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KATA PENGANTAR 

 

Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi ini dibuat sebagai acuan dan pegangan 
bagi mahasiswa serta dosen pembimbing di lingkungan Stikosa-AWS sehingga 
mahasiswa dan dosen pembimbing terbantu dalam memperoleh kesamaan persepsi, 
runtutan paparan, serta adanya keseragaman sistematika dan format dalam 
penyusunan dan penulisan naskah skripsi. 
 
Skripsi merupakan salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program 
Strata Satu (S1) dan berupa tulisan akademik yang disusun menurut kaidah 
keilmuan di bawah pengawasan dan pengarahan Dosen Pembimbing Skripsi. 
 
Skripsi adalah tulisan akademik mahasiswa mengenai hasil penelitian (eksploratif, 
deskriptif, atau eksplanatif), yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah 
dinilai dan disetujui. Tugas penyusunan skripsi dimaksudkan untuk melatih 
mahasiswa menuangkan hasil kegiatan penelitiannya secara metodologis, logis, dan 
sistematis, ke dalam suatu karya ilmiah tertulis. Untuk mencapai tujuan tersebut 
diperlukan panduan penyusunan skripsi.  
 
Panduan ini hendaknya digunakan oleh mahasiswa dalam menulis skripsi dan dosen 
dalam memberikan bimbingan Skripsi di Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah 
Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS). 

 
 

Surabaya, 1 September 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Prida Ariani Ambar Astuti, Ph.D. 
Ketua 
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VISI STIKOSA-AWS 

Menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang menghasilkan Sarjana Ilmu 
Komunikasi yang berwawasan global, berjiwa nasionalis, andal, 

berkarakter melalui tata kelola yang modern dan kompetitif 

 

MISI STIKOSA-AWS 

1. Menjadi bagian penting dunia media dan Komunikasi. 
2. Menjadikan lulusannya sebagai wirausahawan dan pelaku industri 

media. 
3. Mengembangkan kerjasama di dalam dan luar negeri bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 
4. Menyelenggarakan pendidikan akademik untuk menghasilkan 

lulusan yang profesional, mampu menerapkan teknologi dan 
memiliki kearifan lokal. 

 

TUJUAN STIKOSA-AWS 

1. Terciptanya tata kelola Program Studi Ilmu Komunikasi yang baik 
(good university governance) yang meliputi penyelenggaraan 
kegiatan akademik dan fasilitas penunjangnya. 

2. Menghasilkan kajian-kajian dan penelitian demi pengembangan ilmu 
dan profesi di bidang Ilmu Komunikasi. 

3. Memberikan sumbangsih untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 
yang berkaitann dengan bidang Ilmu Komunikasi. 

4. Terselenggaranya program pendidikan yang dapat menghasilkan 
wirausahawan dan tenaga profesional di bidang komunikasi. 

5. Terwujudnya kerjasama antar institusi yang berskala nasional dan 
internasional. 

6. Penyempurnaan kurikulum dan sistem pembelajaran Program Studi 
Ilmu Kommunikasi melalui benchmarking dengan perguruan tinggi 
lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

(dikutip dari Statuta Stikosa-AWS 2019) 
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PENDAHULUAN 

 
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS) 
mewajibkan mahasiswa program sarjana untuk menulis skripsi sebagai salah satu 
syarat penyelesaian studi. Hal ini didasari pemikiran bahwa membuat karya 
ilmiah berupa skripsi, yang dimulai dengan usulan penelitian, pengumpulan data, 
pengolahan dan analisis data, serta penuangan ke dalam bentuk tulisan akademik 
(tulisan ilmiah), merupakan proses pembelajaran yang berguna dalam melatih 
mahasiswa untuk mampu menyusun atau mengonstruksi pemikirannya. 
 
Capaian pembelajaran yang diinginkan (learning outcome) dari skripsi adalah 
mahasiswa mampu mengembangkan gagasan dan daya nalar, wawasan, 
pengalaman, serta pengetahuan ilmiah dan praktis berdasarkan penelitian yang 
dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa selanjutnya disusun 
menjadi skripsi. Penulisan skripsi merupakan salah satu mekanisme untuk 
menyebarkan hasil-hasil penelitian sehingga dapat diketahui oleh orang lain. 

 
 

1.1 Definisi Skripsi  

Skripsi adalah suatu karya tulis akademik yang berupa paparan hasil penelitian 
yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan 
kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku secara terstruktur dan objektif sehingga 
memungkinkan proses validasi dan pengembangan lebih lanjut. Dalam konteks 
Stikosa-AWS, skripsi adalah karya ilmiah berupa tulisan akademik yang 
merupakan paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah di bidang 
Ilmu Komunikasi dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku di 
bidang Ilmu Komunikasi yang dilakukan secara terstruktur dan objektif sehingga 
memungkinkan untuk dilakukannya proses validasi dan pengembangan hasil 
penelitian tersebut lebih lanjut. 
 
Penelitian adalah kegiatan yang terencana, terarah, sistematis dan terkendali 
dalam upaya memperoleh data dan informasi dengan menggunakan metode 
ilmiah untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dalam bidang ilmu 
tertentu.  
 
Sumber data untuk penyusunan skripsi dapat diperoleh melalui data primer, data 
sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh 
peneliti secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun hasil 
pengukuran langsung lainnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 
memanfaatkan hasil pengumpulan data pihak lain, misalnya profil kelurahan, data 
Badan Pusat Statistik, dan rekam medik. Data tersier dapat diperoleh dari tesis, 
disertasi, jurnal, dan majalah ilmiah. 
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1.2 Kedudukan Skripsi dan Bobot SKS 

Skripsi mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda 
bentuk dalam proses pembelajarannya serta cara penilaiannya. Skripsi ini 
merupakan tugas akhir (final assignment). 
Bobot skripsi ditetapkan sebesar 6 SKS yang setara dengan kegiatan akademik 
setiap minggunya 24-30 jam atau setara dengan kegiatan akademik 600-750 jam 
selama satu semester. 
 
 

1.3 Tujuan Penyusunan Skripsi  

Skripsi merupakan penilaian terakhir bagi mahasiswa sebagai persyaratan 
kelulusan dari program sarjana (S1). Penyusunan skripsi dilaksanakan dengan 
tujuan untuk: 
a. Menilai kemampuan mahasiswa dalam memecahkan suatu masalah secara 

ilmiah atas topik atau pokok bahasan di bidang Ilmu Komunikasi.  

b. Agar mahasiswa dapat menerapkan kemampuan intelektualnya dalam bentuk 

tulisan dan/atau karya ilmiah di bidang Ilmu Komunikasi. 

c. Menilai keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode 

penelitian secara benar mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan 

data, mengolah data, menganalisis data, dan menarik suatu kesimpulan. 

d. Agar mahasiswa memiliki wawasan dan ketajaman analisis terkait 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan, khususnya 
di bidang Ilmu Komunikasi. 

e. Agar mahasiswa dapat menyampaikan, menggunakan, mengaplikasikan ilmu 

dan pengetahuan yang diperolehnya selama kuliah menjadi suatu sistem yang 

terpadu untuk pengembangan ilmu terutama Ilmu Komunikasi. 

 

 

1.4 Skripsi Sebagai Sebuah Karya Tulis Akademik 

Tulisan akademik berbeda dengan jenis penulisan yang lain. Penulisan akademik 
adalah jenis penulisan yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang 
diterima dalam komunitas akademik. Kaidah inilah yang membedakan tulisan 
akademik dengan jenis tulisan lainnya di blog, note di Facebook atau artikel di 
koran dan majalah.  
Swales dan Feak (2009) menyatakan, tulisan akademik merupakan produk dari 
banyak pertimbangan, seperti pertimbangan pembaca, tujuan tulisan, organisasi, 
gaya, alur, dan presentasi. Selain itu, sebuah tulisan akademik harus memiliki 
argumen sebagai roh yang mengilhami seluruh kesatuan tulisan. Argumen adalah 
satu poin vital dalam tulisan akademik yang merupakan sebuah presentasi logis 
secara formal tentang suatu pendapat, klaim, posisi atau cara pandang tertentu 
yang berkaitan dengan suatu isu yang menjadi perhatian komunitas akademik 
tertentu. 
Organisasi tulisan juga menentukan mudah-tidaknya sebuah argumentasi untuk 
dipahami. Sebuah tulisan yang terorganisasi dengan baik jika disertai dengan 
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bukti yang cukup akan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca sesuai 
dengan maksud peneliti. Bukti pendukung merupakan ”darah” dari suatu 
tulisan akademik. Salah satu pembeda argumen akademik dari tipe argumen lain 
adalah cara argumen tersebut diartikulasikan dan didukung bukti yang 
meyakinkan. Bukti ini bisa berupa data, informasi, hasil penelitian atau opini 
tentang informasi tertentu. Bukti pendukung bagi argumen akademik harus 
memenuhi empat kriteria, yaitu relevan, reliabel, representatif, dan 
mencukupi (sufficient). 
 
 

1.5 Ciri-Ciri Karya Tulis Akademik Sebagai Sebuah Karya 

Ilmiah 

a. Objektif yakni memuat penjelasan atau informasi apa adanya, tidak melebih-
lebihkan sesuatu, tidak bersifat fiktif/rekaan, tidak emosional atau tidak 
menonjolkan unsur perasaan, serta tidak menonjolkan ambisi, prasangka, 
kepentingan, dan persepsi pribadi penulisnya; 

b. Sistematis yakni disusun berdasarkan prosedur yang teratur, berjenjang, dan 
berkesinambungan, serta setiap langkah penulisannya direncanakan secara 
konseptual; 

c. Logis artinya segala penjelasan atau informasi yang disajikan memiliki 
argumentasi yang dapat diterima oleh nalar sehat; 

d. Dapat diuji kebenarannya maksudnya kebenaran yang dikemukakan 
dibuktikan oleh data dan fakta, dapat diuji kembali oleh orang lain, tidak hanya 
memuat pandangan belaka, dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau 
pertanyaan; 

e. Terbuka yakni bukti atau pendapat yang dikemukakan tidak bersifat statis, 
tetapi dapat diubah apabila muncul bukti atau pendapat baru yang didukung 
oleh data dan fakta; 

f. Berlaku umum artinya kesimpulan-kesimpulan di dalamnya dapat 
diberlakukan terhadap seluruh anggota populasi yang bersangkutan. 

g. Seksama yakni ditulis secara teliti sehingga mengurangi kemungkinan 
terjadinya kesalahan, betapapun kecilnya; 

h. Jelas maksudnya segala penjelasan atau informasi yang dikemukakan dapat 
mengungkapkan maksud karya tulis tersebut secara tertulis dan gamblang. 

i. Bukan merupakan hasil plagiarisme. Karya tulis akademik bukan 
merupakan jiplakan sebagian atau keseluruhan karya tulis orang lain, baik 
yang dipublikasikan maupun tidak. 
 
 

1.6 Etika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan skripsi, peneliti wajib menjunjung tinggi etika dan kejujuran 
ilmiah serta mematuhi ketentuan penulisan yang berlaku. Pentingnya kesadaran 
ini dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok ilmiah dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, skripsi ini nantinya tentu akan dibaca oleh masyarakat secara luas 
termasuk masyarakat akademik. 
 
  



 

 5 

Pelanggaran etika dalam penulisan skripsi mencakup antara lain: 
1. Plagiarisme atau mencuri ide orang lain atau mengutip tanpa menunjukkan 

sumber kutipannya. 

2. Memalsukan data atau mengubah data asli dari lapangan. 

3. Berbohong tentang metodologi penelitian yang digunakan. 

4. Mengklaim hasil penelitian orang lain. 

5. Merugikan atau merendahkan harkat dan martabat responden atau 

narasumber. 

