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BAB I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi
Penulisan ilmiah merupakan salah satu ciri pokok kegiatan perguruan tinggi. Karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Untuk penulisan karya tulis ilmiah bagi mahasiswa diperlukan pedoman penulisannya. 
Skripsi merupakan salah satu bentuk karya ilmiah dalam suatu bidang studi tertentu yang ditulis oleh mahasiswa Program Sarjana (S-1) pada akhir masa studi. Karya ilmiah ini ditulis oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi mereka. Skripsi dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil kajian pustaka, dan hasil penelitian pengembangan. Sebelum menyusun skripsi, mahasiswa diwajibkan menyusun matriks dan dilanjutkan dengan menyusun proposal penelitian. Skripsi merupakan sebagian proses akademik yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian.
Tahap akhir yang harus dilakukan mahasiswa sebelum dinyatakan lulus adalah menulis artikel ilmiah dan diunggah di situs resmi almamater. Artikel ilmiah tersebut merupakan bagian dari skripsi. Yang perlu diperhatikan, pada daftar pustaka karya ilmiah harus dicantumkan rujukan dari skripsi yang telah ditulis agar tidak termasuk plagiasi diri sendiri (self plagiarism).
Sistematika dan penjelasan penulisan proposal, skripsi, dan artikel ilmiah dapat dilihat dalam buku pedoman ini.
B. Fungsi
Pedoman penulisan skripsi ini berfungsi sebagai rambu-rambu untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dalam proses penulisan skripsi. Pedoman ini bersifat substantif ataupun teknis secara garis besar, dengan kemungkinan pengembangan dan penyesuaian lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan keragaman topik, pendekatan, proses dan hasil penelitian dalam bidang studi masing-masing. Sesuai dengan karakteristiknya, pedoman ini hanya mengatur hal-hal yang esensial saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diserahkan kepada mahasiswa untuk mengembangkannya, sejalan dengan proses penelitian dan bimbingan yang dialami.
C. Tujuan
Tujuan pedoman penulisan skripsi ini adalah agar mahasiswa dan dosen pembimbing mempunyai keseragaman dalam memahami, melaksanakan dan memenuhi kriteria “Standar Universitas PGRI Adi Buana Surabaya” dalam proses penyusunan skripsi. Keseragaman ini bertujuan menjamin kualitas proses dan hasil penelitian menjadi skripsi sehingga pengalaman menyusun skripsi dapat secara simultan menjadi pengalaman profesional yang berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa, dosen pembimbing maupun institusi.






BAB II
ETIKA PENULISAN ILMIAH DAN PLAGIARISME 

Etika Penulisan Ilmiah
 Etika terkait dengan nilai, norma, serta moral. Pelanggaran etika mengarah pada pelanggaran nilai, norma, serta moral yang berlaku dalam masyarakat sesuai bidang masing-masing (Abdullah, 2006:6; Bertens, 2013:17). Sedangkan perilaku menjadi cerminan nilai baik atau buruk. Dalam dunia penulisan, perilaku penulis telah menjadi hal yang banyak dibicarakan karena terdapat tindakan penulis yang tidak etis karena melanggar etika terhadap hak intelektual penulis lain.  
Hasil karya tulis ilmiah yang dipublikasikan merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual. Pemilik hak intelektual adalah penulisnya sendiri atau orang lain atau lembaga yang memegang lisensi penerbitannya. Apabila seseorang ingin mengambil seluruh atau sebagian dari kekayaan intelektual tersebut, dia harus minta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak intelektual dan dalam beberapa kasus perizinan dikenai biaya. Meskipun demikian, pengutipan sejumlah kecil karya tulis tidak diperlukan perizinan, khususnya untuk kepentingan penulisan karya ilmiah.  Namun, penulis secara etika mengakui hak intelektual penulis asli dan mengikuti tata aturan pengutipan (Laplante, 2012:52-53).
Pengutipan yang tidak mengikuti tata aturan penulisan dan memanipulasi pendapat yang dikutip seakan hasil karya sendiri merupakan pelanggaran etika penulisan. Perilaku demikian dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme.
Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel) penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan.
Nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Tindakan tidak mencantumkan nama sumber atau informan juga dapat dilakukan atas permintaan informan yang bersangkutan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran (Saukah, 2000:5-6).
Beberapa bentuk pelanggaran  yang menyalahi etika penulisan ilmiah antara lain:
	Memproduksi data palsu (Fabrikasi data)
yaitu ‘mempabrik’ data atau membuat-buat data yang sebenarnya tidak ada atau  membuat data fiktif.
	Merekayasa data (Falsifikasi)
yaitu mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan simpulan yang ‘ingin’ diambil dari sebuah penelitian.
	Plagiarisme 
yaitu mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa menunjukkan sumber yang cukup.

Plagiarisme
Pengertian Plagiarisme
Plagiarisme harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah maupun penciptaan karya seni. Seperti telah  dijelaskan di atas, plagiarisme dalam karya ilmiah adalah mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa menunjukkan sumber yang cukup. 
Weber-Wulff (2014:4) menyatakan bahwa plagiarisme adalah tindakan yang secara sadar dilakukan seorang penulis yang mengambil sebagian ide/gagasan orang lain dengan cara menata ulang sedemikian rupa sehingga seakan-akan seperti pendapat sendiri.      
Plagiarisme adalah pemanfaatan/penggunaan hasil karya orang lain yang diakui sebagai hasil kerja diri sendiri, tanpa memberi pengakuan pada penciptanya yang asli. Plagiarisme adalah pencurian hak intelektual orang lain. 
Sanksi Akademik dan Sanksi Hukum 
Di Indonesia tindakan plagiarisme bisa dikenai sanksi akademik dan bahkan sanksi hukum pidana. Sanksi akademik berlaku di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang menyebutkan: Jika terbukti melakukan plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut.
	Teguran

Peringatan tertulis
	Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
Pembatalan nilai
Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
Pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa
	Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.
Adapun sanksi pidana didasarkan pada Undang-Undang KUHP No. 20 Tahun 2003 pasal 70 berisi:
Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
Bentuk Plagiarisme
Klasifikasi plagiarisme dapat dikelompokkan berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya:
	dari segi substansi yang dicuri

dari segi kesengajaan
dari segi volume/proporsi
	dari pola pencurian
Sulistyo (2011) menyatakan bentuk-bentuk plagiarisme itu adalah berikut.
	Plagiarisme kata demi kata (word for word plagiarism). Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
	Plagiarisme sumber (plagiarism of source). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Plagiarisme kepengarangan (plagiarism of authorship). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain.
	Plagiarisme diri sendiri (self plagiarism). Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. 
Cara Menghindari Plagiarisme
Bagi mahasiswa penyusun skripsi, ada beberapa tipe yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme, yaitu dengan cara mengikuti tata aturan penulisan kuotasi/pengutipan yang disertai dengan informasi sumber referensi (sitasi dalam teks atau catatan pustaka). 
Memakai, menganalisis, membahas, mengkritik atau merujuk hasil karya intelektual orang lain boleh dilakukan selama kaidah pemakaiannya tetap dilakukan dengan benar. 
Rangkumlah hasil karya orang lain, atau melakukan parafrase pada bagian khusus dalam teks dengan cara menggunakan kata-kata sendiri, dan nyatakanlah sumber gagasan dan masukkan sumber-sumber yang dipakai dalam daftar rujukan. 
Menggunakan kata-kata asli penulis juga diperkenankan dengan cara memberi tanda kutip pada kalimat-kalimat yang dipakai, selain menyebutkan sumber gagasannya.
Meski penulis diwajibkan membuat pernyataan keaslian tulisannya dengan bermaterai, institusi maupun penulis sendiri  dapat mendeteksi  plagiarisme dengan mesin/aplikasi, seperti  Turnitin, Copyfind, Zotero, Endnote dan aplikasi sejenisnya.  
Tata aturan penulisan referensi beserta contoh dapat dilihat pada Bab IV terkait penulisan kutipan, catatan pustaka, dan daftar pustaka.























BAB III
SISTEMATIKA MATRIKS, PROPOSAL, SKRIPSI, DAN URAIAN 
  
Penulisan Matriks
Matriks adalah kerangka atau bagan penelitian yang berbentuk tabel. Matriks perlu dibuat mahasiswa melalui proses bimbingan oleh dosen pembimbing. Setelah menyelesaikan matriks, mahasiswa berhak melanjutkan bimbingan ke jenjang proposal. Matriks memiliki tiga model, yakni:
	Matriks Penelitian Kuantitatif
	Matriks Penelitian Kualitatif

Matriks Penelitian Tindakan Kelas 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), termasuk matriks dan proposalnya, tidak diperkenankan dilakukan oleh mahasiswa yang belum menjadi guru. Dengan kata lain, PTK hanya boleh dilakukan oleh guru yang sudah berdinas karena fungsi  PTK antara lain untuk perbaikan pembelajaran. 
Unsur-unsur penelitian yang perlu dimasukkan dalam tabel matriks tergantung jenis penelitiannya. Bila jenis penelitiannya kualitatif, secara umum isi matriksnya adalah : 
	Rumusan masalah
	Konsep
	Batasan masalah
	Data dan Sumber data
	Teknik pengumpulan data
	Teknik analisis data
	Daftar pustaka. 

