar dengan disertai bukti-bukti yang memadai. 
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 Mendapatkan feedback dari Dosen Pembimbing Skripsi 7-10 kerja setelah 

manuskrip dikumpulkan 

 Selain hak-hak, maka mahasiswa juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai 

berikut: 

 Menyusun proposal skripsi dengan sungguh sungguh. 

 Mengkonsultasikan draft proposal skripsi ke Dosen Pembimbing Skripsi secara 

teratur. 

 Mengkonsultasikan draft proposal skripsi ke Language Consultant jika disarankan 

oleh Dosen Pembimbing Skripsi. 

 Mempresentasikan proposal skripsi dihadapan satu orang penguji dengan 

didampingi oleh Dosen Pembimbing Skripsi. 

 Merevisi proposal skripsi sesuai dengan masukan dan saran dari penguji pada 

seminar proposal. 

 Menyelesaikan penyusunan skripsi sampai Dosen Pembimbing Skripsi memberikan 

persetujuan untuk ujian pendadaran.  

 Membawa kartu konsultasi setiap kali melakukan pembimbingan dengan Dosen 

Pembimbing Skripsi. 

 Mempresentasikan skripsi dihadapan dua orang penguji dengan atau tanpa 

didampingi oleh Dosen Pembimbing Skripsi. 

 Merevisi manuskrip skripsi sesuai dengan masukan dan saran dari penguji pada 

pendadaran skripsi. 

 Menjilid manuskrip skripsi yang telah direvisi dan disetujui oleh kedua penguji dan 

Dosen Pembimbing Skripsi. 
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 Mahasiswa berkewajiban untuk menghubungi dosen pembimbing, dosen penguji 

untuk memberikan konfirmasi jadwal dan ruangan pelaksanaan seminar proposal 

dan ujian skripsi. 

 Mahasiswa menghubungi dosen terkait pembimbingan skripsi dengan bahasa dan 

cara yang sopan di jam kerja. 

 Mahasiswa berkewajiban untuk melakukan pengecekan plagiasi dan kemudian  

menunjukkan hasil pengecekan kepada dosen pembimbing sebelum dosen 

pembimbing meng ACC menyetujui untuk mahasiswa untuk mendaftar seminar 

proposal dan ujian skripsi 

 Mahasiswa wajib menunjukkan bukti sudah melakukan key in skripsi kepada dosen 

pembimbing di awal semester. 
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Bab Empat 

Sistematika dan Pengajuan Proposal Skripsi 

 
Dalam bab ini, informasi tentang Sistematika Proposal Skripsi, Pembimbingan 

Proposal Skripsi, Pengajuan Proposal Skripsi untuk Diseminarkan, dan Pelaksanaan 

Seminar Proposal dijelaskan secara mendetail. 

 

Sistematika Proposal Skripsi 

 
Langkah pertama dalam penyusunan skripsi adalah penyusunan proposal skripsi. 

Proposal skripsi merupakan usulan penelitian yang berisi rancangan atau gambaran 

penelitian yang akan dilakukan mahasiswa berdasarkan kaidah-kaidah penelitian. Proposal 

skripsi harus disusun sesuai dengan sistematika yang digunakan di Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Secara umum, 

proposal skripsi terdiri atas tiga bab, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.  

Bab Satu: Pendahuluan (Chapter One: Introduction). Bab ini memuat beberapa 

sub-bab diantaranya latar Belakang Masalah (Background of the Study), Identifikasi 

Masalah (Identification of the Problem), Batasan Masalah (Delimitation of the Problems), 

Rumusan Masalah (Research Question), Tujuan Penelitian (Research Objective), Manfaat 

Penelitian (Significance of the Research) dan Sistematika Penulisan (Organization of the 

Chapters). Sub-bab pertama yaitu Latar Belakang Masalah (Background of the Study) yang 

berisi landasan dan alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti topik yang dipilih. Sub-

bab kedua adalah Identifikasi Masalah (Identification of the Problem) yang memuat 

masalah-masalah yang muncul terkait dengan topik yang diambil dalam penelitian tersebut, 

baik dalam konteks umum dan spesifik. Sub-bab ketiga yaitu Batasan Masalah (Delimitation 

of the Problems) yang menunjukkan ruang lingkup (scope) atau fokus penelitian.  
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Selain itu bab Pendahuluan juga memuat Rumusan Masalah (Research Question) 

yakni berupa fokus penelitian yang telah disebutkan pada sub-bab Batasan Masalah 

(Delimitation of the Problems) dalam bentuk pertanyaan (kalimat tanya).  Sub-bab kelima 

yakni Tujuan Penelitian (Research Objective) yang memuat informasi tentang tujuan-tujuan 

dilakukannya penelitian tersebut berdasarkan Batasan Masalah (Delimitation of the 

Problems). Sub-bab keenam adalah Manfaat Penelitian (Significance of the Research) 

tentang apa saja dan untuk pihak mana saja hasil penelitian yang dilakukan memberikan 

manfaat. Sub-bab terakhir pada bab Pendahuluan yaitu Garis Besar Penelitian (Outline of 

the Research) yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian yang 

mencakup Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian, serta Simpulan dan Saran. 

Bab Dua: Tinjauan Pustaka (Chapter Two Literature Review). Bab ini berisi 

kajian teoritis mengenai rumusan masalah, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, 

kerangka konseptual, dan hipotesis jika ada. Tinjauan pustaka memuat uraian mengenai 

landasan teori dan landasan empiris yang mendukung pendekatan pemecahan masalah. 

Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti, tergantung pada ketajaman 

analisis permasalahan. Selain teori, hasil-hasil penelitian lain yang relevan disajikan dengan 

menyebutkan informasi mengenai nama peneliti, rumusan masalah atau tujuan penelitian, 

setting penelitian, metode penelitian, teknik pengambilan data, dan hasil/temuan penelitian. 

Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya, dan 

bagaimana hasil/temuan penelitian sebelumnya tersebut memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang sedang dilakukan. Bagian terakhir di bab Tinjuan Pustaka adalah Kerangka 

Konseptual yang berupa gabungan penjelasan tentang Tujuan Penelitian dan Kerangka 

Teoritis. Untuk penelitian Kuantitatif khususnya penelitian Korelasi dan Regresi, peneliti 

menuliskan satu Hipotesa. 
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Bab Tiga: Metodologi Penelitian (Chapter Three: Research Methodology). Bab 

ini memuat informasi tentang Desain Penelitian (Research Design), Tempat dan Waktu 

Penelitian (Research Setting), Subjek Penelitian (Research Participants), Teknik 

Pengumpulan Data (Data Collection Technique), Prosedur Pengambilan Data (Data 

Collection Procedure) dan Teknik Analisis Data (Data Analysis). Pedoman rinci dapat 

dilihat di Bab Lima. 

Daftar Pustaka (References). Bagian ini berisi daftar pustaka yang dikutip atau 

yang dijadikan landasan penelitian. Pedoman Rinci dapat dilihat di Bab Lima. 

Lampiran (Appendices). Bagian ini berisi salinan dokumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data termasuk dokumen administrasi, instrumen penelitian seperti panduan 

wawancara (interview guideline), kartu kontrol observasi (observation checklist), kuesioner 

(questionnaire), tes, dan lain lain. 

 

Pembimbingan Proposal Skripsi 

 
Setelah key-in, mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan penulisan proposal 

dengan menunjukkan bukti telah terpenuhinya semua persyaratan pengambilan mata kuliah 

Skripsi. Mahasiswa mengkonsultasikan topik dan judul yang dipilih untuk penelitian kepada 

Dosen Pembimbing Skripsi yang ditunjuk Prodi dengan Surat Tugas. Proses berikutnya 

adalah mahasiswa melakukan bimbingan atau konsultasi dengan jadwal yang telah 

disepakati oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan mahasiswa bimbingannya.  

 

Pengajuan Proposal Skripsi untuk Diseminarkan 

 
Proposal yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi dapat diajukan ke 

Kepala Program Studi untuk diseminarkan dengan melakukan registrasi seminar proposal 
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terlebih dahulu. Adapun prosedur pengajuan seminar proposal skripsi adalah sebagai 

berikut: 

 Mahasiswa mendapatkan tanda tangan Dosen Pembimbing Skripsi pada lembar 

pengesahan proposal skripsi dan lembar Kartu Bimbingan Skripsi sebagai bentuk 

persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi untuk pendaftaran seminar proposal. 

 Mahasiswa mengisi formulir permohonan seminar proposal serta menyerahkan tiga 

eksemplar proposal skripsi kepada Prodi PBI. 

 Kaprodi menjadwalkan seminar proposal dan menunjuk dosen penguji. 

o Berikut ini adalah dokumen terkait pembimbingan skripsi dan seminar 

proposal skripsi: 

 Buku panduan penyusunan skripsi  

 Surat Keterangan Bimbingan Skripsi (SKBS) 

 Kartu Bimbingan Skripsi 

 Formulir Pengajuan Judul Skripsi 

 SK Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi 

 Formulir Pengesahan Proposal Skripsi 

 Berita Acara ujian seminar proposal skripsi 

 

Pelaksanaan Seminar Proposal 

 
Pelaksanaan seminar proposal diterangkan secara lebih detil di SOP Seminar Proposal. 

SOP tersebut dapat dilihat di bagian lampiran.  
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Bab Lima 

Pembimbingan dan Penyusunan Skripsi 

 
 

Bab ini berisi tentang seluk beluk pembimbingan penyusunan skripsi, sistematika 

skripsi, dan penjelasan tentang APA 6th Edition sebagai gaya selingkung skripsi di Prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris, UMY. Beberapa aspek teknis seperti pengetikan judul dan 

kutipan juga dibahas pada bab ini. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang Bahasa 

yang digunakan.  

 

Pembimbingan Penyusunan Skripsi 

 
Pembimbingan penyusunan skripsi menjadi hak mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan penyusunan skripsi ini dilakukan 

oleh mahasiswa tingkat akhir program sarjana berdasarkan tata cara dan prosedur tertentu, 

dan mahasiswa harus mempunyai proposal skripsi yang sudah diseminarkan dan telah 

disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan dosen penguji.  

Pembimbingan dilakukan secara berkala dengan durasi yang disesuaikan dengan 

keperluan. Untuk menjamin ketertiban pembimbingan, maka disediakan Kartu Bimbingan 

Skripsi oleh Program Studi. Agar pembimbingan dapat berjalan lancar dan selesai tepat 

waktu, maka Dosen Pembimbing Skripsi dan mahasiswa mengatur jadwal pembimbingan 

skripsi secara teratur. 

 

Sistematika Skripsi 

 
Secara umum, skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdiri atas bagian (1) awal, (2) isi, dan (3) akhir. 
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Bagian Awal. Bagian awal ini terdiri dari halaman sampul, halaman persetujuan, 

surat pernyataan keorisinilan skripsi, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar 

tabel/bagan/gambar/lampiran, dan abstrak.  