6. Menimbulkan kesan yang keliru. 

7. Memaksa pihak yang diteliti. 

8. Memalsukan tandatangan. 

Sanksi bagi pelanggaran etika penulisan skripsi akan mendapat skorsing serta 
mengulang penyusunan dan penulisan skripsi mulai dari awal dan pada 
akhirnya hanya akan mendapatkan nilai maksimum B. 
 
 

1.7 Formulir Skripsi 

 

 S-AWS/FRM.PRO.19 : Surat Pernyataan telah memenuhi persyaratan 
akademik dan administrasi mata kuliah skripsi 
dengan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik 

 S-AWS/FRM.PRO.20 : Lembar Bimbingan Skripsi 
 S-AWS/FRM.PRO.30 : Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing 
 S-AWS/FRM.PRO.21 : Formulir Pengajuan Sidang Skripsi 
 S-AWS/FRM.PRO.22 : Lembar Penilaian Sidang Skripsi yang diisi oleh Dewan 

Penguji Skripsi 
 S-AWS/FRM.PRO.23 : Berita Acara Sidang Skripsi 
 S-AWS/FRM.PRO.24 : Lembar Saran Perbaikan Skripsi 
 S-AWS/FRM.PRO.31 : Halaman Pernyataan Orisinalitas 
 S-AWS/FRM.PRO.32 : Halaman Pengesahan 
 S-AWS/FRM.PRO.25 :  Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi 
 S-AWS/FRM.PRO.26 : Formulir Usulan Penguji Sidang Skripsi  
 S-AWS/FRM.PRO.27 : Tanda Terima Penyerahan Persyaratan Sidang Skripsi 
 S-AWS/FRM.PRO.28 : Tanda Terima Kelengkapan Yudisium 
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PERSYARATAN AKADEMIK, ADMINISTRATIF DAN 
PEMBIMBING  

 
Skripsi merupakan bagian kegiatan akademik yang direncanakan untuk mencapai 
tujuan sebagaimana diuraikan pada Pendahuluan. Untuk itu mahasiswa terikat 
pada prosedur, ketentuan, dan persyaratan yang ditetapkan, termasuk 
penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi yang mendampingi mahasiswa.  
 

2.1 Persyaratan Akademik  

Persyaratan akademik yang harus dipenuhi mahasiswa yang akan mengambil 
skripsi adalah sebagai berikut: 
1. Telah menyelesaikan minimal 130 sks. 
2. Mahasiswa telah mencapai IPK minimal 2.00 ( 2.00). 

3. Jumlah mata kuliah yang mendapatkan nilai D maksimal 10% (tidak boleh 

ada nilai E) dan bukan mata kuliah inti/wajib Program Studi Ilmu Komunikasi.  

4. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat Skripsi terutama lulus 
mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi (MPK), mata kuliah Seminar 
dan mata kuliah Magang. 
 

2.2 Persyaratan Administratif 

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi mahasiswa yang akan mengambil 
skripsi adalah sebagai berikut: 
1. Telah memenuhi persyaratan akademik. 
2. Telah terdaftar pada Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan 

Dosen Pembimbing Akademik (PA). 
3. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.  
4. Tidak sedang terkena sanksi akademik atau sanksi lainnya. 
 

2.3 Persyaratan Pembimbing Skripsi 
 

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi, mahasiswa didampingi oleh 
dosen pembimbing skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Jumlah dosen pembimbing skripsi adalah 1 (satu) atau maksimal 2 (dua) 

orang, dengan ketentuan pembimbing utama adalah Dosen Tetap Stikosa-

AWS dengan kompetensi sesuai topik bahasan skripsi tersebut. Pembimbing 
pendamping adalah dosen muda/tenaga pengajar yang ditunjuk oleh 

program studi untuk melakukan pembimbingan penulisan skripsi. 

2. Jumlah dan komposisi pembimbing dapat disesuaikan dengan memperhatikan 

rasio antara mahasiswa yang harus dibimbing dan jumlah dosen yang 

memenuhi kriteria sebagai pembimbing. 

3. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping ditunjuk oleh program 

studi dan disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Stikosa-AWS. 
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4. Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping (jika ada) 

mempunyai kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang sama dalam 

melakukan bimbingan, baik dari segi materi, metodologi, maupun teknik 

penulisan. 

5. Bimbingan skripsi dapat dimulai setelah ada kesepakatan tentang 
pelaksanaan proses bimbingan antara mahasiswa dengan Dosen Pembimbing 
Utama dan/atau Dosen Pembimbing Pendamping. 
 

2.3.1 Persyaratan Pembimbing Utama 
  

1. Pembimbing utama pada dasarnya adalah Dosen tetap program studi, 

serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor dan memiliki 

ijazah Magister (S2). 

2. Apabila dosen tetap yang memenuhi persyaratan pada butir (1) di atas 
jumlahnya tidak mencukupi, program studi dapat menunjuk dosen tetap yang 
memenuhi persyaratan serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional 
Asisten Ahli dan memiliki ijazah Doktor (S3) atau serendah-rendahnya 
memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan memiliki ijazah Magister (S2). 

3. Memiliki bidang kepakaran yang relevan dengan topik skripsi. 
 

2.3.2 Persyaratan Pembimbing Pendamping 
 

Pembimbing pendamping pada dasarnya adalah Dosen muda/tenaga pengajar 
tetap program studi, memiliki ijazah serendah-rendahnya Magister (S2), dan 
memiliki bidang kepakaran yang relevan dengan topik skripsi. 

 

2.3.3 Persyaratan Pembimbing Lapangan 
 

1. Apabila penyusunan dan penulisan skripsi dilakukan melalui penelitian 
lapangan, program studi dapat menetapkan seorang Pembimbing Lapangan 
yang diangkat dengan SK Ketua yang merupakan tenaga dari instansi/lembaga 
tempat mahasiswa melakukan kegiatan penelitian. 

2. Pembimbing Lapangan sekurang-kurangnya adalah lulusan program sarjana 
atau diakui memiliki kepakaran di bidangnya. 

 

 

2.4 Tugas Dosen Pembimbing Skripsi 
 

Tugas dari Dosen Pembimbing Skripsi secara umum adalah: 
a. Membantu mahasiswa merumuskan permasalahan dan topik skripsi. 
b. Membuat rencana dan jadwal pembimbingan sehingga skripsi dapat 

diselesaikan tepat waktu. 
c. Membimbing mahasiswa untuk menulis dan menyelesaikan skripsi bab demi 

bab secara teratur dan berkesinambungan. 
d. Mengarahkan mahasiswa dalam hal metodologi penelitian. 
e. Membantu mahasiswa untuk mendapatkan acuan materi keilmuan yang 

relevan dengan topik skripsi. 
f. Memberikan persetujuan dan penilaian dalam Sidang Skripsi. 
g. Memberikan arahan dalam penyelesaian revisi Skripsi berdasarkan hasil 

Sidang Skripsi. 
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PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI  

Mengingat pelaksanaan pembelajaran program sarjana yang berlaku di Stikosa-
AWS didasarkan pada Sistem Kredit Semester (SKS), maka mengharuskan 
dilakukannya evaluasi di setiap akhir semester. Prosedur evaluasi dalam proses 
penyusunan dan penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 
 

3.1 Proses Awal 
 

1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan seperti disebutkan pada poin 

2.1. dan 2.2. wajib untuk mengisi KRS dengan mencantumkan mata kuliah 

skripsi. Pada saat pengisian KRS diharapkan mahasiswa telah memiliki topik 

penelitian tentatif. 

2. Selanjutnya mahasiswa mengisi Formulir Pernyataan Telah Memenuhi 

Persyaratan Akademik dan Administrasi Mata Kuliah Skripsi (S-

AWS/FRM.PRO.19). Formulir tersebut kemudian diserahkan kepada 

Koordinator Skripsi dengan melampirkan Transkrip Nilai Akademik terbaru 

yang telah diparaf oleh Dosen Pembimbing Akademik, Kartu Rencana Studi 

(KRS) sebagai bukti telah mendaftar Skripsi serta melampirkan proposal 

skripsi yang dihasilkan dari mata kuliah Seminar. Formulir dapat diambil di 

BAA. 

3. Mahasiswa wajib mengetahui tanggal-tanggal penting dalam proses 

penyusunan dan penulisan Skripsi yang akan ditempel pada Papan 

Pengumuman program studi. 

 

3.2 Prosedur Penunjukan Pembimbing Skripsi 
 

1. Penunjukan pembimbing (utama dan pendamping) dilakukan oleh program 
studi setelah mahasiswa menyerahkan proposal tentatif dari mata kuliah 
Seminar kepada Koordinator Skripsi. 

2. Atas dasar proposal tentatif tersebut, program studi menunjuk pembimbing 
utama dan satu orang pembimbing pendamping (jika dianggap perlu). 

3. Kepala Program Studi secara tertulis menyampaikan penunjukan pembimbing 
utama dan pembimbing pendamping kepada Ketua Stikosa-AWS. Ketua segera 
mengeluarkan SK pengangkatan dosen pembimbing skripsi yang berlaku 
untuk 2 (dua) semester. 

4. Apabila dipandang perlu, Kepala Program Studi dapat pula menyarankan 
penunjukan berikut: 

a. Pembimbing lapangan, yaitu tenaga ahli dari instansi/lembaga tempat 
mahasiswa melakukan penelitian. 

b. Narasumber, yaitu tenaga ahli dari luar Stikosa-AWS yang diminta 
memberikan masukan atau informasi berkaitan dengan materi skripsi. 
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Tabel 3.1 SOP Proses Awal dan Prosedur Penunjukan Pembimbing Skripsi 
 

PROSES AWAL & PROSEDUR PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI 

Mahasiswa Dokumen Prosedur 
 

 

 

 Menyelesaikan ≥ 130 SKS 
 IPK ≥ 2.00 
 Nilai D ≥ 10% (bukan mata 

kuliah inti/wajib prodi) 
 Lulus matakuliah prasyarat: 

MPK, Seminar & Magang 
 Tercatat mahasiswa aktif 
 Tidak terkena sanksi akademik 

atau sanksi lainnya 
 
 

 Formulir Pernyataan 
Memenuhi Persyaratan 
Akademik & Administrasi 
Mata Kuliah Skripsi (S-AWS/ 
FRM.PRO.19) 

 Transkrip Nilai Akademik yang 
telah diparaf Dosen PA 

 Kartu Rencana Studi (KRS)  
 Proposal skripsi tentatif dari 

mata kuliah Seminar 
 

 

 Tanggal-tanggal penting akan 
ditempelkan pada Papan 
Pengumuman 
 
 
 
 
 
 

 Formulir Pernyataan 
Memenuhi Persyaratan 
Akademik & Administrasi 
Mata Kuliah Skripsi 

 Transkrip Nilai Akademik yang 
telah diparaf Dosen PA 

 Kartu Rencana Studi (KRS)  
 Proposal skripsi tentatif dari 

kelas Seminar 
 
 
 

 Nama Dosen Pembimbing 
ditempel pada Papan 
Pengumuman Prodi 

 Lembar Bimbingan Skripsi  
(S-AWS/FRM.PRO.20) 

 

 

 
 
 
 

 SK Ketua Stikosa-AWS tentang 
Pengangkatan Dosen 
Pembimbing Skripsi 
 
 
 
 
 

 

 Dosen PA memeriksa transkrip 
mahasiswa yang akan mengambil MK 
skripsi telah memenuhi persyaratan 
akademik dan administratif 

 Mendaftar mata kuliah skripsi ketika 
KRS dengan persetujuan Dosen PA 
 
 
 

 

 
 Mahasiswa mengambil Formulir 

Pernyataan Memenuhi Persyaratan 
Akademik & Administrasi Mata 
Kuliah Skripsi di BAA 

 Setelah diisi diserahkan kepada 
Koordinator Skripsi 

 

 

 

 
 
 

 

 Mahasiswa melihat & mencatat 
tanggal-tanggal penting pelaksanaan 
Skripsi 
 
 
 
 
 
 

 Koordinator Skripsi, Kepala Program 
Studi dan Wakil Ketua 1 Bidang 
Akademik mengadakan rapat 

 Penerbitan SK Ketua Stikosa-AWS 
tentang Pengangkatan Dosen 
Pembimbing Skripsi 

 SK berlaku untuk 2 semester 
 
 
 
 
 
 

 Nama dosen pembimbing skripsi 
akan ditempelkan pada Papan 
Pengumuman 

 Mengambil Lembar Bimbingan 
Skripsi di BAA 
 
 
 

 

 

 

 Bimbingan skripsi dapat dimulai 
setelah ada kesepakatan tentang 
pelaksanaan proses bimbingan 
antara mahasiswa dengan Dosen 
Pembimbing  
 

  

Memenuhi Persyaratan 
Akademik & Administratif

Mengisi Formulir 
Pengajuan Skripsi

Monitoring tanggal-tanggal 
penting pelaksanaan Skripsi

Penunjukan Dosen 
Pembimbing Skripsi oleh 

Program Studi

Melihat Pengumuman 
Dosen Pembimbing Skripsi

Bimbingan Skripsi
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c. Konsultan, yaitu tenaga pengajar tetap atau tidak tetap Stikosa-AWS atau 

tenaga dari luar Stikosa-AWS yang diminta sebagai konsultan dalam 

penyusunan skripsi mengenai metodologi penelitian dan/atau statistika 

(tidak menyangkut konten skripsi yang lain dan bahasa). 