 Unsur-unsur matriks itu disesuaikan dengan jenis penelitian dan yang dinilai perlu. Matriks berfungsi untuk memberi gambaran kerangka penelitian yang akan dilakukan.  
Bentuk matriks ketiga jenis penelitian itu dapat dilihat pada Lampiran 29.
Penulisan Proposal Penelitian 
Proposal penelitian dibuat secara sederhana. Sistematika penulisannya dimulai dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Daftar Isi, kemudian dilanjutkan ke Bab I, Bab II, dan Bab III beserta unsur-unsurnya, serta yang terakhir adalah Daftar Pustaka dan Lampiran. Proposal merupakan deskripsi lebih detail dari matriks yang telah disempurnakan. 
Sistematika proposal (selain jadwal penelitian) sebaiknya langsung merujuk ke sistematika skripsi sehingga dapat dipakai untuk tahap selanjutnya tanpa mengubah susunannya. Ini berarti dengan diselesaikannya proposal selesai pula skripsi untuk Bab I, Bab II, dan Bab III. 
Kerangka Proposal Penelitian Kuantitatif 
Berbahasa Indonesia:	
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
	Latar Belakang 
	Batasan Masalah

Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
	Tujuan Umum (jika diperlukan)

Tujuan Khusus (jika diperlukan)
	Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA
	Dasar teori
	Tinjauan Penelitian yang Relevan

Kerangka Konseptual 
	Hipotesis (jika ada)

BAB III METODE PENELITIAN
	Desain Penelitian
	Populasi dan Sampel Penelitian
	Variabel Penelitian

	Identifikasi Variabel
	Definisi Operasional Variabel

	Instrumen Penelitian
	Teknik Pengumpulan Data   
	Teknik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Berbahasa Inggris:
TITLE
APPROVAL
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER I INTRODUCTION
	Background of the Study
	Limitation of the Study
	Statements of the Problem

Purpose of the Study
	General Purpose (jika diperlukan)
	Specific Purpose (jika diperlukan)

	Significance of the Study

CHAPTER II  REVIEW OF RELATED LITERATURE
	Theoretical Basis
	Review of Previous Related Studies

Conceptual Framework
Hypothesis
CHAPTER III  RESEARCH METHOD
	Research Design

Population and Sample
Research Variables
	Variables Identification

Operational Definition of Variables
	Research Instrument

Data Collection Technique
Data Analysis
REFERENCES
APPENDIX
Kerangka Proposal Penelitian Kualitatif 
Berbahasa Indonesia:
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
DAFTAR  ISI
BAB I PENDAHULUAN
	Latar Belakang
	Batasan Masalah
	Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian (pilih salah satu) 

Tujuan Penelitian
	Tujuan Umum (jika diperlukan)

Tujuan Khusus (jika diperlukan)
	Manfaat Penelitian
	Definisi Istilah (jika diperlukan) 


BAB II KAJIAN PUSTAKA
	Dasar teori  
	Tinjauan Penelitian yang Relevan

Kerangka Konseptual
	Asumsi (jika ada)

BAB III METODE PENELITIAN
	Pendekatan Penelitian
	Data dan Sumber  Data
	Teknik Pengumpulan Data

Teknik Analisis Data 
	Keabsahan Data 
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Berbahasa Inggris:
TITLE
APPROVAL
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER I INTRODUCTION
	Background of the Study

Limitation of the Study
	Statements of the Problem (Research Question, Focus of the Study)
	Purpose of the Study
	General Purpose (jika diperlukan)

Specific Purpose (jika diperlukan) 
	Significance of the Study
	Definition of the Key Terms (jika diperlukan)

CHAPTER II REVIEW OF RELATED LITERATURE
	Theoretical Basis
	Review of Previous Related Studies

Conceptual Framework  
	Assumption (jika ada) 
CHAPTER III RESEARCH METHOD
	Approach of the Study 
	Data and Source of Data 

Data Collection Technique
Data Analysis
	Data Validity
REFERENCES
APPENDIX
Kerangka Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Berbahasa Indonesia:
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
	Latar Belakang 
	Batasan Masalah 

Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
	Tujuan Umum (jika diperlukan)

Tujuan Khusus (jika diperlukan)
	Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA
	Dasar teori

Tinjauan Penelitian yang Relevan
Kerangka Konseptual
Hipotesis Tindakan (jika ada)
BAB III METODE PENELITIAN
	Subjek dan Latar Penelitian

Prosedur Penelitian
	Perencanaan

Pelaksanaan
Evaluasi
Refleksi
	Teknik Pengumpulan Data

Teknik Analisis Data
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Berbahasa Inggris: 
TITLE
APPROVAL
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER I INTRODUCTION
	Background of the Study

Scope of the Research
Research Question
Purpose of the Study
	General  Purpose (jika diperlukan)

Spesific Purpose (jika diperlukan)
	Significance of the Study

CHAPTER II REVIEWOF RELATED LITERATURE
	Theoretical Basis

Review of Relevan Study
Conceptual Framework
	Action Hypothesis (jika  ada)
CHAPTER III RESEARCH METHOD
	Reseacrh Subject and Location 

Research Procedures
1.	Planning
2.	Action
3.	Evaluation
4.	Reflection
	Data Colection Technique

Data Analysis
REFERENCES
APPENDIX
Penulisan Skripsi  
Penulisan skripsi, apa pun jenis penelitiannya, secara garis besar dibagi menjadi tiga  bagian, yakni:
	Bagian awal

Bagian inti
	Bagian akhir
Masing-masing bagian dijabarkan lebih lanjut pada uraian di bawah ini.
Kerangka Skripsi Penelitian Kuantitatif Berbahasa Indonesia
Bagian awal:
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK
PERSEMBAHAN/MOTO
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
Bagian inti:
BAB I PENDAHULUAN
	Latar Belakang 
	Batasan Masalah

Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
	Tujuan Umum (jika diperlukan)

Tujuan Khusus (jika diperlukan)
	Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA
	Dasar teori
	Tinjauan Penelitian yang Relevan
	Kerangka Konseptual 

Hipotesis (jika ada)
BAB III METODE PENELITIAN
	Desain Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian
Variabel Penelitian
	Identifikasi Variabel
	Definisi Operasional Variabel

	Instrumen Penelitian

Teknik Pengumpulan Data   
Teknik Analisis Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Hasil Penelitian

Pembahasan/Interpretasi 
BAB V PENUTUP
	Simpulan

Saran
Bagian akhir:
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN


Kerangka Skripsi Penelitian Kuantitatif  Berbahasa Inggris
Bagian awal:
TITLE 
CERTIFICATION
APPROVAL
AUTHOR’S DECLARATION
ABSTRACT 
DEDICATION/MOTTO
ACKNOWLEDGMENTS
TABLE OF CONTENTS
LIST OF TABLES 
LIST OF FIGURES 
LIST OF APPENDICES
Bagian inti:
CHAPTER I INTRODUCTION
	Background of the Study

Limitation of the Study
Statements of the Problem
Purpose of the Study
	General Purpose (jika diperlukan)
	Specific Purpose (jika diperlukan)

	Significance of the Study

CHAPTER II REVIEW OF RELATED LITERATURE
	Theoretical Basis
	Review of Previous Related Studies

Conceptual Framework
Hypothesis (jika ada)
CHAPTER III RESEARCH METHOD
	Research Design

Population and Sample
Research Variables
	Variables Identification

Operational Definition of Variables
	Research Instrument

Data CollectionTechnique
Data Analysis

CHAPTER IV RESEARCH RESULT AND DISCUSSION 
	Result of the Study
	Discussion/Interpretation 

CHAPTER V CONCLUSION AND SUGGESTION
	Conclusion

Suggestion
Bagian Akhir:
REFERENCES
APPENDIX
Kerangka Skripsi Penelitian Kualitatif Berbahasa Indonesia
Bagian awal:
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK
PERSEMBAHAN/MOTO
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
Bagian Inti:
BAB  I  PENDAHULUAN 
	Latar Belakang

Batasan Masalah
Rumusan Masalah / Pertanyaan Penelitian (pilih salah satu) 
Tujuan Penelitian
	Tujuan Umum  (jika diperlukan)
	Tujuan Khusus (jika diperlukan)

	Manfaat Penelitian
	Definisi Istilah  (jika diperlukan) 

BAB II KAJIAN PUSTAKA
	Dasar Teori  

Tinjauan Penelitian yang Relevan
Kerangka Konseptual
Asumsi  (jika ada)
BAB III METODE PENELITIAN
	Pendekatan Penelitian

Data dan Sumber  Data
Teknik Pengumpulan Data
Teknik Analisis Data 
Keabsahan Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Hasil Penelitian
	Pembahasan/Interpretasi  

BAB V PENUTUP
	Simpulan

Saran
Bagian akhir:
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Kerangka Skripsi  Penelitian Kualitatif Berbahasa Inggris
Bagian awal:
TITLE 
CERTIFICATION
APPROVAL
AUTHOR’S DECLARATION
ABSTRACT 
DEDICATION/MOTTO
ACKNOWLEDGMENTS
TABLE OF CONTENTS
LIST OF TABLES 
LIST OF FIGURES 
LIST OF APPENDICES
Bagian inti:
CHAPTER I INTRODUCTION
	Background of the Study

Limitation of the Study
Statements of the Problem
Purpose of the Study
	General Purpose (jika diperlukan)
	Specific Purpose  (jika diperlukan) 

	Significance of the Study

Definition of the Key Terms (jika diperlukan)
CHAPTER II REVIEW OF RELATED LITERATURE
	Theoretical Basis
	Review of Previous Related Studies

Conceptual Framework  
Assumption (jika ada) 
CHAPTER III RESEARCH METHOD
	Approach of the Study 

