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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Fungsi dan Tujuan 

    Panduan penulisan proposal penelitian dan skripsi ini berfungsi sebagai acuan bagi 

mahasiswa STAI Terpadu Jogja dalam menyiapkan dan menyelesaikan penelitian dalam 

rangka skripsi sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1. 

Panduan ini memuat substansi dan pokok teknis secara garis besar. Keragaman topik,  

pendekatan, proses dan hasil penelitian memungkinkan pengembangannya. Sedangkan 

hal-hal yang bersifat rinci diserahkan kepada proses pembimbingan dosen pembimbing 

sesuai kaidah kelaziman yang berlaku. 

 

 Tujuan penulisan panduan penulisan proposal dan skripsi ini adalah agar dosen 

pembimbing dan mahasiswa memiliki pedoman serta kejelasan dalam menampung 

keragaman jenis penilitian serta sebagai acuan baku mendapatkan kualitas skripsi yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

B. Proposal 

Merupakan rancangan sistematis dari penelitian dalam rangka mendapatkan kelayakan 

skripsi yang akan dilakukan. Kriteria proposal skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Merupakan rancangan sistematis dan rasional mengenai rencana penelitian skripsi 

yang akan dilakukan. 

2. Memenuhi kelayakan latar belakang topik, permasalahan, sasaran dan metodologi 

yang  dibuktikan dengan lulus dalam seminar proposal yang diselenggarakan Program 

studi  

3. Memiliki konsep yang jelas serta data awal yang memadai. 

 

C. Skripsi 

1. Defenisi Skripsi  

Skripsi adalah sebuah istilah untuk karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk 

mendapatkan status sarjana (S1) di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Indonesia, bobot SKS dari skripsi adalah 6 

SKS. Skripsi di STAIT JOGJA merupakan karya ilmiah yang berupa laporan skripsi yang 

ditulis oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikan akademisnya.  
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2. Tujuan Skripsi  

Tujuan skripsi adalah melatih mahasiswa untuk melakukan penelitian secara utuh, 

mulai dari mengenal dan merumuskan masalah, merumuskan tujuan penelitian dan 

hipotesis, merancang cara (metodologi) pengumpulan & analisis data, rnenulis 

laporan penelitian dan mempertanggung jawabkan hasilnya secara akademik.  

3. Persyaratan Skripsi  

Skripsi dapat diambil oleh mahasiswa dengan syarat telah menempuh kuliah minimal 

120 SKS dan Indeks Prestasi minimal 2,00, dan sedang mengambil atau telah lulus 

mata kuliah Metodologi Penelitian.  

4. Topik Skripsi  

Unsur unsur yang diperlukan untuk melakukan skripsi telah dipelajari sejak semester 

satu, baik dalam kuliah teori maupun praktek. Oleh karena itu, mahasiswa sudah 

dapat mempersiapkan judul atau topik skripsi sedini mungkin untuk mempersingkat 

masa studi. Topik skripsi yang diambil mahasiswa tentu saja mencerminkan program 

studi yang diikuti atau sesuai dengan bidang yang diminatinya (sesuai dengan 

konsentrasi), namun tidak tertutup kemungkinan untuk memilih topik lain, sesuai 

dengan perkembangan teknologi dan trend IT saat ini.  

5. Pengesahan Judul Skripsi  

Proposal penelitian skripsi yang diajukan mahasiswa akan diseleksi dan 

dipertimbangkan kelayakannya oleh Ketua Program Studi, bila telah memperoleh 

persetujuan, akan diberikan surat penunjukan dosen pembimbing skripsi oleh Ketua 

Program Studi untuk ditandatangani oleh dosen pembimbing sebagai tanda 

pengesahan persetujuan pembimbingan dengan judul yang diajukan atau yang dipilih 

oleh dosen pembimbing.  

6. Kriteria  Umum Skripsi STAIT JOGJA 

1. Merupakan karya ilmiah asli hasil penelitian yang berkualitas dalam bentuk: 

a. Penelitian Studi Kelayakan & Pengembangan 

b. Penelitian Kuantitatif 

c. Penelitian Kualitatif 

d. Penelitian Pengembangan 

e. Penelitian Tindakan  

f. Penelitian Analisis Dokumen 

g. Jenis penelitian lain yang dimungkinkan 
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2. Merupakan karya ilmiah yang menunjukkan kemampuan dan kemandirian 

mahaiswa dalam penguasaan konsep dan penerapan teori dalam bidang 

keahliannya. 

3. Memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk penerapan bidang ilmu atau praktik 

pelaksanaan pendidikan dalam bidang tertentu. 

4. Memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah sesuai bidang ilmu. 

 

D. Bab Pengembangan 

Merupakan bagian skripsi yang mendalami bidang pengembangan dari aspek 

pendidikan tertentu yang bernilai inisiatif mendasar, inovasi maupun kolaborasi potensi 

yang memungkinkan aspek produk yang berkualitas. Bab pengembangan merupakan 

pilihan spesifik peneliti dalam mengoptimalkan potensi individual yang memungkinkan 

meningkatkan nilai profesional yang bersangkutan. 

  

E. Persyaratan Akademik dan Administratif 

Syarat akademik dan administratif penyusunan proposal penelitian: 

1. Telah lulus semua mata kuliah teori sesuai dengan kurikulum program studi yang 

berlaku. 

2. Mengajuan usulan judul dan pembimbing kepada Ketua Program Studi 

3. Terdaftar resmi sebagai mahasiswa STAIT JOGJA 

4. Tidak dalam status cuti kuliah. 

5. Telah mengisi mata kuliah Seminar Proposal dalam kartu rencana studi semester yang 

bersangkutan. 

6. Bebas administratif semester yang bersangkutan. 

 

Syarat akademik dan administrasi bagai mahasiswa yang akan melaksanakan skripsi: 

1. Memiliki indeks prestasi minimal 2,5.  

2. Tidak memiliki nilai D. 

3. Tidak memiliki nilai C  untuk mata kuliah inti 

4. Telah lulus seminar proposal 

5. Mengajukan validasi instrumen kepada dosen pembimbing 

6. Mengajukan draft bab pengembangan. 

7. Terdaftar resmi sebagai mahasiswa STAIT JOGJA 

8. Tidak dalam status cuti kuliah. 

9. Telah mengisi mata kuliah Seminar Proposal dalam kartu rencana studi semester yang 

bersangkutan. 

10. Bebas administratif semester yang bersangkutan. 
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BAB II  

SUSUNAN SKRIPSI 

 

 

A. Pengajuan Proposal  

B. Komponen Proposal 

C. Proses Pengajuan Proposal  

D. Format dan Tata Tulis Proposal 

E. Pembimbingan 

F. Seminar Proposal 

G. Validasi Instrumen 

H. Pelaksanaan Penelitian 

I. Validasi Bab Pengembangan  

J. Ujian Skripsi 

K. Tahap Penyelesaian dan Yudisium 
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BAB III  

BAHASA, FORMAT DAN TATA TULIS 

 

A. Bahasa 

Skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Jogja merupakan karya ilmiah disusun 

dengan bahasa Indonesia Ragam ilmiah dengan ciri: 

1. Menggunakan istilah baku 

2. Menggunakan bahasa lugas 

3. Penggunaan istilah atau penyebutan secara konsisten 

4. Menggunakan struktur kalimat standar 

5. Setiap paragraf menggambarkan ide pokok yang jelas 

6. Memiliki keterpaduan hubungan antar kalimat 

7. Memilki keterpaduan hubungan antar paragraf 

8. Dalam hal menggunakan istilah asing, mengacu pada translasi tertentu yang 

dituangkan dalam keterangan pada skripsi yang bersangkutan. 

 

B. Format Skripsi 

Format Skripsi pada STAI Terpadu Jogja terdiri dari tiga bagian pokok: 

1. Bagian Awal 

2. Bagian Inti 

3. Bagian Akhir 

 

1. Bagian Awal terdiri dari: 

1. Sampul Skripsi 

2. Halaman kosong 

3. Halaman Judul 

4. Abstrak 

5. Abstract 

Abstract disusun menggunakan bahasa Inggris dan Arab yang masing-masing 

divalidasi oleh Dosen Bahasa Inggris dan Dosen Bahasa Arab yang ditentukan 

Sekolah Tinggi. 

6. Pernyataan Keaslian Karya  

7. Lembar Pengesahan 

8. Lembar Persembahan 

9. Kata Pengantar 

10  Daftar Isi 



PANDUAN PENYUSUNAN SKRIPSI STAIT JOGJA 

 

10 Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta 

 

11. Skema Prosedur Penelitian yang dilakukan 

12. Daftar Tabel 

13. Daftar Gambar 

     

2.  Bagian Inti  

Bagian Inti Skripsi terdiri dari aspek-aspek berujud Bab- per Bab, Sub Bab serta sub 

sub bab yang mengikuti sistematika terperinci yang diatur sesuai dengan kebutuhan 

penjabaran keilmuan serta topik penelitian. Bagian Inti skripsi merupakan 

perencanaan, proses, analisa dan pengambilan kesimpulan terhadap data hasil 

penelitian.  