5. Penunjukan pembimbing lapangan, narasumber dan/atau konsultan dari luar 

program studi didasarkan pada kesediaan yang bersangkutan serta pada 

kepakaran atau keahlian yang berkaitan dengan materi skripsi (untuk 

pembimbing lapangan dan narasumber) atau berkaitan dengan metodologi 

penelitian dan/atau statistika (bagi konsultan). 

 
3.3 Prosedur Pembimbingan 
 

1. Pembimbing diharapkan untuk memantau mahasiswa bimbingannya secara 
berkesinambungan dengan menggunakan  Lembar Bimbingan Skripsi. Dengan 
demikian, dosen pembimbing dapat mengetahui perkembangan mahasiswa 
dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi. 

2. Lembar Bimbingan Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.20) dapat diambil di Bagian 
Administrasi Akademik (BAA). 

3. Setelah melakukan semua prosedur awal, mahasiswa selanjutnya dapat 
menemui Dosen Pembimbing dan/atau Dosen Pembimbing Pendamping 
untuk mendiskusikan sistematika dan format penulisan skripsi, konten skripsi 
serta jadwal konsultasi. 

4. Dalam melakukan pembimbingan skripsi, mahasiswa dan pembimbing wajib 
mengisi dan menandatangani lembar bimbingan skripsi.  

5. Jumlah pertemuan bimbingan paling sedikit 8 (delapan) kali untuk dapat 
mengikuti sidang skripsi.  

6. Proses bimbingan skripsi dilakukan bab demi bab oleh Dosen Pembimbing 
secara teratur dan berkesinambungan. 

7. Mahasiswa yang membutuhkan surat pengantar untuk pengambilan data 
penelitian, dapat mengajukan permohonan surat pengantar di BAA. 

8. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan pada semester bersangkutan, 
maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa diperbolehkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi pada 
semester berikutnya dengan mengisi kembali KRS dan mengambil mata 
kuliah skripsi pada semester berikutnya (topik dan dosen pembimbing 
tetap sama). 

b. Meskipun demikian, semester tersebut tetap diperhitungkan dalam 
waktu maksimal studi mahasiswa. 

c. Pembimbing utama, melalui Wakil Ketua 1 Bidang Akademik 
memberikan surat peringatan tertulis kepada mahasiswa yang isinya 
menyatakan bahwa jika pada semester perpanjangan, skripsi tersebut 
tidak dapat diselesaikan maka mahasiswa yang bersangkutan akan 
dikenai sanksi seperti disebutkan pada poin 9 (sembilan) di bawah ini.  
 
 
 



 

 11 

9. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester berturut-
turut, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan prosedur penyusunan dan 
penulisan skripsi dari awal dengan topik yang berbeda dengan dosen 
pembimbing yang berbeda selama tidak melampaui batas maksimal 
masa studi mahasiswa. 

b. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan setelah 4 (empat) kali 
mengambil mata kuliah skripsi dan tercatat dalam KRS, maka mahasiswa 
harus mengikuti proses awal penyusunan dan penulisan skripsi (selama 
tidak melampaui batas maksimal masa studi mahasiswa).  

10. Skripsi yang ternyata ditulis dan diselesaikan di luar ketentuan di atas 
(pada saat mahasiswa menghentikan studi untuk sementara atas izin Ketua 

maupun tanpa izin Ketua Stikosa-AWS), sekalipun dibimbing oleh Dosen 

Pembimbing Pendamping sesuai ketentuan di atas, penulisan skripsi tersebut 

tidak dibenarkan dan hasil bimbingannya dianggap gugur. 
 

 

3.4 Penggantian Pembimbing 
 

1. Apabila karena suatu alasan atau adanya halangan sehingga pembimbing 
utama dan/atau pembimbing pendamping tidak dapat menjalankan tugasnya 

lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut, maka 

mahasiswa yang bersangkutan wajib melapor kepada Koordinator Skripsi 

dan program studi dapat menunjuk penggantinya dengan memperhatikan 

persyaratan pembimbing skripsi seperti tercantum pada 2.3.1 dan 2.3.2. 

2. Selain alasan di atas, penggantian Pembimbing hanya dibenarkan dengan 
persetujuan Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan semula 
(pembimbing lama) serta mendapat persetujuan tertulis dari Komisi Etik 
yang beranggotakan Dosen-Dosen program studi. 

 

 

3.5 Pelaksanaan Sidang Skripsi  
 

Sidang Skripsi dilakukan oleh mahasiswa dengan mempresentasikan hasil 
penelitian yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi. Sidang ini 
bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil penulisan skripsi yang telah 
dilakukan oleh mahasiswa. 
 
Syarat untuk dapat melakukan Sidang Skripsi adalah: 
1. Telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing yang dibuktikan 

dengan tanda tangan Dosen Pembimbing pada Halaman Persetujuan Dosen 

Pembimbing Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.30). 

2. Mengambil Formulir Pengajuan Sidang Skripsi di BAA. 

3. Mengisi Formulir Pengajuan Sidang Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.21) yang 

telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disetujui oleh Kepala 

Program Studi.  
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Tabel 3.2 SOP Prosedur Pembimbingan Skripsi 
 

PROSEDUR PEMBIMBINGAN SKRIPSI 

Mahasiswa Dokumen Prosedur 
 

 

 

 Lembar Bimbingan 
Skripsi (S-AWS/FRM. 
PRO.20) 

 SK Ketua Stikosa-AWS 
tentang Pengangkatan 
Dosen Pembimbing 
Skripsi 
 

 

 Kartu Rencana Studi 
(KRS)  

 Pengajuan Sidang 
Skripsi (S-AWS/FRM. 
PRO.21) bagi 
mahasiswa yang 
mampu menyelesaikan 
penyusunan dan 
penulisan skripsi dalam 
1 (satu) semester 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mahasiswa melakukan 
bimbingan dengan Dosen 
Pembimbing secara teratur 
dan berkesinambungan  

 Mengisi dan menandatangani 
Lembar Bimbingan Skripsi 

 Jumlah pertemuan paling 
sedikit 8 kali  
 

 Mahasiswa yang tidak 
mampu menyelesaikan 
penulisan skripsi dalam satu 
semester: 
a. Wajib mengisi kembali 

KRS dan mengambil mata 

kuliah skripsi 

b. Topik dan dosen 

pembimbing tetap sama 

c. Semester tetap dihitung 

dalam waktu maksimal 

studi mahasiswa 

 Mahasiswa yang tidak 

menyelesaikan penulisan 

skripsi dalam dua semester: 

a. Mendapat surat 

peringatan dari Waka 1 

b. Mahasiswa diwajibkan 

melakukan prosedur 

penyusunan dan 

penulisan skripsi mulai 

dari awal 

c. Topik harus berbeda 

dengan sebelumnya 

d. Dosen pembimbing 

berbeda 

e. Waktu pembuatan skripsi 

yang kedua maksimal 

adalah 2 semester  

f. Jika tidak mampu 

menyelesaikan lagi, maka 

topik akan berbeda untuk 

yang ke-3 (tiga) kalinya 

selama tidak melampaui 

batas maksimal masa 

studi mahasiswa 
 

  

Pembimbingan 
secara 

berkesinambungan

Selesai dalam 1 
semester

Sidang Skripsi

Tidak selesai 
dalam 1 

semester

Mengisi KRS 
pada semester 

berikutnya

Dilanjutkan 
pada semester 

berikutnya

Topik & dosen 
pembimbing 

sama

Semester tetap 
dihitung

Surat peringatan 
dari Waka 1
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4. Menyerahkan 3 (tiga) eksemplar naskah skripsi yang telah ditandatangani 

Dosen Pembimbing Skripsi ke BAA. Selanjutnya mahasiswa akan 

mendapatkan Tanda Terima Penyerahan Persyaratan Sidang Skripsi (S-

AWS/FRM.PRO.27) dari BAA. 

5. Menyerahkan Lembar Bimbingan Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.20) yang sudah 

diisi dan ditandatangani serta menunjukkan jumlah pertemuan bimbingan 

minimal 8 (delapan) kali. 

6. Telah membayar biaya Sidang Skripsi yang dibuktikan dengan tanda terima 

dari Bagian Keuangan. 

7. Dosen Pembimbing dapat mengajukan usulan Penguji Sidang Skripsi kepada 

Koordinator Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.26). 

Tata tertib Sidang Skripsi: 
1. Mahasiswa hadir paling lambat 15 menit sebelum pelaksanaan Sidang Skripsi 

dimulai. 

2. Mahasiswa berpakaian formal, rapi, dan sopan (official dress code) dengan 

atasan berwarna putih, bawahan berwarna hitam, berdasi hitam untuk 

mahasiswa laki-laki, mengenakan jas almamater serta memakai sepatu 

tertutup. 

3. Mahasiswa menyiapkan materi presentasi dan hal-hal lain yang diperlukan 
selama Sidang Skripsi. 

 
Tata tertib pelaksanaan Sidang Skripsi: 
1. Jadwal sidang akan diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum 

pelaksanaan. 

2. Pelaksanaan Sidang Skripsi dilakukan selama maksimal 90 menit dengan 

presentasi maksimal 15 menit, tanya jawab maksimal 60 menit serta sidang 

tertutup yang hanya dihadiri oleh dosen pembimbing dan penguji selama 

maksimal 15 menit untuk memutuskan hasil sidang.  

3. Pertanyaan diajukan oleh Dewan Penguji Skripsi secara bergantian. 

4. Ketua Sidang selaku moderator dapat memperjelas pertanyaan yang kurang 
dimengerti oleh mahasiswa (jika diperlukan). Selain itu, Ketua Sidang juga 

bertugas untuk membuka, mengatur jalannya sidang serta membacakan hasil 

sidang. 

Persyaratan Dewan Penguji Skripsi: 
1. Minimal terdiri atas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1) Ketua Sidang sebagai 

penguji pertama, 2) Penguji kedua merangkap anggota, dan 3) Dosen 
Pembimbing Utama merangkap anggota Dewan Penguji serta dapat  
didampingi oleh Pembimbing Pendamping. 

2. Memiliki sekurang-kurangnya jabatan fungsional Asisten Ahli dan atau 
sederajat, lulusan Program Magister (S2), dan mengampu mata kuliah yang 
berkaitan dengan naskah skripsi.  

