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KATA PENGANTAR 
 

   
  
 Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan lagi  setelah beberapa 

kali revisi dan terbit ala kadarnya. Meskipun demikian, buku ini   tetap diharapkan 

dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya.  

Disadari  sepenuhnya  bahwa  setiap  tulisan  selalu  membawa  misi  yang  

ingin  disampaikan,  demikian  juga  dengan  buku  pedoman  ini.  Satu  sisi,  buku  

pedoman  ini  diharapkan  bisa  membantu  mahasiswa  baik  dalam  penulisan  

proposal maupun dalam penulisan skripsi dalam pengertian yang utuh. Pada sisi  lain,  

buku  ini  juga  bertujuan  menyeragamkan  teknik  penulisan  dalam  arti  yang  utuh  

pula  sehingga  ada  kesamaan  pandangan  di  kalangan  mahasiswa,  dosen  

pembimbing, dan para pengambil keputusan akademik.  

 Buku  ini  disajikan  setelah  mendapatkan  sejumlah  masukkan  dari  para  

dosen Fakultas Teknik yang tentunya dapat tampil dalam keutuhan  yang  terjaga 

kualitas  akademiknya,  walaupun  demikian  disadari  sepenuhnya  bahwa selalu ada 

keterbatasan dalam setiap penulisan. Untuk itu, kritik dan saran  selalu  diharapkan.  

Semoga  buku  panduan  ini  dari  waktu  ke  waktu  dapat  disempurnakan dengan 

kualitas akademik yang lebih baik.  Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah  membantu dalam pembuatan buku panduan skripsi Fakultas 

Teknik Wisnuwardhana Malang.   

Akhirnya,  buku  Pedoman  Penulisan  Skripsi  ini  diharapkan  dapat  

memberikan  manfaat,  baik  di  kalangan  mahasiswa dan dosen. 

  

 
 

Fakultas Teknik                             
Universitas Wisnuwardhana 

 
 
 
 

Tim Penulis 
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BAB      1 
 

 

PENDAHULUAN 
 

A.  Maksud dan Tujuan Pedoman 
 

Pedoman Skripsi ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi 

mahasiswa Fakultas  Keguruan  dan Ilmu Pendidikan  yang sedang dalam 

proses menyiapkan skripsi. Rambu-rambu ini mengatur hal-hal yang bersifat 

substansial ataupun teknis secara  garis  besar,  dengan  kemungkinan  

pengembangan  dan  penyesuaian  lebih lanjut,  sejalan  dengan  keragaman  

topik,  pendekatan,  proses  dan hasil  penelitian dalam bidang studi tertentu. 
Sesuai dengan karakteristik sebagai pedoman umum, hal-hal  yang esensial  

sajalah  yang diatur  daam pedoman  ini,  sedangkan  hal-hal yang lebih rinci 

diserahkan kepada mahasiswa untuk mengembangkannya,  sejalan dengan 

proses penelitian dan bimbingan yang dialaminya. 

Tujuan pokok disediakannya  buku pedoman  ini adalah untuk 

menjamin agar  mahasiswa,   dan  dosen  pembimbing   mempunyai   

pegangan   umum  yang seragam  dalam  memahami,  melaksanakan,  dan  

memenuhi  kriteria  baku  mutu, dalam proses penyusunan skripsi. Acuan  ini 

diharapkan menjamin kualitas proses dan   hasil   penelitian   yang   diangkat   

menjadi   skripsi   sehingga   menjadikan pengalaman  penyusunan  skripsi 

menjadi simultan merupakan  pengalaman profesional yang bermanfaat, baik 

bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing. 

B.  Skripsi. 

  Skripsi adalah karangan ilmiah yang disusun oleh mahasiswa  program 
sarjana berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara 
seksama dan terbimbing. 

Skripsi  yang memenuhi  untuk diajukan  sebagai  salah satu 

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik haruslah : 
1.   Merupakan karya asli hasil penelitian ilmiah yang berkualitas 

2.   Menunjukkan  kemampuan  dan  kemandirian  mahasiswa  yang  
bersangkutan dalam penemuan, aplikasi atau pengembangan teori 

dalam bidangnya 

3.   Mempunyai nilai manfaat yang tinggi untuk pengembangan  teori dan 
praktek pelaksanaannya sesuai dengan bidang yang diteliti. 

 
C.  Tujuan Penyusunan Skripsi 

 

Tujuan penulisan  adalah memberikan  kesempatan  kepada mahasiswa  

untuk menuangkan kemampuan intelektual dalam memecahkan masalah 

secara ilmiah, dengan cara mengadakan penelitian sendiri, menganalisis dan 

menarik kesimpulan serta melaporkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk 
skripsi.
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BAB        2 
 

 

TAHAP PENYUSUNAN 
SKRIPSI 

 

A.   Pengajuan Proposal Skripsi 
 

Pada prinsipnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sangat 
menganjurkan  mahasiswa  yang  akan  menyusun  skripsi  untuk  

mempersiapkan segala   sesuatunya   sedini   mungkin,   mengingat   skripsi   

yang   akan   dihasilkan merupakan kulminasi studinya. 

Untuk menjamin kualitas yang baik, secara resmi mahasiswa 

diwajibkan mengajukan   proposal   skripsi.   Proposal   tersebut   harus   

dipresentasikan   dalam seminar  proposal  skripsi.  Dengan  demikian,  

diharapkan  bahwa  proposal  skripsi yang diajukan telah mengalami proses 

pematangan dan pembahasan dengan para dosen, dan sesama mahasiswa. 

