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KATA PENGANTAR 

  

 

 Proses pendidikan pada jenjang Strata 1 (S1) di Program Studi Pendidikan IPA 

dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Wiraraja akan diakhiri dengan diwajibkan bagi mahasiswa untuk menyusun 

Tugas Akhir. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir tersebut adalah sebagai sarana pelatihan 

bagi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Untuk menilai keberhasilan penulisan Tugas 

Akhir tersebut, mahasiswa harus mempertahankannya di depan penguji.  

Kualitas Tugas Akhir tidak hanya ditentukan oleh substansi atau materinya tulisan 

saja, akan tetapi juga ditentukan oleh tata cara penulisan. Oleh karena itu, untuk menjamin 

tercapainya kualitas tersebut maka diperlukan pedoman penulisan Tugas Akhir. Manfaat 

dari pedoman penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk membantu memperlancar proses 

penulisan dan pembimbingan Tugas Akhir.  

Menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

saran dan kritik akan sangat bermanfaat untuk melengkapi kekurangan tersebut. Kepada 

semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, kami sampaikan terima kasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya.  

      

   

Sumenep, 31 Januari 2019 

FKIP Dekan, 

 

 

Jefri Nur Hidayat, M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. PENGERTIAN TUGAS AKHIR 

1. Tugas Akhir adalah karya ilmiah mahasiswa yang didasarkan atas hasil kerja 

dari pelaksanaan penelitian yang dilengkapi dengan studi kepustakaan; 

2. Pengertian 1 (satu) SKS penelitian dan penyusunan tugas akhir adalah beban 

kerja sebanyak 160 (seratus enam puluh) menit per minggu selama 1 (satu) 

semester, sehingga 6 (enam) SKS penyusunan tugas akhir setara dengan 960 

(sembilan ratus enam puluh) menit atau 16 (enam belas) jam per minggu dalam 1 

(satu) semester. 

 

B. TUJUAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

Penyusunan Tugas Akhir bertujuan sebagai berikut: 

1. Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengkaji masalah atas topik atau pokok 

bahasan yang sesuai dengan keilmuan di Program studi masing-masing. 

2. Menilai ketrampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode 

penelitian secara benar mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, 

mengolah data, menganalisis data dan kesimpulan. 

3. Menilai kemampuan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah. 

4. Memberikan kontribusi teoritis ataupun praktis baik dalam ilmu yang ditekuni 

maupun bagi masyarakat yang lebih luas. 

 

C. RUANG LINGKUP PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

1. Tugas Akhir dapat berupa penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian 

tindakan kelas, atau penelitian pengembangan. 

2. Penelitian Tugas Akhir dapat dilakukan secara mandiri atau terintegrasi dengan 

penelitian dosen FKIP UNIVERSITAS WIRARAJA.  

3. Penyusunan Tugas Akhir dilakukan dengan memperhatikan bidang keilmuan 

Pendidikan IPA/Pendidikan Dasar dan standar kompetensi lulusan.  

  

D. TAHAPAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

Tahapan pelaksanaan tugas akhir meliputi : 

1. Pra Proposal; 

2. Penyusunan Proposal; 

3. Cek Plagiarisme naskah proposal dan Validasi Metodologi Penelitian; 

4. Seminar Proposal;  

5. Pelaksanaan Penelitian;  

6. Analisis Data , validasi data dan Penyusunan Hasil Penelitian; 

7. Seminar Progres Hasil Penelitian; 

8. Ujian Akhir;  
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9. Cek Plagiarisme naskah Tugas Akhir dan Artikel Ilmiah; 

10. Penggandaan dan Pengumpulan Naskah Tugas Akhir. 

  

E. PLAGIARISME 

Plagiarisme adalah mengambil hasil karya orang lain atau ide orang lain yang 

dianggap sebagai milik sendiri, yang kemudian dimasukkan di dalam hasil karya 

milik sendiri tanpa menyebutkan sumbernya (sumber yang terpublikasi ataupun 

tidak terpublikasi). Hasil karya atau ide tersebut bukan hanya sebatas teks pada 

tulisan, tetapi juga bentuk lain seperti ilustrasi, gambar dan grafik dan lain-lain.  

1. Bentuk Plagiarisme  

a. Mengutip lengkap (Quotation) tanpa sitasi yang jelas  

Kutipan lengkap seharusnya diberi tanda kutip atau indentasi yang jelas 

dengan referensi yang lengkap. Bagian mana yang merupakan kutipan atau 

hasil karya sendiri harus terlihat secara jelas dalam tulisan sehingga pembaca 

dapat mengetahuinya. 

b. Copy dan Paste dari sumber Internet tanpa sitasi yang jelas  

Informasi yang berasal dari internet harus disitasi dan dicantumkan dalam 

daftar pustaka. Dalam mengambil informasi dari internet sebaiknya 

dievaluasi apakah sumbernya terpercaya dan akademik.  

c. Paraphrasing  

Paraphasing dengan hanya mengganti beberapa kata atau mengubah susunan 

kata termasuk plagiarism jika tidak menuliskan sumbernya. Makna dalam 

paraphasing harus sama dengan sumber aslinya, namun dituliskan dengan 

kalimat yang berbeda. 

d. Sitasi yang tidak akurat  

Sitasi yang tepat penting dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka 

memuat seluruh sumber sitasi yang digunakan, termasuk mensitasi 

menggunakan footnote atau referensi dalam tulisan, dari mana sumber 

kutipan tersebut.  

e. Auto-plagiarism  

Jika hasil karya milik pribadi yang sudah dipublikasikan digunakan, maka 

harus disitasi dengan jelas.  

2. Mengapa Penting Mengetahui Tentang Plagiarism?  

Plagiarisme melanggar integritas akademik. Prinsip kejujuran intelektual 

pada semua civitas akademik harus mampu menghargai hasil karya, ide dan data 

sumber informasi tersebut berasal. Plagiarisme merupakan tindakan yang 

melanggar etika dan mempunyai konsekuensi untuk keberlangsungan karir di 

masa depan dan dapat menurunkan reputasi institusi.   
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BAB II 

PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

 

 

A. DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

1. Dalam melaksanakan tugas akhir mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 

(dua) orang Dosen Pembimbing. Jika 2 (dua) orang pembimbing maka terdiri 

atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. 

2. Pembimbing Tugas Akhir adalah seorang dosen yang memiliki tugas 

membimbing mahasiswa di dalam proses penyusunan Tugas Akhir melalui 

Surat Keputusan Dekan FKIP. 

  

B. JUMLAH DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping membimbing mahasiswa 

sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang tiap semester, dan apabila melebihi dari 

jumlah tersebut karena rasio dosen dengan mahasiswa tidak sesuai, maka dekan 

berhak menentukan kebijakan atas usul Ketua Program Studi. 

 

C. SYARAT DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

Dosen Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Dosen Pembimbing Utama minimal harus mempunyai jabatan fungsional atau 

pendidikan S-3 (doktor), atau pakar yang ditetapkan Senat Universitas; 

2. Dosen Pembimbing Pendamping minimal harus mempunyai jabatan fungsional 

Asisten Ahli. 

 

D. TUGAS DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

1. Tugas Pembimbing Utama adalah memberikan masukan dan saran kepada 

mahasiswa tentang permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan Tugas Akhir,  

membantu dan mengarahkan mahasiswa secara akademis dan ilmiah dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir.  

2. Tugas Pembimbing Pendamping adalah membimbing mahasiswa dalam 

menulis Tugas Akhir. 

 

E. PERGANTIAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

1. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan penggantian Pembimbing 

Utama/Pembimbing Pendamping kepada Ketua Program Studi, dengan mengisi 

Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000. 

2. Ketua Program Studi akan mengkaji permohonan tersebut, dan apabila alasan 

penggantian Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping dapat 

dipertanggungjawabkan maka Ketua Program Studi akan mengusulkan surat 

pemberhentian pembimbing dan pengangkatan pembimbing baru yang disetujui oleh 

Dekan FKIP. 
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3. Penentuan Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping pengganti mengacu 

pada Peraturan Universitas/Fakultas. 

4. Dekan FKIP akan mengeluarkan surat pemberhentian Pembimbing 

Utama/Pembimbing Pendamping lama dan pengangkatan Pembimbing 

Utama/Pembimbing Pendamping yang baru. 

 

F. PENGUNDURAN DIRI DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

1. Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping berhak mengajukan surat 

pengunduran diri kepada Ketua Program Studi dengan mengisi Surat 

Permohonan bermaterai Rp. 6000.  

2. Ketua Program Studi akan mengkaji permohonan tersebut, dan apabila alasan 

pengunduran diri Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping dapat 

dipertanggungjawabkan maka Ketua Program Studi akan mengusulkan Surat 

Pemberhentian Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping Tugas Akhir 

yang disetujui Dekan. 

3. Penentuan Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping pengganti mengacu 

pada Peraturan Universitas/Fakultas. 

4. Jika Pembimbing Pendamping dari luar Prodi/Fakultas, maka dapat diganti oleh 

Dosen lain yang memenuhi kriteria. 

 

G. BIMBINGAN TUGAS AKHIR 

1. Proses pembimbingan tugas akhir dimulai sejak judul atau proposal telah 

disetujui oleh Ketua Program Studi sampai revisi akhir dan tugas akhir siap 

dijilid dan diserahkan; 

2. Mahasiswa wajib melaksanakan bimbingan kepada Dosen Pembimbing Utama 

dan Dosen Pembimbing Pendamping masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali 

yang dibagi menjadi 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali pada saat penyusunan proposal 

dan 6 (enam) s/d 7 (tujuh) kali pada saat pelaksanaan penelitian dan penyusunan 

laporan. 

 

 

 

 

 

 

  



Pedoman Penulisan Tugas Akhir  -  10 
 

BAB III 

PERSYARATAN PENGAJUAN TUGAS AKHIR 

 

 

A. PENGAJUAN SYARAT PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

Seorang mahasiswa diperkenankan memprogram Tugas Akhir pada semester 

yang berlangsung dengan syarat sebagai berikut: 

1. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa dalam tahun akademik yang 

bersangkutan. 

2. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Panitia Tugas Akhir dengan membayar biaya 

pendaftaran Tugas Akhir melalui Bank yang ditunjuk Universitas (Besar biaya 

ditentukan oleh Universitas). 

3. Syarat mahasiswa menempuh Tugas Akhir yaitu telah mengumpulkan minimal 

130 SKS (program S-) dengan IPK 2.00, dan tanpa nilai E sesuai dengan buku 

pedoman akademik dan aturan DIKTI; telah menempuh dan lulus mata kuliah 

yang menjadi prasyarat Tugas Akhir dengan nilai minimal C; Sertifikat 

PKKMB, Sertifikat computer (Lab Komputer), sertifikat english course (Pusat 

Bahasa), Sertifikat TOEFL; Tiga sertifikat Seminar/pelatihan/workshop, 

formulir keikutsertaan PKM DIKTI (Surat Keterangan dari Pembantu Dekan 2 

bidang Kemahasiswaan); dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

4. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran Tugas Akhir di Prodi dengan 

melampirkan bukti pembayaran Tugas Akhir, berkas pelimpahan dari Dosen 

Pembimbing akademik (KHS yang telah dilegalisir BAAK, kartu bimbingan 

akademik, dan kartu evaluasi perkuliahan), fotocopy bukti pembayaran SPP 

terakhir, dan fotocopy tiga sertifikat seminar ilmiah. 

5. Mahasiswa mengajukan Praproposal sekaligus mengusulkan 2 (dua) nama 

Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang terdiri dari Pembimbing 

Utama/Pembimbing Pendamping kepada Ketua Prodi sebagai Ketua Panitia 

Tugas Akhir yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang 

berlaku. 

6. Ketua Prodi sebagai Ketua Panitia Tugas Akhir mengusulkan Pembimbing 

Utama/Pembimbing Pendamping (penentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

mengacu pada Buku Pedoman akademik dan ketentuan Universitas/Fakultas). 

7. Dekan FKIP menerbitkan Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir kepada Panitia. 

8. Panitia Tugas Akhir memberikan SK Dekan kepada Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir dan mengumumkan Daftar Mahasiswa Pemrogram Tugas Akhir. 

9. Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping dan Mahasiswa menerima 

Pedoman Penulisan Tugas Akhir FKIP Universitas Wiraraja dan Kartu 

Pembimbingan Tugas Akhir. 

10. Setelah menerima surat tugas, Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping 

dan mahasiswa dapat  melaksanakan aktivitas pembimbingan. 
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11. Judul Tugas Akhir yang telah disepakati oleh mahasiswa dan Pembimbing 

Utama/Pembimbing Pendamping dilaporkan kepada Ketua Program Studi untuk 

disetujui maksimal 14 hari terhitung sejak surat tugas diterima. 

12. Bagi mahasiswa yang terlibat dalam proyek penelitian internal atau eksternal 

diwajibkan menyerahkan fotocopy Surat Pemberitahuan atau Surat Keterangan 

yang menyatakan bahwa Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping yang 

bersangkutan memperoleh hibah penelitian dari pihak yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

B. PRAPROPOSAL 

1. Tahap awal ini mahasiswa menentukan permasalahan yang layak dan menarik 

perhatian, yang kemudian dilakukan kajian lebih mendalam dengan cara 

melakukan survey awal. Hasil survey awal menjadi bahan untuk mahasiswa 

membuat ilustrasi permasalahan penelitian dan peta konsep masalah yang 

menunjukkan keterkaitan permasalahan dengan tinjauan teoritis yang akan 

digunakan dalam penelitian (dibuat dalam bentuk diagram). Peta konsep yang 

telah disusun tadi akan digunakan sebagai pertimbangan menentulan judul dan 

metode penelitian yang tepat.  

2. Sistematika 

Pra Proposal Tugas Akhir dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Adapun prosedur pengajuan praproposal Tugas Akhir dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Mahasiswa mengajukan permasalahan penelitian kepada Ketua Program 

Studi dalam bentuk PraProposal Tugas Akhir. 

b. Kaprodi melakukan penilaian kelayakan Pra Proposal Tugas Akhir, dengan 

kriteria: (1) permasalahan memiliki urgensi dan layak diteliti, (2) 

permasalahan penelitian dapat diselesaikan dengan memperhatikan waktu, 

akses, dan biaya, (3) memberi manfaat teoritis dan praktis bagi pendidikan 

khususnya program studi, dan (4) tersedianya sumber daya atau fasilitas yang 

diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. 

c. Setelah naskah Praproposal disetujui sesuai dengan kriteria di atas, Kaprodi 

menyusun rekomendasi calon Dosen pembimbing Tugas Akhir kepada 

pimpinan Fakultas berdasarkan usulan mahasiswa. 

d. Jika pengajuan dosen pembimbing oleh mahasiswa melebihi kuota maksimal 

berdasarkan aturan yang berlaku, maka ketua program studi berhak untuk 

mengusulkan dosen pembimbing lain yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan Peraturan yang berlaku di Fakultas. 

e. Dekan menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing 

Tugas Akhir berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi. 

 

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN TUGAS AKHIR 

1. Tugas akhir diselesaikan selama 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) 

semester sesuai dengan kalender akademik; 
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2. Perpanjangan waktu yang ditempuh harus mendapatkan persetujuan Dosen 

Pembimbing dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi; 

3. Jika tugas akhir tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) semester, maka 

mahasiswa wajib memprogram kembali pada semester berikutnya dengan 

membayar SPP penuh dan membayar biaya tugas akhir 25%;  

4. Tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan kelanjutan dari tugas 

akhir yang telah disusun pada  semester sebelumnya;  

5. Jika mahasiswa membuat usulan judul tugas akhir baru maka biaya tugas akhir 

harus dibayar penuh (100%). 
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BAB IV 

TATA BAHASA DAN TEKNIK PENULISAN TUGAS AKHIR 

  

  

A. TATA BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan 

Bahasa yang digunakan untuk semua naskah Tugas Akhir adalah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia. Bila 

menggunakan istilah atau kata asing yang belum ada istilah atau kata yang tepat 

dalam bahasa Indonesia, maka untuk penulisannya memperhatikan tata cara 

penulisan bahasa asing. 

2. Bentuk Kalimat 

Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang 

kedua (saya, aku, kami, engkau, anda, dan lain-lain), tetapi dibuat dalam bentuk 

kalimat pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih (kata pengantar), kata “saya” 

diganti dengan “penulis”. 

3. Istilah 

Istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau yang telah di- 

bahasa Indonesiakan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, harus ditulis 

dengan huruf miring (italic). 

4. Kesalahan yang sering terjadi 

a. Kata penghubung seperti: sehingga, dan, dengan, dan sedangkan tidak boleh 

dipakai untuk memulai suatu kalimat. 

b. Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. 

Contoh sebagai awalan: kedua, ditulis 

Contoh sebagai kata depan: ke atas, di samping 

 

B. JENIS DAN UKURAN KERTAS 

Jenis dan ukuran kertas diatur sebagai berikut: 

1. Jenis dan Ukuran Kertas Sampul  

Sampul naskah untuk Seminar Proposal, Seminar Progres Hasil 

Penelitian, dan Ujian akhir Tugas Akhir menggunakan soft cover tanpa 

laminasi, sedangkan untuk sampul naskah Tugas Akhir menggunakan hard 

cover dengan laminasi. Sampul Tugas Akhir menggunakan warna krem 

untuk FKIP. Ukuran Kertas adalah A4 ukuran 21 cm x 29,7 cm atau 8,27 inch x 

11,64 inch.  

2. Jenis dan Ukuran Kertas Penggantian Bab  

Kertas penggantian bab menggunakan kertas A4 ukuran 21 cm x 29,7 cm atau 

8,27 inch x 11,64 inch dengan berat kertas 80 GSM warna biru muda (S1 

Pendidikan IPA) dan merah muda (PGSD) dengan pita pembatas warna 

biru tua. 
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3. Jenis dan Ukuran Kertas Materi Proposal-Tugas Akhir  

Jenis kertas yang digunakan untuk materi atau naskah Tugas Akhir yaitu jenis 

A4 ukuran 21 cm x 29,7 cm atau 8,27 inch x 11,64 inch dengan berat kertas 80 

GSM. Warna kertas adalah putih. 

 

C. TEKNIK PENULISAN 

1. Format Penulisan 

a. Jenis huruf 

Naskah Tugas Akhir secara umum diketik dengan menggunakan jenis 

huruf/font Times New Roman ukuran 12. 

b. Bagian dan satuan 

1) Bilangan ditulis dengan angka, contoh 12 g, kecuali pada permulaan 

kalimat, misalnya: Dua belas gram. 

2) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, contoh: 

berat bahan 2,5 g. 

3) Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik 

dibelakangnya, misalnya mg, cm, kg, dan lainsebagainya. 

c. Jarak baris 

Jarak antara 2 baris adalah 2 spasi. Perkecualian pada intisari, kutipan 

langsung, judul daftar tabel dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar 

pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. 

d. Batas tepi 

Batas pengetikan diukur dari tepi kertas adalah sebagai berikut: 

Tepi atas : 3 cm 

Tepi bawah : 3 cm 

Tepi kiri : 4 cm 

Tepi kanan : 3 cm 

e. Alinea baru 

Pengetikan naskah pada alinea baru menggunakan pola berindensi 

(menjorok), yaitu dengan jarak 1,5 dari margin kiri. 

f. Bab, subbab, anak subbab 

1) Bab harus dimulai pada halaman baru, ditulis dengan huruf capital, 

tebal, simetris, dan tidak diakhiri dengan titik. 

2) Subbab diketik simetris dan tebal. Huruf pertama pada setiap kata 

diketik dengan huruf capital, kecuali kata penghubung dan kata depan, 

tanpa diakhiri dengan titik 

3) Anak subbab diketik dari margin kiri dan tebal (bold). Huruf pertama 

judul anak subbab dimulai dengan huruf capital, diketik dari margin 

kiri dan tebal. 

g. Rincian kebawah 

Jika pada penulisan naskah terdapat rincian yang harus disusun ke bawah, 

menggunakan nomor urut dengan angka sesuai dengan derajat rincian atau 

numbering, dan hindari  penggunaan bullets. 
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2. Penomoran 

a. Penomoran Bab, Subbab, dan Anak Subbab 

Penomoran Bab, subbab, dan anak subbab menggunakan angka arab. 

b. Penomoran halaman 

Nomor halaman pada setiap halaman pertama Bab baru diletakkan di bagian 

bawah (footer) dengan jarak 1,5 cm dengan tepi kertas bagian bawah, 

pengetikan di tengah (center). Nomor halaman pada halaman ke-2 (dan 

Halaman-halaman berikutnya) Bab baru, nomor halaman diletakkan di 

bagian atas (header) dengan jarak 1,5 cm dengan tepi kertas bagian atas, dan 

berjarak 3 cm dengan tepi kertas bagian kanan (atau menggunakan format 

align textright). 

Ketentuan penggunaan angka pada nomor halaman adalah sebagai berikut: 

1) Mulai dari Bab 1 Pendahuluan hingga lampiran-lampiran 

menggunakan penomoran dengan angka arab (1, 2, 3,dst). 

2) Bagian awal seperti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, dan daftar gambar menggunakan angka romawi kecil (i, ii, 

iii,dst). 

c. Penomoran tabel 

Penomoran tabel menggunakan model penomoran seperti subbab, dengan 

angka arab, dan nomor awal sesuai dengan babnya. 

d. Penomoran gambar 

Penomoran tabel menggunakan model penomoran seperti subbab dengan 

angka arab, dan nomor awal sesuai dengan babnya. 

3. Tabel dan Gambar 

a. Penulisan Tabel 

1) Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas 

tabel, tanpa diakhiri dengan titik. 

2) Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali jika tabel panjang sehingga tidak 

memungkinkan disajikan dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan 

tabel, dicantumkan nomor tabel dan kata “lanjutan”, tanpa judul. Tabel 

ditulis simetris. 

3) Tidak ada garis vertical pada tabel (kecuali garis tepi tabel), yang ada 

hanya garis horizontal dan garis diagonal. 

4) Jika tabel lebih lebar dari ukuran kertas, maka peletakannya secara 

landscape, dengan bagian atas tebel diletakkan di sebelah kiri kertas 

(dalam posisi kertas tegak / posisipotrait). 

5) Tabel yang lebih dari 2 halaman harus dilipat, diletakkan di bagian 

lampiran. 

b. Penulisan Gambar 

1) Bagan, grafik, peta, dan foto termasuk gambar. 

2) Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di 

bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik. 
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3) Keterangan gambar dituliskan pada area kosong di dalam gambar, 

dapat di bawah atau disamping gambar, tidak diperkenankan di 

halaman lain. 

4) Ukuran gambar proporsional  

5) Letak gambar simetris 

c. Penulisan Lampiran  

1) Lampiran dapat berupa surat ijin penelitian, instrumen penelitian, 

output uji statistik, sertifikat etik, dan data lain yang perlu dilampirkan. 

2) Penulisan nomer halaman pada lampiran diurutkan setelah halaman 

terakhir daftar pustaka. Contoh: Halaman terakhir daftar pustaka adalah 

nomer 97, maka halaman pertama lampiran adalah nomer 98. 

3) Semua nomor halaman lampiran, diketik pada sudut kanan atas dengan 

jarak 3 cm dari tepi kanan dan tepi atas kertas. 
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BAB V 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

 

 

A. BAGIAN AWAL TUGAS AKHIR 

Bagian awal Tugas Akhir mencakup halaman sampul depan, halaman judul, dan 

seterusnya hingga daftar singkatan. 

1. Halaman Sampul Depan 

a. Halaman sampul depan memuat: judul Tugas Akhir, logo Universitas 

Wiraraja, nama mahasiswa, nama program studi, nama fakultas, nama 

universitas, dan tahun penyelesaian Tugas Akhir. Halaman sampul depan 

dicetak dengan hardcover berlaminasi setelah Tugas Akhir diujikan dan 

dinyatakan diterima/ lulus ujian akhir Tugas Akhir. 

b. Judul Tugas Akhir sebaiknya 12-16 kata, dan diupayakan untuk menghindari 

kata “Analisis….” sebab kata analisis sudah merupakan bagian dari prosedur 

penelitian (semua data yang diperoleh dalam penelitian akan dilakukan 

analisis). 