3. Dewan Penguji Skripsi ditentukan berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh 
Koordinator Skripsi, Kepala Program Studi dan Wakil Ketua 1 Bidang 
Akademik. 
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4. Kepala Program Studi secara tertulis menyampaikan penunjukan Dosen 
Penguji Skripsi kepada Ketua Stikosa-AWS. Ketua segera mengeluarkan SK 
Penunjukan Dosen Penguji Skripsi. 

5. Penguji adalah Dosen Tetap/Dosen Tidak Tetap atau pakar yang memahami 
topik skripsi yang diuji. 

6. Penguji yang tidak hadir pada waktunya dapat diganti dengan penguji lain 
yang ditunjuk oleh Koordinator Skripsi atas persetujuan Ka. Prodi. 

7. Penguji memiliki wewenang penuh dalam pemberian nilai. 
 
 

3.6 Kriteria Penilaian Skripsi  
 

Penilaian Sidang Skripsi dilakukan oleh masing-masing Dosen Penguji dan Dosen 
Pembimbing pada formulir penilaian Sidang Skripsi yang telah disediakan. 
 
Materi dan bobot penilaian Sidang Skripsi adalah sebagai berikut: 
 

Materi Penilaian Persentase Bobot 
Penilaian 

Konten skripsi 70 
Penguasaan materi dan pengetahuan 
pendukung 

20 

Presentasi materi pada saat sidang 10 
 
 
Detail penilaian skripsi adalah sebagai berikut: 
1. Sistematika penulisan skripsi akan ditinjau dari penyusunan dan penulisan 

skripsi yang logis, keruntutan dalam memaparkan argumentasi serta 
keruntutan dalam penyusunan dan penulisannya seperti yang tercantum 

dalam bab Sistematika dan Format Penulisan Skripsi. 

2. Konten skripsi yaitu telaah terhadap masalah yang diajukan sebagai bahan 

penelitian, penuturan dalam bahasa yang komunikatif dan baku, relevansi 

masalah yang diteliti dengan konteks saat ini, bobot cakupan simpulannya, 

kesimpulan yang menjawab tujuan, arti penting skripsi dalam pengembangan 

ilmu (teoretis), dan kegunaan praktisnya. 

3. Analisis yaitu paparan dalam menganalisis temuan penelitian, interpretasi 

data dan penarikan simpulan. Hal ini berkaitan dengan kemahiran 

memformulasikan masalah secara jelas, cara mempertanggung jawabkan data 

untuk memecahkan masalah, penggunaan literatur, pengaitan teori yang 

digunakan, pengalaman praktis selama pengumpulan data, integrasi data 
empiris dan teoretis serta kemampuan mengungkapkan secara jelas cara 

analisis data. 

4. Cara menanggapi dan memecahkan masalah yang terkait dengan analisis 

pada poin 3 di atas. Hal ini mencakup bagaimana kemandirian mahasiswa 

dalam penelitian, kreativitas, orisinalitas dalam menanggapi masalah, 

pandangan pribadi yang mandiri terhadap masalah yang diteliti, cara kerja 
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yang menunjukkan ketekunan, motivasi kuat, objektivitas, pendekatan dan 

etika ilmiah dalam melakukan penelitian. 

5. Materi ujian dan penilaian pada Sidang Skripsi tidak bersifat komprehensif 

(tidak menguji pengetahuan mahasiswa di bidang lain atau teori yang tidak 

terkait secara langsung dengan konten/isi skripsi mahasiswa yang 

bersangkutan). 

6. Peserta dinyatakan lulus sidang dengan syarat rata-rata total penilaian dari 

konten skripsi, presentasi materi pada saat sidang, penguasaan materi dan 

pengetahuan pendukung harus  50 atau jika dituliskan dengan huruf skripsi 

maka nilai yang diperoleh sekurang-kurangnya adalah C. 

 
Komponen penilaian konten skripsi adalah sebagai berikut: 
 

Aspek yang Dievaluasi Rincian Persentase 
(%) 

BAB I PENDAHULUAN (10%) Latar Belakang dan Perumusan 
Masalah 

5 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 5 
BAB II LANDASAN TEORI 
(20%) 

Landasan Teori 10 

Hasil Penelitian Terdahulu 5 

Kerangka Teori 5 
BAB III METODE PENELITIAN  
(20%) 

Jenis dan Metode Penelitian 5 
Definisi Konseptual dan 
Operasionalisasi Konsep serta 
Perumusan Hipotesis (bila ada) 

5 

Teknik Pengumpulan Data 5 
Teknik Analisis Data 5 

BAB IV OBJEK PENELITIAN 
(5%) 

Objek Penelitian 5 

BAB V ANALISIS DATA DAN 
PEMBAHASAN  
(25%) 

Analisis dan Interpretasi Data 10 

Pembahasan 15 

BAB VI PENUTUP 
(10%) 

Kesimpulan 5 
Saran 5 

LAIN-LAIN 
(10%) 

Orisinalitas 5 
Penggunaan Bahasa dan 
Sistematika Penulisan 

5 

 Total 100 
 
 

Komposisi bobot nilai akhir Skripsi sebagai berikut : 

 
Komposisi Penguji Persentase 

Ketua Penguji  30 
Anggota 30 
Anggota/Pembimbing 40 
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3.7 Hasil Evaluasi Skripsi 
 

Karena kedudukan skripsi tidak berbeda dengan mata kuliah lain maka hasil 
penilaian skripsi yang diperoleh dari sidang skripsi tidak menghasilkan yudisium. 
Yudisium ditetapkan atas dasar indeks prestasi mahasiswa pada akhir studi 
(IPK). Evaluasi skripsi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Jika mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing skripsi, maka 

penilaian para pembimbing mempunyai bobot yang sama dan diberikan 
dalam bentuk angka yang berkisar antara 0 – 100 atau 0,0 – 4,0.  

2. Skor akhir pembimbing adalah rata-rata nilai angka para pembimbing. 
Hasil penilaian tim pembimbing ini selanjutnya menjadi angka nilai skripsi 
mahasiswa dari dosen pembimbing. 

3. Nilai (skor) akhir skripsi diperoleh dari nilai yang diberikan oleh dosen 
pembimbing dengan bobot 40% dari seluruh nilai yang diperoleh mahasiswa 
dalam sidang skripsi, dan nilai yang diberikan dosen penguji dengan bobot 
masing-masing 30%. 

4. Skor akhir ini selanjutnya dialihkan menjadi huruf, sesuai dengan pedoman 
bobot nilai yang berlaku di Stikosa-AWS. 

5. Nilai huruf skripsi adalah nilai huruf yang diperoleh oleh mahasiswa dalam 
sidang skripsi. 
 

Nilai Huruf  Angka Nilai Akhir 
NA ≥ 80 A 4.0 NA ≥ 3.6 
75 – 79 AB 3.5 3.1 ≤ NA ≤ 3.5 
70 – 74  B 3.0 2.6 ≤ NA ≤ 3.0 
60 – 69  BC 2.5 2.1 ≤ NA ≤ 2.5 
50 – 59  C 2.0 NA ≥ 2.0  

 
4. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang skripsi apabila dalam sidang skripsi 

sekurang-kurangnya memperoleh nilai C. 
5. Hasil penilaian yang diberikan Dewan Penguji pada sidang skripsi bersifat 

final. Artinya, apabila mahasiswa diharuskan memperbaiki konten skripsi, 
nilai sidang skripsi, baik dalam bentuk angka atau huruf yang telah ditetapkan, 
tidak berubah meskipun setelah skripsi tersebut diperbaiki.   

 
 

3.8 Revisi Skripsi Setelah Sidang 
 

1. Dalam sidang skripsi, dimungkinkan adanya masukan baru dari penguji 
yang dapat diusulkan sebagai bahan perbaikan skripsi. Apabila pada akhir 
sidang diputuskan bahwa mahasiswa harus memperbaiki skripsinya, 
mahasiswa wajib melaksanakan perbaikan skripsi dengan memperhatikan 
masukan baru dari penguji tersebut. 

2. Program studi menyerahkan supervisi pelaksanaan perbaikan skripsi 
tersebut kepada Dosen Pembimbing. Dosen Pembimbing bertanggung jawab 
terhadap penyelesaian perbaikan skripsi tersebut. 
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Tabel 3.3 SOP Sidang Skripsi 
 

SIDANG SKRIPSI 

Mahasiswa Dokumen Prosedur 
 

 

 

 Halaman Persetujuan Dosen 
Pembimbing Skripsi  
(S-AWS/FRM.PRO.30) 

 Formulir Pengajuan Sidang 
Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.21) 

 Lembar Bimbingan Skripsi  
(S-AWS/FRM.PRO.20) 

 Naskah skripsi sebanyak 3 
(tiga) eksemplar 

 Tanda terima telah membayar 
biaya Sidang Skripsi dari 
Bagian Keuangan 
 
 
 

 Formulir Pengajuan Sidang 
Skripsi 

 Formulir Usulan Penguji 
Sidang Skripsi (S-AWS/FRM. 
PRO-26) 
 

 

 

 Jadwal sidang skripsi akan 
ditempelkan pada Papan 
Pengumuman 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Naskah Skripsi 
 Lembar Penilaian Skripsi  

(S-AWS/FRM.PRO.22) 
 Berita Acara Sidang Skripsi  

(S-AWS/FRM.PRO.23) 
 Lembar Saran Perbaikan 

Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.24) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dosen Pembimbing (Dospem) Skripsi 
memberikan persetujuan untuk 
mengikuti Sidang Skripsi 

 Mahasiswa mengisi Formulir 
Pengajuan Sidang Skripsi 

 Menyerahkan Formulir Pengajuan 
Sidang Skripsi yang telah ditanda-
tangani Dospem dan Kepala Program 
Studi ke BAA 

 BAA memberikan tanda terima 
penyerahan persyaratan sidang 
skripsi ke mahasiswa (S-AWS/ 
FRM.PRO.27) 
 
 

 Dosen Pembimbing dapat 
mengajukan usulan Penguji Sidang 
Skripsi 

 Koordinator Skripsi menentukan 
Dewan Penguji Skripsi dengan 
penentuan akhir oleh Kaprodi 
 
 

 

 Koordinator Skripsi menyusun jadwal 
pelaksanaan Sidang Skripsi 

 Jadwal Sidang Skripsi diumumkan 
paling lambat 1 (satu) minggu 
sebelum pelaksanaan Sidang Skripsi 

 
 

 
 

 Mahasiswa menghadiri Sidang Skripsi 
sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

 Mahasiswa yang tidak menghadiri 
Sidang Skripsi tanpa pemberitahuan 
dan alasan yang dapat diterima, 
dinyatakan tidak lulus 

 Mahasiswa dinyatakan tidak lulus 
jika: 

a. Nilai total yang diperoleh dari 

Dewan Penguji Skripsi < 2 atau  

< C (kurang dari 2 atau kurang 

dari C) 

b. Tidak dapat menyelesaikan 

perbaikan/revisi skripsi tepat 

waktu atau sesuai ketentuan 

yang ditetapkan program studi 

 
 
 
 
 
 
 

  

Mendaftar Sidang 
Skripsi ke Koordinator 

Skripsi

Penentuan Dewan 
Penguji Skripsi

Jadwal Sidang Skripsi

Sidang Skripsi

Lulus

Revisi Skripsi

Tidak Lulus

Sidang ulang 
pada periode 

berikutnya
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3. Peserta sidang dinyatakan lulus dengan perbaikan apabila Dewan Penguji 
menganggap perlu diadakan perbaikan skripsi dan perbaikan tersebut harus 
diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh sidang. 

4. Batas waktu untuk perbaikan Skripsi setelah sidang adalah 10 (sepuluh) hari 
kerja termasuk di dalamnya telah mendapatkan persetujuan dari Dewan 
Penguji Skripsi yang dibuktikan dengan tanda tangan Dosen Penguji dalam 
Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.25).  