1.   Persyaratan mengajukan proposal skripsi. 
a.   Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang 
bersangkutan. 

b.   Telah lulus mata kuliah prasyarat yang telah ditetapkan oleh 

program studi.  

c.   Telah memperoleh 120 sks atau telah sampai pada semester 7 

(tujuh) 

d.    Telah menempuh atau sudah memprogram  matakuliah Praktek 

kerja Nyata 

e.   Topik   yang   menjadi   pokok   pembahasan   dalam   penyusunan   

skripsi disesuaikan  dengan  bidang  studi yang dikembangkan  oleh  

program  studi masing-masing. 

f.   Proposal skripsi merupakan hasil karya sendiri. 
g. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan. 
h.  Matakuliah skripsi terprogram dalam KRS (Print out bukti input) 
j.  Memenuhi ketentuan lain yang diatur program studi dan fakultas. 
 

 

2.   Prosedur penulisan proposal skripsi. 
a.   Mahasiswa  mengajukan judul  dilengkapi  dengan  outline  kepada  
Ketua Program studi. 

b.   Program Studi melakukan seleksi  judul skripsi yang diajukan 
mahasiswa. 
c.   Perbaikan proposal yang telah diseminarkan diberi waktu maksimal 2 
(dua) minggu. 

d.   Penunjukan dosen pembimbing skripsi oleh Ketua Program Studi 

dilakukan sesudah mahasiswa menyerahkan perbaikan proposal. 

Penunjukan Dosen Pembimbing skripsi ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Dekan Fakultas. 

 
3.   Prosedur Penulisan Skripsi. 

a.   Mahasiswa  wajib  mengkonsultasikan  konsep  skripsi  kepada  
pembimbing sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan pada 
pedoman skripsi 

b.   Proses pembimbingan diserahkan sepenuhnya kepada Dosen 
Pembimbing. 
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c.  Mahasiswa mengkonsultasikan konsep skripsinya kepada masing 

masing pembimbing minimal 5(lima) kali. 

d.   Masa  pembimbingan  skripsi  minimal       2  (dua)  bulan atau 6x 

bimbingan   setelah  judul di terima dan di tanda tangani oleh Dekan 
Teknik.
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4.   Format proposal skripsi 

 
a.    Pendahuluan 

Komponen ini mencakup uraian tentang : (1) latar belakang atau 
konteks masalah, alasan yang mendasari pentingnya masalah atau  
mengapa topik itu perlu dikaji, (2) rumusan masalah, (3) tujuan 
penelitian dan (4) manfaat yang akan diharapkan dari hasil penelitian 
tersebut. 

 
b.    Kajian Teori/Tinjauan Pustaka 

Komponen  ini  mencakup  hal  tentang  :  (1)  teori,  temuan  empirik  
atau temuan mutahir tentang berbagai issue yang relevan dengan 
permasalahan yang  akan  diteliti,  dan  (2)  pendekatan   yang  akan  
digunakan  dalam penelitian untuk menyusun skripsi. 

 
c.    Metode Penelitian . 

Komponen   ini   mencakup   uraian   metodologis   rencana   
pelaksanaan penelitian, termasuk tentang pembahasan metode 
penelitian yang akan digunakan (misalnya studi kasus, survei, 
eksperimen, dan atau pengamatan pertisipatori),teknik   pengumpulan   
data,   pengambilan   sampel,   teknis analisis data, teknik reduksi 
data, triangulasi. Komponen-komponen  yang diuraikan harus sesuai 
dengan pendekatan penelitiannya, dan konsisten dengan 
permasalahan serta pendekatan penelitiannya. 

 
Untuk  lebih  memantapkan  proposal  skripsi  yang  diajukan,  

mahasiswa harus menunjukan penguasaannya atas pendekatan dan 

metodologi penelitian yang akan digunakan,  baik yang menyangkut  

karakteristik,  prinsip  dasar,  sistematika, alur pikiran, dan teknik-teknik yang 

secara metodologis merupakan ikutan dari berbagai pendekatan tersebut serta 

yang menyangkut filosofisnya. Tanggung jawab dan  kesesuaian   dari  ketiga   

komponen   di  atas   sepenuhnya   berada   di  pihak mahasiswa. 

 
B.   Dosen Pembimbing 

Dalam  menyusun  skripsi  mahasiswa  dibimbing  oleh  2  (dua)  orang  
dosen pembimbing, terdiri dari Pembimbing I (Pembimbing Utama) dan 
Pembimbing II (Pembimbing  Pendamping).  Para  pembimbing  tersebut  
ditunjuk  dan  ditetapkan oleh   dekan   fakultas   atas   usul   ketua   
program   studi   yang   telah   ditentukan. Penunjukan   dosen  
pembimbing   ditetapkan   melalui     Surat  Keputusan   Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas  Wisnuwardhana . Tujuan    
bimbingan    skripsi    adalah    untuk    membantu    mahasiswa    agar 
menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

1.   Tugas dan kewajiban pembimbing skripsi. 
a.   Mengarahkan/membimbing     mahasiswa    dalam    menyusun    
rancangan penelitian. 

b.   Mengawasi/membimbing mahasiswa dalam mengum-pulkan data 

penelitian 

 c.   Mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam teknik penulisan skripsi 

d.   Mendampingi dan menguji mahasiswa dalam ujian 
skripsi. 

 

Secara   khusus   ada   pembagian   kewenangan   antara   Pembimbing   I   

dan Pembimbing II. Pembimbing I berkewenangan  membimbing mengenai 
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isi skripsi sedangkan Pembimbing II berkewenangan membimbing tata tulis 

dan sistematika. 

 

 
 

2.   Syarat Penguji skripsi. 
 Tim penguji harus memiliki jabatan fungsional akademik. Jumlah 
tim penguji 3 (tiga) orang, dengan susunan : Ketua (penguji utama) 
merangkap  anggota, sekretaris merangkap anggota  dan 2 (dua)  orang 
anggota (diantaranya adalah pembimbing). 
Ketua   tim  penguji   (penguji   utama)   minimal   berpendidikan   S2/Sp-1   

dan memiliki jabatan fungsional akademik minmal Lektor atau S3/Sp-2 
yang telah memiliki   jabatan   fungsional   akademik,   dengan   

memperhatikan   relevansi bidang keilmuan. Dalam keadaan tertentu 
dimungkinkan ketua tim penguji (penguji utama) berpendidikan S1 dengan 

jabatan fungsional akademik Lektor Kepala. 