2. Halaman Sampul Dalam 

Halaman sampul dalam memiliki format yang sama dengan halaman sampul 

depan. Halaman sampul dalam dicetak menggunakan kertas HVS 80 GSM 

dengan ukuran A4. 

3. Halaman Judul dan Prasyarat Gelar 

Halaman judul memuat: judul Tugas Akhir, maksud penyusunan Tugas Akhir, 

logo Universitas Wiraraja, nama mahasiswa, NPM mahasiswa, nama program 

studi, nama fakultas, nama universitas, dan tahun penyelesaian Tugas Akhir. 

Halaman judul dicetak menggunakan kertas HVS 80 GSM dengan ukuran A4. 

4. Halaman Pernyataan Orisinalitas 

Halaman pernyataan orisinalitas berisi pernyataan bahwa naskah Tugas Akhir 

yang dibuat merupakan karya sendiri (bukan hasil karya orang lain) dan tidak 

plagiat. 

5. Halaman Pengesahan Pembimbing 

Halaman ini memuat tanda tangan para pembimbing yang menyatakan proposal 

Tugas Akhir atau Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing Tugas Akhir 

untuk diujikan, diketahui oleh Ketua Program Studi.  

6. Halaman Pengesahan Tugas Akhir 

Halaman ini memuat tanda tangan para penguji seminar hasil maupun ujian 

akhir Tugas Akhir yang menyatakan telah diuji, dinilai, disetujui oleh penguji 

Tugas Akhir, diketahui oleh Ketua Program Studi dan di sahkan oleh Dekan. 

7. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk 

Kepentingan Akademis 

a. Halaman ini berisi pernyataan dari mahasiswa penyusun Tugas Akhir yang 

memberikan kewenangan kepada Universitas Wiraraja untuk menyimpan, 

mengalihmedia/format-kan, merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhirnya 



Pedoman Penulisan Tugas Akhir  -  18 
 

untuk kepentingan akademis. Artinya, Universitas Wiraraja berwenang untuk 

mempublikasikan suatu Tugas Akhir hanya untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan hak cipta tetap pada penulis.  

b. Apabila penulis (mahasiswa) menginginkan karyanya tidak dipublikasikan 

oleh fakultas, maka wajib menyerahkan surat pemberitahuan dan 

mencantumkan alasan kepada fakultas agar tidak terjadi plagiasi. 

8. Halaman Motto 

Halaman ini tidak diberi judul, cukup mencantumkan motto penulis Tugas 

Akhir, juga dapat ditambahkan kata mutiara atau kalimat bijak lain yang 

diinginkan oleh penulis. 

9. Kata Pengantar dan Ucapan Terimakasih 

Halaman kata pengantar berisi informasi secara garis besar mengenai maksud 

penulisan Tugas Akhir serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

berjasa dalam penulisan Tugas Akhir, pejabat ataupun perorangan. Diawali 

dengan kalimat yang dapat mengantarkan pembaca untuk tertarik terhadap 

penelitian yang akan dilakukan, menonjolkan keistimewaan karya ilmiah yang 

disajikan. Pejabat boleh disebutkan namanya dengan terlebih dahulu menyebut 

Bapak/Ibu. Halaman ini diberi judul KATA PENGANTAR.  

10. Abstrak 

Abstrak terdiri dari satu paragraph yang berisi uraian singkat permasalahan, 

tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, dan 

kesimpulan. Pada bagian bawah dicetak miring kata-kata kunci dari isi (topik, 

tema) Tugas Akhir. Isi abstrak secara keseluruhan maksimal berjumlah 250 kata. 

Abstrak ditulis dengan jarak antar baris satu spasi.  

11. Abstract 

Isi Abstract sama dengan Abstrak, akan tetapi menggunakan bahasa Inggris 

12.  Daftar Isi 

Daftar isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing- masing, 

yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. Biasanya, agar daftar isi 

ringkas dan jelas, subbab derajat ke dua dan ke tiga boleh tidak ditulis. 

13. Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Daftar Singkatan 

(jika ada) 

Daftar tabel, gambar, dan daftar lain digunakan untuk memuat nama tabel, 

gambar, dan sebagainya yang ada dalam Tugas Akhir. Penulisan nama tabel, 

gambar, dan sebagainya menggunakan huruf kapital di awal kata (title case). 

 

B. BAGIAN INTI TUGAS AKHIR 

1. Bagian inti Tugas Akhir terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 

2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, dan Bab 5 Penutup.  

2. Berikut ini adalah garis besar bagian inti Tugas Akhir dengan menggunakan 

beberapa macam penelitian yakni penelitian kuantitatif, kualitatif, 

pengembangan, dan penelitian tindakan kelas (PTK).  
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PENELITIAN KUANTITATIF 

 Bagian inti penelitian kuantitatif terdiri atas:  

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian 

E. Definisi Operasional Variabel   

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Konseptual 

D. Hipotesis Penelitian  

BAB III  METODE PENELITIAN  

A. Jenis, Model, Pendekatan, Batasan Penelitian 

B. Desain Penelitian 

C. Waktu dan Tempat 

D. Populasi, Sampel, dan Sampling 

E. Data Penelitian  

1. Jenis dan Sumber Data  

2. Teknik Pengumpulan Data  

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

G. Instrumen Penelitian  

H. Teknik Analisis Data  

I. Pengujian Hipotesis 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian 

B. Analisis data 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

D. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis  

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan  

B. Keterbatasan Penelitian  

C. Rekomendasi  

                  

PENELITIAN KUALITATIF 

 Bagian inti kualitatif terdiri atas: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

BAB III  METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Waktu dan Tempat 

C. Metode Penelitian  

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data  

E. Instrumen Penelitian  

F. Teknik analisis Data  

G. Pengujian Kredibilitas Data  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Paparan data dan Temuan Penelitian 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Keterbatasan Penelitian  

C. Rekomendasi  

 

PENELITIAN PENGEMBANGAN 

Bagian inti penelitian pengembangan terdiri atas: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Pengembangan 

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

E. Pentingnya Pengembangan 

F. Definisi Istilah 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. DeskripsiTeori 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

BAB III  METODE PENELITIAN 

B. Model Pengembangan 

C. Prosedur Pengembangan 

D. Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

2. Subjek Uji Coba 

3. Tempat Penelitian 

4. Waktu Penelitian 

5. Jenis Data Uji Coba 

6. Instrumen Pengumpulan Data 

7. Teknik Pengumpulan Data 

8. Teknik Analisis Data 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Produk 

B. Validasi Produk 

C. Penyajian Data Uji Coba Produk 
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E. Revisi Produk 

F. Pembahasan 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Keterbatasan Penelitian  

C. Rekomendasi 

 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

  Bagian inti Tugas Akhir Penelitian Tindakan Kelas terdiri atas: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Definisi Operasional Variabel 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN RENCANA TINDAKAN 

A. Deskripsi Teori 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

C. Perencanaan Tindakan 

D. Hipotesis Tindakan 

BAB III  METODE PENELITIAN 

A. Rancangan dan Jenis Penelitian 

B. Data dan sumber data 

C. Teknik pengumpulan data 

D. Analisis Data 

E. Instrumen Penelitian 

F. Prosedur Penelitian 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Observasi Awal 

B. Uraian Data Tindakan 

C. Hasil Penelitian 

1. Siklus Pertama 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Pengamatan 

d. Refleksi 

2. Siklus Kedua 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Pengamatan 

d. Refleksi 

3. Siklus Ketiga, dan seterusnya 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 
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c. Pengamatan 

d. Refleksi 

D. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Keterbatasan Penelitian  

C. Rekomendasi 

 

3. Penjelasan Bagian Inti Tugas Akhir 

Beberapa pokok pikiran pada setiap bab tersebut dipaparkan berikut ini.  

I. Pendahuluan  

 Pendahuluan adalah bab pertama dari Tugas Akhir yang 

mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, 

untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab 

pendahuluan ini pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  

a. Latar Belakang  

 Pada bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan, baik kesenjangan teoritis ataupun kesenjangan praktis yang 

melatarbelakangi masalah yang diteliti. Intinya adalah memuat uraian atau 

penjelasan mengenai alasan-alasan sehingga permasalahan yang diajukan 

merupakan permasalahan yang layak untuk diteliti dan dicarikan 

penyelesaiannya.  

Dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori, 

hasil penelitian, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah ataupun 

pengalaman yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan 

demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak 

yang lebih kokoh.  

Hasil kajian pustaka dan/atau kerangka teori dipaparkan pada bab 

dua ditulis secara terpadu dalam bagian latar belakang masalah untuk 

mendukung argumentasi penulis sesuai dengan relevansinya. 

b. Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara 

tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. 

Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci 

mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan 

identifikasi dan pembatasan masalah. 

Umumnya rumusan masalah menggunakan kalimat tanya namun 

dapat juga tidak. Perumusan masalah juga memuat proses penyederhanaan 

masalah yang rumit dan kompleks yang dirumuskan menjadi masalah yang 

dapat diteliti atau merumuskan kaitan antara kesenjangan pengetahuan 

ilmiah atau teknologi yang akan diteliti dengan kesenjangan pengetahuan 

ilmiah yang lebih luas. Perumusan masalah harus relevan dengan judul dan 

perlakuan yang akan diteliti.  



Pedoman Penulisan Tugas Akhir  -  23 
 

 Pada Tugas Akhir kualitatif, sub bab ini disebut dengan “Fokus 

Penelitian”. Fokus penelitian bertujuan untuk menjabarkan rumusan 

masalah sekaligus batasan masalah penelitian. Hal inilah yang 

menyebabkan pada bagian pokok Tugas Akhir kualitatif tidak terdapat 

batasan masalah karena sudah tercermin dalam fokus penelitian.  

c. Batasan Masalah  

 Sub bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dan menyebutkan secara spesifik area atau topik pembahasan 

yang membatasi penelitian.   

d. Tujuan Penelitian  

 Menyebutkan secara jelas dan tegas tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian (penulisan). Dalam beberapa hal, seharusnya tujuan penelitian 

juga tersirat di dalam judul penelitian. Deng an logika seperti penjelasan 

mengenai perumusan masalah atau fokus penelitian di atas, jika perumusan 

masalah atau fokus penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, jumlah 

pertanyaan tidak selalu harus sama dengan tujuan penelitian.  

e. Tujuan Pengembangan (Penelitian Pengembangan) 

Tujuan pengembangan dirumuskan bertolak dari masalah yang 

ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. 

Arahkan rumusan tujuan pengembangan ke pencapaian kondisi ideal 

seperti yang telah diuraikan daiam latar belakang masalah. 

f. Manfaat Penelitian  

 Mengindikasikan kemungkinan aplikasi dari hasil penelitian 

seperti yang diuraikan dalam tujuan penelitian secara teoritis maupun 

secara praktis untuk menyatakan kaitan antara hasil penelitian yang 

dirumuskan dalam tujuan penelitian dengan masalah kesenjangan yang 

lebih luas atau dunia nyata yang rumit dan kompleks.  

g.  Pentingnya Pengembangan (Penelitian Pengembangan) 

Bagian ini sering dikacaukan dengan tujuan pengembangan. Tujuan 

pengembangan mengungkapkan upaya pencapaian kondisi yang ideal, 

sedangkan pentingnya pengembangan mengungkapkan argumentasi 

mengapa perlu ada pengubahan kondisi nyata ke kondisi ideal. Dengan 

kata lain, pentingnya pengembangan mengungkapkan mengapa masalah 

yang ada perlu dan mendesak untuk dipecahkan. 

Dalam bagian ini diharapkan juga terungkap kaitan antara urgensi 

pemecahan masalah dengan konteks permasalahan yang lebih luas. 

Pengaitan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pemecahan suatu 

masalah yang konteksnya mikro benar-benar dapat memberi sumbangan 

bagi pemecahan masalah lain yang konteksnya lebih luas. 

h. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dalam pengembangan merupakan landasan pijak untuk 

menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran 

pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya 

diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data 
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empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan 

menggunakan produk yang akan dikembangkan. 