5. Lima (5) hari kerja berikutnya adalah untuk proses penjilidan setelah 
mendapatkan persetujuan dari Dewan Penguji dan Dosen Pembimbing 
Skripsi. 

6. Hasil perbaikan skripsi tidak mengubah nilai angka dan huruf yang telah 
ditetapkan sebagai hasil sidang skripsi. 

7. Peserta sidang dinyatakan tidak lulus apabila tidak memenuhi syarat 
sebagaimana tercantum pada ketentuan penilaian di atas. 

8. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan/revisi skripsi 
tepat waktu (sesuai dengan ketentuan program studi) atau dinyatakan 
tidak lulus, diharuskan untuk melakukan sidang ulang dengan judul skripsi 
yang sama pada periode sidang semester berikutnya. Untuk dapat 
dijadwalkan dalam sidang ulang, mahasiswa diwajibkan mengisi Kartu 
Rencana Studi (KRS) serta membayar semua kewajiban administrasi 
dan keuangan. 

9. Skripsi dapat diperbanyak dan dijilid rapi setelah saran perbaikan 
dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah dinyatakan lulus dalam sidang 
skripsi. 

10. Jika mahasiswa telah dinyatakan lulus Sidang Skripsi, selanjutnya 
diwajibkan menyerahkan hardcover skripsi yang dibuat minimal 1 (satu) 
buah untuk Perpustakaan. Selain itu, mahasiswa juga wajib menyerahkan CD 
(naskah skripsi disimpan dalam bentuk word dan pdf) minimal 2 (dua) 
buah untuk Perpustakaan (1) dan Dosen Pembimbing (1). 

11. Skripsi dianggap sah bila telah ditandatangani oleh Dewan Penguji Skripsi, 
Kepala Program Studi, dan Ketua Stikosa-AWS dalam Halaman Pengesahan 
Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.32).  

12. Pada setiap hardcover yang dibuat mahasiswa, tanda tangan ini harus asli 
dan bukan foto copy, dengan menggunakan bolpoin tinta warna biru. 

13. Hardcover skripsi yang dikumpulkan di Perpustakaan hanyalah yang telah 
mendapatkan stempel nilai dari BAA. 

14. Atas persetujuan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, skripsi dapat diberikan 
kepada instansi/lembaga lain tempat mahasiswa melakukan penelitian. 

15. Atas izin Kepala Program Studi atau Dosen Pembimbing Utama, skripsi boleh 
dipergunakan sebagai referensi mahasiswa lain dalam penyusunan dan 
penulisan skripsinya. Skripsi yang diperbolehkan untuk dipergunakan 
sebagai referensi tersebut adalah skripsi yang mendapatkan nilai huruf 
minimal AB atau nilai angka 3.5. 
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3.9 Yudisium 
 

Yudisium sidang skripsi didasarkan pada IPK akhir studi. Yudisium dapat 
dilaksanakan walaupun pada saat sidang skripsi, mahasiswa yang bersangkutan 
dinyatakan harus memperbaiki skripsinya. Yudisium tidak dapat dilaksanakan 
jika mahasiswa dinyatakan harus mengulang sidang skripsinya. 
 
 

3.10 Sanksi 
 

Apabila skripsi yang dibuat mahasiswa dapat dibuktikan merupakan tiruan, 

jiplakan atau gubahan dari suatu karya ilmiah/akademik orang lain, mahasiswa 

yang bersangkutan dapat dikenai sanksi skorsing selama satu semester dan 
kelulusannya dibatalkan (jika sudah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi).  Pada 

akhirnya, mahasiswa diharuskan mengulang penyusunan dan penulisan 

skripsi mulai dari awal (selama tidak melampaui batas maksimal masa studi 

mahasiswa) dan hanya akan mendapatkan nilai maksimum B. 

 
 

3.11 Bahasa Dalam Penulisan Skripsi 
 

1. Bahasa yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah Bahasa Indonesia baku 
(baik dan benar). Tidak diperbolehkan untuk memakai penulisan “orang 
pertama” (misalnya saya, aku, kami, kita) maupun “orang kedua” (misalnya 
kamu, Anda, tuan, engkau). Dalam penulisan skripsi gunakan pemakaian 
“orang ketiga” yaitu peneliti.  

2. Skripsi harus ditulis sesuai pedoman, sistematika dan format yang ditentukan 
oleh program studi. Penggunaan Bahasa Indonesia yang digunakan dalam 
penulisan skripsi mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 
(PUEBI) dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUBI) serta istilah-istilah 
yang digunakan adalah istilah yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI).  

3. Sebelum menyusun dan menulis skripsi, sebaiknya mahasiswa membaca dan 
memahami panduan Anti-Plagiarisme yang dapat diunduh pada situs web 
(website) Stikosa-AWS. 
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Tabel 3.4 SOP Perbaikan/Revisi Skripsi 
 

REVISI SKRIPSI 

Mahasiswa Dokumen Prosedur 
 

 

 

 Berita Acara Sidang Skripsi  
(S-AWS/FRM.PRO.23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lembar Saran Perbaikan 
Skripsi (S-AWS/FRM.PRO.24) 

 Halaman Persetujuan Dewan 
Penguji Skripsi (S-AWS/FRM. 
PRO.25) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Penyerahan hardcover 
sebanyak 1 buah & CD 
sebanyak 2 buah 

 Halaman Pengesahan  
(S-AWS/FRM.PRO.32) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transkrip Nilai Akademik 

terbaru 

 Tanda Terima Penyerahan 

Kelengkapan Yudisium dari 

BAA (S-AWS/FRM.PRO.28) 

 Hardcover skripsi yang telah 

distempel nilai oleh BAA 

 

 Mahasiswa telah dinyatakan lulus 
Sidang Skripsi oleh Dewan Penguji 
Skripsi dengan dibuktikan Berita 
Acara Sidang Skripsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mahasiswa diwajibkan memperbaiki 
atau merevisi naskah skripsi sesuai 
saran Dewan Penguji pada saat 
Sidang Skripsi 

 Mahasiswa mendiskusikan saran 
Dewan Penguji Skripsi bersama 
Dosen Pembimbing 

 Skripsi dianggap telah diperbaiki bila 
telah ditandatangani oleh  Dosen 
Pembimbing dan Dewan Penguji 

 Revisi skripsi diserahkan ke BAA 
paling lambat 15 hari kerja setelah 
Sidang Skripsi dengan rincian 10 hari 
kerja untuk revisi skripsi dan 5 hari 
kerja untuk penjilidan hardcover 
 
 
 

 Mahasiswa menyerahkan skripsi 
yang telah dijilid hardcover sebanyak 
1 (satu) eksemplar dan CD softcopy 
sebanyak 2 buah ke BAA 

 Skripsi dianggap sah jika telah 
ditandatangani oleh Dewan Penguji 
Skripsi, Kepala Program Studi, dan 
Ketua Stikosa-AWS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Didasarkan pada IPK akhir studi 
mahasiswa 

 Yudisium tidak dapat dilaksanakan 
jika mahasiswa dinyatakan harus 
mengulang sidang skripsi 

 Hardcover skripsi yang 
diperbolehkan untuk dikumpulkan 
ke Perpustakaan HANYA yang telah 
mendapatkan stempel nilai dari BAA 

Lulus Sidang Skripsi

Merevisi Skripsi sesuai catatan 
dari Dewan Penguji Skripsi

Menyerahkan Hardcover & CD  
Skripsi ke BAA

Yudisium
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 SISTEMATIKA DAN FORMAT PENULISAN SKRIPSI 

 
Skripsi adalah tulisan akademik yang dibuat oleh mahasiswa untuk menunjukkan 
kemampuan berpikir mereka dengan menggunakan metode, cara, atau 
pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.  
Skripsi sebagai salah satu bentuk tulisan akademik merupakan suatu laporan 
penelitian mahasiswa terhadap suatu masalah yang diminati dan relevan dengan 
bidang studi yang dipilihnya. 
Sebuah penelitian ilmiah harus memenuhi acuan tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat berawal dari: 
 
1. Adanya suatu fenomena sosial yang sangat menarik perhatian mahasiswa. 

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang kemudian mendorong 
timbulnya suatu keinginan yang kuat untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
Hal-hal inilah yang merupakan latar belakang dipilihnya suatu masalah untuk 
diteliti.  
 

ATAU 
 

2. Adanya kesenjangan dalam suatu teori/konsep atau hasil penelitian 
terdahulu, keterbatasan suatu teori/konsep atau studi yang pernah 
dilakukan, atau hal-hal yang belum pernah diperhatikan dalam studi-studi 
terdahulu yang mendorong mahasiswa untuk menjawab kesenjangan, 
keterbatasan, atau hal yang belum diperhatikan tersebut. 

 
Penelitian ilmiah untuk penyusunan Skripsi ini dimaksudkan sekaligus untuk 
membuktikan sampai berapa jauh dikotomis yang terjadi antara teori/konsep 
dan/atau teori-teori yang dipergunakan dengan kenyataan yang ada di lapangan 
melalui objek penelitian yang dipilih dengan menggunakan instrumen-instrumen 
ilmiah yang ada. 
 

 

4.1 Ketentuan Penulisan Skripsi 
 

Bagian utama atau konten skripsi memuat bab pendahuluan, landasan teori, 
metode penelitian, analisis data dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar 
pustaka. Nomor urut bab harus menggunakan angka Romawi. 
Jumlah halaman skripsi minimal 60 halaman (Bab I – Bab VI; tidak termasuk kata 
pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran) dengan rincian: 
 
Bab I Pendahuluan (10%) : ≥  6 halaman 
Bab II Landasan Teori (20%) : ≥  12 halaman 
Bab III Metode Penelitian (15%) : ≥  9 halaman 
Bab IV Objek Penelitian (10%) : ≥  6 halaman 
Bab V Analisis Data dan Pembahasan (35%) : ≥  21 halaman 
Bab VI Penutup (10%) : ≥  6 halaman 
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4.2 Sistematika Penulisan Skripsi 
 
BAB I PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 
I.2 Identifikasi Masalah 
I.3 Rumusan Masalah 
I.4. Tujuan Penelitian 
I.5. Manfaat Penelitian 

 
BAB II LANDASAN TEORI 
BAB III METODE PENELITIAN 
BAB IV OBJEK PENELITIAN 
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
BAB VI PENUTUP 

VI.1. Kesimpulan 
VI.2. Saran 

 

 

4.3 Penjelasan  
4.3.1 BAB I PENDAHULUAN (Introduction) 

 
I.1 Latar Belakang Masalah (Background of the Study)  
Latar belakang masalah (LBM) memuat alasan-alasan penting perlunya untuk 
meneliti masalah tersebut. Pada LBM juga dijelaskan kedudukan masalah yang 
diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.  
Misalnya: jika peneliti ingin mengetahui tentang “Komunikasi antar budaya dalam 
keluarga kawin campur Jawa-Cina di Surakarta”, maka latar belakang masalah 
yang harus dipaparkan adalah bagaimana budaya dalam keluarga kawin campur 
Jawa-Cina, apa perbedaan antara budaya keluarga kawin campur Jawa-Cina 
dengan yang bukan. Selain itu, perlu dijelaskan juga berapa banyak perkawinan 
campur Jawa-Cina di Surakarta, kenapa penting untuk meneliti tentang kawin 
campur Jawa-Cina dari sisi komunikasi antar budaya, kenapa harus budaya Jawa 
dan Cina, kenapa penelitian tersebut harus dilakukan di Surakarta, dst. 
LBM ditutup dengan paparan hasil-hasil penelitian komunikasi sebelumnya. Pilih 
minimal 3 jurnal komunikasi yang relevan dan terkini untuk menunjukkan 
perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Poin ini perlu dipaparkan untuk menunjukan keterbaruan topik yang 
akan diteliti atau inovasi yang akan dilakukan peneliti jika dibandingkan dengan 
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Buat tabel dan paparan singkat 
dalam paragraf yang menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penelitian 
terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penekanan pada 
keterbaruan atau inovasi yang dilakukan dalam penelitian yang akan dilakukan 
tersebut. 
 