Dalam  hal ketiadaan  penguji  utama   yang relevan  dengan  bidang  

keilmuan, dimungkinkan menunjuk penguji dari luar lembaga minimal 

pendidikan  S2/Sp- 1. 

Apabila terjadi ketidaksesuaian antara mahasiswa dengan anggota dosen 

pembimbing atau sesama anggota dosen pembimbing sehingga 

dikhawatirkan dapat menghambat penyelesaian skripsi maka akan 

diupayakan jalan keluarnya. 

 
C.   Pelaksanaan Penelitian. 

Karena skripsi harus disusun berdasarkan  hasil penelitian, maka 
pelaksanaan penelitian memiliki fungsi sentral dan sangat menentukan. 
Oleh karena itu hal-hal berikut ini wajib diperhatikan. 

1.  Setiap   topik   atau   permasalahan    penelitian    menuntut    pendekatan    

dan metodologi tertentu, dan mahasiswa harus sudah mempunyai 

gambaran yang jelas sebelum memulai penelitian. Diharapkan 

mahasiswa tidak bersemboyan 

'belajar sambil melaksanakan' karena dalam hal pembuatan skripsi, 

semboyan ini memiliki resiko kegagalan yang sangat besar. 

2.  Lebih baik bersusah payah dalam menyempumakan proposal skripsi dari 
pada menemui kebingungan dilapangan akibat usulan yang tidak jelas 

arah dan operasionalnya. 

3.    Beberapa proses perizinan memerlukan waktu yang cukup lama. 

4.  Sebelum memulai proses penelitian, mahasiswa perlu melakukan 

prasurvei ke lokasi penelitian (baik laboratorium, sekolah, perusahaan, 
masyarakat maupun setting lainnya) agar diperoleh gambaran antisipatif 

tentang kendala atau hambatan yang mungkin muncul.
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5.  Selama dalam proses penelitian, perlu diusahakan selalu adanya kontak 

dengan dosen pembimbing. Dengan demikian hal-hal yang memerlukan 

pertimbangan atau persetujuan dosen pembimbing dapat diperoleh 
secepatnya sehingga terhindar  kesalahan  yang  lebih  besar.  Namun  

demikian,  harus  pula  diingat bahwa   pada   prinsipnya   mahasiswa   
dituntut   memiliki   kemandirian   dan tanggung jawab profesional secara 

penuh. 

6.  Penulisan   laporan   penelitian   sangat   tergantung   pada   jenis   

pendekatan penelitiannya. Skripsi yang dihasilkan dari suatu penelitian 

kuantitatif akan mempunyai sistematika laporan yang berbeda dengan 

skripsi yang dihasilkan dengan  pendekatan   penelitian   kualitatif.   

Diharapkan   mahasiswa   mengacu kepada  Pedoman  Penelitian  Atau 

pedoman  Karya  Tulis Ilmiah,  yang dibuat oleh Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Univeristas Wisnuwardhana  agar dapat menyelesaikan 

hasil pelaporan penelitiannya dengan format yang diberlakukan  oleh 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM ,  Kesesuaian  format ini 

merupakan  tanggung  jawab mahasiswa sepenuhnya, dengan bimbingan 

dan pengarahan dosen pembimbing. 

 
D.   Ujian Skripsi. 

Ujian  skripsi  merupakan  forum  untuk  menyajikan  dan 

mempertanggungjawabkan   hasil  penelitian  mahasiswa  di  hadapan  sidang  

Tim Penguji, dengan syarat sebagai berikut: 

1.  Ujian   dilaksanakan   paling   lambat   2  (dua)   minggu  sebelum   

dimulainya pendaftaran yudisium. 

 
 

E.   Tahap Penyelesaian 
Tahap  penyelesaian   akhir  penyusunan   skripsi  meliputi  revisi  
perbaikan naskah  skripsi,  dengan  mempertimbangkan  saran-saran  
anggota  tim penguji  dan penyelesaian persyaratan administratif. 

 
1.    Revisi Skripsi 

Setelah ujian berakhir, mahasiswa bertanggung jawab melakukan 
revisi untuk  penyempurnaan   skripsi.  Tanggung  jawab  penyuntingan  
sepenuhnya berada  pada  mahasiswa,  tidak pada pengetiknya.  
Saran-saran  dan keberatan atau  komentar  dari  semua  anggota  tim  
penguji  harus  diolah  dan  disusun menjadi  Lembaran  Pelaksanaan  
Revisi Skripsi, dan hal itu digunakan  untuk merevisi   skripsi   tersebut.   
Lembaran   Pelaksanaan   Revisi   Skripsi   harus dilampirkan  (lepas 
tidak ikut dijilid). Mahasiswa berkewajiban  menghubungi ketua tim 
penguji  untuk koreksi  hasil revisi,  kemudian  dilanjutkan menghubungi   
anggota tim penguji yang lain untuk memperoleh  persetujuan atas 
hasil revisinya. Untuk tugas ini mahasiswa diberi waktu antara 2 sampai 
dengan 4 minggu tergantung pada banyak sedikitnya perbaikan yang 
dituntut dari  hasil  ujiannya.  Jika  dalam  waktu  yang  ditentukan  
mahasiswa  belum berhasil memperoleh persetujuan tertulis dari semua 
anggota tim penguji atas hasil revisinya, mahasiswa itu wajib menempuh 
ujian ulang. Hasil akhir revisi ini adalah naskah final skripsi yang harus 
sudah bebas dari kesalahan atau ralat, dan dalam keadaan belum dijilid 
ditunjukkan untuk diminta tanda tangan pengesahan dari semua 
anggota tim penguji dan Dekan. 