Halaman Sampul (Cover Page). Halaman sampul (lampiran 1) terdiri atas: 

 Judul skripsi (ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 pt dengan jarak 2 spasi 

dan rata tengah) 

 Logo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (rata tengah) 

 Nama lengkap mahasiswa, nomor induk mahasiswa 

 Nama lembaga yang ditulis secara urut ke bawah mulai nama Program Studi, Fakultas 

hingga nama Universitas yang diakhiri dengan tahun penyusunan skripsi 

 Warna sampul disesuaikan dengan warna identitas Fakultas Pendidikan Bahasa (warna 

oranye) 

Halaman Persetujuan (Approval page). Halaman persetujuan berisi tanda tangan 

Dosen Pembimbing Skripsi yang menunjukkan bahwa Dosen Pembimbing Skripsi sudah 

menyetujui hasil skripsi mahasiswa. Halaman persetujuan terdiri atas judul skripsi, nama 

mahasiswa, nomor mahasiswa, tanda tangan Dosen Pembimbing Skripsi, tandatangan 

Penguji 1 dan Penguji 2, Dekan Fakultas, serta tempat dan tanggal persetujuan skripsi. 

Format lembar halaman persetujuan bisa dilihat di bagian lampiran (Lampiran 2) 

Surat Pernyataan Keorisinalan Skripsi (Statement of Authenticity). Surat 

pernyataan ini berisi pernyataan mahasiswa bahwa skripsi yang ditulis memang merupakan 

tulisan sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain. Selain itu, surat pernyataan ini 

juga memuat keterangan bahwa mahasiswa tersebut bertanggung jawab terhadap semua 

informasi yang ditulis di dalam skripsi, dan bahwa semua hasil karya orang lain yang dikutip 

di dalam skripsi telah dicantumkan sesuai dengan kaidah pengutipan yang benar. Surat 

pernyataan ini ditandatangani oleh mahasiswa.  
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Ucapan terima kasih (Acknowledgment). Lembar ucapan terima kasih ini berisi 

ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi 

mahasiswa.  

Daftar Isi (Table of contents). Daftar isi digunakan untuk memudahkan para 

pembaca mencari informasi dengan cepat. Daftar isi memuat bagian-bagian dari skripsi dan 

nomor halaman dimana bagian tersebut dapat ditemukan. 

Daftar Tabel/Bagan/Gambar/lampiran (List of Table/Chart/Figure/Appendix). 

Daftar tabel/bagan/gambar/lampiran dibuat urut sesuai dengan isi yang terdapat di dalam 

skripsi. Penulisan secara urut di dalam tabel/bagan/gambar/lampiran dimaksudkan untuk 

memudahkan para pembaca mendapatkan informasi secara cepat.  

Abstrak (Abstract). Abstrak merupakan intisari dari skripsi yang memuat setidaknya 

informasi tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil penelitian (simpulan), 

dan kata kunci (keywords) minimal 3 kata. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jarak 

2 spasi. Abstrak ini terdiri dari kurang lebih 250 kata.  

Bagian Isi. Bagian isi pada skripsi terdiri dari bab satu pendahuluan, bab dua kajian 

pustaka, bab tiga metode penelitian, bab empat hasil penelitian dan pembahasan, bab lima 

simpulan dan saran, dan daftar pustaka. 

Bab Satu Pendahuluan (Chapter One Introduction). Pendahuluan berisi informasi 

mengenai topik yang diteliti dan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Bab 

pendahuluan ini terdiri atas sub bab Latar Belakang (Background of the Study), Identifikasi 

Masalah (Identification of the Problem), Batasan Masalah (Delimitation of the Problem), 

Rumusan Masalah (Research Question), Tujuan Penelitian (Research Objective), Manfaat 

Penelitian (Significance of the Research), dan Sistematika Penulisan Skripsi (Organization 

of the Chapter). 
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Latar Belakang (Background of the Study). Latar belakang memuat informasi 

mengenai suatu topik dan mengapa topik tersebut layak untuk diangkat menjadi sebuah 

penelitian. Untuk itu, peneliti harus dapat meyakinkan pembaca bahwa penelitiannya 

penting untuk dilakukan. Peneliti juga harus memberikan alasan-alasan mengapa penelitian 

itu menjadi penting. Untuk itu, peneliti harus dapat mengungkapkan keadaan ideal yang 

seharusnya terjadi, dan fakta/kenyataan yang sebenarnya terjadi sehingga menimbulkan gap. 

Untuk mendukung argumentasinya, maka peneliti dapat menyampaikan secara ringkas teori, 

hasil penelitian, simpulan seminar, artikel jurnal, keadaan di lapangan, pengalaman pribadi 

yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan sebagainya. 

Identifikasi Masalah (Identification of the Problem). Di dalam identifikasi masalah, 

peneliti mendata masalah-masalah yang muncul terkait dengan topik yang diambil. 

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu 

obyek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah. Peneliti yang 

baik akan dapat mengenali masalahnya dengan baik, karena pengenalan terhadap masalah 

sudah merupakan separuh dari pemecahan masalah.  

Batasan Masalah (Delimitation of the Problem). Dari sejumlah masalah yang sudah 

didata di atas, peneliti dapat membatasi bagian-bagian mana saja yang akan diangkat di 

dalam penelitian. Pembatasan masalah dalam konteks ini bisa berupa pemfokusan topik 

penelitian, pemilihan desain penelitian, dan juga responden penelitian.  

Rumusan Masalah (Research Question). Rumusan masalah merupakan pernyataan 

yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup yang akan diteliti berdasarkan latar 

belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah. Rumusan masalah digunakan untuk 

menyatakan secara tersurat hal-hal yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. 

Rumusan masalah disusun secara jelas, singkat, dan operasional dalam bentuk kalimat 

tanya. 
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Tujuan Penelitian (Research Objective). Tujuan penelitian disusun berdasarkan 

rumusan masalah yang sudah ditulis di bagian sebelumnya dan bertujuan untuk 

mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. 