I.2. Identifikasi Masalah (Identification of the Problem) 
Subbab ini membahas mengenai gejala-gejala atau indikasi-indikasi adanya suatu 
masalah yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Oleh karena itu 
kreativitas dalam menggambarkan gejala-gejala permasalahan harus 
dipertimbangkan dengan seksama sehingga pembaca bisa melihat bahwa “topik” 
yang peneliti ajukan memang benar sebagai suatu masalah yang harus “diteliti”.  
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I.3. Rumusan Masalah (Statement of the Problem) 
Setelah identifikasi masalah berhasil dilakukan, peneliti selanjutnya merumuskan 
permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian (research 
question). Pertanyaan penelitian ini dapat berjumlah lebih dari satu. 
Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan dengan jelas dalam bentuk kalimat 
tanya atau kalimat interogatif dengan maksud memberikan arah bagaimana 
masalah itu dipecahkan melalui prosedur penelitian. Identifikasi dan perumusan 
masalah sangat penting karena sebuah penelitian, baru bisa dilaksanakan dengan 
baik bila masalahnya jelas. 
 
I.4. Tujuan Penelitian (Purpose of the Study) 
Setelah itu, jelaskan tujuan penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah 
yang diajukan. Perumusan tujuan penelitian harus berpedoman pada rumusan 
masalah yaitu apakah penelitian dilakukan untuk menggambarkan (deskriptif), 
eksploratif atau eksplanatif. Tujuan penelitian harus bersifat spesifik, terbatas, 
dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. 
 
I.5. Manfaat Penelitian (Significance of the Study) 
Manfaat penelitian yang dijabarkan adalah manfaat akademis, praktis dan sosial. 
Manfaat akademis menunjukkan relevansi penelitian dengan disiplin ilmu yang 
lebih luas serta untuk mengembangkan teori/konsep dalam bidang yang diteliti, 
sementara manfaat praktis menunjukkan bahwa penelitian tersebut bernilai 
untuk memecahkan masalah-masalah praktis dan mengkaitkan penelitian dengan 
kepentingan lembaga tertentu. Manfaat sosial merupakan kegunaan penelitian 
bagi masyarakat pada umumnya. 
 
 
4.3.2 BAB II LANDASAN TEORI (Literature Review) 

 

Landasan Teori (konseptual) atau yang sering disebut juga dengan Landasan 
Konseptual merupakan hasil penelusuran tentang kepustakaan yang mencakup 
landasan teori dan landasan empiris yang mendukung pemecahan masalah. Hal 
ini merupakan bukti pendukung bahwa topik atau materi yang diteliti memang 
merupakan suatu permasalahan penting karena juga menjadi perhatian (concern) 
banyak orang, sebagaimana ditunjukkan oleh kepustakaan yang dirujuk.  
Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang ditelaah bergantung pada 
ketajaman analisis permasalahan. Selain teori, hasil-hasil penelitian lain yang 
relevan dapat disajikan dengan menyebutkan sumber referensi aslinya. 
Lebih lanjut, Bab Landasan Teori berisi tentang:  
1. Teori maupun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian dengan tetap 

memperhatikan pendekatan penelitian dan permasalahan yang telah 
dirumuskan dalam Bab I Pendahuluan. 

2. Dalam bab ini, peneliti menyusun sebuah theoretical framework untuk 
memberikan jawaban teoretik terhadap permasalahan yang akan diteliti. 

3. Usahakan dalam membuat definisi konsep ditempuh melalui analisis berbagai 
definisi yang ada (jangan hanya satu definisi saja yang dipaparkan), kemudian 
menentukan definisi yang tepat atau melakukan sintesa terhadap konsep yang 
diajukan. Hindari definisi konsep yang tidak sesuai atau kurang memadai 
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seperti dimensi/unsur dari konsep tidak lengkap atau merujuk pada definisi 
yang telah ada walaupun definisi tersebut tidak sesuai dengan 
kondisi/konteks permasalahan atau konsep/teori yang terlalu jauh 
relevansinya dari topik yang akan diteliti. 

4. Berkaitan dengan poin di atas maka mahasiswa hanya diperkenankan 
menggunakan teori dan konsep yang relevan dan wajib mengelaborasi serta 
menganalisis teori tersebut secara mendalam. 

5. Jika desain penelitian adalah eksplanatif (menjelaskan hubungan atau 
pengaruh) maka landasan teori yang bisa disusun adalah : 
a. Berikan argumentasi atau justifikasi untuk setiap konsep/variabel yang 

dipaparkan dalam landasan teori.  
b. Kemudian carilah dalam buku, jurnal, atau hasil penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti lainnya mengenai konsep yang diajukan. Usahakan 
konsep yang diajukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu 
mencari hubungan atau pengaruh. 

c. Tulislah hipotesis yang merupakan pernyataan singkat sebagai jawaban 
sementara terhadap masalah yang dihadapi, yang masih harus dibuktikan 
kebenarannya. 

 
6. Bab ini diakhiri dengan Bagan Kerangka Teori diikuti narasi penjelasan 

teori yang dikaitkan dengan penelitian. Kerangka teori merupakan 

konstruksi logika dari masalah penelitian baik ditinjau dari aspek teoretis 

ataupun dari aspek konseptual. Melalui konstruksi logika penelitian 

sebaiknya diuraikan serta dijelaskan karakteristik variabel dalam masalah 

penelitian sehingga dapat memunculkan perspektif tertentu. 

 

 

4.3.3 BAB III METODE PENELITIAN (Research Methodology) 
 

Pada tahap ini Peneliti menguraikan rangkaian metode yang dipergunakan untuk 
menguji atau memperoleh data bagi jawaban teoretis yang dihasilkan dalam 
Landasan Teori. Metode penelitian memaparkan desain penelitian yang 
mencakup variabel, tempat dan waktu, cara kerja, pengumpulan data, bahan dan 
alat, dan cara analisis data. 
Pada intinya bagian ini menguraikan: 

1. Jenis dan Metode Penelitian, pada dasarnya penelitian dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
Metode Penelitian:  

i. Kuantitatif: seperti metode survei, eksperimen, analisis jaringan, 
analisis isi, dll.  

ii. Kualitatif: metode fenomenologi, textual analysis, studi kasus, cultural 
studies/critical studies, framing atau lainnya. 
 

Paparan metode penelitian ini disertai dengan desain penelitian yang akan 
digunakan. 
Contoh: seandainya peneliti menggunakan metode survei dengan 
pendekatan kuantitatif, apakah akan menggunakan desain cross-sectional 
atau longitudinal; bila studi kasus dengan pendekatan kualitatif, apakah 
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desain penelitiannya single case multilevel atau multi-cases single level 
analysis, dsb.  

 
2. Desain Penelitian tersebut selanjutnya diuraikan lebih rinci dengan 

memuat uraian mengenai urutan pelaksanaan penelitian, mulai dari 
persiapan hingga pengujiannya.  
Misalnya dalam penelitian eksperimental dapat dijelaskan jenis rancangan 
percobaan, jumlah perlakuan, dan replikasinya. Cara kerja ini termasuk 
penjelasan variabel-variabel yang diamati dan terukur, termasuk variabel 
yang dikendalikan dan jenis-jenis variabel (nominal, ordinal, interval atau 
rasio). Selain itu, dapat pula dijelaskan satuan pengukurannya.  
Desain penelitian ini mencakup paparan tentang: 
a. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional untuk pendekatan 

kuantitatif atau dalam pendekatan kualitatif disebutkan dengan Definisi 
Kerja (Working Definitions) berisi uraian mengenai bagaimana konsep-
konsep dalam Landasan Teori secara operasional akan diukur dan 
diamati, indikator-indikator yang digunakan, atau instrumen yang 
dikembangkan. Pada bagian ini tidak jarang peneliti masih melakukan 
kajian pustaka (terutama jika menggunakan pendekatan kualitatif), 
misalnya untuk mencermati instrumen-instrumen yang pernah 
digunakan dalam penelitian terdahulu. 

b. Unit Analisis (Unit of analysis) atau Unit Observasi (Unit of 
Observation). Pada bagian ini, bila penelitian yang dilakukan melibatkan 
sampel untuk digeneralisasi ke suatu populasi, umumnya Peneliti juga 
menjelaskan populasi dan satuan analisis atau unit of analysis (termasuk 
satuan pengamatan dalam pendekatan kuantitatif) atau unit of 
observation (untuk pendekatan kualitatif), serta sampel atau kasus yang 
digunakan, serta prosedur penentuan sampel atau kasus. 

c. Teknik Pengumpulan Data: subbab ini menjelaskan metode atau cara 
yang digunakan untuk mengumpulkan data apakah dengan melakukan 
wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, atau menggunakan data 
sekunder dari sumber tertentu; uraian apakah data diperoleh langsung 
dari satuan analisis atau dari key informants, serta kriteria penentuan key 
informants, dsb. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu diperjelas tentang: 

i. Lokasi dan waktu, memuat tempat pelaksanaan penelitian yang 
dilaksanakan di laboratorium atau di lapangan (penjelasan singkat 
lokasi penelitian). Yang dimaksud dengan waktu adalah rentang 
waktu pelaksanaan penelitian. 

ii. Bahan dan alat atau instrumen penelitian, memuat uraian bahan 
dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian termasuk di 
dalamnya adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 
penelitian disertai penjelasan tentang tingkat kehandalan, 
kesahihan, serta ketelitiannya. 

d. Metode Pengujian Data (termasuk validity assessment methods): yang 
perlu diuraikan di sini adalah menetapkan prosedur atau metode yang 
digunakan untuk menguji atau membuat dugaan terhadap kelayakan 
data yang diperoleh.  
Dalam penelitian kuantitatif dikenal penggunaan confirmatory factor 
analysis untuk melakukan contruct validity assessment serta 
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penghitungan koefisien Alpha Cronbach untuk melakukan estimasi 
terhadap realibilitas (melihat konsistensi internal alat dan hasil 
pengukuran). Penelitian kualitatif dapat menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas data yang sesuai dengan pendekatan ini. 

e. Cara analisis data  atau upaya yang dilakukan untuk mengolah data 
menjadi sebuah informasi guna menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan serta untuk membuat kesimpulan. Pada pendekatan 
kuantitatif, subbab ini memuat cara-cara untuk menguji hipotesis, baik 
menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Sementara dalam 
penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik 
atau metode yang sesuai. 

f. Lain-lain: uraian terkait kelemahan atau kelebihan dari metode 
penelitian yang digunakan. 

 

 

 

4.3.4 BAB IV OBJEK PENELITIAN (Research Object) 
 

1. Bab objek penelitian bukan merupakan sarana untuk memperbanyak 
kuantitas halaman, juga bukan merupakan sarana mengetahui sejarah 
keseluruhan dari sebuah perusahaan atau organisasi (kalau penjelasan 
tersebut tidak terkait dengan topik yang diteliti). 

2. Bagian ini berisi pemaparan mengenai ruang lingkup dari topik yang diteliti.  
 
Misalnya dalam topik penelitian mengenai:  
“Komunikasi antar budaya dalam keluarga kawin campur Jawa-Cina di 
Surakarta”  
Maka yang perlu dijabarkan dalam Objek Penelitian ini adalah data selayang 
pandang tentang Surakarta secara singkat, falsafah hidup masyarakat 
Surakarta, budaya dan norma yang berlaku, data kependudukan termasuk 
data jumlah kawin campur di Surakarta, dll. 
 