Keterbatasan pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari 

produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, 

khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. Paparan ini 

dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan ini 

disikapi hati-hati oleh pengguna sesuai dengan asumsi yang menjadi 

pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu tersedia dalam 

memanfaatkannya. 

i. Definisi Istilah (Penelitian Pengembangan) 

Pada bagian ini dikemukakan definisi istilah-istilah yang khas 

digunakan dalam pengembangan produk yang diinginkan, baik dari sisi 

model dan prosedur yang digunakan dalam pengembangan ataupun dari 

sisi produk yang dihasilkan. Istilah-istilah yang perlu diberi batasan hanya 

yang memiliki peluang ditafsirkan berbeda oleh pembaca/pemakai produk. 

Batasan istilah tersebut harus dirumuskan seoperasional mungkin. Makin 

operasional rumusan batasan istilah makin kecil peluang istilah itu 

ditafsirkan berbeda oleh pembaca. 

 

II. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis (jika ada)  

a. Tinjauan Pustaka 

Pada bab tinjauan pustaka diuraikan teori-teori dan hasil-hasil 

penelitian yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang 

diangkat dalam Tugas Akhir. Bab ini tidak sekedar berisi kutipan atau 

pencantuman teori-teori, konsep, proposisi, dan paradigma secara berjajar 

dan runtut yang diambil dari berbagai sumber, tetapi merupakan hasil 

olahan dari berbagai hal di atas yang kemudian ditarik benang merahnya. 

Uraian yang ada di tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan 

landasan ilmiah tentang perumusan metode dan arah penelitian serta 

pemecacahan masalah. 

 Penelitian kuantitatif mempunyai tujuan untuk menguji atau 

verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif menjadi landasan dalam 

penemuan dan pemecahan masalah. Sedangkan Penelitian kualitatif 

mempunyai tujuan untuk menyusun teori, memandang teori sebagai hasil 

proses induksi dari pengamatan terhadap fakta (pengumpulan informasi). 

Uraian-uraian dalam bab ini pada penelitian pengembangan 

diharapkan menjadi landasan teoretik mengapa masalah itu perlu 

dipecahkan dan mengapa cara pengembangan produk tersebut dipilih. 

 

Kajian teoretik mengenai model dan prosedur yang akan digunakan 

dalam pengembangan juga perlu dikemukakan, terutama dalam rangka 

memberikan pembenaran terhadap produk yang akan dikembangkan. Di 

samping itu, bagian ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya lain yang 
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mungkin sudah pernah ditempuh oleh ahli lain untuk mendekati 

permasalahan yang sama atau relatif sama. 

b. Perencanaan Penelitian (Penelitian Tindakan Kelas) 

Perencanaan adalah kegiatan perencanaan untuk memecahkan 

masalah. Perencanaan untuk PTK dibuat atas dasar (1) masalah 

pembelajaran yang telah diidentifikasi, misal siswa tidak menguasai 

konsep; (2) strategi yang telah dipilih untuk memecahkan masalah tersebut, 

misal dengan menggunakan strategi TPS. PTK bertujuan untuk 

memecahkan masalah dengan mengembangkan strategi tertentu. 

c. Perumusan Hipotesis (jika ada) 

Pada penelitian kuantitatif perlu disertakan perumusan hipotesis. 

Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji 

secara empiris (Sugiyono, 2005). Hipotesis menyatakan hubungan yang 

diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi 

yang dapat diuji secara empiris.  

Rumusan hipotesis yang baik hendaknya menyatakan pertautan 

antara dua variabel atau lebih, dituangkan dalam bentuk kalimat 

pernyataan, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas serta dapat diuji 

secara empiris. Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis atau literatur. 

Kriteria hipotesis adalah sebagai berikut:  

1) Berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian. Dalam hal 

ini tujuan penelitian adalah memecahkan masalah atau menjawab 

pertanyaan penelitian.  

2) Berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji 

secara empiris. Dalam hal ini tujuan penelitian adalah menguji teori 

atau hipotesis. 

3) Berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang 

lebih kuat dibandingkan dengan hipotesis rivalnya. Beberapa teori 

mungkin saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain atau 

teori yang satu lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Rumusan 

hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk:  

a) Pernyataan “jika-maka” (if-then statement) atau proposisi  

Hipotesis penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan “Jika-maka” atau berupa proposisi yang 

menyatakan hubungan antar variabel dan perbedaan antara dua 

kelompok atau lebih dalam kaitannya dengan variabel tertentu 

yang dapat diuji.  

b) Hipotesis nol (null hypothesis) 

Pernyataan hipotesis nol dapat disajikan sebagai berikut: 

         atau              

   menunjukkan format hipotesis 0 

   adalah rata-rata persepsi pertama 

   adalah rata-rata persepsi kedua 

c) Hipotesis alternatif (alternative hypothesis) 
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III. Metode Penelitian  

Metode Penelitian pada dasarnya menjelaskan rencana dan prosedur 

penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh jawaban yang sesuai 

dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Hal-hal yang dicakup dalam 

metode penelitian adalah:  

a. Penjelasan tentang ruang lingkup penelitian (misalnya: populasi, sampel, 

jenis dan sumber data yang dibutuhkan).  

b. Penjelasan mengenai hubungan variabel-variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya.  

c. Metode pengumpulan data (termasuk di dalamnya instrumen yang dipakai 

dan metode sampling nya).  

d. Model analisis yang digunakan. Metode tersebut di atas tidak bersifat baku 

dan harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Untuk penelitian pustaka 

(library research), poin (d) tidak wajib, sedangkan penelitian lapangan 

yang berbentuk survey (menggunakan sampel), keempat poin harus 

dicantumkan.  

e. Format penelitian pengembangan akan tergantung pada produk apa yang 

dikembangkan, bagaimana spesifikasinya, dan bagaimana model serta 

prosedur pengembangannya. Tidak ada ketentuan khusus mengenai 

format penelitian pengembangan, Mahasiswa dipersilakan 

mengembangkan sendiri sesuai dengan spesifikasi produk yang ingin 

digarap. 

Struktur penyusunan metode penelitian yang lazim digunakan sebagai 

berikut:  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan apakah etnografis, studi kasus, 

interaktif, ekologis, partisipatoris, penelitian tindakan, korelasional, dan 

komparasi kausal. Jenis penelitian dibedakan menjadi: 

1) Penggolongan penelitian berdasarkan tujuan penggunaan hasil 

penelitian 

a) Penelitian dasar (murni) yaitu penelitian yang hasilnya untuk 

sumbangan bagi pengembangan ilmu atau teknologi dasar 

b) Penelitian terapan yaitu penelitian yang hasilnya dipergunakan 

untuk keperluan praktis 

2) Penggolongan penelitian berdasarkan pengukuran dan analisis data 

penelitian 

a) Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik 

b) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik 

statistik 

3) Penggolongan penelitian berdasarkan tingkat kedalaman analisis data 

penelitian 
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a) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dianalisis datanya 

hanya sampai pada deskripsi variabel satu demi satu. 

b) Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang dianalisis datanya 

sampai pada menentukan hubungan satu variabel dengan variabel 

lain. 

4) Penggolongan penelitian berdasarkan penggunaan sampel atau 

populasi 

a) Penelitian sensus (deskriptif) yaitu penelitian yang datanya 

berasal dari semua subyek dalam populasi, tidak hanya dari 

sampel. 

b) Penelitian sampel (inferensial) yaitu penelitian yang datanya 

berasal dari sampel dan kesimpulannya diberlakukan bagi 

seluruh populasi yang diwakili oleh sampel penelitian itu. 

b. Model Pengembangan (Penelitian Pengembangan) 

Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model 

konseptual, dan model teoretik. Model prosedural adalah model yang 

bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti 

untuk menghasilkan produk. Model konseptual adalah model yang bersifat 

analitis yang memerikan komponen-komponen produk yang akan 

dikembangkan serta keterkaitan antarkomponen (misalnya model 

pengembangan rancangan pengajaran Dick dan Carey, 1985). Model 

teoretik adalah model yang menunjukkan hubungan perubahan 

antar-peristiwa. 

Dalam bagian ini perlu dikemukakan secara singkat struktur model 

yang digunakan sebagai dasar pengembangan produk. Apabila model 

yang digunakan merupakan adaptasi dari model yang sudah ada, maka 

pemilihannya perlu disertai dengan alasan, komponen- komponen yang 

disesuaikan, serta kekuatan dan kelemahan model itu. 

Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, maka 

informasi yang lengkap mengenai setiap komponen dan kaitan 

antarkomponen dari model itu perlu dipaparkan. Perlu diperhatikan bahwa 

uraian model diupayakan seoperasional mungkin sebagai acuan dalam 

pengembangan produk. 

c. Prosedur Pengembangan (Penelitian Pengembangan) 

Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedural yang 

ditempuh oleh pengembang dalam membuat produk. Prosedur 

pengembangan berbeda dengan model pengembangan. Apabila model 

pengembangannya adalah prosedural, maka prosedur pengembangannya 

tinggal mengikuti langkah-langkah seperti yang terlihat dalam modelnya. 

Model pengembangan juga bisa berupa konseptual atau teoretik. Kedua 

model ini tidak secara langsung memberi petunjuk tentang bagaimana 

langkah prosedural yang dilalui sampai ke produk yang dispesifikasi, Oleh 

karena itu, perlu dikemukakan lagi langkah proseduralnya. 
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d. Waktu dan Tempat Penelitian  

Tempat penelitian disebutkan secara jelas disertai uraian 

bagaimana cara menentukan tempat penelitian tersebut dan alasan 

mengapa tempat penelitian tersebut dipilih.  

Waktu penelitan juga disebutkan jangka waktunya sampai dengan 

berapa lama (dalam bentuk hari, bulan, atau tahun), dan jika perlu 

dilengkapi dengan jadwal kegiatan-kegiatan penelitian di lapangan.  

e. Populasi dan Sampel/Subjek Uji Coba  

Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian yang 

dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Akan tetapi, jika 

sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi akan lebih cocok 

digunakan istilah subjek penelitian, terutama dalam penelitian 

eksperimental. 

Istilah dalam penelitian pengembangan yaitu Subjek Uji Coba. 

Karakteristik subjek uji coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap, 

termasuk cara pemilihan subjek uji coba itu. Subjek uji coba produk bisa 

terdiri dari ahli di bidang isi produk, ahli di bidang perancangan produk, 

dan/atau sasaran pemakai produk. Yang penting setiap subjek uji coba 

yang dilibatkan harus disertai identifikasi karakteristiknya secara jelas dan 

lengkap, tetapi terbatas dalam kaitannya dengan produk yang 

dikembangkan. Teknik pemilihan subjek uji coba juga perlu dikemukakan 

agak rinci, apakah menggunakan teknik rambang, rumpun, atau teknik 

lainnya yang sesuai. 

f. Metode Pengambilan Sampel  

Sebelum sampel dipilih harus dijelaskan terlebih dahulu populasi 

yang menjadi dasar pengambilan sampel. Berikutnya dijelaskan metode 

pengambilan sampel, apakah menggunakan Probability Sampling atau Non 

Probability Sampling. Pada masing-masing metode tersebut perlu 

dijelaskan lebih lanjut spesifikasi teknik pengambilan sampel yang dipilih, 

misalnya:  

1) Probability Sampling: Simple Random Sampling (pengambilan sampel 

acak sederhana), Stratified Random Sampling (pengambilan sampel 

acak berlapis), dan sebagainya.  

2) Non-Probability Sampling: Purposive Sampling (pengambilan sampel 

secara disengaja), Snowball Sampling (pengambilan sampel bola 

salju), dan sebagainya.  

Hal-hal yang dibahas dalam bagian Populasi dan sampel adalah 

identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi atau subjek penelitian, 

prosedur dan teknik pengambilan sampel, dan besarnya sampel.  

g. Desain Uji Coba (Penelitian Pengembangan) 

Secara lengkap, uji coba produk pengembangan biasanya 

dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, 

dan uji lapangan. Dalam kegiatan pengembangan, pengembang mungkin 

hanya melewati dan berhenti pada tahap uji perseorangan, atau dilanjutkan 
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dan berhenti sampai tahap uji kelompok kecil, atau sampai uji lapangan. 