Manfaat Penelitian (Significance of the Research). Bagian ini berisi kegunaan hasil 

penelitian dalam pengembangan teori atau khasanah keilmuan tertentu. Selain itu, bagian 

ini juga berisi kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan kerja para praktisi, misalnya 

guru, siswa, peneliti, pengelola lembaga, dan pengambil kebijakan.  

Sistematika Bab (Organization of the Chapter). Bagian ini menjelaskan sistematika 

pelaporan penelitian secara garis besar dengan cara menyajikan informasi secara singkat 

bab-bab yang ditulis dalam penelitian. Karena terdapat lima bab dalam skripsi, maka 

ringkasan mengenai masing-masing bab dalam skripsi juga disajikan dalam lima paragraf. 

Bab Dua Kajian Pustaka (Literature Review). Bab kajian pustaka ini menjelaskan 

teori-teori yang berhubungan erat dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Kajian 

pustaka yang dipilih didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: relevan, 

akurat, komprehensif dan mutakhir (maksimal 15 tahun ke belakang). Informasi yang 

terdapat di dalam kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan konteks permasalahan 

yang dikaji sekaligus sebagai bahan untuk menganalisis temuan di dalam Bab Empat. Oleh 

karena itu, kajian pustaka harus ditulis secara terstruktur dan jelas.    

Selain memberikan informasi tentang teori-teori dan karya tulis yang terkait dengan 

topik penelitian, bab kajian pustaka juga memuat informasi tentang penelitian-penelitian 

yang sudah dilakukan terdahulu, dimana peneliti dituntut harus melakukan telaah kritis. Dari 

hasil telaah kritis tersebut, peneliti harus dapat menunjukkan kelebihan atau perbedaan karya 

tulisan tersebut dan bagaimana penelitian-penelitian terdahulu tersebut berbeda atau sama 

dengan penelitiannya yang sekarang. 
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Bahan-bahan kajian pustaka ini dapat diangkat dari berbagai sumber, misalnya 

disertasi, tesis, skripsi (dibatasi untuk hasil penelitian), laporan penelitian, jurnal ilmiah, 

buku, makalah, hasil diskusi dan seminar, terbitan-terbitan resmi pemerintah dan non 

pemerintah, dan artikel dalam internet. 

Hipotesis (Hypothesis) Bagian ini memberikan keterangan hipotesis yang akan 

dipakai dalam penelitian. Hipotesis dituliskan satu saja, null hypothesis atau alternative 

hypothesis, tapi tidak ke dua hipotesis. 

Bab Tiga Metodologi Penelitian (Research Methodology). Ada dua macam jenis 

metode penelitian yang umum digunakan mahasiswa pada level sarjana, yaitu penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Berikut akan dijelaskan dua metode penelitian tersebut secara lebih 

terperinci. 

Metode Penelitian pada Penelitian Kuantitatif. Metode penelitian pada penelitian 

kuantitatif terdiri atas jenis dan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi 

dan sampel atau sasaran penelitian, variabel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

 Jenis dan Rancangan Penelitian (Research Design) 

Bagian ini mengungkapkan tentang jenis penelitian yang digunakan, alasan 

menggunakan jenis penelitian tersebut, serta rancangan penelitiannya yang dikaitkan 

langsung dengan informasi yang akan dicari pada penelitian di dalam skripsi tersebut. Pada 

bagian ini sebaiknya dicantumkan kata kunci dari penelitian.  

 Tempat dan Waktu Penelitian (Research Setting) 

Bagian ini mengemukakan tentang di mana lokasi penelitian dilakukan disertai 

alasan pemilihan lokasi. Alasan penentuan lokasi penelitian harus diprioritaskan pada alasan 

yang bersifat akademik dan objektif. Selain itu, waktu pelaksanaan penelitian juga 

dicantumkan di bagian ini.  
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 Populasi dan Sampel atau Sasaran Penelitian (Population and Sample) 

Bagian ini menjelaskan secara definitif karakteristik yang menjadi satuan penelitian, 

populasi dan karakteristiknya, besar sampel yang diambil, serta teknik dan cara pengambilan 

sampelnya. Yang di maksud populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan 

sampel merupakan salah satu unsur dari populasi yang akan dijadikan suatu obyek 

penelitian.  

 Teknik Pengumpulan Data (Data Collection Method) 

Bagian ini mengemukakan cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data contohnya angket, survey, dan tes. Metode yang digunakan harus diterangkan secara 

jelas dan dikaitkan langsung dengan informasi yang akan dicari pada penelitian di dalam 

skripsi tersebut.  

 Instrumen Penelitian (Research Instrument) 

Instrumen penelitian menerangkan nama, bentuk, dan karakteristik; tujuan 

penggunaan instrumen; dan pengembangan instrumen yang akan digunakan di dalam 

penelitian.  

 Prosedur Pengumpulan Data (Data Collection Procedure) 

Bagian ini menjelaskan tentang langkah-langkah pengambilan data mulai dari 

persiapan pelaksanaan sampai dengan selesainya pengambilan data. 

 Teknik Analisis Data (Data Analysis) 

Bagian ini menguraikan tentang analisis yang dipilih beserta tahapan-tahapannya 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Analisis kuantitatif dalam suatu 

penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif secara deskripti dan 

analisis kuantitatif secara inferensial. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan 

menggunakan statistik deskriptif, dan analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan 

statistik inferensial. Di dalam statistik deskriptif, data yang telah ditemukan dalam penelitian 
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akan dijelaskan dalam bentuk angka-angka, sedangkan di dalam statistik inferensial, data 

yang diperoleh dapat digeneralisasikan secara lebih luas.   