 

Selain hasil penelitian, bagian inti skripsi terdiri dari Bab Pengembangan yang 

merupakan pendalaman atau perluasan topik pada bidang yang spesifik. Bidang 

tersebut diharapkan merupakan pembaharuan atau inovasi atau inisiatif mendasar 

terhadap aspek-aspek pada bidang Ilmu Prodi yang bersangkutan. 

 

Dalam hal studi kelayakan, maka aspek dan parameter kelayakan ditentukan sesuai 

standar yang ditentukan STAIT JOGJA dan diwujudkan dalam proses pembimbingan 

mahasiswa.  

 

C. Format Bab Pengembangan  

 Bab pengembangan merupakan bagian tak terpisahkan dari skripsi dengan 

penelitian studi kelayakan. Bab ini merupakan analisa dan perumusan sebuah formula 

akan aspek-aspek dalam bidang ilmu sesuai program studi masing-masing yang terkait 

dengan penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Bab pengembangan dapat merupakan 

karya kompetitif yang memperkuat kesimpulan penelitian atau menopang kelayakan pada 

penelitian studi kelayakan.Format pengembangan disusun sebagai berikut: 

 

Bagian akhir skripsi memuat: 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran-lampiran 

 

D. Tata Tulis 

Meliputi Ketentuan  penggunaan kaidah bahasa, pengetikan, dan cara 

penulisan/pemaparan.Ketentuan tersebut terdiri dari: 

1. Skripsi dan pengembangannya menggunakan bahasa baku. 

2. Ejaan skripsi menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) 
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3. Ejaan Daftar Pustaka menggunakan ejaan yang diatur tersendiri. 

1. Pengetikan: 

 a. Ukuran kertas 

Skripsi dicetak pada kertas warna putih dengan berat 80 gram tiap 

lembarnya berukuran kwarto (21,5 X 28 cm). Dalam hal memenuhi kebutuhan 

pemaparan data, diperbolehkan pada bagian tersebut menggunakan bentuk 

kertas lain (kertas milimeter, kalkir dan sebagainya) yang bila ukurannya 

melebihi ukuran kwarto dilipat rapi mengikuti ukuran umum /kwarto. 

b. Sampul 

Sampul luar menggunakan kertas karton tebal dan dilapis plastik bening 

dijilid dengan hard cover dengan warna sebagai berikut: 

1) Skripsi untuk Prodi Manajemen Pendidikan Islam menggunakan warna 

sampul Biru Tua 

2) Skripsi untuk Prodi Manajemen Dakwah menggunakan warna sampul Hijau 

Tua. 

                           Warna tulisan pada sampul menggunakan warna kuning emas. 

c. Batas tepi pengetikan 

     Batas tepi pengetikan ditentukan sebagai berikut: 

1) Tepi Atas      : 4 cm 

2) Tepi Bawah  : 3 cm 

3) Tepi kiri        : 4 cm 

4) Tepi kanan  : 3 cm 

d. Spasi pengetikan 

     Spasi pengetikan secara umum pada skripsi ditentukan 2 spasi 

     Terkecuali: 

1) Judul Tabel atau gambar satu spasi 

2) Pada Daftar pustaka jarak antar baris satu spasi dan antar pustaka 2 spasi 

e. Pengetikan alinea baru 

Pengetikan alinea baru dimulai pada ½ inci atau 1,27 cm dari tepi kiri (menjorok 

masuk alinea). 

 f. Pengetikan Bab, Sub Bab dan Sub-sub Bab 

 1)  Nama Bab diketik dengan huruf kapital dengan jarak 4 cm dari tepi atas. Nama 

urut baba ditulis dengan huruf Romawi dan di tulis di tengah-tengah kerjtas di atas 

nama bab. 

2) Pengetikan nama sub bab dan nomor sub bab dimulai dari tepi kiri. Huruf awal 

setiap kata dalam nama sub bab ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas. 

Nomor sub bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital (A, B, C, D ...). 
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3)  Pengetikan nama sub sub bab dimulai dari tepi kiri. Huruf awal setiap kata dalam 

nama sub sub bab ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas. 

g. Penggunaan huruf 

Naskah skripsi diketik komputer dengan huruf jenis font Times New Roman 12 karakter/inci 

dengan jarak baris 2 spasi 

 

2. Cara Penomoran dan Penulisan 

a. Penomoran 

1) Penomoran Halaman 

Penomoran halaman diketik center/di tengah halaman pada posisi sejajar footer 

halaman atau di bawah baris terakhir paling bawah halaman. Nomor halaman 

ditulis dengan angka Arab (1, 2, 3 ...) 