Contoh 'halaman pengesahan' untuk draft final skripsi ini dapat     

dilihat pada lampiran buku pedoman ini. 
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2.    Penyelesaian Administratif 
Mahasiswa bertanggung jawab untuk menggandakan skripsi yang 

telah disahkan oleh Tim Penguji dan Dekan. Skripsi digandakan minimum 

lima eksemplar  dan  dijilid  dengan  sampul  karton  tebal  warna  kuning  
dengan halaman muka seperti contoh pada lampiran.
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BAB      3 
 

 

FORMAT DAN TATA TULIS 
SKRIPSI 

 

 
 

A.   Format Skripsi 
 

Skripsi disusun dengan sistimatika sebagai berikut: 

1.  Bagian Awal 

 a.  Sampul 
Sampul    skripsi    memuat    judul,    maksud    penulisan,    
lambing Universitas Wisnuwardhana Malang,   nama  lengkap  
dan  nomor induk (registrasi)  mahasiswa,  nama program 
studi, nama fakultas,  nama universitas dan tahun 
penyelesaian. Sampul dibuat dari hardcover dengan berwarna 
biru dongker. 
Contoh sampul skripsi dapat dilihat pada lampiran. 

 

b.    Halaman Kosong 
Halaman   kosong   dimaksudkan   sebagai   sarung   isi  skripsi,   

dan dipasang di antara sampul skripsi dan halaman judul. 

 
c.    Halaman Judul 

Format  Halaman  Judul  sama  dengan  halaman  sampul.  
Bedanya, halaman sampul dibuat pada kertas tebal sedangkan 
halaman judul di cetak pada kertas HVS A4 berwarna putih. 

 
d. Halaman Pernyataan 

 

Halaman   ini  berisi  pernyataan   penulis  tentang  keaslian   
skripsi (contoh terlampir). 

 

e.    Abstrak 
Halaman   abstrak   berisi   abstrak   dalam   Bahasa   Indonesia. 

Abstrak disusun dengan menggunakan urutan kata ABSTRAK,  nama 

penulis, tahun penulisan, judul skripsi, program studi dan fakultas, 
dan nama dosen pembimbing I dan pembimbing II. Alinea selanjutnya  

adalah kata kunci dan isi yang ditulis dengan tiga paragraf. Paragraf 

pertama berisi uraian singkat mengenai permasalahan dan tujuan 
penelitian.   Paragraf   kedua  berisi  metode   penelitian,   yang  

mencakup populasi,  sampel  dan  instrumentasi,  serta  analisis  data.  

Paragraf  ketiga berisi hasil penelitian. Panjang abstrak maksimal 200 
kata. 

Kata kunci terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kata 

dengan menggunakan bahasa Indonesia, ditulis setelah judul, 

dengan spasi ganda (2). Huruf dari “Kata kunci” dicetak tebal (bold) 

diikuti dengan tanda baca titik dua (:) dan kata-kata yang dipilih ditulis 

biasa. 

Contoh abstrak skripsi dapat dilihat pada lampiran.



 

f.    Lembaran Persetujuan 

Halaman lembaran persetujuan memuat bukti persetujuan dari 

dosen pembimbing I dan pembimbing II. Unsur-unsur yang harus ada 
dalam halaman ini adalah : tulisan "Lembaran Persetujuan", judul 

skripsi, nama lengkap mahasiswa, dan nomor pokok mahasiswa 
(registrasi). 

Contoh halaman persetujuan dapat dilihat pada lampiran. 
 

g.    Lembaran Pengesahan 
Halaman    Lembaran    Pengesahan    memuat    bukti    
pengesahan 

administratif   dan   akademik   oleh   tim   penguji   dan   Dekan   

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Wisnuwardhana . 

Unsur-unsur yang harus ada dalam halaman ini adalah : tulisan 

"Lembaran Pengesahan", judul skripsi, nama lengkap mahasiswa, 

nomor induk mahasiswa  (registrasi),  tulisan  "Dipertahankan  di  

depan  Tim  Penguji Skripsi Program Studi Teknik  Universitas 

Wisnuwardhana Malang   , tanggal."  Pernyataan  pengesahan  tim 

penguji dan Dekan Fakultas Teknik . 

Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran. 
 

h.    Halaman Persembahan 
Halaman  ini dimaksudkan  untuk menyampaikan  kata-kata  
Mutiara atau persembahan  yang dikemukakan  oleh  penulis  
skripsi.  Halaman  ini bukan keharusan, boleh ada boleh tidak. 

 
i.     Kata Pengantar 

Kata pengantar dimaksudkan untuk menyampaikan informasi 
secara global mengenai maksud penulisan skripsi dan ucapan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam 
penulisan skripsi. Kata-kata tersebut disusun dalam bentuk esai, 
bersifat deskriptif, dengan spasi 1,5. 

 
j.    Daftar Isi 

Daftar isi memuat  secara terperinci  isi keseluruhan  skripsi 
beserta nomor halamannya.  Unsur skripsi yang dimasukkan  ke 
dalam daftar isi dimulai dari abstrak sampai dengan lampiran. 
Halaman  sampul,  halaman  judul,  dan  halaman  pernyataan, tidak 

perlu dimasukkan ke dalam daftar isi.  Daftar isi diketik satu spasi. 

 
k.    DaftarTabel 

Daftar tabel (jika ada) memuat nomor urut, judul tabel beserta 

nomor halaman tempat tabel tersebut disajikan. 

 
l.     Daftar Gambar 

Daftar  gambar  (jika ada) berisi nomor  urut,  judul  gambar  
beserta nomor halaman tempat gambar tersebut di sajikan. 

2.    Bagian Isi 
 Isi  skripsi  disajikan  dalam  bentuk  bab-bab,  subbab  dan  
atau  tingkat hirarki  judul  yang  lebih  terinci  lagi  dengan  
memuat  sistematika  tertentu. Karena adanya berbagai 
pendekatan penelitian yang mungkin digunakan dalam penyusunan 
skripsi, mahasiswa diharapkan berkonsultasi dengan pembimbing 
yang telah ditunjuk. 
 