Metode Penelitian pada Penelitian Kualitatif. Metode penelitian pada penelitian 

kualitatif terdiri atas pendekatan dan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

responden, instrumen penelitian (jika ada), teknik pengumpulan data termasuk pedoman 

wawancara (jika diperlukan), analisis data, trustworthiness, dan proses interpretasi transkrip 

wawancara. 

 Pendekatan dan Rancangan Penelitian (Research Design) 

Pada bagian ini, peneliti perlu menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang 

digunakan dengan disertai alasan-alasan singkat mengenai penggunaan pendekatan 

penelitian tersebut, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai. 

 Tempat dan Waktu Penelitian (Research Setting) 

Bagian ini memuat informasi mengenai tempat atau lokasi data penelitian dan 

alasan-alasan mengapa memilih lokasi penelitian tersebut. Selain itu, bagian ini juga 

memuat informasi mengenai kapan penelitian tersebut dilakukan.  

 Instrument Penelitian (Research Instrument) 

Instrumen penelitian menerangkan nama, bentuk, dan alat yang digunakan untuk 

mengambil data. Selain itu, bagian ini juga menerangkan tentang tujuan penggunaan 

instrumen, dan pengembangan instrumen yang akan digunakan di dalam penelitian. 

 Teknik Pengumpulan Data (Data Collection Method) 

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya 

Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion), pengamatan (observation) baik 

secara partisipan atau nonpartisipan, wawancara (interview), atau dokumentasi 

(documentation). Uraian mengenai teknik pengumpulan data harus disertai dengan prosedur, 
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tenaga yang dilibatkan beserta kualifikasinya, instrumen yang digunakan, dan durasi waktu 

yang diperlukan. 

 Analisis Data (Data Analysis) 

Pada bagian ini data diuraikan secara sistematis terkait dengan transkrip hasil 

wawancara, catatan lapangan, atau bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan 

temuannya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data melalui tahap pereduksian data, penyajian data, dan 

verifikasi/penyimpulan data dengan teknik tertentu.  

 Tingkat Keterpercayaan (Trustworthiness) 

Bagian ini menerangkan bagaimana peneliti meyakinkan pembacanya dan juga diri 

sendiri bahwa hasil penemuan dalam penelitiannya sudah dipertimbangkan kebenarannya. 

Ada beberapa cara untuk menguji tingkat keterpercayaan:  

o Kredibilitas (Credibility) berkaitan dengan faktor untuk membangun kepercayaan 

yaitu peneliti berusaha memastikan langkah penelitian sesuai dengan kemampuan 

diri peneliti.  

o Transferablilitas (Transferability), berkaitan dengan data yang dapat diterapkan 

dalam kondisi lain terutama dalam populasi yang lebih besar.  

o Tingkat ketergantungan (Dependability), berkaitan dengan model penelitian yang 

dapat diterapkan berulang-ulang yaitu bila dikerjakan secara berulang-ulang dengan 

konteks yang sama, metode yang sama dan dengan peserta sama, maka hasil yang 

sama akan diperoleh.  

o Konfirmabilitas, (Confirmability) menerangkan mengenai keobjektifan suatu 

penelitian dan hal ini dilakukan untuk meminimalisir bias peneliti. Di sini peneliti 

mengakui keyakinan peneliti dalam membuat keputusan dan metode yang diambil.  
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Dari keempat unsur keterpercayaan di atas, unsur kredibilitas sudah cukup dipakai untuk 

mengukur tingkat keterpercayaan dari suatu penelitian kualitatif.   

 Interpretasi Data (Interpreting Issue) 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan bahwa karena pengambilan data biasanya 

dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan pelaporan hasil penelitian 

akan menggunakan bahasa Indonesia, maka proses interpretasi dan penerjemahan data dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Inggris harus dilakukan dengan hati-hati agar keaslian data dapat 

tetap terjaga.   

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan (Research Findings and 

Discussion). Bagian ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasannya yaitu sebagai 

berikut. 

Hasil Penelitian (Research Findings). Bagian ini menyajikan hasil penelitian berupa 

deskripsi hasil analisis data penelitian yang sudah terorganisasi dengan baik. Data penelitian 

disajikan secara informatif, komunikatif, dan relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. 

Penyajian hasil penelitian dapat berupa deskripsi, tabel, gambar, bagan, ataupun grafik yang 

disertai dengan penjelasan agar mudah dibaca dan dipahami dengan memperhatikan tata 

cara penulisan yang umum.  

Pembahasan (Discussion). Temuan penelitian yang sudah disampaikan di bagian 

hasil penelitian dibahas dan dianalisa dengan cara (1) menginterpretasi temuan penelitian; 

(2) menjelaskan konteks temuan dengan fakta di lapangan; (3) menjelaskan hubungan antara 

temuan penelitian dengan penelitian terdahulu atau teori terkait yang telah diterangkan di 

bab kajian pustaka; dan (3) menjelaskan implikasi hasil penelitian, termasuk keterbatasan 

temuan penelitian. 

Bab Lima Simpulan dan Saran (Conclusion and Implications). Bab ini terdiri dari 

kesimpulan dan saran.  
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Simpulan (Conclusion). Paragraf pertama pada bagian ini menjelaskan secara 

singkat topik dan permasalahan yang diangkat pada penelitian, dan kemudian dilanjutkan 

penjelasan mengenai temuan-temuan hasil penelitian yang ditulis secara singkat, padat, dan 

jelas pada paragraf kedua. Paragraf ketiga menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang 

ditemui selama pengerjakan penelitian. 