Bagian awal skripsi (halaman judul, kata pengantar dsb) menggunakan angka 

romawi kecil (i, ii, iii, iv dsb). 

2) Hierarkhi penggunaan nomor dan huruf 

    Urutan hierarkhi penggunaan nomor dan huruf untuk bab, sub bab dan sub sub 

bab adalah sebagai berikut: 

BAB I, A, 1, a, 1), a), (1), (a) dst..., contoh: 

 

 

BAB I (center) 

PENDAHULUAN (center) 

    A Latar Belakang 

        1. Alasan Pemilihan Judul 

a. Urgensi masalah 

    1) Pentingnya Komunikasi Bagi Anak 

        a) Kebutuhan Komunikasi Tiap Kelompok Usia 

            (1) Kemampuan Menerima Pesan 

                 (a) Kepekaan Alat Sensor Pendengaran      

-o0o- 

 

3) Penomoran rumus-rumus  Matematis 

 Jika di dalam proposal maupun skripsi terdapat sejumlah persamaan matematis, 

penomoran dilakukan dengan angka Arab yang ditempatkan di dekat tepi kanan 

antara dua tanda kurung. 
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b. Penulisan jenis-jenis huruf 

     Penggunaan jenis-jenis huruf (miring, kapital dsb) mengikuti kaidah Ejaan Yang 

Disempurnakan, dikecualikan penulisan huruf pada Daftar Pustaka yang diatur 

tersendiri. 

 

c. Penyajian Tabel dan Gambar 
   1) Tabel 

   a) Judul tabel terdiri dari tulisan “Tabel” diikuti nomor tabel. Nama tabel diketik 

dengan jarak 1 spasi di bawah Tabel dan nomor tabel diketik diatas tabel yang 

bersangkutan.  

   b) Tulisan Tabel, nomor tabel dan nama tabel diketik center/ditengah batas tepi 

kanan dan kiri halaman. 

  c) Nomor tabel ditulis dengan angka Arab, berurutan dalam naskah tanpa 

memandang di abab mana tabel tersebut berada. 

  d) Tabel dalam teks diberi nomor urut tersendiri, sementara tabel pada lampiran 

diberi nomor urut tersendiri dimulai dari angka Arab 1. 

  e) Tabel disajikan sedapat mungkin dalam satu halaman. 

Tabel 1 
Penduduk Kecamatan Sidempuan  

Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 
Penduduk 

1. 

2. 

3. 

4 

Pedagang 

PNS/TNI/POLRI 

Petani 

Nelayan 

 19.283 

  8. 711 

 10.456 

   5.213 

 Jumlah XX.XXX 

 

   2) Gambar 

Yang dimaksud gambar disini termasuk di dalamya foto, grafik, diagram, peta, 

bagan, skema, pola atau yang sejenis dengan itu. Penyajiannya ditentukan sebagai 

berikut: 

a) Tulisan “Gambar” diikuti nomor gambar ditulis dibawah gambar center halaman 

tepi kanan dan kiri halaman. 

b) Nomor gambar ditulis dengan angka Arab, ditulis berurutan tanpa memandang 

di bab mana gambar tersebut. 
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c) Gambar disajikan dalam satu halaman (tidak dipenggal). 

Contoh penyajian gambar: 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 

Personal Komputer 
 
 

d) Penulisan Kutipan 

      Cara menulis kutipan langsung: 

   1) Kutipan langsung kurang dari tiga baris dikutip sama persis sebagaimana 

pada sumber aslinya menyatu dengan teks diapit tanpa “.   

   2) Kutipan empat baris atau lebih diketik dengan jarak satu spasi dimulai 0,5 

inci atau 1,27 cm dari tepi kiri tanpa tanda petik. 

   3) Apabila pengutip memandang perlu menghilangkan beberapa bagian 

kutipan, pada bagian ini diberi ellipses (tiga titik berderet). 

   4) Bila pengutip memandang perlu memberikan penjelasan atau 

menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus 

memberikan keterangan diantara tanda kurang, misal (penjelasan dari 

pengutip). 