Hal ini sangat tergantung pada urgensi dan data yang dibutuhkan melalui 

uji coba itu. 

Desain uji coba produk bisa menggunakan desain yang biasa 

dipakai dalam penelitian kuantitatif, yaitu desain deskriptif atau 

eksperimental. Yang perlu diperhatikan adalah ketepatan memilih desain 

untuk tahapan tertentu (perseorangan, kelompok kecil, atau lapangan) agar 

data yang dibutuhkan untuk memperbaiki produk dapat diperoleh secara 

lengkap. 

h. Data Penelitian 

1) Jenis Data Penelitian 

Jenis data penelitian adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, 

ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu data kualitatif empiris dan data 

kualitatif bermakna. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka 

atau data kualitatif yang diangkakan/scoring. Data kuantitatif 

dibedakan menjadi data diskrit dan data kontinum. Data kontinum 

dapat dibedakan menjadi tiga yaitu data ordinal, interval, dan ratio.  

Pada penelitian pengembangan maka jenis data yang perlu 

dikumpulkan harus disesuaikan dengan informasi apa yang 

dibutuhkan tentang produk yang dikembangkan itu. 

Paparan mengenai jenis data yang dikumpulkan hendaknya 

dikaitkan dengan desain dan pemilihan subjek uji coba. Jenis data 

tertentu, bagaimanapun juga, akan menuntut desain tertentu dan 

subjek uji coba tertentu. Misalnya pengumpulan data mengenai 

kecermatan isi dapat dilakukan secara perseorangan dari ahli isi, atau 

secara kelompok dalam bentuk seminar kecil, atau seminar yang lebih 

luas yang melibatkan ahli isi, ahli desain, dan sasaran pemakai produk. 

2) Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah orang (siapa yang paling 

mengetahui tentang apa yang ditanyakan), tempat (proses kegiatan 

yang sedang berlangsung), dokumen. 

3) Teknik Pengumpulan Data  

Pada bagian ini, diuraikan secara rinci tentang jenis data, 

sumber data serta teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian yang biasa digunakan antara lain adalah wawancara 

(interview), observasi (pengamatan), kuesioner (angket), 

dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.  

i. Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian kuantitatif, uraian tentang definisi dan pengukuran 

variabel merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Variabel yang diukur 

minimal adalah variabel yang tercantum dalam hipotesis yang akan diuji 

berdasarkan data yang dikumpulkan. Sedangkan dalam penelitian 
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kualitatif, variabel ini umumnya berupa konsep, sehingga tidak penting 

untuk dilakukan pengukuran.  

Macam-macam variabel penelitian adalah variabel independen, 

variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel 

kontrol.  

1) Variabel bebas adalah variabel yang dipilih peneliti untuk diperiksa 

kemungkinan pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel lain. 

2) Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau diakibatkan 

oleh variabel bebas. 

3) Variabel manipulasi adalah variabel yang secara langsung dapat 

dimanipulasi oleh peneliti. 

4) Variabel hasil adalah variabel yang menunjukkan akibat atau hasil 

dari sesuatu yang dapat diproduksi oleh suatu yang lain. 

5) Variabel aktif adalah variabel yang secara langsung dapat 

dimanipulasi oleh peneliti. 

6) Variabel atribut adalah variabel yang tidak dapat secara aktif 

dimanipulasi oleh peneliti. 

7) Variabel luar adalah variabel bebas yang tidak ikut diteliti tetapi 

mungkin dapat ikut mempengaruhi variabel terikat. 

8) Variabel intervening adalah sesuatu variabel yang secara teoritik 

mungkin mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat tetapi tidak 

dapat dilihat atau diukur atau dimanipulasi. 

j. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang 

akan diteliti. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan reliabilitas. 

Dalam Tugas Akhir harus ada bagian yang menjelaskan proses validasi 

instrumen. Apabila instrumen yang digunakan tidak dibuat sendiri oleh 

peneliti, tetap ada kewajiban untuk melaporkan tingkat validitas dan 

reliabilitas instrumen yang digunakan. 

Hal yang perlu diungkapkan dalam instrumen penelitian adalah 

cara pemberian skor atau kode terhadap masing-masing butir 

pernyataan/pertanyaan.  

k. Metode Analisis Data 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis, maka dapat dengan 

mudah ditentukan teknik statistik yang digunakan untuk analisis data dan 

menguji hipotesis. 

1) Untuk dua hipotesis deskriptif, bila datanya berbentuk interval dan 

ratio maka pengujian hipotesis menggunakan t-test one sample. 

2) Untuk hipotesis asosiatif, bila data kedua variabel berbentuk interval 

atau ratio maka menggunakan teknik statistik korelasi product 

moment. 

Pada analisis data perlu dikemukakan alasan pemilihan analisis 

data. Apabila dalam analisis ini digunakan komputer perlu disebutkan 

programnya misal SPSS for Windows.  
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l. Pengujian Hipotesis 

Pemaparan tentang hasil pengujian hipotesis pada dasarnya 

terbatas pada interpretasi atas angka statistik yang diperoleh dari 

perhitungan statistik. Ketentuan pengambilan keputusan adalah tolak H0 

jika nilai p-value kurang dari 0,05 dan sebaliknya terima H0 jika p-value 

lebih dari 0,05. Apabila nilai P-value lebih dari 0,05 yang berarti terima H0 

maka dapat disimpulkan bahwa model berdistribusi normal dan memenuhi 

asumsi untuk dilanjutkan menganalisis menggunakan Anakova. 

Tiga langkah yang harus dilakukan peneliti untuk menguji 

hipotesis adalah : 

1) Memilih kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang dapat 

diamati apabila hipotesis tersebut benar. 

2) Memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan 

pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan 

apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. 

3) Menerapkan metode ini serta mengumpulkan data yang dapat 

dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung 

oleh data atau tidak. 

Satu contoh pengujian hipotesis berdasarkan ketiga langkah 

tersebut adalah: ada hipotesis “ada perbedaan daya anti bakteri albumin 

telur ayam kampung dengan albumin telur ayam leghorn dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli”. Sebelum 

melaksanakan pengujian terhadap pengujian hipotesis, melaksanakan 

penelitian atau merancang penelitian tersebut dengan menggunakan 

metode ilmiah yang disesuaikan dengan alat dan bahan sehingga diperoleh 

data yang dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik. 

 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a. Deskripsi Data  

Pada dasarnya, analisis data tergantung dari jenis penelitian yang 

dipilih dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Analisis deskriptif 

biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif namun juga banyak dipakai 

dalam penelitian kuantitatif. Analisis deskriptif dapat berupa deskripsi 

dalam bentuk tabel-tabel, deskripsi tentang fenomena sosial, dan 

sebagainya. Berikutnya, analisis inferensial cenderung digunakan dalam 

penelitian kuantitatif dengan menyajikan model-model analisa statistik 

untuk menguji hipotesis.  

Data yang dipakai dapat berupa data kuantitatif maupun data 

kualitatif, yang pada umumnya dikuantifikasi misalnya dalam bentuk skala 

nominal, ordinal, dan interval.  

Dalam penelitian pengembangan deskripsi data ditulis dengan istilah 

Penyajian Data Uji Coba. Semua data yang dikumpulkan dari kegiatan 

uji coba produk disajikan dalam bagian ini. Penyajian data sebaiknya 

dituangkan dalam bentuk tabel, bagan, atau gambar yang dapat 
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dikomunikasikan dengah jelas. Sebelurri dianalisis, data ini perlci 

diklasifikasi berdasarkan jenisnya dan komponen produk yang 

dikembangkan. Klasifikasi ini akan amat berguna untuk keperluan revisi 

produk itu. 

b. Pembahasan Hasil Penelitian (Hasil dan Pembahasannya)  

Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, 

kategori-kategori dan dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori dan 

temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori 

yang diungkap dari lapangan.  

Bab ini menguraikan secara lebih mendalam mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Di samping itu, juga harus mampu 

menjawab secara ilmiah tujuan atau permasalahan yang diajukan dalam 

Tugas Akhir.  

c. Analisis Data  

Bagian ini terdapat pada penelitian pengembangan yang 

mengungkapkan secara rinci hasil analisis data uji coba. Penyajian hasil 

analisis data perlu dibatasi pada hal-hal yang sifatnya faktual, tanpa 

interpretasi pengembang. Kesimpulan hasil analisis perlu dikemukakan 

dalam bagian akhir dari butir ini. Kesimpulan inilah yang digunakan 

sebagai dasar dalam melakukan revisi produk. 

d. Revisi Produk 

Kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data tentang produk yang 

diujicobakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan apakah produk 

itu perlu direvisi atau tidak. Keputusan merevisi produk hendaknya disertai 

dengan pembenaran bahwa setelah direvisi produk itu akan menjadi lebih 

efektif, efisien, dan atau menarik. Komponen-komponen yang direvisi dan 

hasil revisinya harus secara jelas dikemukakan dalam bagian ini. 

 

V. Penutup  

Ada 3 (tiga) pokok pikiran yang harus ada pada bab penutup, yaitu 

kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi, dan ketiganya disajikan secara 

terpisah. Kesimpulan merupakan uraian secara ringkas dan jelas yang 

diuraikan dalam bab pembahasan hasil. Kesimpulan juga dapat diartikan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir. 

Keterbatasan penelitian berisi kendala yang dihadapi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Rekomendasi merupakan pertimbangan atau 

argumen peneliti bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hasil Tugas Akhir. Di 

samping itu, rekomendasi dari Tugas Akhir harus memberikan arahan dalam 

penelitian berikutnya.  
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C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir Tugas Akhir mencakup daftar pustaka dan lampiran.  

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat daftar nama buku, jurnal, laporan penelitian, dan 

sumber lain yang digunakan. Penulisan daftar pustaka sebagaimana dijelaskan di 

depan, yaitu menggunakan sistem Harvard dan wajib menggunakan manajemen 

sitasi seperti Mendeley, Zotero, Endnote atau lainnya.  

2. Lampiran 

Lampiran memuat bahan-bahan penunjang yang digunakan dalam 

penulisan Tugas Akhir. Lampiran antara lain memuat: surat ijin penelitian, 

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

perhitungan hasil uji coba instrumen, catatan lapangan, juga termasuk artikel 

ilmiah untuk publikasi yang telah disetujui oleh pembimbing.  
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BAB VI 

TATA CARA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR PROGRES HASIL 

PENELITIAN, DAN UJIAN AKHIR TUGAS AKHIR 

 

 

A. SEMINAR PROPOSAL 

1. Proposal yang telah disusun dan diselesaikan serta telah memenuhi syarat dan 

mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing 

Pendamping wajib diseminarkan dan dinilai oleh 2 (dua) orang Dosen 

Pembahas/Penguji yang terdiri dari 1 (satu) orang Dosen Pembimbing (baik 

dosen Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping) dan 1 (satu) orang 

dosen bukan pembimbing. 

2. Sebelum diseminarkan, mahasiswa wajib melakukan tes similarity atau 

antiplagiasi yang dikelola oleh Fakultas. Proposal dapat diseminarkan jika 

tingkat plagiasi tidak lebih dari 25%. 

3. Operator Fakultas akan mengeluarkan surat keterangan antiplagiasi dan 

diberikan kepada mahasiswa dengan tembusan Ketua Program Studi; 

4. Proposal dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya jika penilaian rata-rata Dosen 

Pembahas/Penguji sekurang-kurangnya C+. 

5. Mahasiswa wajib menulis, menyeminarkan proposal Tugas Akhir, dan diuji di 

depan Tim Penguji yang diselenggarakan secara terbuka. 

6. Aturan dan format penulisan proposal mengacu pada Buku Pedoman Penulisan 

Tugas Akhir Universitas/Fakultas. 

7. Batas kegiatan penulisan proposal dan seminar proposal adalah empat minggu 

terhitung mulai tanggal penerbitan Surat Keputusan Dekan tentang Dosen 

Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping. 