Saran dan Implikasi (Suggestions and Implications). Bagian ini berisi tentang 

rekomendasi yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan secara 

operasional dan dapat ditindaklanjuti. Saran idealnya dikemukakan secara rinci sehingga 

mudah untuk diimplementasikan dan sesuai dengan manfaat penelitian. Saran harus bersifat 

baru dan mempunyai nilai lebih sehingga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi oleh 

pembaca. 

Daftar Pustaka (References). Daftar pustaka ditulis sesuai dengan APA 6th Edition. 

Daftar pustaka merupakan kumpulan sumber referensi yang dirujuk dalam teks skripsi. 

Jumlah minimal daftar pustaka yang dipakai diatur lebih lanjut dalam SK Rektor. Daftar 

rujukan dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan seberapa jauh wawasan 

peneliti. Peneliti tidak boleh mencantumkan nama sumber rujukan yang tidak dirujuk; dan 

juga peneliti tidak boleh mencantumkan kutipan yang tidak disertai sumber rujukan. Daftar 

pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan huruf pertama nama akhir pengarang/penulis 

tanpa menggunakan nomor urut sesuai dengan APA 6th Edition.  

Bagian Akhir. Bagian akhir dari skripsi adalah lampiran-lampiran. Hal yang perlu 

dilampirkan dalam skripsi adalah dokumen yang sesuai dengan keperluan dan mendukung 

penguatan skripsi, misalnya instrumen penelitian, tabel statistik, pedoman wawancara, dan 

hasil transkrip wawancara. 

Agar lampiran mudah dilacak, tiap lampiran dimulai pada halaman baru dengan kata 

‘Lampiran’ (Appendix) di bagian tengah atas. Huruf besar digunakan untuk membedakan 
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lampiran satu dengan lainnya jika lampirannya lebih dari satu (contoh Appendix A, Appendix 

B, etc.). Kalau yang dicantumkan pada teks adalah lebih dari satu lampiran, maka gunakan 

bentuk jamaknya yaitu Appendices.  

 

Panduan Teknis Penulisan: APA 6th Edition 

 
Bagian ini akan membahas beberapa peraturan dasar terkait pengutipan dan 

penulisan daftar pustaka. Berikut adalah sebagian peraturan dasar untuk pengutipan dan 

pengetikan daftar pustaka menurut APA 6th  Edition yang dikutip dari Purdue (OWL) Online 

Writing Lab (Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderlund, L., 

& Brizee, A., 2010). Yang disebutkan di panduan ini hanya beberapa sumber rujukan yang 

paling sering digunakan oleh mahasiswa ketika menulis skripsi. Untuk peraturan lain yang 

tidak disebutkan disini, mahasiswa dihimbau untuk membaca peraturan lengkapnya di 

Purdue OWL (cek tautannya di daftar pustaka). 

Dasar-dasar Penulisan Kutipan (In-text Citation). Untuk setiap penulisan kutipan, 

nama pengarang dan tahun penulisan dituliskan di dalam teks, contohnya, (Brown, 2012). 

Kemudian pada daftar pustaka di akhir tulisan, referensi lengkap terkait kutipan tersebut 

harus dituliskan. Semua sumber rujukan yang dikutip harus dituliskan pada daftar pustaka, 

dan semua sumber rujukan yang tertulis pada daftar pustaka harus ada di dalam isi tulisan. 

Berikut adalah tata cara penulisan kutipan pendek, kutipan panjang, dan rangkuman atau 

parafrase.  

Penulisan Kutipan Pendek. Untuk kutipan langsung maka peneliti harus 

menuliskan nama pengarang, tahun publikasi, dan nomor halaman. Kutipan diawali dan 

diakhiri dengan tanda kutip.  

According to Jones (1998), “Students often had difficulty using APA style, 

especially when it was their first time” (p.199). 
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Jones (1998) found “students often had difficulty using APA style” (p.199); what 

implications does this have for teachers? 

She stated, “Students often had difficulty using APA style” (Jones, 1998, p.199), 

but she did not offer an explanation as to why. 

Penulisan Kutipan Panjang. Untuk kutipan langsung yang terdiri dari 40 kata atau 

lebih, maka penulisan kutipan tersebut ditulis terpisah dengan teks nya, diketik masuk ½ 

inci dari tepi kiri (sama seperti penulisan awal paragraf), dan ditulis tanpa tanda kutip.  

Jones’s (1998) study found the following: 

 Students often had difficulty using APA style, especially when it was their 

first time citing sources. This difficulty could be attributed to the fact that 

many students failed to purchase a style manual or to ask their teacher for 

help. (p.199). 

Penulisan Rangkuman atau Parafrase. Jika ide yang ditulis oleh pengarang aslinya 

diparafrasekan, maka yang wajib dituliskan pada in-text citation adalah nama pengarang dan 

tahun publikasi. Akan tetapi, meskipun tidak diwajibkan, nomor halaman tetap disarankan 

untuk dituliskan di dalam in-text citation.  

According to Jones (1998), APA style is a difficult citation format for the firs-time 

learners. APA style is a difficult citation format for first-time learners (Jones, 1998, 

p.199). 

Tata Cara Penulisan Pengarang. Berikut adalah tata cara penulisan pengarang pada 

in-text citation.  

 Sumber rujukan dengan satu pengarang: sebutkan nama akhir (biasanya merupakan 

nama keluarga) dan tahun terbit. 

Research by Jones (2017) showed that … 
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 Sumber rujukan dengan dua pengarang: tulis nama akhir kedua pengarang baik di 

dalam teks maupun di dalam kurung. Gunakan kata ‘and’ pada teks dan ‘ampersand’ 

jika di dalam kurung. 