 



 

3.    Bagian Akhir 
 

a. Daftar Pustaka. 
 Daftar pustaka memuat identitas semua buku, jurnal, laporan 
penelitian dan sumber-sumber  rujukan,  yang  digunakan  dalam  
penulisan  skripsi  yang disebut dalam bagian isi. Sumber yang tidak 
disebut dalam bagian isi tidak boleh dicantumkan  dalam daftar 
pustaka.  Sebaliknya  semua sumber yang disebut di dalam bagian isi, 
harus disebut pula di dalam daftar pustaka. 

 
b.  Riwayat Hidup 

 Riwayat hidup disajikan secara naratif meliputi nama lengkap, tempat 
dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, pengalaman berorganisasi, dan 

informasi tentang prestasi yang pernah diraih selama mengenyam 
pendidikan.  Yang sudah   berkeluarga   dapat   mencantumkan   nama   

suami/istri   dan   putra- putrinya. Penulisan dengan spasi 1 (satu). 

 
c.   Lampiran 

 Lampiran    memuat    semua    dokumen    atau    bahan    penunjang    
yang dilaksanakan dalam penulisan skripsi, tetapi dianggap terlalu 
mengganggu jika dimasukkan dalam bagian isi skripsi. Lampiran dapat 
berupa surat izin penelitian,  instrument  penelitian,  rumus-rumus  dan  
perhitungan  statistik yang  dipakai,  prosedur  perhitungan  dan  hasil  
uji coba  instrumen.  Untuk penelitian kualitatif catatan lapangan juga 
diletakkan dalam lampiran. 

 
B.   Bagian Isi Skripsi 

 

Pada dasarnya bab-bab di dalam skripsi sebagai 
berikut: 

 

1.    BAB I: PENDAHULUAN 
 

Bab pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut: 
 

a.   Latar Belakang Masalah, menjelaskan rasional atau justifikasi 
penelitian dilihat dari latar belakang pemilihan permasalahan yang 

diteliti serta alasan kenapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan. 

 
b.   Identifikasi  Masalah,  Berisi  berbagai  masalah  yang  ditemukan  

dalam uraian latar belakang masalah. 

 
c.   Pembatasan Masalah, dibuat sesuai dengan ruang lingkup penelitian 

yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan  aspek metodologis, 

kelayakan di lapangan dan keterbatasan yang ada pada penulis, tanpa 

mengorbankan kebermaknaan, konsep dan permasalahan yang 

diteliti. 

 
d.   Rumusan Masalah, disajikan secara lugas dan jelas. Perumusan 

masalah dilakukan dengan menggunakan kalimat tanya, yang disusun 

dengan menggunakan kata kerja operasional dan terukur. 

e.   Tujuan  Penelitian,   menyatakan   target  penelitian   yang  akan  

dicapai. 

Banyaknya tujuan penelitian tidak harus sama dengan banyaknya 

masalah dalam Rumusan Masalah. 

f.    Kegunaan Penelitian, menjelaskan manfaat temuan penelitian, 

baik yang bersifat teoretis maupun praktis 

 



 

2.    BAB II: KAJlAN TEORI. 
 

Bab ini berisi bagian-bagian sebagai berikut: 
 

a. Analisis Teoretis 
Bagian ini berisi analisis berbagai teori dan hasil penelitian  yang 
relevan dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Dalam  bagian  ini penulis  
melakukan sintesis terhadap teori yang relevan agar diperoleh 
legitimasi konseptual terhadap  variabel  yang  akan  diteliti.  Unsur-
unsur  suatu  teori  hendaknya tampak secara jelas, seperti definisi, 
asumsi, hubungan antar variabel dan ketajaman penjelasan masalah 
yang diteliti. 

 

b.  Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir berisi gambaran pola hubungan antara variabel atau 
karangka  konseptual  yang  akan  digunakan  untuk  memecahkan  

masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoretis. 
 

c. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis    merupakan    rumusan    dugaan   sementara    yang   
menyatakan hubungan antar variabel, yang masih harus diuji 
kebenarannya melalui penelitian  lapangan.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  
perlu  dirumuskan  secara singkat, lugas dan jelas yang dinyatakan 
dalam kalimat bentuk pernyataan. Hipotesis harus dirumuskan atas 
dasar kajian teoretis dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan 
sebelumnya. 
Perlu  dikemukakan  bahwa  tidak  semua  penelitian  memerlukan  
rumusan hipotesis. Tapi mahasiswa harus membuat atau merumuskan 
pertanyaan penelitian secara jelas atas dasar kajian teoretis yang telah 
dilakukan. 

 
3.    BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi  penelitian berisi hal-hal sebagai berikut : 
 

a.   Waktu dan tempat penelitian 
Menentukan  di mana penelitian tersebut dilakukan,  dan waktu 
penelitian dilaksanakan pada tanggal, bulan, dan tahun berapa. 

 
b.  Metode penelitian 

Metode  penelitian  yang  digunakan  harus  sesuai  dengan  masalah  
yang diteliti, dan harus dinyatakan secara jelas. 

 
c.   Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Pada  bagian  ini  peneliti  harus  menjelaskan  wilayah  generalisasi  

atau populasi   penelitian,   penetapan   besarnya   sampel,   teknik   

pengambilan sampel dan rasionalnya. 

d. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 

 Pada   bagian   ini   dituliskan   nama   variabel   yang   akan   diteliti,   

dan didefinisikan secara operasional beserta indikator masing-masing 

variabel. 

 
e.   Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

 

 Pada bagian ini dijelaskan teknik pengumpulan data dan semua alat 

pengumpulan data yang digunakan, proses pengumpulan data, beserta 

kisi- kisinya dan teknik penentuan kualitas instrumen berdasarkan hasil 



 

uji coba (validitas  dan reliabilitasnya).  Untuk tes hasil belajar perlu 

dicari indeks kesulitan. 

 
f.   Teknik Analisa Data 

 

Pada bagian ini peneliti harus menjelaskan  berbagai teknik analisis 

yang akan   digunakan   disesuaikan   dengan   metode   penelitian   

yang   telah ditetapkan sebelumnya. 