 

Cara menulis sumber kutipan langsung 

1)Sumber kutipan langsung ditulis dengan menyebutkan nama 

pengarang, tahun terbitan, nomor halaman yang dikutip. Contoh 

(Suharsimi Arikunto, 2009:14) 

2) Nama pengarang orang asing ditulis nama keluarganya saja, 

sedangkan nama pengarang Indonesia sebagaimana kelaziman. 

Cara penulisan kutipan tidak langsung: 

Kutipan tidak langsung adalah manakala pengutip hanya mengambil 

pokok pikiran dari sumber yang dikutip dalam kalimat yang disusun 

sendiri oleh pengutip. Kutipan tersebut ditulis dengan spasi rangkap 

sama seperti teksnya. 

Cara menulis sumber kedua (sumber dari sumber) 

Sumber kutipan tidak langsung diutlis dengan menyebut nama pengarang, 

tahun terbit dan sumber keuda itu. 
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Contoh: Menurut Muhammad Natsir (Mujamil Qomar, 2010: 56)”. .....” tanpa 

frase “yang dikutip oleh”. 

 

e) Penulisan Pengarang Sumber Acuan 

1) Pada prinsipnya nama pengarang ditulis nama asli pengarang atau  nama 

keluarga (bani). 

2) Dalam hal pengarang nama asing (bukan Indonesia) ditulis menurut 

kelaziman penulisan pengarang sumber acuan dalam bahasa Indonesia. 

 

f) Penulisan Nama Pengarang dalam Daftar Pustaka 

  1).  Nama pengarang dalam daftar pustaka tidak menggunakan titel/gelar. 

   2) Singkatan nama dipisahkan dengan tanda titik dan bila lebih dari satu 

singkatan diikuti tanda koma. 

  3) Bila pengarang adalah tim atau institusi, maka dituliskan nama ketua tim atau 

lembaga yang dimaksud. 

 

g) Penulisan Daftar Pustaka 

    1) Struktur penulisan daftar pustaka adalah: 

         Nama pengarang. (tahun terbit buku). Judul buku, Penerbit, kota Terbit 

         Tiap aspek dipisahkan dengan tanda titik. 

2) Nama pengarang ditulis nama pengarang, bila memiliki nama bani       

dituliskan berurutan disambung dengan bin/binti. 

 3)Tata penulisan menggunakan cara pengetikan menggantung (hanging 

paragraf). 
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PROPOSAL PENELITIAN 

USULAN PENELITIAN  
 
 

Usulan Penelitian (Research Proposal) merupakan rencana penelitian mahasiswa yang 

hasilnya disusun dalam bentuk Proposal Penelitian. Usulan penelitian terdiri atas 3 bagian, 

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

 

Halaman Judul  

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

Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM YOGYAKARTA, nama dan nomor induk 

mahasiswa, institusi yang dituju dan waktu pengajuan (contoh terlampir).  

1. Judul dibuat sesingkat-singkatnya, jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang 

hendak diteliti dan tidak membuka peluang penafsiran ganda.  

2. Jenis usulan adalah Proposal Penelitian.  

3. Lambang STAIT JOGJA adalah lambang yang resmi digunakan untuk laporan karya 

ilmiah.  

4. Nama dan nomor induk mahasiswa diletakkan ditengah halaman judul tanpa disertai 

garis bawah, nama tidak boleh disingkat dan derajat kesarjanaan tidak boleh 

disertakan. Nomor induk mahasiswa ditempatkan di bawah nama mahasiswa.  

5. Institusi yang dituju adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta 

6. Waktu pengajuan ditulis lengkap bulan dan tahun pengajuan usulan penelitian.  

 

Halaman Persetujuan Usulan Penelitian  

Pada halaman ini memuat judul penelitian, nama dan nim mahasiswa yang mengajukan, 

nama, nik, tandatangan dosen pembimbing skripsi dan tanggal disetujui 

Isi  

Isi usulan penelitian terdiri dari: judul usulan penelitian, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penulisan laporan, rencana kegiatan, dan daftar pustaka 

 

Judul Usulan Penelitian  

Judul usulan penelitian ditulis lagi dalam isi usulan penelitian, sama seperti dalam halaman 

judul.  
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Latar Belakang Masalah  

Latar belakang masalah memuat uraian secara jelas timbulnya masalah yang memerlukan 

pemecahan dengan didukung oleh logika-logika dan teori-teori yang mendasari timbulnya 

gagasan pemecahan / pembahasan masalah. Dengan mengemukakan latar belakang masalah 

akan mempermudah rumusan masalah.  