Research by Wegener and Petty (1994) supports ... 

(Wegener & Petty, 1994) 

 Sumber rujukan dengan tiga sampai lima pengarang: tulis semua nama akhir pengarang 

di dalam teks maupun di dalam kurung pada penyebutan pertama. Gunakan kata ‘and’ 

pada teks dan ‘ampersand’ jika di dalam kurung. 

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) 

Kernis, Cornell, Sun, Berry, and Harlow (1993) mentioned that ... 

Untuk penyebutan kedua dan selanjutnya, hanya sebutkan nama akhir pengaang 

pertama diikuti “et al.” baik di dalam teks maupun di dalam kurung.  

(Kernis et al., 1993) 

 Sumber rujukan dengan enam atau lebih pengarang: Tulis nama akhir pengarang 

pertama, diikuti oleh et al. pada teks maupun di dalam kurung. 

Harris et al. (2001) argued ... 

(Harris et al., 2001) 

 Pengarang yang tidak diketahui namanya atau sumber rujukan tanpa pengarang: Jika 

nama pengarang tidak diketahui, maka tuliskan judulnya pada teks, atau tuliskan satu 

atau dua kata pada judul di dalam kurung. 

A similar study was done of students learning to format research papers (“Using 

APA,” 2001). 

 Organisasi sebagai pengarang: jika pengarangnya adalah sebuah organisasi atau badan 

pemerintah, maka sebutkan nama organisasisnya pada teks atau di dalam kurung. 

According to the American Psychological Association (2000), ... 
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Jika organisasi tersebut mempunyai singkatan yang sudah dikenal, maka pada 

penyebutan pertama tulis singkatannya di dalam kurung, dan tuliskan singkatannya saja 

pada penyebutan berikutnya. 

First citation: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000) 

Second citation: (MADD, 2000) 

 Pengarang dengan nama belakang sama: untuk menghindari kebingungan, maka tuliskan 

inisial pertama pengarang. 

(E.Johnson, 2001; L. Johnson, 1998) 

 Dua atau lebih sumber rujukan yang ditulis oleh pengarang yang sama maka tambahkan 

huruf kecil (a, b, c) setelah tahun baik di in-text citation maupun di daftar pustaka. 

Research by Berndt (1981a) illustrated that ... 

Dasar-dasar Pengetikan Daftar Pustaka (End-text Citation). Berikut adalah 

beberapa tata cara untuk pengetikan daftar pustaka (end-text citation).  

Peraturan Dasar. Berikut adalah peraturan dasar untuk pengetikan daftar pustaka 

berdasarkan APA 6th Edition.  

 Daftar pustaka ditulis dengan spasi 2, dan setiap baris setelah baris pertama dari setiap 

sumber yang ditulis diketik menjorok setengah inci dari tepi kiri.  

 Nama belakang pengarang ditulis pertama kemudian diikuti singkatan nama depan dan 

nama tengah (jika ada) pengarang; tuliskan nama belakang dan singkatan nama depan 

seluruh pengarang untuk sumber rujukan yang ditulis oleh sampai dengan tujuh 

pengarang. Untuk sumber yang ditulis oleh lebih dari tujuh pengarang, maka tulis nama 

6 pengarang pertama, kemudian beri tanda titik tiga (ellipsis), dan setelahnya tulis nama 

pengarang terakhir.  

 Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama belakang pengarang pertama 

untuk setiap sumber rujukan. 



PBI UMY   

 

 
 32  

 

 Untuk lebih dari satu sumber rujukan yang ditulis oleh seorang atau lebih dari satu 

pengarang, maka sumber rujukan diurutkan berdasarkan tahun penulisan, dari yang 

terdahulu sampai dengan yang terbaru.  

 Judul jurnal ditulis lengkap. 

 Judul jurnal ditulis persis seperti yang tertulis pada jurnalnya baik itu tanda bacanya 

maupun penggunaan huruf besarnya.  

Contohnya:  ReCALL bukan RECALL  

 Knowledge Management Research & Practice bukan Knowledge 

Management Research and Practice. 

Tata Cara Penulisan Pengarang. Berikut adalah tata cara penulisan pengarang pada 

daftar pustaka.  

 Satu pengarang: tuliskan nama akhir diikuti singkatan nama depan dan nama tengah 

(jika ada). 

o Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current 

Directions in Psychological Science, 11, 7-10. 

 Dua pengarang: tuliskan nama akhir dan singkatan nama depan kedua pengarang; 

gunakan “ampersand” untuk menghubungkan keduanya.  

o Wegener, D.T., & Petty, R. E. (1994). Mood Management across affective 

states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and 

Social Psychology, 66, 1034-1048. 

 Tiga sampai tujuh pengarang: tuliskan nama akhir dan singkatan nama depan semua 

pengarang; gunakan “ampersand” sebelum nama pengarang terakhir. 

o Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. 

S. (1993). There’s more self-esteem than whether i tis high or low: The 
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importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social 

Psychology, 65, 1190-1204. 

 Lebih dari tujuh pengarang: tuliskan nama akhir dan singkatan nama depan sampai 

pengarang ke enam. Setelahnya beri tanda titik tiga, kemudian tuliskan nama 

pengarang terakhir. 

o Miller, F. H., Choi, M., J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., 

Thomas, S. T., ... Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and 

low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335. 

 Organisasi sebagai pengarang:  

o American Psychological Association. (2003). 

 Pengarang yang tidak diketahui atau tidak tercantum: 

o Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, 

MA: Merriam-Webster. 

 Dua sumber rujukan dengan pengarang yang sama: urutkan penulisan berdasarkan 

tahun terbit (yang terbit lebih dulu ditulis terlebih dahulu).  

o Berndt, T. J. (1981). 

o Berndt, T. J. (1999).  

o Penulisan Rujukan dari Buku.  