Data and Source of Data 
Data Collection Technique
Data Analysis
Data Validity
CHAPTER IV RESEARCH RESULT AND DISCUSSION 
	Result of the Study

Discussion/Interpretation 
CHAPTER V CONCLUSION AND SUGGESTION
	Conclusion

Suggestion
Bagian Akhir
REFERENCES
APPENDIX
Kerangka Skripsi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Berbahasa Indonesia
Bagian awal:
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK
PERSEMBAHAN/MOTO
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
Bagian Inti:
BAB I PENDAHULUAN
	Latar Belakang 
	Batasan Masalah 

Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
	Tujuan Umum (jika diperlukan)
	Tujuan Khusus (jika diperlukan)

	Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA
	Dasar teori

Tinjauan Penelitian yang Relevan
Kerangka Konseptual
Hipotesis Tindakan (jika ada)
BAB III METODE PENELITIAN
	Subjek dan Latar Penelitian

Prosedur Penelitian
	Perencanaan

Pelaksanaan
Evaluasi
Refleksi
	Teknik Pengumpulan Data

Teknik Analisis Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Hasil Penelitian

	Siklus Pertama

Siklus Kedua
	Siklus Ketiga (jika ada) 

	Pembahasan/Interpretasi  

BAB V PENUTUP
	Simpulan

Saran
Bagian akhir:
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN


Kerangka Skripsi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Berbahasa Inggris
Bagian awal:
TITLE 
CERTIFICATION
APPROVAL
AUTHOR’S DECLARATION
ABSTRACT 
DEDICATION/MOTTO
ACKNOWLEDGMENTS
TABLE OF CONTENTS
LIST OF TABLES 
LIST OF FIGURES 
LIST OF APPENDICES
Bagian Inti: 
CHAPTER I INTRODUCTION
	Background of the Study
	Limitation of the  Study

Research Question
Purpose of the Study
	General  Purpose (jika diperlukan)
	Spesific Purpose (jika diperlukan)

	Significance of the Study

CHAPTER II REVIEW OF RELATED LITERATURE
	Theoretical Basis

Review of Previous Related Study
Conceptual Framework
	Action Hypothesis (jika ada)

CHAPTER III RESEARCH METHOD
	Research Subjects and Location

Research Procedures
	Planning

Action
Evaluation
Reflection
	Data Colection Technique

Data Analysis
CHAPTER IV RESEARCH RESULT AND DISCUSSION 
	Result of the Study

	First Cycle 
	Second Cycle 
	Third Cycle (jika diperlukan)

	Discussion

CHAPTER V CONCLUSION AND SUGGESTION
	Conclusion

Suggestion
Bagian Akhir:
REFERENCES
APPENDIX
Penjelasan Unsur-Unsur Proposal dan Skripsi 
Penjelasan ini berlaku untuk penulisan proposal dan skripsi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan kelas. Kerangka sistematika ketiga jenis penelitian itu tidak berbeda pada bagian awal, hanya terdapat sedikit perbedaan pada bagian inti, terutama  pada bagian Kajian Pustaka (Bab II) dan Metode Penelitian (Bab III). Unsur-unsur proposal dan skripsi ketiga jenis penelitian itu akan dijelaskan sebagai berikut.
Uraian Bagian Awal:
Bagian awal penulisan proposal/skripsi dijelaskan sebagai berikut.
Halaman Judul
Halaman judul mencakup sampul luar dan halaman sampul dalam. Pada sampul luar (cover) memuat judul skripsi,  kata “SKRIPSI” atau “PROPOSAL”, logo Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, nama peneliti beserta nomor induk mahasiswa (NIM), nama kelembagaan (Universitas, Fakultas, dan Program Studi), dan tahun penulisan. Semua huruf diketik dengan huruf kapital. Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur secara simetris, rapi dan serasi. Font huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12 pt. Judul proposal/skripsi hendaknya singkat (maksimal 15 kata), dan menggambarkan dengan tepat masalah yang diteliti. 
Untuk halaman sampul dalam memuat: 
	Judul skripsi (diketik dengan huruf kapital Times New Roman 12 pt)  

Kata skripsi (diketik dengan huruf kapital Times New Roman 12 pt)
Teks sebagai berikut.

Diajukan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya untuk memenuhi sebagian 
Persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
pada Program Studi (sesuai program studi mahasiswa)

Nama peneliti dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
Nama peneliti yaitu nama lengkap mahasiswa, huruf pertama setiap kata ditulis menggunakan huruf kapital. Di bawah nama ditulis Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
	Nama kelembagaan dan tahun pengajuan ditulis menggunakan huruf kapital Times New Roman 12 pt, dengan komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur secara simetris, rapi dan serasi. Nama kelembagaan dimulai dari nama lengkap universitas, fakultas, dan program studi.

Contoh format halaman sampul dalam skripsi dapat dilihat pada Lampiran 2.
Halaman Persetujuan 
Halaman ini berisi nama judul  “HALAMAN PERSETUJUAN”. Pada halaman ini ditulis: nama mahasiswa, judul proposal/skripsi, nama pembimbing, dan tanggal persetujuan. Format halaman persetujuan dapat dilihat pada Lampiran 3.
Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan yang dimaksud adalah pengesahan dari Tim Penguji. Setelah skripsi diuji dan dinyatakan lulus serta direvisi, dijilid sesuai ketentuan. Pada halaman pengesahan ditulis: kata PENGESAHAN, nama mahasiswa, NIM, program studi, judul skripsi, Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Halaman pengesahan ini adalah pengganti halaman persetujuan pembimbing (setelah skripsi selesai diuji). Format halaman pengesahan lihat Lampiran 4.
Pernyataan Keaslian Tulisan
Pernyataan keaslian tulisan berisi ungkapan penulis bahwa isi skripsi yang ditulisnya bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pemikirannya sendiri. Pernyataan keaslian tulisan dapat dilihat pada Lampiran 5.

Abstrak
Abstrak skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tipe hurufnya Times New Roman, 11 pt, diketik dengan jarak 1 (satu) spasi. Pada halaman abstrak dituliskan kata ABSTRAK dalam huruf kapital, cetak tebal dan center. Pada abstrak juga dituliskan identitas penelitian dengan format: Nama peneliti (Penulisan nama peneliti apabila terdiri dari dua kata atau lebih maka nama belakang ditulis di depan dan diikuti nama depan dan nama tengah). Tahun. Judul skripsi. Tulisan “Skripsi”. Program Studi (sesuai dengan program mahasiswa). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Nama Dosen Pembimbing (ditulis lengkap dengan gelarnya). Setelah itu dituliskan Kata Kunci (maksimal 5 kata) dan isi Abstrak (maksimal 250 kata). Contoh penulisan abstrak  dapat dilihat pada Lampiran 6.
Halaman Moto (jika ada)
Halaman ini berisi Moto yang dibuat oleh mahasiswa (jika ada).
Kata Pengantar
Isi kata pengantar mencakup antara lain pernyataan syukur bahwa proses penulisan skripsi telah dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, dan atau pihak-pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penulisan skripsi.
Tulisan KATA PENGANTAR diketik dengan huruf kapital di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Panjang teks kata pengantar tidak lebih dari dua halaman dan diketik dengan jarak satu spasi. Pada bagian akhir teks (di pojok kanan bawah) dicantumkan kata Penulis tanpa menyebut nama terang. 
Daftar lsi
Penulisan daftar isi antara bab yang satu dengan bab yang lainnya diketik berjarak 1,5 spasi, sedangkan subbab dalam bab diketik dengan jarak 1 (satu) spasi. Semua judul bab ditulis dengan huruf kapital, sedangkan judul subbab dan anak subbab hanya huruf awalnya saja yang diketik dengan huruf kapital. Daftar isi hendaknya menggambarkan garis besar organisasi keseluruhan isi. Contoh penulisan daftar isi dapat dilihat pada Lampiran 7.
Daftar Tabel (jika ada)
Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman tempat pemuatan setiap tabel. Judul tabel dalam daftar tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat dalam teks. Judul tabel yang satu dengan yang lainnya diketik dengan jarak satu spasi. Contoh penulisan daftar tabel  dapat dilihat pada Lampiran 8.
Daftar Gambar/Grafik (jika ada)
Halaman daftar gambar/grafik memuat nomor gambar/grafik, judul gambar/grafik, serta nomor halaman tempat pemuatan setiap gambar/grafik. Judul gambar/grafik diketik dengan jarak satu spasi. Contoh penulisan daftar gambar/grafik dapat dilihat pada Lampiran 9.
Daftar Lampiran
Halaman daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, serta nomor halaman tempat pemuatan setiap lampiran. Judul lampiran diketik dengan jarak satu spasi. Contoh penulisan daftar lampiran dapat dilihat pada Lampiran 10.
Uraian Bagian Inti
Penelitian Kuantitatif
BAB I  PENDAHULUAN
Latar Belakang
Latar belakang menguraikan alasan-alasan mengapa topik tersebut diangkat sebagai objek penelitian. Dalam latar belakang secara tersurat perlu dijelaskan substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian. Secara operasional permasalahan penelitian yang dimaksud gayut dengan rumusan masalah yang diajukan. Pokok isi latar belakang masalah hendaknya mampu meyakinkan pihak lain, terutama pembimbing dan penguji tentang pentingnya masalah tersebut diteliti.
Latar belakang sekurang-kurangnya memuat hal berikut. 
	Upaya meyakinkan bahwa topik yang dipilih merupakan permasalahan. Artinya, topik itu mengindikasikan adanya kesenjangan antara kenyataan (fakta empirik) dan harapan atau yang seharusnya. 