8. Mahasiswa dengan persetujuan pembimbing mengusulkan tanggal pelaksanaan 

ujian. Paling lambat 3 hari kerja aktif sebelum ujian dilaksanakan, rencana 

tanggal ujian telah disampaikan pada Panitia Tugas Akhir Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. 

9. Naskah proposal yang akan diujikan diserahkan kepada Prodi sebagai 

penyelenggara Tugas Akhir paling lambat 7 hari aktif sebelum pelaksanaan 

ujian seminar proposal. 

10. Seminar proposal dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh mahasiswa 

yang bersangkutan, tim penguji, dan peserta sekurang-kurangnya 10 peserta 

aktif (mengikuti penuh acara seminar). Jika peserta kurang dari 10, Tim penguji 

berhak menunda ujian selama 15 menit.  

11. Seminar proposal dipimpin oleh moderator dan notulen dari mahasiswa. Catatan 

notulen diserahkan ke penyaji. 

12. Proposal Tugas Akhir yang telah diseminarkan dan disetujui Dosen 

Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping dan Tim Penguji 

Proposal, selanjutnya dicetak 2 eksemplar dan diserahkan kepada panitia 

sebagai penyelenggara Tugas Akhir. 
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13. Naskah semua proposal yang telah direvisi diserahkan kepada panitia sebagai 

penyelenggara Tugas Akhir maksimal dua minggu setelah ujian. 

14. Mahasiswa yang akan melakukan ujian ulang dikenakan biaya pelaksanaan 

ujian sesuai ketentuan Fakultas. 

 

B. SEMINAR PROGRES HASIL PENELITIAN 

1. Progres hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa wajib diseminarkan 

setelah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing. 

2. Seminar Progres hasil penelitian akan dinilai oleh 2 (dua) orang Dosen 

Pembahas/Penguji.  

3. Mahasiswa wajib menyeminarkan hasil penelitian yang diselenggarakan secara 

terbuka. 

4. Pendaftaran seminar hasil dilakukan di panitia dengan mengisi blangko 

pendaftaran menyerahkan 2 eksemplar naskah seminar (bab 1 sampai bab 5) 

yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing utama/Dosen Pembimbing 

Pendamping, serta kartu bimbingan yang disetujui oleh Dosen Pembimbing 

utama/Dosen Pembimbing Pendamping untuk diseminarkan, paling lambat 

tujuh hari sebelum tanggal yang ditentukan.   

5. Naskah seminar hasil diserahkan kepada panitia paling lambat satu minggu 

sebelum pelaksanaan ujian seminar hasil. 

6. Untuk mahasiswa yang terlibat dalam proyek penelitian internal atau eksternal, 

seminar dapat dilaksanakan di luar jadwal reguler.   

7. Mahasiswa dengan persetujuan pembimbing mengusulkan tanggal pelaksanaan 

ujian. Paling lambat 3 hari kerja aktif sebelum ujian dilaksanakan, rencana 

tanggal ujian telah disampaikan pada Panitia Tugas Akhir Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. 

8. Seminar hasil dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh mahasiswa yang 

bersangkutan, tim penguji, dan peserta sekurang-kurangnya 10 peserta aktif 

(mengikuti penuh acara seminar) terdiri dari 5 mahasiswa pemrogram mata 

kuliah Tugas Akhir atau 5 mahasiswa lain yang tidak mengambil mata kuliah 

Tugas Akhir.   

9. Jika peserta kurang dari 10, Tim penguji berhak menunda ujian selama 15 menit.  

10. Seminar hasil dipimpin oleh moderator dan notulen dari mahasiswa. Catatan 

moderator diserahkan ke penyaji. 

11. Pelaksanaan seminar progres maksimal berdurasi 60 menit, terdiri dari 10 menit 

untuk presentasi, 20 menit untuk diskusi dengan audience (peserta seminar), dan 

30 menit diskusi dengan Tim penguji. 

12. Segera setelah presentasi, mahasiswa wajib melakukan konsultasi pada Dosen 

Pembimbing utama/Dosen Pembimbing Pendamping untuk perbaikan naskah 

berdasarkan masukan yang diberikan pada saat seminar. 

13. Seminar hasil digunakan sebagai salah satu syarat mahasiswa dapat mengikuti 

ujian Tugas Akhir. 
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C. UJIAN AKHIR TUGAS AKHIR 

1. Ujian akhir tugas akhir dilaksanakan setelah penelitian selesai dilakukan dan 

telah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing; 

2. Dosen penguji terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang sebagai Ketua Penguji 

sekaligus Pimpinan Sidang serta 2 (dua) lainnya sebagai Anggota; 

3. Mahasiswa wajib mempersiapkan materi presentasi dan literatur yang dipakai 

serta peralatan pendukung lainnya yang diperlukan; 

4. Ujian akhir tugas akhir dilaksanakan secara tertutup dan berlangsung paling 

lama 120 (seratus dua puluh) menit dengan pembagian waktu 15 (lima belas) 

menit presentasi dan sisanya digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. 

5. Ujian Tugas Akhir adalah ujian lisan tertutup yang dilaksanakan secara 

komprehensif dihadapan tim penguji, bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa 

dalam penerapan bidang keahliannya yang dituangkan dalam bentuk Tugas 

Akhir. 

6. Ujian Tugas Akhir diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Menilai naskah Tugas Akhir dan kemampuan mahasiswa dalam 

mengungkapkan serta mempertanggungjawabkan isi Tugas Akhir melalui 

presentasi secara lisan 

b. Memberikan masukan dan saran kepada mahasiswa mengenai materi Tugas 

Akhir 

7. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran ujian Tugas Akhir yang harus 

ditandatangani oleh Dosen Pembimbing utama/Dosen Pembimbing 

Pendamping. 

8. Mahasiswa dengan persetujuan pembimbing mengusulkan tanggal pelaksanaan 

ujian. Paling lambat 3 hari kerja aktif sebelum ujian dilaksanakan, rencana 

tanggal ujian telah disampaikan pada Panitia Tugas Akhir Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. 

9. Mahasiswa menyerahkan beberapa berkas sebagai berikut: 

a. Naskah Tugas Akhir sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijepit dan 

dimasukkan kedalam amplop mika/plastik transparan berwarna biru 

b. fotocopy transkrip sementara yang telah disahkan BAAK, fotocopy bukti 

pembayaran SPP terakhir, fotocopy surat perpanjangan bagi mahasiswa yang 

melebihi batas waktu studi, dan materai Rp. 6.000,00 satu lembar, lembar 

validasi, dan lembar plagiasi. 

c. Kartu bimbingan Tugas Akhir yang telah ditandatangani pembimbing (telah 

mendapat persetujuan). Kartu bimbingan dikembalikan ke mahasiswa setelah 

selesai ujian Tugas Akhir.  

d. Sertifikat PKKMB, Sertifikat Computer (Lab Komputer), sertifikat english 

course (Pusat Bahasa), Sertifikat TOEFL. 

e. Tiga sertifikat Seminar/pelatihan/workshop, formulir keikutsertaan PKM 

DIKTI (Surat Keterangan dari Pembantu Dekan 2 bidang Kemahasiswaan), 

kartu keikutsertaan seminar proposal dan seminar hasil (sebagai moderator 1 

kali, notulen 1 kali, penanya 3 kali, peserta 5 kali) sebagai persyaratan sidang. 

10. Mendapat persetujuan dari Panitia Tugas Akhir (rekap ceklist) 
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11. Naskah Tugas Akhir yang akan diujikan diserahkan kepada Prodi paling lambat 

7 hari aktif sebelum pelaksanaan ujian Tugas Akhir. 

12. Mahasiswa menyerahkan buku bimbingan Tugas Akhir yang disetujui oleh 

Dosen Pembimbing utama/Dosen Pembimbing Pendamping untuk diujikan. 

13. Tim Penguji dalam ujian Skipsi berjumlah 3 orang terdiri atas Dosen 

Pembimbing Utama sebagai Ketua Penguji dan 2 orang Dosen Penguji di luar 

Dosen Pembimbing Utama. 

14. Dosen Penguji selain Dosen Pembimbing Utama dapat diangkat dari Dosen Lain 

dengan pertimbangan mempunyai keahlian yang sesuai dengan isi Tugas Akhir. 

15. Tim penguji menguji maksimal 10 orang mahasiswa.  

16. Tim penguji dan mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum ujian Tugas Akhir 

dilaksanakan. Jika tim penguji dan mahasiswa mengalami keterlambatan 20 

menit maka ketua tim penguji berhak menunda ujian. 

17. Jika penguji utama berhalangan hadir, maka posisi penguji utama digantikan 

dengan Dosen Pembimbing Pendamping. 

18. Dosen yang berhalangan hadir diwajibkan memberitahukan kepada Ketua 

Program Studi sebagai Ketua Panitia minimal 3 hari aktif sebelum ujian 

berlangsung. 

19. Pada waktu ujian Tugas Akhir mahasiswa dan tim penguji wajib memakai jas 

almamater, berpakaian rapi, sopan, (atasan putih polos lengan panjang dan 

bawahan rok kain hitam panjang untuk putri dan celana kain hitam untuk pria) 

bersepatu. 

20. Alokasi waktu ujian Tugas Akhir dilaksanakan selama 2 jam: presentasi 

maksimal 20 menit, Tanya jawab masing-masing penguji maksimal 100 menit. 

21. Bobot penilaian antara antara penguji utama dan penguji di luar Dosen 

Pembimbing Utama mengacu pada peraturan Universitas/Fakultas/Prodi. 

22. Mahasiswa dinyatakan lulus Tugas Akhir jika memperoleh nilai 

sekurang-kurangnya C. 

23. Bila teruji dinyatakan belum lulus, maka yang bersangkutan diwajibkan 

mengikuti ujian ulang yang waktunya akan ditentukan oleh Ketua Program Studi 

dan selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan ujian. 

24. Mahasiswa yang akan melakukan ujian ulang dikenakan biaya pelaksanaan 

ujian sesuai ketentuan Universitas. 

25. Berita acara ujian Tugas Akhir dan penilaian dibuat rangkap 3 (tiga), 

masing-masing untuk Fakultas, Dosen Penguji, dan BAAK yang telah 

ditandatangani oleh ketua dan anggota dosen penguji. 

 

D. VALIDASI METODOLOGI DAN HASIL PENGOLAHAN DATA 

PENELITIAN 

1. Validasi metodologi dan hasil pengolahan data penelitian dilakukan oleh 

validator yang telah ditunjuk oleh Fakultas masing-masing dengan Surat 

Keputusan Dekan; 

2. Validasi Metodologi dilakukan sebelum seminar proposal, sedangkan validasi 

hasil pengolahan data penelitian dilakukan sebelum seminar hasil. 
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E. PENENTUAN PENGUJI TUGAS AKHIR 

1. Dosen Penguji Tugas akhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Tim Penguji dalam ujian tugas akhir berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas 

Dosen Pembimbing Utama sebagai Ketua Penguji dan 2 (dua) orang Dosen 

Penguji diluar Dosen Pembimbing Utama; 

b. Dosen penguji selain Dosen Pembimbing Utama dapat diangkat dari dosen 

lain dengan pertimbangan mempunyai keahlian yang sesuai dengan isi Tugas 

Akhir; 

c. Tim Penguji maksimal menguji 10 (sepuluh) orang mahasiswa, dan apabila 

melebihi dari jumlah tersebut karena rasio dosen dengan mahasiswa tidak 

sesuai maka dekan berhak menentukan kebijakan atas usul Ketua Program 

Studi. 

2. Dosen penguji dari instansi di luar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Wiraraja, dengan kriteria seorang praktisi/ahli atas persetujuan 

Senat Fakultas. 

3. Dekan FKIP menerbitkan surat keputusan tentang nama dosen yang menjadi tim 

penguji Tugas Akhir berdasarkan usulan Ketua Program Studi yang telah 

disetujui Pembantu Dekan 1. 

4. Ketua Tim Penguji membuka sidang, memimpin proses tanya jawab antara 

penguji dengan mahasiswa yang diuji, mengatur sidang agar semua penguji 

mendapat waktu yang sama, menutup sidang, melaporkan hasil ujian kepada 

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. 