 

Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian yang akan diajukan 

hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas, untuk menambah 

ketajaman masalah.  

 

Batasan Masalah  

Masalah yang akan dicari pemecahannya harus terbatas ruang lingkupnya agar 

pembahasannya dapat lebih terperinci dan dapat dimungkinkan pengambilan keputusan 

definitife. Variable-variable yang terlibat dalam penelitian harus ditentukan.  

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud atau tujuan yang 

hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Maksud-maksud yang terkandung di dalam 

kegiatan tersebut baik maksud utama maupun tambahan, harus dikemukakan dengan jelas.  

 

Manfaat Penelitian  

Setiap hasil penelitian pada prisipnya harus berguna sebagai penunjuk praktek pengambilan 

keputusan dalam artian yang cukup jelas. Manfaat tersebut baik bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, manfaat bagi objek yang diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi 

pengembangan negara pada umumnya. 

 

Sistematika Penulisan  

Berisi sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis besar isi skripsi untuk 

tiap-tiap bab.  

 

2.3.8 Daftar Pustaka  

Bahan-bahan yang merupakan referensi/litelatur atas penelitian yang dilakukan 

hendaknya dikemukakan secara jelas, daftar pustaka tersebut disusun dengan aturan 

penulisan daftar pustaka seperti lazimnya digunakan dalam penulisan skripsi.  
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2.3.9 Rencana Kegiatan  

Hendaknya dikemukakan jenis-jenis kegiatan yang direncanakan beserta jadwal 

waktunya, dibuat dalam bentuk tabel matriks kegiatan.  

No Kegiatan Mei Juni Juli 

1 Identifikasi Masalah     

2 Analisis Kebutuhan      

3 Instrumen  pengumpulan data     

4  Penentuan jenis analisa data    

5 Merancang proses penelitian    

6 Validasi Rancangan Proses    

7 Revisi Konsep    

8 Implementasi Penelitian     

9 Pembimbingan Penulisan Naskah Skripsi     

10 Penulisan Akhir Laporan     

11 Pendadaran     

 

LAPORAN PENELITIAN - SKRIPSI 

1.6 Penunjukan Dosen Pembimbing  

Dosen pembimbing skripsi ditunjuk oleh Ketua Program Studi sesuai dengan bidang 

studi/keahlian masing-masing dosen. Sebelumnya mahasiswa diwajibkan meminta kesediaan 

dosen untuk menjadi dosen pembimbing dengan bukti surat yang dikeluarkan oleh 

administrasi jurusan dan ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan.  

 

1.7 Ujian Pendadaran  

Ujian pendadaran adalah evaluasi hasil penulisan skripsi mahasiswa, uji aplikasi yang 

dibuat atau paparan hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa.  

1.8 Syarat Mengikuti Ujian Pendadaran  

 mahasiswa yang telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan  

 telah menyelesaikan minimal 138 SKS  

 memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 2,00.  

 nilai D tidak lebih dari 25% total SKS  
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 tercantum sebagai pengambil "Skripsi" dalam KRS pada semester yang berjalan  

 terdaftar sebagai mahasiswa aktif STAIT JOGJA 

 naskah skripsi (format penulisan) telah di ACC (disetujui) oleh dosen pembimbing 

untuk maju pendadaran.  

 mempersiapkan keperluan pendadaran seperti daftar terlampir.  

 

1.9 Kewajiban Setelah Dinyatakan Lulus  

 Bersyukur dan berterimakasih kepada Yang Maha Kuasa dan orang-orang yang telah 

membantu dalam proses skripsi hingga selesai.  

 Melakukan koreksi naskah skripsi (bila dalam sesi ujian disarankan untuk melakukan 

perubahan) . 

 Melakukan konsultasi dan cross check dengan dosen pembimbing dan dosen penguji 

(atas perubahan yang sudah dilakukan).  

 Membuat naskah publikasi . 

 Membuat file .pdf untuk naskah skripsi dan naskah publikasi . 

 Menandatangani naskah skripsi ke dosen penguji, dan dosen pembimbing untuk 

koreksi akhir penulisan / isi naskah skripsi sekaligus pengesahan . 

 Penandatanganan naskah skripsi ke Ketua STAIT JOGJA format naskah sudah harus 

dalam keadaan dijilid.  

 Mempersiapkan persyaratan yudisium sesuai daftar (check list terlampir) . 

 Menyerahkan CD dan Naskah Skripsi yang sudah ditandatangai ke Perpustakaan 

STAIT JOGJA (isi CD sesuai data terlampir).  

 