Penjelasan bahwa permasalahan itu cukup mendesak untuk segera dipecahkan melalui penelitian dan bisa perlu diberikan alternatif dalam pemecahan permasalahannya.
Penjelasan adanya indikasi inovasi atau temuan. Pembuktiannya dilakukan dengan memaparkan hasil penelitian yang sejenis yang menunjukkan adanya sisi-sisi yang berbeda dengan yang diteliti, misalnya perbedaan pada sisi pendekatan, subjek/populasi penelitian, lokasi, waktu, atau yang lainnya.
Masalah yang dipilih perlu diberikan batasan, bisa berdasarkan pada objek material dan atau objek formal pernelitian. Pembatasan masalahan diperlukan sebagai dasar perumusan judul dan masalah.  
Penegasan layak tidaknya permasalahan yang dipilih berdasarkan indikasi atau dugaan adanya temuan penelitian. 
Penyebutan rumusan judul berdasarkan permasalahan yang diteliti.
Batasan Masalah
Yang dikemukakan pada bagian batasan masalah adalah variabel-variabel yang diteliti dan subvariabel beserta indikator-indikatornya. Kemudian perlu ditetapkan batasan terhadap variabel atau subvariabel yang diteliti. Pembatasan masalah ini perlu dilakukan agar penelitian lebih terarah. Keterbatasan penelitian juga dapat merujuk kepada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Keterbatasan yang sering dihadapi menyangkut dua hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa dilakukan karena alasan-alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor logistik. Kedua, keterbatasan penelitian berupa kendala yang bersumber dari adat, tradisi, etika dan kepercayaan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mencari data yang diinginkan.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah rumusan yang konkret merujuk pada ruang lingkup dan pembatasan masalah. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu dibuktikan.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yang merujuk pada rumusan masalah. Tujuan harus ditulis jelas, spesifik, dan dapat diukur. Jika diperlukan, tujuan penelitian boleh dirinci lagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa hasil penelitian yang akan dicapai itu memiliki kontribusi (sumbangan) terhadap perkembangan keilmuan sesuai dengan lingkup bidang ilmu yang dikaji dan/atau memberikan jalan keluar pemecahan permasalahan kehidupan nyata, baik kehidupan dalam bidang kerja ataupun masyarakat, yang memerlukan pemikiran bidang ilmu yang dikaji. 
BAB II  KAJIAN PUSTAKA 
Dasar Teori 
Dasar teori biasa disebut juga dengan landasan teori, berisi kajian dan/atau analisis teoritis untuk menyusun kerangka pemikiran teoritis dalam upaya pemecahan masalah penelitian dan/atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta pencapaian tujuan penelitian. Isi kajian pustaka hendaknya gayut dengan permasalahan yang diteliti serta mampu memberikan gambaran tentang (a) posisi (kedudukan) permasalahan penelitian dalam mata rantai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kedudukannya dalam konteks permasalahan yang lebih besar terkait dengan bidang yang dikaji, (b) sasaran dan target pemecahan masalah kehidupan serta manfaatnya bagi perkembangan kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan zaman, dan (c) melandasi pemikiran metodologis terutama dalam menetapkan rancangan penelitian (research design atau research strategy) serta pengembangan instrumen penelitian.
Bahan yang dikaji/ditelaah antara lain bersumber dari buku, majalah ilmiah dan jumal, makalah seminar, kebijakan, hukum dan perundang-undangan, hasil penelitian, dan informasi lewat internet yang beridentitas. 
Tinjauan Penelitian yang Relevan
Bagian ini berisi tentang review hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu dapat berasal dari jurnal cetak/elektronik, skripsi, atau artikel seminar nasional/ internasional.
Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual membahas tentang keterkaitan antar variabel/konsep berdasarkan teori-teori tertentu yang telah ditemukan dalam dasar teori  maupun penelitian terdahulu.
Hipotesis
Hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian teori serta penelitian terdahulu. Hipotesis seharusnya merujuk pada rumusan masalah.
BAB III  METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Uraikan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian dan dilengkapi dengan bagan. Dalam penelitian kuantitatif, ada dua pilihan dalam pemakaian desain penelitian, yakni desain noneksperimen dan eksperimen.
Desain penelitian noneksperimen meliputi:
	desain penelitian deskriptif (studi kasus, survey);

desain studi korelasional (berdasar pendekatan cross sectional);                                                                                   
desain studi komparatif (berdasar pendekatan longitudinal).
Desain penelitian eksperimen meliputi:
	praeksperimen, misalnya one-shot case study, one-group pre-post test design, static-group comparison;

eksperimen semu;
eksperimen sungguhan.
Populasi dan Sampel Penelitian
Pada bagian ini perlu dijelaskan populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian serta  teknik pengambilan sampel.
Variabel Penelitian
Pada bagian ini dijelaskan variabel yang digunakan, misalkan variabel bebas dan variabel terikat. Setiap variabel yang digunakan dalam penelitian harus didefinisikan secara operasional.
Instrumen Penelitian
Penelitian akan berhasil apabila menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah) dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data (informasi) yang akurat. 
Teknik Pengumpulan Data
Bagian ini membahas hal-hal sebagai berikut.
1)	Jenis metode atau teknik pengumpulan/penjaringan data.
2)	Pengembangan instrumen penelitian yang digunakan dan penerapannya di dalam proses penelitian (di lapangan).
3)	Prosedur/langkah-langkah pengumpulan data.
Teknik Analisis Data	
Menjelaskan teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian beserta alasan-alasannya.
BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Pada bagian ini diuraikan semua variabel yang telah diteliti, masing-masing variabel dilaporkan hasil penelitian yang diolah dengan teknik-teknik deskriptif dalam bentuk tabel seperti distribusi frekuensi disertai grafik/histogram, nilai rerata, simpangan baku ataupun yang lain. Setiap variabel dilaporkan dengan merujuk pada rumusan masalah atau tujuan penelitian. Rumus-rumus dan perhitungan yang dipergunakan diletakkan dalam lampiran.
Pembahasan
Pada subbab ini hipotesis penelitian dapat dikemukakan sekali lagi, termasuk hipotesis nolnya, dan masing-masing diikuti dengan hasil pengujiannya serta penjelasan atas hasil pengujian itu secara ringkas. Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis ini terbatas pada interpretasi atas angka statistik yang diperoleh dari perhitungan statistik.
Pada subbab ini juga dikemukakan pembahasan atas temuan-temuan penelitian yang telah diuraikan di atas, mempunyai arti penting bagi keseluruhan kegiatan penelitian. Tujuan pembahasan ini adalah (1) menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, (2) menafsirkan temuan-temuan penelitian, (3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan.
Pembahasan hasil penelitian akan menjadi lebih penting apabila ternyata hipotesis tidak terbukti atau ditolak, karena peneliti harus dapat menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Beberapa penyebab tidak terbuktinya hipotesis penelitian dapat dicari antara lain dari:
1)	dasar atau landasan teori yang digunakan mungkin kadaluarsa, kurang valid, atau kurang tepat,
2)	sampel yang digunakan mungkin tidak representatif,
3)	instrumen pengumpul data tidak reliabel dan atau tidak valid,
4)	rancangan penelitian kurang tepat,
5)	perhitungan dalam analisis kurang teliti,
6)	pengaruh variabel luaran yang bisa mengakibatkan pembiasan terhadap data yang dikumpulkan. 
Perlu diingat bahwa jika ternyata hipotesis tidak terbukti tidak berarti seorang peneliti telah gagal dalam melakukan penelitian. Yang penting adalah peneliti dapat memberikan keterangan dan alasan yang jelas dan kuat mengenai hal itu.
BAB V PENUTUP 	
Simpulan
Simpulan yang dirumuskan hendaknya didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada Bab I.
Saran
Saran/rekomendasi yang diajukan harus operasional dan relevan dengan simpulan atau temuan penelitian. Saran bisa ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.
Penelitian Kualitatif
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Latar belakang penelitian kualitatif tidak berbeda dengan penelitian kuantitatif. Latar belakang menguraikan alasan-alasan mengapa topik tersebut diangkat sebagai objek penelitian. Dalam latar belakang secara tersurat perlu dijelaskan substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian. Secara operasional permasalahan penelitian yang dimaksud gayut dengan rumusan masalah yang diajukan. Pokok isi uraian latar belakang masalah hendaknya mampu meyakinkan pihak lain, terutama pembimbing dan penguji tentang pentingnya masalah yang diteliti.
Dengan kata lain, unsur yang perlu diketengahkan dalam latar belakang penelitian sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut.
	Penjelasan dan/atau alasan mengapa masalah yang diteliti itu penting dan menarik.