 
4.    BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi deskripsi dan pembahasan hasil penelitian. Peneliti 

harus melakukan  penafsiran  dan pemaknaan  terhadap  semua  hasil 
penelitian  yang ada. Pada bagian ini data penelitian (jika ada) diuji dan 

ditafsirkan maknanya secara konseptual. Dalam membahas hasil 

penelitian, kecuali jawaban permasalahan yang diajukan peneliti juga 
harus memberikan penafsiran untuk menjelaskan mengapa dan 

bagaimana hasil-hasil penelitian itu terjadi. 

 
5.    BAB V : PENUTUP 

 

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan  dan saran. Kesimpulan  

berisi jawaban  rumusan  masalah,  pernyataan  tercapai  tidaknya  tujuan  

penelitian secara tegas dan lugas. Sedangkan saran dirumuskan   secara 

operasional berdasarkan  temuan penelitian.  Saran tersebut merupakan  

tindak lanjut hasil penelitian bagi perkembangan teori atau praktik bidang 

yang diteliti. 

 
C.   Bahasa dan Tata Tulis 

 

Bahasa dan tata tulis untuk skripsi meliputi ketentuan tentang bahasa, 

pengetikan, dan cara penulisan. Secara umum ragam bahasa yang digunakan 

adalah ragam bahasa Indonesia baku dengan menggunakan  kalimat 

efektif. Tata cara penulisan mengikuti aturan Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan. 
Penulisan skripsi harus memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut : 

1.    Pengetikan 

a. Kertas dan Ukuran 
Skripsi diketik pada kertas berwarna putih, berukuran kuarto A4 (21,5 
cm x 29,7 cm), dengan berat 80 miligam. 

b. Sampul 
Sampul luar menggunakan  hardcover warna biru dongker. Tulisan 
pada sampul luar menggunakan huruf berwarna emas 

c.  Spasi Pengetikan 
Untuk penulisan skripsi, jarak antar baris adalah dua spasi. Khusus 
untuk judul tabel dan judul gambar yang terdiri atas dua baris atau 
lebih, jarak antar baris adalah satu spasi. Pada daftar pustaka jarak 
antar baris dalam satu  sumber  pustaka  adalah  satu  spasi,  dan  
jarak  antar  sumber  pustaka adalah dua spasi. 

 
d.  Batas Tepi Pengetikan Naskah 

Batas tepi pengetikan naskah ditentukan sebagai 
berikut: 

Tepi atas : 4 cm Tepi kiri         : 4 cm  
Tepi bawah : 3 cm Tepi kanan    : 3 cm  



 

e.  Pengetikan Alinea Baru 
Pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan keenam dari tepi 
kiri. 

 

f.  Pengetikan Bab, Subbab, dan Anak Subbab 
1.   Nama dan judul bab diketik dengan huruf kapital dengan jarak 4 
cm dari tepi atas. Nomor urut bab ditulis dengan huruf Romawi dan 
ditulis di tengah-tengah  antara tepi kiri dan tepi kanan (centering) di 
atas judul bab. 
2.   Pengetikan judul subbab dan nomor subbab dimulai dari tepi kiri. 
Huruf  awal setiap kata dalam judul  subbab ditulis dengan huruf kapital 
kecuali kata tugas. Nomor subbab ditulis dengan menggunakan 
angka(1.1,1.2 dst) 
3.   Pengetikan judul anak subbab dimulai dari tepi kiri. Huruf awal 
setiap kata dalam judul anak subbab ditulis dengan huruf kapital kecuali 

kata tugas. 

 
g.  Penggunaan Huruf 

Naskah   diketik   komputer   dan  dicetak   dengan   menggunakan   
printer DeskJet atau Laserjet, dengan menggunakan pilihan tipe 
huruf/ font : 

1.     Arial 11 karakter/inci dengan jarak baris 2 spasi. 
 

2.  Cara Penulisan 

a. Penomoran Halaman. 
Nomor halaman diletakkan  di sebelah kanan atas, dua spasi di atas 
baris pertama  teks,  kecuali  nomor  halaman  yang  memuat  judul  bab  
nomor halaman ditulis di sebelah tengah bawah dua spasi di bawah 
baris terakhir. Nomor halaman ditulis dengan angka, dimulai dari bab 
pendahuluan. Halaman-halaman sebelumnya, seperti halaman judul, 
kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar menggunakan 
angka Romawi kecil. 

 
b.  Huruf Miring (italic) 

Huruf  miring  dalam  bagian  isi  skripsi  hanya  digunakan  untuk  kata-

kata asing atau bahasa asing. Penggunaan huruf miring dalam 
penulisan daftar pustaka, mengikuti aturan tersendiri. 

Contoh: Penggunaan metode quantum learning dalam 
pembelajaran... 
c.  Penyajian Tabel dan Gambar 

1.Tabel 
a)   Nomor  tabel  diletakkan  di  tengah  antara  tepi  kiri  dan  tepi  
kanan (centering), kemudian diikuti dengan judul tabel, ditulis di 
bawahnya dengan jarak satu spasi. 
b)  Nomor tabel ditulis dengan angka Arab, berurutan, tanpa 

memandang dalam bab mana tabel disajikan. 

c)   Tabel  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  tabel  dalam  teks  

dan tabel dalam lampiran. Tabel dalam lampiran diberi nomor 

dengan urutan tersendiri, dimulai dengan nomor l. 

d)  Penyajian tabel sedapat mungkin dalam satu halaman. 

e)   Tulisan "Tabel”, nomor tabel, dan judul tabel dicantumkan  di 

atas tabel yang bersangkutan (contoh terdapat pada lampiran). 