5. Bila pembimbing ingin menggunakan haknya sebagai penguji, maka ia menjadi 

penguji terakhir yang mengajukan pertanyaan. 

6. Jika penguji berhalangan hadir pada waktu ujian Tugas Akhir maka dapat 

dilakukan perubahan. Penguji yang berhalangan harus menyampaikan 

konfirmasi kepada panitia ujian Tugas Akhir minimal dua hari sebelum ujian 

dilaksanakan. Dosen penguji pengganti akan ditentukan oleh Ketua Program 

Studi yang telah disetujui Pembantu Dekan 1. 

 

F. PENILAIAN 

1. Nilai akhir tugas akhir dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. 25% diperoleh dari Dosen Pembimbing; 

b. 15% diperoleh dari nilai seminar proposal; 

c. 20% diperoleh dari seminar progres hasil penelitian; 

d. 40% diperoleh dari nilai ujian akhir (tugas akhir); 

2. Untuk dapat dinyatakan lulus harus mencapai nilai sekurang-kurangnya C+. 

3. Bila teruji dinyatakan belum lulus, maka yang bersangkutan diwajibkan 

mengikuti ujian ulang yang waktunya akan ditentukan oleh Ketua Program Studi 

dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian; 

4. Berita acara ujian tugas akhir dan penilaian dibuat rangkap 3 (tiga), 

masing-masing untuk Fakultas, Dosen Penguji dan BAAK (penilaian 

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dosen Penguji). 
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G. PENGUMPULAN TUGAS AKHIR DAN PUBLIKASI 

1. Pengumpulan tugas akhir sejumlah 3 (tiga) eksemplar yaitu kepada Fakultas, 

Perpustakaan, dan arsip pribadi berupa hard copy; 

2. Pengumpulan soft copy dilakukan oleh Petugas Perpustakaan; 

3. Seluruh karya tugas akhir diunggah ke repositori oleh Petugas Perpustakaan. 

4. Mahasiswa wajib merevisi Tugas Akhir paling lambat dua minggu terhitung 

setelah ujian Tugas Akhir. 

5. Naskah Tugas Akhir digandakan sebanyak 3 eksemplar yang ditandatangani 

oleh Tim Penguji, Ketua Program Studi, dan disahkan oleh Dekan FKIP. 

6. Setelah dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir, mahasiswa diwajibkan 

menyerahkan minimal 3 eksemplar naskah Tugas Akhir yang telah direvisi, 

menyerahkan naskah tugas akhir (file NPM-nama-Tugas akhir) dan naskah 

artikel (file NPM-Nama-Artikel.docx) sesuai dengan ketentuan jurnal yang 

dituju sebagai kelengkapan persyaratan yudisium untuk diserahkan ke panitia 

Tugas Akhir. Mengirimkan ke fkip@wiraraja.ac.id  

7. Tugas Akhir yang harus diserahkan adalah Tugas Akhir yang telah selesai dan 

ditandatangani Pembimbing, Penguji, Ketua Prodi, serta disahkan oleh Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

8. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan penulisan Tugas Akhir pada rentang 

waktu 2 (dua) semester aktif terhitung sejak dicantumkan dalam KRS atau 1 

(satu) semester sejak pengesahan proposal harus mengganti topik/tema Tugas 

Akhir dan memulai proses penyusunan Tugas Akhir baru. 
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BAB VII 

SANKSI AKADEMIS 

 

 

A. PELANGGARAN KATEGORI BERAT 

1. Pelanggaran kategori berat berupa plagiasi naskah Tugas Akhir (kategori 1), 

pemalsuan data Tugas Akhir (kategori 2), pemalsuan tanda tangan Dosen 

Pembimbing, Dosen Penguji, dan Pejabat Struktural (kategori 3) 

2. Sanksi pelanggaran kategori berat untuk kategori 1 adalah pencabutan gelar 

akademik sesuai ketentuan yang berlaku; untuk kategori 2 adalah pengambilan 

data ulang wajib ujian hasil dan ujian Tugas Akhir; kategori 3 adalah pemberian 

nilai akhir C, wajib melakukan pembayaran biaya Tugas Akhir 25% ke Fakultas, 

dan Yudisium dilakukan semester berikutnya. 

 

B. PELANGGARAN KATEGORI SEDANG 

1. Pelanggaran kategori sedang berupa terlambat mengumpulkan revisi ujian 

seminar proposal dan ujian Tugas Akhir. 

2. Sanksi pelanggaran kategori sedang adalah sebagai berikut pengurangan nilai 

sebanyak lima point/hari dan membayar biaya ujian ulang Tugas Akhir sebesar 

Rp. 100.000,- .  

 

C. PELANGGARAN KATEGORI RINGAN 

1. Pelanggaran kategori ringan berupa jumlah bimbingan mulai dari proposal 

sampai pendaftaran ujian Tugas Akhir kurang dari sepuluh (10) baik dari DPI/II. 

2. Sanksi pelanggaran kategori ringan adalah sebagai berikut membayar biaya 

ujian ulang Tugas Akhir sesuai ketentuan Universitas. 
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BAB VIII 

PENGGUNAAN EJAAN YANG BENAR 

  

 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Surat Keputusan Mendikbud, Nomor 

0543/87, 9 September 1987)  

A. Setiap kata baik kata dasar maupun kata jadian, ditulis terpisah dengan kata lainnya, 

kecuali kata yang tidak dapat berdiri sendiri (diberi garis bawah). Contoh: belajar, 

pascapanen, supranatural. 

B. Jarak antar kata dalam paparan hanya satu (1) ketukan dan tidak menambah jarak 

antar kata dalam rangka meratakan margin kanan karena margin kanan tidak harus 

rata lurus.  

C. Setiap kata ditulis rapat, tidak ada jarak antar huruf dalam sebuah kata. Contoh yang 

salah:  P E M B A H A S A N  

D. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan salah penafsiran, dapat diberi tanda 

hubung untuk menegaskan pertalian antar unsurnya. Contoh: proses 

belajar-mengajar, buku sejarah-baru.  

E. Kata jadian berimbuhan gabung depan dan belakang ditulis serangkai. Contoh: 

dinonaktifkan, menomorduakan.  

F. Tanda tanya (?), titik (.), titik koma (;), titik dua (:), tanda seru (!), ditulis rapat dengan 

huruf akhir dari kata yang mendahului. Contoh: Apa hasilnya?.   

G. Setelah tanda tanya (? ), titik (.), titik koma (;), titik dua (:), tanda seru (!), harus ada 

jarak (tempat kosong) satu ketukan. Contoh: Apa masalahnya, apa metodenya, dan 

apa temuannya? . 

H. Tanda petik ganda (“…”), petik tunggal („… ), kurung ( ), diketik rapat dengan kata, 

frasa, kalimat yang diapit. Contoh: Ijasahnya masih “disekolahkan”., Penelitian DIP 

(Daftar Isian Proyek) sekarang tidak ada. 

I. Tanda hubung (-), tanda pisah ( ), garis miring (/), diketik rapat dengan huruf yang 

mendahului dan yang mengikutinya. Contoh: Pelatihan dapat diikuti oleh mahasiswa 

wanita/pria. Pelatihan ini akan dilakukan berulang-ulang tiap semester.  

J. Tanda perhitungan: =, +, -, x, :, <, >, ditulis dengan jarak satu ketukan (spasi) dengan 

huruf yang mendahului dan yang mengikutinya. Contoh: 2 + 2 = 4; 2 < 5; 5 + 5 – 3 = 

7. 

K. Tepi kanan teks tidak harus rata. Oleh karena itu, kata pada akhir baris tidak harus 

dipotong . Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis setelah huruf akhir, 

tanpa disisipi spasi, bukan diletakkan dibawahnya. Tidak boleh menambah spasi 

antarkata dalam satu baris yang bertujuan meratakan tepi kanan.  

L. Huruf kapital dipakai pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa serta tahun, 

bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh: bangsa Indonesia (bukan 

Bangsa Indonesia). Peringatan Hari Kartini jatuh pada hari Kamis. 

M. Huruf kapital dipakai pada huruf pertama nama khas geografi. Contoh: Danau 

Sentani, Afrika Selatan, Jalan Surabaya.  
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N. Huruf miring digunakan (1) untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, atau 

frasa; dan (2) untuk menuliskan istilah asing/daerah. Contoh: Islam adalah way of life 

bagi umat Nabi Muhamad SAW.  

O. Kata hubung antar kalimat diikuti koma. Contoh: Oleh karena itu, ……….. dengan 

demikian, ………  

P. Koma dipakai memisahkan kalimat setara yang didahului oleh kata-kata: tetapi, 

melainkan, namun, padahal, sedangkan, dan yaitu. Contoh: Penelitian ini sederhana, 

tetapi sangat rumit pengambilan datanya. Instrumen ini ada dua, yaitu angket dan tes. 

Q. Koma dipakai memisahkan anak kalimat dan induk kalimat, jika anak kalimat 

mendahului induk kalimat. Contoh: Sejak ibunya meninggal, dia tampak murung.  
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Lampiran 1. Daftar Nama Dosen, Penulisan Gelar, dan NIDN 

 

DAFTAR NAMA DOSEN, PENULISAN GELAR DAN NIDN 

PRODI S1 PENDIDIKAN IPA 

 

NO NAMA DOSEN NIDN 

1 ANIK ANEKAWATI, S.Pd, S.Si, M.Si. 0714077402 

2 HABIBI, S.Si., M.Pd. 0725018001 

3 LUTFIANA FAZAT AZIZAH, S.Si., M.Pd. 0716097802 

4 HEROWATI, S.Pd., M.Pd. 0729068303 

5 DYAH AYU FAJARIANINGTYAS, S.Si., M.Pd. 0702088302 

6 JEFRI NUR HIDAYAT, M.Si. 0716098403 

 

 

 

PRODI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

 

NO NAMA DOSEN NIDN 

1 TITA TANJUNG SARI, S.Pd., M.Pd. 0716118702 

2 RATNA NOVITA PUNGGETI, S.Pd., M.Pd. 0729118602 

3 RADEN FIRMAN NURBUDI PRIJAMBODO, S.E., M.Pd. 0705017204 

4 NISFIL MAGHFIROH MEITA, S.Pd., M.Pd. 0703058803 

5 KADARISMAN, S.Pd., M.Pd. 0708058404 

6 ACH. PUNIMAN, S,Pd., M.Pd.I. 0703018606 

7 ANANG HADI CAHYONO, M.Pd. - 
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Lampiran 2. Alur Pengajuan Tugas Akhir 

 

 

ALUR PENGAJUAN TUGAS AKHIR 
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Lampiran 3. Sistematika Praproposal Tugas Akhir 

 

PRAPROPOSAL TUGAS AKHIR 

 

NAMA :   .............................................................................................  

NPM  :   .............................................................................................  

PRODI-FAKULTAS  :   .............................................................................................  

PEMINATAN/TOPIK  :   .............................................................................................  

 

A. FAKTA ATAU FENOMENA 

Fakta atau fenomena menjelaskan suatu deskripsi kondisi/situasi yang menarik bagi 

peneliti yang dapat ditangkap oleh panca indera. 

Fakta atau fenomena didapatkan melalui survey awal atau didapatkan dari hasil 

review beberapa referensi penelitian sebelumnya, dan bukan merupakan hasil 

praduga atau opini peneliti. 

 

B. MASALAH 

Masalah adalah suatu rumusan pemikiran yang dibuat oleh peneliti atas dasar adanya 

kesenjangan antara fakta dan harapan atau adanya kesenjangan antara kondisi 

lapangan dengan teori yang ada. 

Pada bagian ini mahasiswa membuat ilustrasi permasalahan penelitian, serta 

menjelasakan keterkaitan permasalahan dengan tinjau teori yang dapat dijadikan 

dasar dalam penelitian. 

 

C. PETA KONSEP PENELITIAN 

Peta konsep masalah menunjukkan keterkaitan permasalahan dengan tinjauan teoritis 

dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian (dibuat dalam bentuk 

diagram). 