Beberapa bukti bahwa masalah yang diajukan belum ada jawaban atau pemecahan yang memuaskan. 
	Harus dijelaskan bahwa masalah yang diajukan/diteliti belum pernah diteliti oleh siapapun, dan jika ini merupakan penelitian ulang (replikasi) harus dijelaskan alasannya mengapa hal itu dilakukan.
	Masalah yang dipilih perlu diberikan batasan, bisa berdasarkan pada objek material dan atau objek formal pernelitian. Pembatasan masalah diperlukan sebagai dasar perumusan judul dan masalah.  
Penegasan layak tidaknya permasalahan yang dipilih berdasarkan indikasi atau dugaan adanya temuan penelitian. 
	Penyebutan rumusan judul berdasarkan permasalahan yang diteliti.
Batasan Masalah
Yang dimaksud dengan batasan masalah adalah ruang lingkup atau cakupan fenomena/peristiwa/objek atau sesuatu yang diteliti. Masalah perlu dibatasi sebagai fokus penelitian yang dilakukan. Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri seorang peneliti. Keterbatasan penelitian merujuk pada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Keterbatasan yang sering dihadapi menyangkut dua hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa dilakukan karena alasan-alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor logistik. Kedua, keterbatasan penelitian berupa kendala yang bersumber dari adat, tradisi, etika dan kepercayaan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mencari data yang diinginkan.
Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian
Rumusan masalah, pertanyaan penelitian, serta fokus penelitian merujuk pada hal yang sama. Pilihlah salah satu  saja.  Pada bagian ini dirumuskan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah secara eksplisit, jelas dan ringkas. Pada umumnya pertanyaan penelitian dirumuskan dalam kalimat tanya. Bila yang digunakan adalah fokus penelitian, rumusan masalahnya menggunakan kalimat berita, bukan kalimat tanya.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yang merujuk pada rumusan masalah. Tujuan harus ditulis jelas, spesifik, dan dapat diukur.
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa hasil penelitian yang akan dicapai itu memiliki kontribusi (sumbangan) terhadap perkembangan keilmuan sesuai dengan lingkup bidang ilmu yang dikaji dan/atau memberikan jalan keluar pemecahan permasalahan kehidupan nyata, baik kehidupan dalam bidang kerja ataupun masyarakat, yang memerlukan pemikiran bidang ilmu yang dikaji.
Definisi Istilah
Bagian ini berisi penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan persepsi dan penafsiran, terutama  istilah yang dipakai dalam judul  dan  rumusan masalah. Definisi  istilah ditampilkan jika benar-benar diperlukan. Definisi istilah biasanya juga dibahas dalam dasar atau landasan teori. 
BAB II  KAJIAN PUSTAKA
Dasar Teori 
Dasar teori biasa disebut juga dengan landasan teori yang berisi kajian dan/atau analisis teoritis untuk menyusun kerangka pemikiran teoritis dalam upaya pemecahan masalah penelitian dan/atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta pencapaian tujuan penelitian. Isi kajian pustaka hendaknya gayut dengan permasalahan yang diteliti serta mampu memberikan gambaran tentang (a) posisi (kedudukan) permasalahan penelitian dalam mata rantai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kedudukannya dalam konteks permasalahan yang lebih besar terkait dengan bidang yang dikaji, (b) sasaran dan target pemecahan masalah kehidupan serta manfaatnya bagi perkembangan kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan zaman, dan (c) melandasi pemikiran metodologis terutama dalam menetapkan rancangan penelitian (research design atau research strategy) serta pengembangan instrumen penelitian.
Bahan yang dikaji/ditelaah antara lain bersumber dari buku, majalah ilmiah dan jumal, makalah seminar, kebijakan, hukum dan perundang-undangan, hasil penelitian, dan informasi lewat internet yang beridentitas. 
Tinjauan Penelitian yang Relevan
Bagian ini berisi tentang review hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu dapat berasal dari jurnal cetak/elektronik, skripsi, atau artikel seminar nasional/ internasional.
Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual membahas tentang keterkaitan antar variabel/konsep berdasarkan teori-teori tertentu yang telah ditemukan dalam kajian pustaka maupun penelitian terdahulu.
Asumsi
Asumsi perlu diajukan untuk melandasi kerangka berpikir peneliti. Asumsi dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran peneliti sendiri. Asumsi harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya. Asumsi disajikan dalam kalimat-kalimat pernyataan. Asumsi tidak harus ditampilkan.  
BAB III METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Pada bagian ini peneliti menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan.
Data dan Sumber Data
Paparkan data penelitian yang harus dikumpulkan dan dari mana data tersebut dikumpulkan. Data penelitian itu adalah hal yang siap dianalisis. Sumber data adalah asal data diperoleh dan perlu dideskripsikan secara rinci.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam bagian ini uraikan tentang:
1)	Jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan
2)	Bahan-bahan yang digunakan (jika ada)
3)	Alat-alat bantu dan perlengkapan yang dipakai (jika ada).
Teknik Analisis Data
Paparkan teknik analisis data yang digunakan berikut tahapan/langkah-langkah analisis secara rinci yang dilakukan dalam penelitian.
Keabsahan Data
Bagian ini berisi uraian tentang upaya-upaya peneliti untuk memperoleh keabsahan datanya. Agar diperoleh data/temuan yang absah, perlu dijelaskan penggunaan teknik observasi yang mendalam, triangulasi (yang meliputi triangulasi sumber, metode, dan waktu), pembahasan sejawat, pelacakan kesesuaian hasil, dan sebagainya.
BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Hasil Penelitian
Pada bagian ini memuat uraian mengenai paparan data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.
Pembahasan
Bagian ini berisi gagasan peneliti, posisi temuan terhadap teori atau temuan sebelumnya (hasil penelitian yang relevan). Di samping itu juga memuat interpretasi/penafsiran dan penjelasan dari temuan-temuan yang dihasilkan.
BAB V PENUTUP 
Simpulan
Simpulan yang dirumuskan hendaknya didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada Bab I.
Saran
Saran/rekomendasi yang diajukan harus operasional dan relevan dengan simpulan atau temuan penelitian. Saran bisa ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
BAB I  PENDAHULUAN
Latar Belakang
Latar belakang menguraikan alasan-alasan mengapa topik tersebut diangkat sebagai objek penelitian. Dalam latar belakang secara tersurat perlu dijelaskan substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian. Secara operasional permasalahan penelitian yang dimaksud gayut dengan rumusan masalah yang diajukan. Pokok isi latar belakang masalah hendaknya mampu meyakinkan pihak lain, terutama pembimbing dan penguji tentang pentingnya masalah tersebut diteliti.
Latar belakang sekurang-kurangnya memuat hal berikut. 
	Upaya meyakinkan bahwa topik yang dipilih merupakan permasalahan. Artinya, topik itu mengindikasikan adanya kesenjangan antara kenyataan (fakta empirik) dan harapan atau yang seharusnya. 

Penjelasan bahwa permasalahan itu cukup mendesak untuk segera dipecahkan melalui penelitian dan perlu diberikan alternatif dalam pemecahan permasalahannya.
Penjelasan adanya indikasi inovasi atau temuan. Pembuktiannya dilakukan dengan memaparkan hasil penelitian yang sejenis yang menunjukkan adanya sisi-sisi yang berbeda dengan yang diteliti, misalnya perbedaan pada sisi pendekatan, subjek/populasi penelitian, lokasi, waktu, atau yang lainnya.
Masalah yang dipilih perlu diberikan batasan, bisa berdasarkan pada objek material dan atau objek formal pernelitian. Pembatasan masalah diperlukan sebagai dasar perumusan judul dan masalah.  
Penegasan layak tidaknya permasalahan yang dipilih berdasarkan indikasi atau dugaan adanya temuan penelitian. 
Penyebutan rumusan judul berdasarkan permasalahan yang diteliti.
Batasan Masalah
Yang dikemukakan pada bagian batasan masalah adalah variabel-variabel yang diteliti dan subvariabel beserta indikator-indikatornya. Kemudian perlu ditetapkan batasan terhadap variabel atau subvariabel yang diteliti. Pembatasan masalah ini perlu dilakukan agar penelitian lebih terarah. Keterbatasan penelitian juga dapat merujuk kepada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Keterbatasan yang sering dihadapi menyangkut dua hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa dilakukan karena alasan-alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor logistik. Kedua, keterbatasan penelitian berupa kendala yang bersumber dari adat, tradisi, etika dan kepercayaan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mencari data yang diinginkan.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah rumusan yang konkret merujuk pada ruang lingkup dan pembatasan masalah. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoretis yang kebenarannya perlu dibuktikan.	
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yang merujuk pada rumusan masalah. Tujuan harus ditulis jelas, spesifik, dan dapat diukur. Jika diperlukan, tujuan penelitian boleh dirinci lagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa hasil penelitian yang akan dicapai itu memiliki kontribusi (sumbangan) terhadap perkembangan keilmuan sesuai dengan lingkup bidang ilmu yang dikaji dan/atau memberikan jalan keluar pemecahan permasalahan kehidupan nyata, baik kehidupan dalam bidang kerja ataupun masyarakat, yang memerlukan pemikiran bidang ilmu yang dikaji. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 
Dasar Teori 
Dasar teori biasa disebut juga dengan landasan teori, berisi kajian dan/atau analisis teoritis untuk menyusun kerangka pemikiran teoritis dalam upaya pemecahan masalah penelitian dan/atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta pencapaian tujuan penelitian. Isi kajian pustaka hendaknya gayut dengan permasalahan yang diteliti serta mampu memberikan gambaran tentang (a) posisi (kedudukan) permasalahan penelitian dalam mata rantai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kedudukannya dalam konteks permasalahan yang lebih besar terkait dengan bidang yang dikaji, (b) sasaran dan target pemecahan masalah kehidupan serta manfaatnya bagi perkembangan kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan zaman, dan (c) melandasi pemikiran metodologis terutama dalam menetapkan rancangan penelitian (research design atau research strategy) serta pengembangan instrumen penelitian.
Bahan yang dikaji/ditelaah antara lain bersumber dari buku, majalah ilmiah dan jumal, makalah seminar, kebijakan, hukum dan perundang-undangan, hasil penelitian, dan informasi lewat internet yang beridentitas. 
Tinjauan Penelitian yang Relevan
Bagian ini berisi tentang review hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu dapat berasal dari jurnal cetak/elektronik, skripsi, atau artikel seminar nasional/ internasional.
Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual membahas tentang keterkaitan antar variabel/konsep berdasarkan teori-teori tertentu yang telah ditemukan dalam dasar teori maupun penelitian terdahulu.
Hipotesis Tindakan   
Kemukakan hipotesis tindakan dalam bentuk pernyataan bahwa solusi yang diajukan dapat mengatasi problem pembelajaran atau meningkatkan hasil belajar pada kompetensi tertentu yang diteliti. Hipotesis seharusnya merujuk pada rumusan masalah. Hipotesis tindakan tidak harus dimunculkan.