2. Gambar 
Pengetikan gambar (foto, grafik, diagram, peta, bagan, skema, dan 
objek 

lain yang sejenis dengan itu),  mengikuti ketentuan sebagai berikut. 



 

a)   Tulisan "Gambar", nomor gambar dan judul   gambar diletakkan 

di bawah gambar, di tengah antara tepi kiri dan kanan 

(centering). 
b)  Nomor gambar ditulis dengan angka Arab, ditulis secara 
berurutan tanpa memandang dalam bab mana gambar disajikan. 

c)   Gambar harus disajikan dalam satu halaman (tidak boleh 
dipenggal menjadi dua halaman atau lebih). 

 
d.    Pengutipan 

1. Cara menulis Kutipan Langsung 
Kutipan langsung ditulis sama persis dengan yang tertulis di dalam 
sumber aslinya,  baik  mengenai  bahasa  maupun  ejaan.  Kutipan  yang  
terdiri  dari empat baris atau lebih diketik satu spasi, dimulai lima 
ketukan dari tepi kiri. Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 
empat baris dimasukan ke dalam teks, diketik seperti ketikan teks, 
diawali dan diakhiri dengan tanda petik  (”).  Apabila  pengutip  
memandang  perlu  menghilangkan  beberapa bagian kalimat, pada 
bagian itu diberi ellipses (tiga titik berderet). Apabila pengutip 
bermaksud memberikan penjelasan atau menggaris bawahi bagian 
yang dianggap penting, pengutip harus memberi keterangan. 
Keterangan tersebut   berada   di  antara   tanda   kurung,   misalnya   
(garis   bawah   dari pengutip). 
 

2. Cara Menulis Sumber Kutipan Langsung 
Sumber  kutipan  langsung  ditulis  dengan  menyebutkan  nama  

pengarang (untuk orang asing hanya nama keluarga, dan untuk orang 

Indonesia disesuaikan  dengan  kebiasaan),  tahun  terbit,  dan  nomor  

halaman  yang dikutip. Contoh (Sujana, 1997:12) 

 
3. Cara Menulis Sumber Kutipan tidak Langsung 

Kutipan  tidak  langsung  adalah  kutipan  yang  tidak  sama  persis  
dengan aslinya.  Kalimat  kutipan disusun sendiri oleh pengutip  atau 
oleh penulis. Kutipan tersebut ditulis dengan spasi rangkap sama 
seperti teksnya. 
 

4. Cara Menulis Sumber Kutipan Tidak Langsung 
Sumber   kutipan   tidak   langsung   ditulis   dengan   menyebutkan   
nama pengarang dan tahun terbit, tanpa menyebutkan halaman. 
Contoh : 
menurut Hamalik (1995), belajar adalah ............. 
 

5. Cara Menulis Sumber Kedua (Sumber dari sumber) 
Sumber kutipan tidak langsung ditulis dengan menyebut nama 

pengarang, tahun terbit, dan sumber kedua itu. 
Contoh: 

Menurut  Dixon  (Hamalik,  1995:98)  ”,.......................”,  tanpa frase " 

yang dikutip oleh". 

 

6. Cara Menulis Sumber Kutipan dari Internet 
Sumber kutipan dari internet dapat berupa kutipan langsung maupun 
tidak langsung. Pada dasarnya rujukan dari internet sama dengan 
sumber berupa buku.  Untuk  kutipan  langsung,  sumber  kutipan  ditulis  
dengan  urutan sebagai  berikut nama pengarang,  alamat web, waktu 
download.  Contoh : Burka (http://www.utopia.com/talent/ipb/essay : 12 
Juli 2008) 
 

http://www.utopia.com/talent/ipb/essay


 

7. Menulis Sumber Kutipan Lebih dari Satu Pengarang 
Sumber   kutipan   yang   ditulis   oleh   dua   pengarang,    ditulis   
dengan mencantumkan nama semua pengarang. Sedangkan jika 
pengarangnya lebih dari dua orang, maka yang ditulis hanya nama 
pengarang pertama kemudian ditambah kata dkk.  Contoh : 
Bulkani dan Sonedi (2005 : 15). Ramli, dkk 

(2007 : 32) 
 

8. Penulisan Daftar Pustaka. 
Penulisan daftar pustaka menganut sistem APA (Publication Manual 
of the American  Psychological  Association,  Fifth Edition,  2002), 
dengan sedikit perubahan.  Perubahan  dari  gaya  APA  adalah  (1)  
Untuk  penulisan  nama penulis atau pengarang yang lebih dari 
seorang, (2) untuk penulis pustaka hasil penerjemahan, (3) untuk 
penulisan pustaka hasil penyuntingan, dan (4) untuk penulisan nama 
penulis yang berjumlah lebih dari tiga orang. Pada skripsi  Fakultas  
Keguruan  dan Ilmu  Pendidikan  UM   ,  jika penulis atau pengarang 
lebih dari satu orang, antara nama penulis atau pengarang  terakhir  dan 
penulis  atau  pengarang  sebelumnya  dihubungkan dengan tanda ’&’, 
bukan kata ’dan’, bukan pula kata ’and’. Menurut gaya APA, istilah ’dkk’ 
dalam daftar pustaka hanya digunakan jika penulis atau pengarang 
berjumlah lebih dari enam orang., Istilah "dkk'  digunakan  jika  penulis  
atau  pengarang  berjumlah  lebih  dari  dua orang.  Penulisan  daftar  
pustaka  yang  berwujud  buku  mengikuti  urutan; nama pengarang, 
tahun terbit, nama buku, tempat penerbitan, dan nama penerbit.   
Penulisan   nama   pengarang   diawali   dengan   nama   keluarga 
pengarang  (jika  ada).  Inisial  diakhiri  dengan  titik  (.).  Apabila  
pengarang tidak mempunyai nama keluarga, penulisan nama 
pengarang menurut nama yang sudah dikenal atau menurut 
kebiasaan. Apabila pemilik nama tersebut berperan sebagai 
penyunting buku, di belakang nama di beri tanda (Ed.) jika seorang diri 
atau (Eds.) jika lebih dari seorang.  Penggunaan  catatan kaki 
(footnote) untuk menyebut sumber tidak diperkenankan. 
Untuk   sumber   pustaka   dari   internet,   urutan   pengetikannya   
adalah   : 

nama pengarang, waktu  download, judul artikel, alamat 
web. 