 Format dasar 

o Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for 

subtitle. Location: Publisher. 

 Buku editan, tanpa pengarang 

o Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing 

up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.  

 Buku editan, dengan pengarang 
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o Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed). New York, NY: 

Anchor. 

 Artikel atau bab dari sebuah buku editan 

o Author, A. A., & Author B. B. (Year of publication). Title of chapter. In A. 

A. Editor & B. B Editor (Eds), Title of book (pages of chapter). Location: 

Publisher. 

o O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and Women’s gender role journeys: 

A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib 

(Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: 

Springer. 

o Penulisan Rujukan dari Artikel pada periodical 

 Format dasar 

o Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title 

of Periodical, volume number(issue number), pages. 

http://doi.org/xx.xxx/yyyyy 

 Penulisan rujukan dari artikel yang dimuat di jurnal (diterbitkan berdasarkan 

volume) 

o Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal 

articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-

896. 

 Penulisan rujukan dari artikel yang dimuat di jurnal (diterbitkan berdasarkan issue) 

o Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-

13. 

o Rujukan dari Skripsi, Tesis, atau Disertasi 

 Dissertation Abstract 
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o Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation. Dissertation Abstracts 

International, 62, 7741A. 

 Dissertation, Published 

o Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation (Doctoral dissertation). 

Retrieved from Name of database. (Accession or Order Number) 

 Dissertation, Unpublished 

o Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation (Unpublished doctoral 

dissertation). Name of Institution, Location. 

o Rujukan dari Sumber Elektronik 

 Jurnal Daring  

o Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title 

of Online Periodical, volume number (issue number if available). Retrieved 

from  

http://www.someaddress.com/full/url/ 

o Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For 

People Who Make Websites, 149. Retrieved from 

http://www.alistapart.com/articles/writeliving 

 Jurnal Daring dengan DOI 

o Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title 

of Journal, volume number, page range. doi:0000000/000000000000 or 

http://doi.org/10.0000/0000 

o Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated 

bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. 

doi:10.1108/03090560710821161 
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o Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-

toddler interaction scores lower during play with electronic toys. Journal of 

Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-218. 

http://doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005 

 

Format Penulisan Skripsi  

 
 Skripsi diketik di kertas HVS ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) 80 gram. 

 Skripsi diketik dengan menggunakan tipe huruf Times New Roman ukuran 12 pt.  

 Batas ketikan sebagai berikut: tepi kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. 

 Isi teks diketik dengan double space (spasi dua) kecuali kutipan langsung yang terdiri 

dari lima baris atau lebih (ditulis dengan satu spasi). 

 

Beberapa Aspek Teknis 

 
Pengetikan Judul, Sub Judul, dan Sub-sub Judul 

Judul bab ditulis dengan huruf kapital dengan jarak 4 cm dari tepi atas kertas. Nomor bab 

ditulis dengan huruf Romawi dan diikuti dengan judul bab. Nomor dan judul bab 

diletakkan di tengah pada halaman baru. Sub bab ditulis dengan menggunakan huruf 

kapital. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas.  

Pengetikan Kutipan 

Berdasarkan Isi Kutipan 

Kutipan yang diambil dari rujukan, dapat langsung dicantumkan dalam teks untuk 

memudahkan pembaca memahaminya. Kutipan terdiri atas kutipan langsung dan kutipan 

tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang ditulis sama dengan teks aslinya, 

sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis dengan bahasa dan gaya 

pengutip dengan substansi yang sama. Kutipan langsung yang terdiri atas lima baris atau 

http://doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005
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lebih ditempatkan tersendiri di bawah baris yang mendahuluinya. Jarak pengetikan antar 

baris satu spasi dan tulisan dari lajur kiri masuk ke kanan 3 ketuk. 

Berdasarkan Nama Pengarang 

Nama pengarang yang terdiri atas tiga orang atau lebih, menggunakan singkatan dkk. 

atau et al. untuk penyebutan kedua dan seterusnya. Sedangkan untuk penyebutan pertama 

tetap ditulis nama belakang semua penulis.  

 

Bahasa Skripsi 

 
Skripsi mahasiswa Bahasa Inggris ditulis dalam Bahasa Inggris yang baku dan 

standar. Ciri-ciri penulisan Bahasa Inggris baku adalah bersifat objektif, ringkas dan padat, 

jelas dan lugas, cendekia, formal, dan sesuai dengan tata Bahasa Inggris yang benar. Untuk 

menjamin kualitas penulisan seperti tersebut di atas, peneliti disarankan untuk menggunakan 

bantuan ahli Bahasa Inggris untuk memproofread hasil tulisan dalam skripsi. 
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Contoh Abstrak 

 

Abstract 

Lesson study is very essential in improving teaching and learning processes because lesson 

study provides a lot of opportunities for English teachers to improve their teaching practice. 

Having been implemented for more than a decade in Indonesian classrooms, lesson study is 

currently recognized as a means to improve teaching practices, including in English subjects. 

The study is aimed at investigating pre-service teachers’ opinions in conducting their 

internship in some high schools using lesson study, especially how lesson study improves 

their self confidence and thus results in their teaching capaility. Using descriptive qualitative 

as the research design, the study collected the data from three participants of English 

Language Department students batch 2014 of a private university. In addition, observation 

and individual interviews were used as the data gathering. The findings revealed that the 

lesson study implemented by the pre-service teachers during their internship proved to 

improve their self confidence. Furthermore, based on the individual interviews, it was found 

out that these participants increased their teaching skills.  

Keywords: lesson study, pre-service teachers, internship, teaching practice  
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