BAB III  METODE PENELITIAN
Subjek dan Latar  Penelitian
Subjek mengarah pada keberadaan peserta didik/siswa yang diteliti. Keberadaan peserta didik itu perlu dikemukakan terkait dengan kelas, semester, tahun pelajaran, bidang studi, jumlah siswa, latar belakang kemampuan siswa, dll. yang dipandang perlu. Latar penelitian mengarah pada lokasi, yaitu nama dan tempat sekolah berada.
Prosedur Penelitian   
Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam PTK terkait tindakan yang dilakukan oleh guru dan siswa pada tiap-tiap siklus (minimal dua siklus). Tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi  harus dijelaskan secara rinci dan kronologis pada tiap siklus.
	Perencanaan

Bab ini berisi pemaparan persiapan penelitian seperti observasi awal, pembuatan instrumen, alat perekam, dan sebagainya. Selain itu, dijelaskan pula siapa observer dan pelaku tindakan, penjelasan tempat dan waktu pelaksanaan, dan siapa saja yang terlibat dalam penelitian, dan lain-lain.
	Pelaksanaan  

Peneliti menjelaskan langkah apa saja yang diambil, skenario tindakan, dan langkah-langkah tindakan yang dilakukan.
	Evaluasi

Peneliti menjelaskan prosedur pengobservasian dan pelaksanaan evaluasi, alat evaluasi yang digunakan, dan kriteria keberhasilan tindakan.
	Refleksi

Peneliti menjelaskan prosedur analisis hasil pemantauan dan refleksi, kriteria dan rencana siklus berikutnya. Refleksi siklus pertama akan dijadikan acuan untuk perencanaan tindakan pada siklus yang kedua dan seterusnya.
Teknik  Pengumpulan Data
Bagian ini membahas hal-hal sebagai berikut.
	Jenis teknik pengumpulan/penjaringan data.
	Pengembangan instrumen/alat evaluasi yang digunakan dan penerapannya di dalam proses penelitian (di lapangan).

Prosedur/langkah-langkah pengumpulan data.
Teknik Analisis Data	
Menjelaskan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian beserta alasan-alasannya.
BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil penelitian berisi uraian terkait evaluasi pada tiap siklus. Hasil yang menonjol umumnya berupa nilai atau skor yang diperoleh siswa pada tiap siklus. Pada bagian ini diuraikan semua variabel yang telah diteliti, masing-masing variabel dilaporkan hasil penelitian yang diolah dengan teknik-teknik deskriptif dalam bentuk tabel seperti distribusi frekuensi disertai grafik/histogram, nilai rerata, simpangan baku ataupun yang lain. Setiap variabel dilaporkan dengan merujuk pada rumusan masalah atau tujuan penelitian. Rumus-rumus dan perhitungan yang dipergunakan diletakkan dalam lampiran.
Pembahasan
Pada subbab ini hipotesis tindakan  dapat dikemukakan sekali lagi, masing-masing diikuti dengan hasil pengujiannya serta penjelasan atas hasil pengujian itu secara ringkas. Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis ini terbatas pada interpretasi atas angka statistik yang diperoleh dari perhitungan statistik.
Pada subbab ini juga dikemukakan pembahasan atas temuan-temuan penelitian yang telah diuraikan di atas, mempunyai arti penting bagi keseluruhan kegiatan penelitian. Tujuan pembahasan ini adalah (1) menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, (2) menafsirkan temuan-temuan penelitian, (3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan.
Pembahasan hasil penelitian akan mejadi lebih penting apabila ternyata hipotesis tidak terbukti atau ditolak, karena peneliti harus dapat menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Beberapa penyebab tidak terbuktinya hipotesis penelitian dapat dicari antara lain dari:
	dasar atau landasan teori yang digunakan mungkin kadaluarsa, kurang valid, atau kurang tepat,

sampel yang digunakan mungkin tidak representatif,
instrumen pengumpul data tidak reliabel dan atau tidak valid,
	rancangan penelitian kurang tepat,
	perhitungan dalam analisis kurang teliti,
	pengaruh variabel luaran yang bisa mengakibatkan pembiasan terhadap data yang dikumpulkan. 
	Perlu diingat bahwa jika ternyata hipotesis tidak terbukti tidak berarti seorang peneliti telah gagal dalam melakukan penelitian. Yang penting adalah peneliti dapat memberikan keterangan dan alasan yang jelas dan kuat mengenai hal itu.
BAB V PENUTUP	
Simpulan
Simpulan yang dirumuskan hendaknya didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada Bab I.
Saran
Saran/rekomendasi yang diajukan harus operasional dan relevan dengan simpulan atau temuan penelitian. Saran bisa ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.













BAB IV
PENULISAN KUTIPAN, CATATAN PUSTAKA, 
DAN DAFTAR PUSTAKA

A.  Penulisan Kutipan dan Catatan Pustaka (Rujukan)
Pengutipan adalah pinjaman atau pendapat dari seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku, jurnal, internet, dan lain-lain. Adapun catatan pustaka adalah sumber informasi asal kutipan diperoleh. Keduanya bersifat saling melengkapi. Pada intinya, setiap menulis kutipan harus disertai catatan pustaka. Penyertaan catatan pustaka pada dasarnya adalah untuk menghindari anggapan plagiarisme.
Kutipan terbagi menjadi dua bagian, yakni:
	kutipan langsung 

kutipan tidak langsung. 
Kutipan langsung adalah kutipan yang berupa teks sesuai dengan teks asli dari sumber referensinya, sedangkan kutipan tidak langsung yang diambil adalah pendapat/idenya saja dengan bahasa dari pengutipnya (diparafrasekan). 
Berdasarkan teknik penulisannya, kutipan langsung terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
	kutipan langsung kurang dar 4 baris

kutipan langsung 4 baris atau lebih.
Kutipan Langsung Kurang dari Empat Baris dan Catatan Pustaka (Rujukan)
Ketentuan penulisan kutipan langsung kurang dari empat baris sebagai berikut.
	Terintegrasi dalam teks dengan jarak (spasi) yang sama
	Kutipan diapit tanda kutip
	Disertakan catatan pustaka sebagai sumber rujukan, yang posisinya bisa di depan kutipan ataupun di belakang kutipan.

Adapun ketentuan penulisan catatan pustaka sebagai berikut.
	Dimulai nama akhir (tanpa disertakan nama tengah atau nama depan dan gelar)
	Diikuti tahun terbit dan jika tidak ada ditulis “Tanpa Tahun”
	Antara nama pengarang dan tahun terbit diantarai tanda baca titik
	Diikuti halaman
	Antara tahun terbit dan halaman diantarai tanda baca titik dua tanpa ada spasi baris.

Penulisan kutipan langsung KURANG DARI EMPAT BARIS beserta catatan pustaka dapat dicontohkan sebagai berikut.
	Lubis (2015:35) menyatakan, “Persepsi adalah hasil tanggapan indrawi terhadap fenomena alam.”

Menurut Lubis (2015:35), “Persepsi adalah hasil tanggapan indrawi terhadap fenomena alam.”
“Persepsi adalah hasil tanggapan indrawi terhadap fenomena alam” (Lubis, 2015:35).
Perlu diberikan catatan bahwa bila kutipan yang diperoleh merupakan hasil pengutipan dari referensi lain maka penulisannya sebagai berikut. 
	Democritus (dalam Lubis, 2015:113) menyatakan, “pengetahuan bersumber dari persepsi.”

Kutipan Langsung Empat Baris atau Lebih dan Catatan Pustaka (Rujukan)
Ketentuan penulisan kutipan langsung empat baris sebagai berikut.
	Kutipan dipisahkan dari teks sebelumnya
	Jarak antarbaris kutipan adalah satu spasi
	Kutipan ditulis masuk dan sejajar dengan awal paragraf, sedang margin kanan tetap lurus dengan teks sebelumnya
	Kutipan boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip (umumnya tanpa tanda kutip)
	Ditandai sitasi dalam teks (catatan pustaka), bisa di dalam teks sebelum kutipan ataupun tepat di belakang kutipan.