 
7. Contoh Penulisan Pustaka dalam Daftar Pustaka. 

Masing-masing  bagian dipisahkan  dengan tanda titik (.) kecuali 
kota dan penerbit dipisahkan dengan tanda titik dua (:). 

a)  Artikel jurnal, seorang pengarang 
Darlan,  S.  (2004).  Peran  Orangtua  dalam  Membentuk  
Kemandirian 

Belajar Anak Usia Sekolah Dasar. Anterior Jurnal, 3,23-26. 

b)  Artikel jurnal, dua  orang pengarang 
Bulkani,  &  Fatchurahman,  M.  (2002).  Persepsi  Mahasiswa  
terhadap 

Kinerja    dan   Perilaku    Dosen    di   Lingkungan    FKIP   Universitas 

Muhammadiyah . Anterior Jurnal, 1, 34-38. 

c)  Artikel jurnal, lebih dari dua  orang pengarang 
Sabur, dkk. (2002). Persepsi Dosen terhadap Kinerja dan Perilaku 

Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Teknik Univeristas 

Wisnuwardhana . Anterior Jurnal, 1, 45-52. 

 

 



 

d) Buku diterbitkan oleh lembaga pemerintah, tanpa nama 

pengarang  

 Departemen    Pendidikan    Nasional.    (2003).    Kurikulum    
Berbasis Kompetensi, Jakarta: Balai Pustaka, Tim Penulis. 

e) Buku terjemahan 
Laplace, P.S. (1951). Karangan Filosofis tentang Peluang. 
(Terjemahan 

Anton Simbolon  & Bachrun  Nasution).  New York: Dover.  (Buku 

asli diterbitkan tahun 1814) 

 

f)  Makalah yang disajikan dalam suatu seminar atau 
konferensi. 

Zamroni.  (2002). Pengajaran  Ilmu-ilmu Sosial dalam Era 
Globalisasi. Makalah disajikan dalam Seminar Pengajaran 
Pendidikan ilmu Sosial, di Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

8. Cara Menulis Nama Penulis atau Pengarang  Indonesia  dalam 
Daftar Pustaka 

a) Jika  penulis  atau  pengarang  adalah  orang  Indonesia,  atau  
dianggap 

Indonesia, yang namanya terdiri atas lebih dari satu bagian, dan 

bagian akhir  merupakan  nama  marga,  atau  diduga  merupakan  

nama  marga, maka  penulisannya  dalam  Daftar  Pustaka  dilakukan  

seperti  penulisan nama orang barat. 
Contoh: Nama Heri Gunawan Nasution ditulis Nasution, H.G., di 
dalam 

Daftar Pustaka di tulis Nasution, H.G., sebagai 
berikut: 

Nasution, H.G., (1999), Kurikulum dan Pembelajaran,  Bandung: 
Sinar Baru. 

b) Jika   penulis   atau   pengarang   adalah   orang   Indonesia,   atau   

diduga merupakan  orang Indonesia,  yang namanya  terdiri atas 

lebih dari satu bagian, dan telah mencantumkan namanya di dalam 

suatu daftar pustaka, maka  cara  penulisan   nama  orang  itu  
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ABSTRAK 
 

Budi hariyono.  2017. Analisis Solar cel. Skripsi. Teknik elektro Univeristas 

Wisnuwardhana . Pembimbing: (I) ....., (II) ....... 
 

Suhu dan kelembaban merupakan dua reaksi yang berbeda dimana suhu adalah 
besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu ruangan sedangkan 
kelembaban yaitu konsentrasi uap air di udara.Masing – masing reaksi tersebut 
memiliki alat ukur yang berbeda yakni thermometer untuk mengukur suhu dan 
higrometer untuk mengukur kelembaban. Teknologi seperti pengukuran suhu dan 
kelembaban dengan menggunakan mikrokontroller bukanlah hal yang baru dan telah 
banyak digunakan untuk keperluan industri ataupun lainnya. Pengukur suhu dan 
kelembaban juga telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, salah satu 
contohnya untuk mengukur suhu didalam ataupun diluar ruangan.  
Di zaman teknologi seperti saat ini sudah ada alat yang dapat mengukur dua reaksi di 
atas sekaligus hanya dengan menggunakan satu sensor yang bernama sensor 
Humidity. Sensor Humidity yang kami gunakan dalam tugas akhir ini yaitu DHT-11, 
sensor tersebut dapat mengukur suhu dan kelembaban dengan faktor kesalahan 
penuh sebesar 10C pada suhu serta 5% kelembaban. Dan sensor ini akan di 
koneksikan ke arduino nano serta memiliki output LCD untuk menampilkan hasil ukur 
dari sensor DHT-11.  
Dari pengujian suhu dan kelembaban beberapa ruangan yang telah dilakukan seperti 
ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur dan dapur, terlihat bahwa terdapat hasil yang 
menunjukkan bahwa suhu tertinggi dapat di lihat pada ruang dapur yang mencapai 
270C – 320C. Dan suhu terendah dapat dilihat pada kamar mandi yang mencapai 220C 
– 250C. Sedangkan untuk kelembaban juga dapat kita lihat bahwa terdapat data 
kelembaban tertinggi terletak pada kamar mandi yang mencapai 750 – 800Rth. Dan 
data kelembaban terendah terletak pada dapur yang mencapai 640 – 690Rth. 
 
  
Kata kunci : Arduino Uno, Sensor Humidity DHT-11 
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