Begitu pula dalam penelitian mengenai:  
“Hubungan antara frekuensi menonton tayangan smackdown dengan perilaku 
kekerasan pada siswa SD Bencongan, Tangerang, Banten”  
Maka yang dipaparkan dalam bab ini adalah data mengenai SD Bencongan – 
keunikan SD ini dibandingkan SD yang lain sehingga perlu dilakukan 
penelitian di sana. Selain itu, perlu dipaparkan juga mengenai apa yang 
dimaksud dengan tayangan smackdown dan bagaimana data mengenai 
penontonnya, rating, segmen, dan lainnya. Dapat dipaparkan juga fakta 
mengenai pengaruh (efek) media massa terhadap perilaku kekerasan anak 
berdasarkan hasil penelitian atau studi yang pernah dilakukan. 
 

3. Jadi objek penelitian bukan merupakan “ensiklopedia” sejarah, tetapi fokus 
kepada data atau informasi yang terkait topik yang diajukan. Dalam kaitannya 
dengan penelitian, objek penelitian ini berarti peneliti mencoba untuk 
membangun ”konteks” terkait topik penelitian. 
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4.3.5 BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN (Research Findings and 
Discussion) 

 
V.1 Analisis Data (Research Findings) 

1. Berisi “data mentah” yang didapatkan dari kuesioner (untuk pendekatan 
kuantitatif) dan wawancara atau observasi langsung (untuk pendekatan 
kualitatif), tanpa dilakukan interpretasi terhadap data yang didapat. Data 
hanya dideskripsikan secara umum dan apa adanya. Pada penelitian 
dengan metode kualitatif dapat dilakukan dengan mencantumkan kutipan 
hasil wawancara dengan informan serta paparan temuan selama 
melakukan observasi. Pada penelitian dengan metode kuantitatif dapat 
dilakukan dengan paparan hasil tabulasi frekuensi. 

2. Buatlah data mentah tersebut “mudah” untuk dibaca, sederhana dan tidak 
membosankan. Jangan memasukkan semua data yang sudah didapat, 
melainkan hanya yang berhubungan dengan keinginan untuk menjawab 
permasalahan yang diajukan. 

 
V.2  Interpretasi Data (jika diperlukan) 

1. Dalam subbab ini peneliti harus menggunakan ‘analytical tools’ yang 
dimiliki untuk melakukan interpretasi terhadap “data mentah” yang sudah 
didapatkan. Tentu saja pembahasan harus didasarkan pada Rumusan 
Masalah yang ingin dijawab serta Tujuan Penelitian yang telah ditetapkan. 

2. Interpretasi dilakukan untuk menjawab “why” (mengapa) dari sebuah 
“data mentah” yang diperoleh di lapangan bila terdapat penyimpangan 
ataupun kesamaan. 

3. Perlu dipikirkan juga bahwa untuk penelitian dengan pendekatan 
kuantitatif, harus diperhatikan bahwa: 
a. Apabila menggunakan 1 (satu) variabel, maka gunakanlah tabel 

frekuensi atau teknik analisis deskriptif lainnya. 
b. Apabila menggunakan 2 (dua) variabel, maka gunakanlah tabel statistik 

lainnya dan usahakan sesuai dengan skala pengukuran yang digunakan 
yaitu nominal, ordinal, interval, atau rasio (dari masing-masing 
variabel). 

c. Biasanya untuk penelitian yang menggunakan 2 (dua) variabel atau 
lebih, peneliti harus menjawab hipotesis yang diajukan. 

 
V.3 Pembahasan (Discussion) 

1. Pada tahapan ini diperlukan kemampuan untuk membaca dan 
menggunakan teori/konsep yang sudah dituliskan dalam Landasan Teori. 

2. Untuk pendekatan penelitian kualitatif, maka yang perlu diperhatikan 
adalah : 
a. Pembahasan tidak hanya dilakukan dengan menggabungkan antara 

fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menggabungkan konsep 
dalam Landasan Teori dengan hasil penelitian yang sudah pernah 
dilakukan oleh orang lain ataupun fakta lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan, dan harus disesuaikan dengan jawaban dari 
permasalahan yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi, 
serta menjaga validitas dan reliabilitas dari penelitian yang dilakukan. 
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b. Penelitian dengan pendekatan kualitatif jika memiliki ”dugaan 
sementara”, maka dugaan tersebut akan terus berubah sesuai dengan 
fakta yang ditemukan di lapangan. Fakta tersebut haruslah sudah 
menjadi fakta “jenuh” atau sudah tidak ditemukan anomali lagi. 

 

 

 

4.3.6 BAB VI PENUTUP (Conclusion and Suggestion) 
 

VI.1 Kesimpulan (Conclusion) 
Kesimpulan memuat pernyataan singkat mengenai temuan atau hasil 
penelitian dan analisis data yang relevan dengan pemasalahan yang diteliti. 
Kesimpulan hanya berisi jawaban pertanyaan dalam Rumusan Masalah 
berdasarkan temuan penelitian dan interpretasi data yang dilakukan. 
Usahakan menggunakan kalimat sederhana, tidak rumit dan fokus 
langsung ke jawaban yang ingin dicapai. 

 
VI.2 Saran (Suggestion) 

1. Berisi pendapat atau masukan terhadap hasil penelitian yang sudah 
dilakukan, baik untuk kalangan akademis (saran terhadap penelitian 
selanjutnya) maupun praktis. Saran disini disesuaikan dengan manfaat 
penelitian yang telah disebutkan dalam bab Pendahuluan atau dapat berisi 
evaluasi proses penelitian yang dilakukan (kesulitan yang ditemui, 
kemudahan dalam proses penelitian, dsb.). 

2. Saran sebaiknya fokus dan konkrit, jangan terlalu umum.  
Contoh: “Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melihat sudut 
pandang yang berbeda. Misalnya secara luas menyoroti pasangan kawin 
campur dalam hubungannya dengan lingkungan keluarga besar kedua 
belah pihak atau lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, 
diharapkan dari penelitian selanjutnya dapat diketahui perspektif yang 
berbeda untuk menilai kesesuaian antara apa yang diharapkan oleh 
pasangan kawin campur dan apa yang dilihat oleh lingkungannya” (saran 
penelitian dalam contoh tersebut konkrit dan fokus). 
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 STANDAR PENULISAN SKRIPSI 

Bab ini memberikan uraian praktis tentang standar penulisan skripsi dengan 
tujuan agar mahasiswa dan dosen pembimbing terbantu dalam menghasilkan 
skripsi yang rapi dan seragam. 
 

5.1 Teknik Penulisan Skripsi 
5.1.1 Kertas 

Spesifikasi kertas yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1) Jenis : HVS 
2) Warna : putih polos 
3) Berat : minimal 80 gram 
4) Ukuran : A4 (21 cm x 29,7 cm) 
5) Untuk halaman sampul luar (kulit luar) ditetapkan hardcover dengan 

warna dasar biru tua. 
6) Tiap bab diberi pembatas dengan kertas doorslag warna biru muda. 
7) Jenis dan ukuran kertas untuk lampiran dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan. 
 
5.1.2 Pengetikan Tata Letak 
 

Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut: 
1.  Jenis Huruf 

Naskah skripsi diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan 

ukuran 12. 

 

2. Layout Kertas (Margin) 
Bidang pengetikan dibatasi dengan margin sebagai berikut: 
 Margin atas : 3 cm dari tepi kertas 

 Margin kiri : 4 cm dari tepi kertas 

 Margin bawah : 3 cm dari tepi kertas 

 Margin kanan : 3 cm dari tepi kertas 
 

3. Cara Pengetikan 

1) Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, bukan bolak-balik. 
2) Pengetikan dilakukan rata kanan dan rata kiri (justify) untuk narasi. 
3) Pengetikan skripsi menggunakan aturan spasi sebagai berikut: 

Bagian Spasi 
Naskah 2 spasi 
Judul Skripsi, Kata Pengantar, Daftar Gambar 
atau Grafik, Daftar Tabel, Daftar Lampiran 

1,5 spasi 

Abstrak 1 spasi 
Jarak antara akhir judul bab dengan awal kalimat 2 x 2 spasi 
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Bagian Spasi 
Jarak antara akhir kalimat dengan sub judul, 
maupun antara sub judul dengan awal kalimat 
berikutnya 

2 x 2 spasi 

Jarak antar alinea 2 spasi 
Alinea baru ditulis menjorok ke dalam 1 tab 
keyboard komputer dari margin kiri teks 

- 

Penunjuk bab selalu dimulai dengan halaman 
baru 

- 

 
 
5.1.3 Penomoran Halaman 
 

Penomoran halaman skripsi menggunakan dua jenis nomor halaman yaitu angka 
Romawi kecil dan angka Arab.  
 
5.1.3.1 Angka Romawi Kecil 
1) Angka Romawi kecil digunakan pada bagian Awal Skripsi. Secara khusus 

dimulai dari Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Pernyataan Originalitas 

hingga Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi, penomoran halaman 

tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan. Dengan demikian halaman Abstrak 

dimulai dengan angka Romawi kecil ‘vi’ yang merupakan kelanjutan dari 

Halaman Judul hingga Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi. 

2) Nomor halaman dengan menggunakan angka romawi kecil diletakkan di 

tengah-tengah halaman, berjarak 3 (tiga) spasi dari margin bawah (baris 

paling akhir teks pada halaman tersebut). 

 
5.1.3.2 Angka Arab 
1) Angka Arab digunakan pada bagian Konten Skipsi dan bagian Akhir Skripsi 

yaitu Daftar Pustaka, Lampiran, dan Riwayat Hidup (Curriculum Vitae). 

2) Nomor halaman diletakkan di bagian kanan bawah, berjarak 3 (tiga) spasi 

dari margin bawah (baris terakhir teks pada halaman tersebut) dan angka 

terakhir nomor halaman lurus dengan margin kanan teks. 

 

 

5.2 Susunan Penulisan Skripsi 

Susunan penulisan skripsi secara umum terdiri dari tiga bagian yaitu  
1. Awal Skripsi,  
2. Konten Skripsi, dan  
3. Akhir Skripsi.  

 
5.2.1 Awal Skripsi 

 

Bagian awal skripsi pada umumnya terdiri atas Halaman Sampul, Halaman Judul, 
Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Originalitas, Halaman Persetujuan 
Dosen Pembimbing Skripsi, Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi, Abstrak, 
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Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar (jika diperlukan), Daftar Tabel (jika 
diperlukan), dan Daftar Lainnya (jika diperlukan). 
 
5.2.1.1 Halaman Sampul 
Halaman Sampul memberikan informasi singkat kepada pembaca tentang skripsi 
tersebut. Halaman ini memuat judul, tujuan penulisan skripsi, identitas peneliti, 
institusi, dan tahun penulisan. Ketentuan penulisan halaman sampul dapat dilihat 
pada Lampiran A. 
 
5.2.1.2.  Halaman Judul 
Informasi yang diberikan pada Halaman Judul sama dengan Halaman Sampul. 
Perbedaannya yaitu Halaman Judul diketik pada kertas HVS.  
Judul skripsi harus terkait dan mengandung makna sesuai dengan apa yang 
tercantum pada rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian, serta 
kesimpulan. Jika judul melebihi 11 (sebelas) kata atau lebih dari 3 baris, maka 
judul perlu dirumuskan dan disesuaikan kembali. Penyesuaian judul dapat 
menyebabkan adanya sub judul yang dituliskan di bawah judul utama. Sub judul 
merupakan kalimat yang membatasi luasnya makna judul utama yang ditulis lebih 
ringkas. Ketentuan penulisan judul dapat dilihat pada contoh dalam Lampiran B. 
 
Halaman sampul dan halaman judul skripsi mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
1) Halaman sampul dijilid hardcover dengan warna dasar biru tua.  
2) Tulisan dan logo Stikosa-AWS pada halaman sampul (cover) dan bagian 

samping dicetak berwarna dengan mengikuti ukuran seperti contoh pada 
Lampiran A. 

3) Halaman Judul diketik pada kertas HVS dengan mengikuti ukuran sesuai 
contoh dalam Lampiran B. 