	
Contoh:
Secara umum peneliti yang menggunakan pendapat ini menganggap bahwa
Teks-teks sosial (yakni, wacana) tidak selalu merefleksikan atau mencerminkan objek, peristiwa, dan kategori yang telah ada dalam dunia sosial dan alam. Teks-teks tersebut secara aktif mengonstruk (atau membangun, peny.) sebuah versi dari hal-hal tersebut. Mereka tidak hanya menggambarkan berbagai hal; mereka melakukan banyak hal. Dan, dengan aktif melakukan semua itu. Teks-teks tersebut mempunyai implikasi social dan politik (Potter dan Wetherell, 1987:6) 

Catatan:  
Jika antara kutipan dan uraian sebelumnya sama-sama satu spasi, kutipannya dibedakan lebih menjorok masuk.  
Kutipan Tidak Langsung dan Catatan Pustaka
Berbeda dengan kutipan langsung, kutipan tidak langsung terintegrasi dalam teks dan tanpa atau bisa diapit dengan tanda kutip (umumnya tanpa diapit tanda kutip). 
Contoh:
	Bailey (2015:64) menyatakan bahwa panjang paragraf bervariasi secara signifikan sesuai dengan jenis teks, tetapi umumnya harus tidak kurang dari empat atau lima kalimat.

Menurut Bailey (2015:64), panjang paragraf bervariasi secara signifikan sesuai dengan jenis teks, tetapi umumnya harus tidak kurang dari empat atau lima kalimat.
	Panjang paragraf bervariasi secara signifikan sesuai dengan jenis teks, tetapi umumnya harus tidak kurang dari empat atau lima kalimat (Bailey, 2015:64).
Tips Mengutip
Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan agar karangannya tidak dianggap sebagai suatu himpunan dari berbagai macam pendapat.
	Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulisnya.
Jangan mengutip (kutipan langsung) lebih dari satu paragraf.
B.   Penulisan Daftar Pustaka  
Daftar pustaka adalah daftar buku yang digunakan sebagai sumber referensi dalam pengutipan. Adapun catatan pustaka (rujukan) merupakan sumber informasi yang menandai referensi dari mana kutipan diperoleh. Dalam sistematika penulisan skripsi posisi daftar pustaka terdapat setelah bab simpulan dan saran, sedangkan catatan pustaka (rujukan) terdapat dalam teks. 
Penulisan Daftar Pustaka dalam Bahasa Indonesia
Penulisan referensi atau daftar pustaka ini berpatokan pada EBI (Ejaan Bahasa Indonesia). 
Buku dengan Satu Nama Penulis
Lucio-Villegas, Emilio. 2015. Adult Education in Communities: Approaches from A Participatory Perspective. Rotterdam: Sense Publishers.
Salazar, Danica. 2014. Lexical Bundles in Native and Non-native Scientific Writing Applying a Corpus-Based Study to Language Teaching. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Wibisono, Yusuf. 2005. Metode Statistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Buku dengan Dua Nama Penulis
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2004. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Ratzer, Mary Boyd dan Paige Jaeger. 2015. Think Tank Library: Brain-Based Learning Plans for New Standards, Grades 6–12. Santa Barbara: Libraries Unlimited.
Buku dengan Lebih dari Dua Penulis
Haynes, Joanna dkk. 2015. Philosophy and Education: An introduction to key questions and themes.
*Ket.: penulis buku referensi di atas adalah Joanna Haynes, Ken Gale, dan Melanie Parker. 
Buku dengan Editor 
Teo, Timothy (Ed.). 2013. Handbook of Quantitative Methods for Educational Research. Rotterdam: Sense Publisher.
Tsakanikos, Elias dan Jane McCarthy (Ed). 2014. Handbook of Psychopathology in Intellectual Disability Research, Practice, and Policy. New York: Springer.
Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel
Harlow, Lisa L. dan Sunny R. Duerr. 2013. “Multivariate Analysis of Variance: With Discriminant Function Analysis Follow-up.” Dalam Timothy Teo (Ed.), Handbook of Quantitative Methods for Educational Research, 123-144. Rotterdam: Sense Publisher.
Artikel dalam Jurnal
Nurhadi, Taufik. 2014. “Dekonstruksi Kesakralan Dunia Pewayangan sebagai Peninggalan Adiluhung Melalui Manyura.” Dalam Jurnal Budaya Nusantara, Vol.1 (1): 1-10.
Artikel dalam Jurnal Online
Conway, P. 2003. “Truth and Reconciliation: The Road Nottaken in Namibia.” Journal of Peace and Conftict Resolution, Online, 5(1): 12-30, http://www.trinstitute.org/ojpcr/5iconway.html, diunduh 23 Desember 2012 pukul 10.59.
Artikel dalam Internet 
Nurhadi, Taufik. 2013. Psikolinguistik Sibernetik sebagai Alternatif Model Pendekatan Studi Bahasa dan Kontribusinya terhadap Pendidikan. http://digilib.unipasby.ac.id/files/disk1/13/gdlhub-Taufiknurh-638-1-3.artik-).pdf, diunduh 14 Desember 2015 pukul 12.50.
Wikipedia. Tanpa Tahun. Politeness. http://www.wikipedia.com/Pojzftve, diunduh 4 Januari 2008 pukul 16.59.
Skripsi, Tesis, Disertasi yang Belum Diterbitkan
Hermana, Sumantri. 2000. Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dan Beberapa Faktor Psikologis yang Mempengaruhinya. Disertasi. Universitas Negeri Jakarta.
Wijayanto. 2015. Menentukan Determinan pada Suatu Matriks dengan Menggunakan Perhitungan Kondensasi Pivot. Skripsi. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Skripsi, Tesis, Disertasi yang Sudah Diterbitkan
Keraf, Gregorius. 1978. Morfologi Dialek Lamalera. Ende/Flores: Arnoldus.
Makalah
Wahab, Abdul. 2002. “Komet Api Sakodam”. Makalah disajikan dalam acara Sastrawan Bicara Mahasiswa Membaca, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Malang, 2 September 2002.
Majalah
Budiharto, Widodo. 2004. “Beralih ke Oracle 10g”. Dalam Majalah Bisnis Komputer, No. 6 Thn. 04., 20 Juni-20 Juli 2004. Jakarta.
Surat Kabar
Purbo, Onno. 2005. “Wireless RT RW Net dengan wajan Bolik, VOIP”. Dalam Media Indonesia, 25 Maret 2005. Jakarta.
Kompas. 3 April 2002. “Perubahan Strategi Ekonomi Indonesia”, hal. 3.
CD-ROM
Krashen, S., M. Long dan R. Scarcella. 1979. “Age, Rate and Eventual Attainment in Second Language Acquisition”. TESOL Quarterly, 13:573-82. (CD-ROM: TESOL Quarterly Digital, 1997).

Lisan
Natabaskara, Roni. 14 Agustus 2004. Interview Televisi. “Pentingnya Penyuluhan untuk Membuat Masyarakat Berpikir Logis”. Jakarta: Rajawali Citra Televisi Indonesia.
Dua Buku atau Lebih dengan Seorang Penulis & Tahun Penerbitan Sama
Gordon, W.J.J. and Proze, T. 1971a. The Art of the Possible. Cambridge: Porpoise Books
_________. 1971b. The Basic Course in Sinectics. Cambridge: Porpoise Books.
_________. 1971c. Facts and Quesses. Cambridge: Porpoise Books.
Buku tanpa Pengarang
Depdiknas. 2006. Kurikulum 2006 Standar Kompetensi Mata Pelajaran. Jakarta: Depdiknas.
Divisi SDM. 2005. Company Profile. Jakarta: Citra Van Titipan Kilat.
Penulisan Daftar Pustaka dalam Bahasa Inggris
Dalam pedoman ini penulisan daftar pustaka dalam bahasa Inggris menggunakan gaya APA (American Psychological Association). Perbedaan gaya penulisan daftar pustaka dibandingkan dengan gaya penulisan APA tidak terlalu banyak, hanya terdapat pada beberapa item. Perbedaan gaya APA dan EBI terletak pada:
	Penulisan nama pengarang dan tahun terbit. Jika penulisan nama tengah dan nama terakhir pengarang ditulis lengkap, nama tengah dan nama akhir versi APA justru disingkat. Perbedaan lain, penulisan tahun terbit versi EBI tanpa kurung, sedangkan versi APA justru dikurung. Contoh:

Versi APA:
Lucio-Villegas, E. (2015). Adult Education in Communities: Approaches from A Participatory Perspective. Rotterdam: Sense Publishers.
Bandingkan dengan versi EBI berikut.
Lucio-Villegas, Emilio. 2015. Adult Education in Communities: Approaches from A Participatory Perspective. Rotterdam: Sense Publishers.

	Penulisan pengarang yang lebih dari satu pengarang. Versi EBI menetapkan bahwa jika jumlah pengarang lebih dari dua, yang ditulis dua nama pengarang disertai dengan kata singkatan dkk. (dan kawan kawan). Versi APA memiliki ketentuan bila jumlah pengarang lebih dari enam, yang ditulis adalah enam nama pengarang diikuti kata singkatan et.al. Contoh:

Versi APA:
Daveson, B. A., Bechinger-English, D., Bausewein, C., Simon, S. T., Harding, R., Higginson, I. J. et.al. (2011). Constructing understandings of end-of-life care in Europe: A qualitative study involving cognitive interviewing with implications for cross-national surveys. Journal of Palliative Medicine, 14(3), 343–349.
	Penulisan (Ed.) dan (Eds.) yang terletak di belakang nama editor sebagai penanda jamak dan tunggal. Versi EBI hanya menggunakan (Ed.) baik untuk nama editor tunggal atau jamak, sedangkan versi APA menggunakan keduanya. 
	Penulisan judul artikel versi APA ditulis dengan menggunakan huruf tegak dan tidak diapit dengan tanda kutip, dan bandingkan dengan judul artikel versi EBI selalu ditulis huruf tegak dan diapit dengan tanda kutip. 