 

D. JUDUL PENELITIAN 

Berisi rumusan sementara judul penelitian berdasarkan peta konsep penelitian yang 

telah dibuat. 
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E. TABEL MAPPING PENELITIAN 

Tabel mapping penelitian berisi riset-riset sebelumnya yang dapat dijadikan pendukung atau acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Contoh format tabel mapping penelitian adalah sebagai berikut (dibuat dalam format kertas lanscape): 

No Judul Penelitian 

Penulis & 

Tahun 

 

Desain Penelitian 

 

Populasi, Sampel, dan 

Sampling 

Variabel Penelitian 

& Instrumen 
Hasil Penelitian 

1. Testing a Self-  

Determination 

Theory Process  

Model for 

Promoting Glycemic 

Control Through 

Diabetes Self 

Management 

(Williams et 

al., 2004) 

Experiment study, 

Randomize control 

Trial 

Populasi: 
Pasien DM di Diabetes 

Care Center di sebuah 

rumah sakit Komunitas 

antara tahun 1996 

sampai 1999 (N=1300) 

Sampel:        

Pasien diabetes mellitus 

tipe 2 dengan kontrol 

glikemik yang buruk, 

bertanggungjawab 

dalam manajemen 

diabetes mandiri, 

memiliki harapan hidup 

lebih dari 1 tahun, dapat  

berbicara dan membaca 

dalam bahasa Inggris 

(n=159) 

Sampling: 

Random sampling 

Variabel 

independen: Model 

Proses Teori Self- 

Determination  

 

Variabel dependen: 

- Dukungan diri / 

Autonomy support 

- Motivasi diri dalam 

berobat  

- Motivasi diri dalam 

diet dan latihan 

- Kompetensi yang 

dimiliki 

- Kontrol glikemik 

(HbA1c) rangkuman 

Diabetes Self-Care 

Activities 

Persepsi autonomi dan kompetensi 

dipengaruhi oleh dukungan autonomi 

yang didapatkan. Perubahan persepsi 

autonomi dan kompetensi diprediksi 

dapat memperbaiki kontrol glikemik 

Model proses self determination 

mempengaruhi perilaku self- 

management, dimana perilaku self 

management memerantarai hubungan 

antara perubahan kompetensi yang 

didapat juga perubahan kontrol 

glikemik. Seluruh responden 

kelompok perlakuan mengalami 

penurunan nilai HbA1c pada 6 bulan 

pertama. 

Motivasi diri menyebabkan pasien 

dapat mempertahankan kontrol 

glikemik. 

2. Effectiveness of the 

diabetes education 

and self management 

for ongoing and 

newly diagnosed 

(DESMOND) 

(Davies et al, 

2006) 

Cluster randomize 

control trial 
Populasi: 

Seluruh pasien baru 

terdiagnosis DM di 13 

tempat perawatan 

primer di England dan 

Scootlandia 

Variabel 

independen: 

Program edukasi 

kelompok terstruktur 

 

 

Program edukasi kelompok terstruktur 

untuk pasien dengan diagnosis DMT2 

baru menghasilkan peningkatan 

penurunan berat badan  dan konsumsi  

rokok, serta perbaikan  positif  dalam 

hal kepercayaan tentang penyakit, 
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programme for 

people with newly 

diagnosed type 2 

diabetes: cluster 

randomised 

controlled trial 

Sampel:  

824 pasien DM dewasa 

Sampling: 

Random sampling 

Variabel dependen:  

1. HbA1c  

2. Tekanan darah 

3. Berat badan  

4. Lemak darah  

5. Satus merokok  

6. Aktivitasfisik  

7. Kualitas hidup  

8. Kepercayaan 

terhadap penyakit  

9. Depresi  

10. Pengaruh 

emosional 

akan tetapi tidak ada perbedaan 

signifikan kadar HbA1c pada 12 bulan 

pertama setelah diagnosis.  

Nilai HbA1c pada bulan ke 12 

menurun pada kelompok perlakuan 

Kelompok perlakuan menunjukkan 

lebih banyak penurunan berat badan 

Berhenti merokok terjadi lebih tinggi 

pada kelompok perlakuan 

Peningkatan sigifikan pada 

kepercayaan positif terhadap penyakit  

terjadi pada kelompok perlakuan  

Kelompok perlakuan mempunyai skor 

depresi yang lebih rendah dari pada 

kelompok kontrol 

3. Is Self-Efficacy 

Associated With 

Diabetes Self 

Management 

Across Race/ 

Ethnicity and Health 

Literacy? 

(Sarkar et al., 

2006) 

 

Correlation study Populasi: 

Pasien DMT2 di 2 klinik 

perawatan utama di San 

Farncisco General 

Hospital 

Sampel: 

Pasien yang memenuhi 

kriteria inklusi (n=408) 

Sampling: 

Purposive sampling 

Variabel 

Independen:  

Self Efikasi  

 

Variable Dependen: 

Manajemen diri 

diabetes dengan 

Kuisioner:  
the summary of 

diabetes self-care 

activities  

 

Ada hubungan antara peningkatan 

nilai efikasi diri dan 4 dari 5 domain 

manajemen diri diabetes yang 

berkenaan dengan diet, latihan, 

monitoring gula darah, dan perawatan 

kaki Pasien dengan Hubungan antara 

efikasi diri dan manajemen diri 

diabetes secara konsisten melewati 

ras/etnik dan nilai literasi kesehatan. 
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Lampiran 4. Halaman Sampul 

 

JUDUL TUGAS AKHIR 

(Time New Roman Point 14) 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

  

 

 

 

  

5 cm 

 

 

Oleh : 

NAMA MAHASISWA 

NPM. ……...………… 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI………………….. 

FAKULTAS …………………………. 

UNIVERSITAS WIRARAJA 

20….. 

  

5 cm 
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Lampiran 5. Halaman Judul 

 

JUDUL TUGAS AKHIR 

(time new roman point 14) 

  

 

TUGAS AKHIR 

(time new roman point 16) 

  

 

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana ………………. (SINGKATAN GELAR) 

Pada Program Studi ………………………. 

Fakultas ………………………. Universitas Wiraraja 

 

 

 

  

5 cm 

 

Oleh : 

NAMA MAHASISWA 

NPM. ……...………… 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI………………….. 

FAKULTAS …………………………. 

UNIVERSITAS WIRARAJA 

20….. 

5 cm 
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Lampiran 6 : Halaman Pernyataan Orisinalitas 

 

 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

 

 

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip 

maupun 

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Jika terbukti ditemukan hal-hal yang tidak 

benar dan menyimpang dari ketentuan, maka siap menerima sanksi. 
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Lampiran 7. Pengesahan Pembimbing 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR  

 

 

JUDUL  

 

 

NAMA MAHASISWA  

NPM ........................ 

 

TUGAS AKHIR INI TELAH DISETUJUI 

PADA TANGGAL …………………………  

 

Oleh: 

Pembimbing Utama 

 

 

 

(…………………………….) 

NIDN. 

 

Pembimbing Pendamping 

 

 

 

(………………………………) 

NIDN. 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi ………………………….. 

 

 

 

 

(..........................................) 

NIDN. 
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Lampiran 8. Halaman Pengesahan Tugas Akhir 

 

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

 

Tugas Akhir ini diajukan oleh : 

Nama  :  ..........................................................................................................   

NPM  :  ..........................................................................................................   

Program Studi  :  ..........................................................................................................   

Judul Tugas Akhir  .......................................................................................................... : 

   

 

Tugas Akhir ini telah diuji dan dinilai 

Oleh Dewan Penguji Tugas Akhir 

Program Studi ……………………. 

Fakultas …………………. Universitas Wiraraja 

Pada tanggal …………………….. 

 

DEWAN PENGUJI 

 

Ketua Penguji  :  .............................................   ( .........tanda tangan..........)  

Anggota Penguji   :  .............................................   ( .........tanda tangan..........)  

Anggota Penguji :  .............................................   ( .........tanda tangan..........)  

Mengetahui, 

Ketua Program Studi ……………….. 

 

 

(………………………………….) 

NIDN. 

 

Disetujui oleh, 

Dekan Fakultas …………………… 

 

 

(…………………………………..) 

NIDN. 
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Lampiran 9.  Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk 

Kepentingan Akademis 

 

 

HALAMAN PERNYATAAN 

PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN 

AKADEMIS 

 

 

Sebagai sivitas akademik Universitas Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  :  ...........................................................  

NPM  :  ...........................................................  

Program Studi :  ...........................................................  

Fakultas  :  ...........................................................  

 

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Wiraraja Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty- Free 

Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : 

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

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

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

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

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini 

Universitas Wiraraja berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam 

bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya 

maupun artikel ilmiah yang ada di dalamnya selama tetap mencantumkan nama saya 

sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di  :  .......................................   

Pada tanggal :  .......................................  

Yang menyatakan, 

 

TTD & Materai 

 

 

( …………………………………. ) 
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Lampiran 10. Contoh Kata Pengantar 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur saya hanturkan atas kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan 

Karunia-Nya yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga saya 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul  ...........................................................  

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

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

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan 

yang telah diberikan dari berbagai pihak, untuk itu ijinkan peneliti menyampaikan terima 

kasih kepada :  

1. Intan Nur Sukmasari, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing utama dalam penelitian ini atas 

bimbingan dan arahannya dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

2. dst….. 

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

Untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari segenap 

pembaca. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan tambahan ilmu yang 

bermanfaat bagi pembaca.  

 

Sumenep, ……………………….. 

 

 

Peneliti 
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Lampiran 11. Format Penulisan Abstrak 

 

 

ABSTRAK 

 

JUDUL ABSTRAK (ditulis huruf kapital dengan spasi 1) 

 

Oleh: Nama Mahasiswa 

 

Isi abstrak penelitian (penjelasan pada 4.2.1 poin J). Paragraf ditulis tanpa indensi dengan 

spasi 1. 

 

Kata kunci: terdiri dari 3 hingga 5 kata yang mewakili isi penelitian 
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Lampiran 12. Format Penulisan Abstract 

 

ABSTRACT 

 

JUDUL ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS 

 

By : Nama Mahasiswa 

 

Isi abstrak penelitian dalam bahasa inggris (penjelasan pada 4.2.1 poin J). Paragraf ditulis 

tanpa indensi dengan spasi 1. 

 

 

Keywords:  terdiri dari 3 hingga 5 kata dalam bahasa inggris yang mewakili isi penelitian 

(sama dengan kata kunci pada abstrak bahasa Indonesia) 
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Lampiran 13. Contoh Penulisan Tabel 

 

 

Tabel 4.1.  Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga tentang Pemberian Imunisasi pada 

Anak Usia Satu Tahun di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Tahun 2016. 

No Kategori Dukungan Keluarga Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Baik 10 21,7 

2 Cukup 27 58,7 

3 Kurang 9 19,6 

Jumlah 46 100 

 

Sumber : Data Primer (2016) 
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Lampiran 14. Contoh Penulisan Gambar 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Transaksional Sirkuler dalam Komunikasi (Bateson, 1979) 
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Lampiran 15. Lembar Bimbingan Proposal / Tugas Akhir 

 

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TUGAS AKHIR  

 

 

Nama  :  .........................................................................................................  

NPM :  .........................................................................................................  

Judul Tugas Akhir :  .........................................................................................................  

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

Dosen Pembimbing :  .........................................................................................................   

 

No. Tanggal Bab Masukan Paraf 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

(………..…………………..) 
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Lampiran 16. Form Validasi Output Penelitian 

 

FORM VALIDASI OUTPUT PENELITIAN 

 

 

Nama  :  .........................................................................................................  

NPM :  .........................................................................................................  

Program Studi :  .........................................................................................................  

Judul Tugas Akhir :  .........................................................................................................  

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

 

 

Output dari hasil uji statistik pada penelitian ini telah divalidasi oleh 

...................................., dan dinyatakan bahwa output penelitian telah sesuai. 

 

 

Sumenep, …………………..….. 

 

Validator 

 

 

 

(………………….…………..) 

NIDN/NIP. 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi ……………….. 

 

 

 

 

(………………...…………….) 

NIDN. 

 

  