Contoh versi APA:
Conway, P. 2003. Truth and reconciliation: The road nottaken in Namibia. Journal of Peace and Conftict Resolution, Online, 5(1): 12-30, retrieved from http://www.trinstitute.org/ojpcr/5 iconway.html,  23 December 2012.











BAB  V
BAHAN  DAN  FORMAT PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI
 
Petunjuk Umum 
1.	Kertas yang digunakan untuk naskah proposal/skripsi adalah A5, berat 80 gram, dengan ukuran 148 mm x  210 mm (portrait). 
2.	Penggunaan margin kiri, kanan, atas, dan bawah adalah 20 mm (2 cm), serta spasi tunggal (satu).
3.	Font yang  digunakan Times New Roman dengan ukuran 11.
4.	Penggunaan header dan footer untuk penempatan halaman  adalah 15 mm (1,5 cm).
5.	Nomor halaman untuk halaman bab adalah di bawah-tengah, sedangkan  nomor  halaman berikutnya di atas-kiri, selanjutnya atas-kanan. Pengaturan ini sebagai konsekuensi pencetakan dua sisi halaman (bolak-balik) agar nomor halaman terletak  di sisi luar, bukan pada sisi dalam.  Sebagai contoh Anda dapat mengunduh di laman fkip.unipasby.ac.id terkait pemberkasan pada file 2.Setting A5-Contoh bab1; serta file 3.Setting A5-Contoh bab2; sekaligus  dapat digunakan sebagai template isi (Bab I dan Bab selanjutnya).  
6.	Pencetakan dilakukan bab per bab, sehingga halaman awal tiap bab baru menghadap ke sisi depan.
7.	Halaman awal ‘Daftar Isi’ dicetak menghadap ke depan (sebagaimana awal bab).     
8.	Pencetakan pada kertas dilakukan bolak-balik (kedua sisi kertas).
9.	Halaman yang dicetak hanya satu sisi (tidak bolak-balik) adalah halaman:
	Sampul luar

Sampul dalam
Halaman Persetujuan
Halaman Pengesahan
	Pernyataan Keaslian Tulisan 

Petunjuk Khusus 
Bagian ini berisi petunjuk atau cara menggunakan template yang disediakan agar diperoleh kesamaan:
1.	Ukuran kertas 
2.	Ukuran margin
3.	Ukuran huruf  
4.	Posisi huruf/ketikan
5.	Ukuran spasi
6.	Susunan kalimat
Pada bagian ini Anda dapat mengunduh template file 4.Setting A5-template fkip di laman fkip.unipasby.ac.id.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan template ini adalah :
1.	Anda cukup mengganti huruf atau kata yang berwarna merah untuk disesuaikan dengan skripsi  yang Anda susun. Sebagai contoh, pada halaman sampul, Anda cukup mengganti: judul skripsi, nama, NIM, dan program studi, disesuaikan dengan identitas Anda.
2.	Dokumen tertulis yang tidak dapat diubah dalam format A5 harus di-scan dan ukurannya disesuaikan (resize) dalam format A5, misalnya Surat Izin Melakukan Penelitian dan Surat Melakukan Penelitian.
3.	Kata, kalimat, dan susunan bab dan subbab yang diketik dengan warna merah dapat diubah untuk disesuaikan dengan kekhasan skripsi masing-masing prodi sesuai petunjuk pembimbing dan ketua prodi.
Sistematika Penomoran
Sistem penomoran sesuai dengan tingkatan bab, subbab, sub-subbab, dan seterusnya digunakan ketentuan sebagai berikut. Nomor bab digunakan huruf/angka Romawi besar, subbab digunakan huruf besar A, B, C, dan seterusnya, sub-subbab digunakan angka Arab dengan titik, dan anak sub-subbab digunakan huruf kecil a, b, c, dan seterusnya dan diakhiri dengan (titik). Jika masih terdapat pembagian yang lebih kecil lagi digunakan angka Arab dengan tanda kurung tutup dan seterusnya huruf kecil dengan tanda kurung tutup. Secara keseluruhan pola umum penomorannya seperti di bawah ini.
Bab  I  ...........................................
Subbab	
A	
B	
Sub-subbab	
1	
2	
Anak sub-subbab
a	
b	

Anak dari anak sub-subbab
1)	
2)	
dan seterusnya, jika masih ada tingkatan yang lebih kecil digunakan:
a)	.	
b)	
(1)	
(2)	
(a)	
(b)	
Bab (I, II, dst.) selalu dimulai pada halaman baru, diketik di tengah-tengah (simetris), subbab (A, B, C, dst) diketik mulai dari tepi (margin) kiri, dan sub-subbab menyesuaikan, karena setiap pemecahan isi subbab ke sub-subbab tidak sama.
Tabel, Gambar, dan Semacamnya
Lebar tabel, gambar harus sama dengan lebar halaman sesuai format ketikan.
	Judul tabel diketik di atas tabel, nomor tabel digunakan angka arab. Apabila dalam naskah skripsi yang ditulis tersebut cukup banyak tabel di setiap bab, penomoran tabel dibuat sesuai dengan bab, misalnya tabel pada Bab I diberi nomor Tabel 1.1; Tabel 1.2; dan tabel pada Bab II diberi nomor Tabel 2.1; Tabel 2.2; dan seterusnya.
	Judul/nama gambar, grafik dan nomornya diketik di bawah gambar/grafik. Apabila dalam naskah skripsi yang ditulis tersebut cukup banyak gambar/grafik di setiap bab, penomoran gambar/grafik dibuat sesuai dengan bab, misalnya gambar/grafik pada Bab I diberi nomor Gambar 1.1; Gambar 1.2; dan gambar/grafik pada Bab II diberi nomor Gambar 2.1; Gambar 2.2; dan seterusnya. 










BAB VI 
SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 

Pengantar
Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan tata cara ilmiah dan mengikuti konvensi ilmiah yang telah disepakati serta dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel. Artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dapat diangkat dari hasil penelitian lapangan, hasil pemikiran, serta kajian pustaka.
Setiap mahasiswa penulis skripsi, diwajibkan menuliskan kembali karyanya dalam bentuk artikel untuk dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012, perihal Publikasi Karya Ilmiah. Dalam Surat ini ditegaskan bahwa untuk lulus program sarjana diharuskan menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah.
Penulisan artikel ilmiah mahasiswa FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
	Ukuran kertas A4

Panjang artikel 4-6 halaman
	Artikel dibuat dalam bentuk dua kolom
	Lebar jarak tengah antar kolom 0,5 cm 
	Batas tepi kanan 2,5 cm dan tepi kiri 2,5 cm
	Batas tepi atas 3 cm dan tepi bawah 3 cm
	Penulisan nomor halaman terletak di pojok kanan atas.

Isi dan Sistematika
Judul
Judul artikel, maksimal 15 kata, menggambarkan penelitian yang telah dilakukan, informatif dan mencerminkan isi artikel, (huruf Times New Roman, 11 pt, Bold, spasi 1).
Nama penulis pertama (mahasiswa) dan penulis kedua (dosen pembimbing) tanpa gelar akademik (huruf Times New Roman, 11 pt, Bold, spasi 1)
Nama lembaga asal penulis (program studi, fakultas, universitas) dan alamat e-mail (huruf Times New Roman, 10 pt, spasi 1)
Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia untuk artikel Bahasa Inggris dan ditulis dalam Bahasa Inggris untuk artikel Bahasa Indonesia, panjang abstrak maksimal 200 kata, huruf Times New Roman, 10 pt, Italic, spasi 1. Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan simpulan. Tekanan penulisan abstrak terutama pada hasil penelitian. 
Kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah-istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kata kunci memuat kata-kata konseptual berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci sekitar 3-5 kata (huruf Times New Roman, 10 pt, Italic, spasi 1). 
PENDAHULUAN (Times New Roman 10 Bold Spasi 1)
Bagian pendahuluan memuat latar belakang atau rasional penelitian yang menunjukkan adanya kesenjangan, permasalahan penelitian, rencana pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan konstribusi/manfaat yang diharapkan. Pendahuluan juga memuat rangkuman kajian teoritik/landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
METODE PENELITIAN
Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Isi pokok bagian metode penilitian adalah penjelasan rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, serta teknik analisis data. Untuk penelitian kualitatif seperti Penelitian Tindakan Kelas (PTK), studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan yang membantu, teknik pengumpulan data, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.
HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian merupakan bagian utama artikel ilmiah dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel ilmiah. Paparan hasil penelitian yang disajikan merupakan hasil “bersih”. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Gambar, tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.
Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil penelitian memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. 
Jawaban terhadap semua pertanyaan penelitian ditulis dalam bagian ini.

PEMBAHASAN
Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan artikel ilmiah. Bagian ini menjelaskan penafsiran hasil analisis data, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, membandingkan dengan temuan atau hasil penelitian sebelumnya, mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, dan menyusun teori baru atau modifikasi teori yang ada.
SIMPULAN DAN SARAN
Pemaparan simpulan dalam bentuk alenia, bukan dalam bentuk numerikal. Simpulan dapat berupa jawaban dari pertanyaan penelitian, atau merupakan intisari/ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan yang dianggap paling penting dan mengandung temuan baru. 
Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan atau penelitian lanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam menyiapkan artikel ilmiah dan digunakan sebagai acuan. Daftar pustaka relevan, primer, dan mutakhir. Daftar pustaka lengkap sesuai yang diacu dalam teks. Semua yang dirujuk dalam teks masuk dalam dafar pustaka. Semua yang ada dalam daftar pustaka memang betul-betul dirujuk dalam teks.
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