4) Pada punggung Halaman Sampul Skripsi dicantumkan klasifikasi bentuk tugas 
akhir (Skripsi), judul, nama mahasiswa dan NIM yang seluruhnya ditulis 
dengan Times New Roman 10 poin. Batas atas 2 (dua) cm dan batas bawah 2 
(dua) cm.  
Contoh Punggung Halaman Sampul dapat dilihat pada Lampiran O. 

5) Urutan penulisan Halaman Sampul dan Halaman Judul adalah sebagai berikut: 
a) Judul Skripsi ditulis di baris paling atas dengan Times New Roman 12 poin, 

huruf besar (kapital), dicetak tebal, dan spasi 1,5; 
b) Jika terdapat sub judul, maka ditulis dengan huruf besar di setiap awal kata, 

kecuali pada kata sambung; 
c) Judul atau sub judul yang panjang dapat ditulis menjadi 2 (dua) barIs atau 

lebih dengan pemotongan judul yang logis, sesuai dengan kaidah Pedoman 
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Judul dan sub judul tidak diakhiri 
dengan tanda titik (.). 

d) Klasifikasi bentuk tugas akhir: ‘Skripsi’ ditulis dengan Times New Roman 
12 poin dan huruf besar (kapital); 

e) Di bawah tulisan SKRIPSI dicantumkan kalimat: “Ditulis Untuk Memenuhi 
Sebagian Persyaratan Akademik Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu 
Komunikasi (S.I.Kom.)”.  
Adapun  kalimat tersebut ditulis dengan diketik Times New Roman 12 poin 
dan spasi 1,5; 
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f) Di bawahnya dituliskan peminatan mahasiswa dengan jenis huruf Times 
New Roman 12 poin, dan ditulis dengan menggunakan huruf besar di setiap 
awal kata; 

g) Logo Stikosa-AWS berdiameter 3,5 cm. Titik tengah logo terletak kurang 
lebih di tengah-tengah antara baris NIM mahasiswa dengan baris nama 
program studi di bawahnya; 

h) Nama mahasiswa, NIM (Nomor Induk Mahasiswa) ditulis dengan Times 
New Roman 12 poin, dicetak tebal, huruf besar (kapital), diletakkan di 
tengah, dan spasi 1,5; 

i) Nama Program Studi;  
j) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya; 
k) Tahun Sidang Skripsi. Tahun ini ditulis paling bawah dan diletakkan lebih-

kurang 3,5 cm dari tepi bawah kertas; 
l) Mulai nama program studi sampai tahun Sidang Skripsi ditulis dengan 

Times New Roman 12 poin, huruf besar (kapital), dan spasi 1,5. 
m) Penempatan tulisan pada halaman sampul dan halaman judul, harus 

memperhatikan keseimbangan jarak margin atas, bawah, kiri, dan kanan. 
 

5.2.1.3 Halaman Pengesahan 
Lembar pengesahan berisi pernyataan bahwa tulisan akademik yang dibuat 
mahasiswa tersebut telah sah dan disetujui oleh dosen pembimbing, dewan 
penguji skripsi, dan institusi asal karya tulis tersebut dibuat. Atau dengan kata 
lain, halaman pengesahan ini merupakan lembar legalitas yang disajikan untuk 
menunjukkan bahwa tulisan akademik hasil karya mahasiswa tersebut telah 
mendapat rekomendasi dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Ketentuan 
penulisan dapat dilihat Lampiran C.  
Halaman Pengesahan memuat keterangan sbb.: 

1) Klasifikasi bentuk tugas akhir (Skripsi) 
2) Judul Skripsi 
3) Nama mahasiswa; 
4) NIM; 
5) Tanggal Sidang Skripsi; 
6) Tandatangan Dewan Penguji Skripsi; 
7) Tandatangan Kepala Program Studi; dan  
8) Tandatangan Ketua Stikosa-AWS. 

 Contoh dapat dilihat pada Lampiran C. 
 
5.2.1.4 Halaman Pernyataan Orisinalitas 
Halaman Pernyataan Orisinalitas berfungsi untuk menjamin keabsahan Skripsi. 
Halaman ini berisi pernyataan mahasiswa bahwa skripsi yang dibuatnya adalah 
hasil karya sendiri (asli) dan bukan hasil menjiplak atau plagiat. Pada halaman ini 
mahasiswa diwajibkan untuk menandatangani halaman pernyataan orisinalitas 
ini di atas materai (contoh dapat dilihat pada Lampiran D). 
Halaman Pernyataan Orisinalitas memuat:  

1) Nama mahasiswa;  
2) NIM; 
3) Peminatan;  
4) Tandatangan mahasiswa yang bersangkutan di atas materai sebesar Rp. 

6.000,-  
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5.2.1.5 Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing 
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi bertujuan untuk memastikan 
kesiapan naskah skripsi tersebut untuk diuji. Halaman Persetujuan Dosen 
Pembimbing Skripsi memuat keterangan sebagai berikut: 

1) Judul Skripsi yang ditulis dengan huruf besar (kapital) dengan jarak spasi 
1,5 poin. 

2) Nama Mahasiswa; 
3) NIM;  
4) Peminatan; 
5) Kota, tanggal, bulan, dan tahun pemberian persetujuan; 
6) Tandatangan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping (jika ada); 
7) Tandatangan Kepala Program Studi. 
8) Tata letak halaman persetujuan dosen pembimbing skripsi diatur dengan 

memperhatikan keseimbangan pada halaman ini. Contoh penulisannya 
dapat dilihat pada Lampiran E. 

 
 
5.2.1.6 Abstrak 
Abstrak merupakan intisari penulisan yang memuat latar belakang, 
permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil penelitan, dan kesimpulan yang 
diperoleh. Abstrak bertujuan agar pembaca dengan cepat dan mudah melihat isi 
tulisan dan memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Ketentuan 
penulisan abstrak adalah sebagai berikut: 

1) Abstrak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika 

memungkinkan diletakkan dalam 1 (satu) halaman. 

2) Ditulis tidak lebih dari 250 kata, tidak menyebutkan sumber kutipan, 

menggunakan Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal.  

3) Kata ‘Abstrak’ ditulis dengan Times New Roman 12 poin, huruf besar dan 

dicetak tebal. 

4) Sekurang-kurangnya berisi: 

 Masalah yang diteliti, jika memungkinkan ditulis dalam satu kalimat; 
 Subjek/objek penelitian disertai karakteristik khususnya. Misalnya 

jumlah, tipe, usia, jenis kelamin, spesies, dan/atau karakteristik 

lainnya; 

 Metode penelitian yang digunakan termasuk instrumen, prosedur 

pengumpulan data, penggunaan perlakuan atau treatment (jika ada); 

 Hasil penelitian termasuk taraf signifikansi statistik; dan 

 Simpulan dan implikasi, terapan atau rekomendasi. 

 

5) Di akhir abstrak, dicantumkan kata-kata kunci (keywords) yang memiliki 

keterkaitan dengan topik skripsi, minimal 3 (tiga) kata kunci atau paling 

banyak 5 (lima) kata kunci serta jumlah pustaka/literasi yang digunakan 

serta rentang tahun penerbitan pustaka.  
6) Semua istilah asing yang digunakan dicetak miring. 

7) Ketentuan penulisan dapat dilihat pada Lampiran G. 
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5.2.1.7 Kata Pengantar 
Halaman Kata Pengantar memuat pengantar singkat atas tulisan yang dibuat dan 
ucapan terima kasih atau penghargaan kepada pihak-pihak yang telah banyak 
membantu dalam pembuatan serta penulisan skripsi. Penulisan nama dan gelar 
hendaknya akurat.  
Judul KATA PENGANTAR diketik simetris di tengah bidang pengetikan dengan 
Times New Roman 12 poin dan spasi 1,5 poin. Di akhir teks dicantumkan tempat, 
tanggal, bulan dan tahun penyelesaian skripsi yang diikuti dengan tanda tangan 
dan nama mahasiswa penulis skripsi di bawahnya (lihat contoh pada lampiran H). 
 
5.2.1.8 Daftar Isi 
Daftar Isi memuat daftar tiap bagian penulisan beserta nomor halaman masing-
masing. Halaman ini diawali dengan judul DAFTAR ISI pada bagian atas tengah 
bidang pengetikan dengan Times New Roman 12 poin dan spasi 1,5. Halaman 
daftar isi mencakup: 

1) Halaman “Judul” sampai dengan “Lampiran”; 

2) Bab, nomor bab dan judul bab; 

3) Judul sub-bab; 

4) Nomor halaman yang sesuai dengan bagian konten skripsi dicantumkan di 
sebelah kanan.  
Ketentuan penulisan dapat dilihat pada Lampiran I. 

 

5.2.1.9 Daftar Gambar, Tabel, Grafik, dan Daftar Lainnya 
Halaman daftar tabel, daftar gambar dan daftar lainnya dicetak pada halaman 
baru. Daftar tabel, gambar dan daftar lainnya bertujuan memuat tabel,  gambar, 
dan lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi.  
Gambar yang dimaksud mencakup gambar, ilustrasi, grafik/kurva, diagram, 
denah, peta, bagan monogram, diagram alir dan foto. Huruf angka dan tanda baca 
lain yang dipakai pada gambar harus jelas. Semua gambar harus berupa hasil 
gambar langsung menggunakan program komputer atau jika gambar diambil dari 
sumber lain, selayaknya dipindai (scan) terlebih dahulu dan dimasukkan sebagai 
bagian dari naskah. Gambar yang tidak dapat digunakan sebagai bagian dari 
naskah skripsi adalah gambar yang: 

a. Dibuat dari kertas grafik atau kertas kalkir; 

b. Dibuat pada kertas grafik, kemudian kertas grafik ditempel pada kertas 

naskah.  

c. Foto atau gambar yang dibuat pada kertas lain yang ditempel pada kertas 
naskah. 

Ketentuan penulisan daftar gambar, tabel, grafik, dan daftar lainnya mengikuti 
ketentuan sebagai berikut: 

1) Judul DAFTAR TABEL ditulis sama seperti DAFTAR ISI. 

2) Ketentuan penulisan Daftar Tabel atau Daftar Gambar dapat dilihat pada 

Lampiran J. 
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5.2.2 Konten Skripsi 
 

Konten atau isi skripsi merupakan bagian pokok yang memuat uraian/penjabaran 
atau analisis yang dilakukan mahasiswa ketika melakukan penelitian. Secara 
umum pembagian bab dalam penulisan skripsi adalah pendahuluan, landasan 
teori, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, serta penutup yang berisi 
kesimpulan dan saran. 
Ketentuan penulisan setiap bab adalah sebagai berikut: 

1) Kategorisasi dalam penulisan Skripsi; 
2) Tiap bab dimulai pada halaman baru; 
3) Penulisan judul bab diketik pada setiap batas atas bidang pengetikan, 

menggunakan huruf besar (kapital) seluruhnya, dicetak tebal (bold) tanpa 
tanda titik di akhir judul. Posisi di tengah bidang pengetikan, nomor bab 
menggunakan angka romawi.  

4) Judul bab diawali dengan kata BAB dan diikuti angka Romawi yang 
menunjukkan angka dari bab yang bersangkutan;  
Contoh: 

 BAB I         font 12 

 PENDAHULUAN         font 12 

 

5) Judul bab diketik dengan Times New Roman 12 poin, huruf besar, dicetak 
tebal, di tengah halaman, tidak diakhiri titik dan bila melebihi satu baris 
menggunakan spasi 2; 

6) Semua istilah asing harus diketik miring (italic); 
7) Untuk istilah asing yang menjadi penekanan skripsi boleh dicetak tebal 

(bold) atau diketik dalam tanda kutip (“); 
8) Ketentuan penulisan konten skripsi dapat dilihat pada Lampiran K. 

 
5.2.2.1 Penulisan Sub-Bab 
Judul sub-bab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan format penulisan 
menggunakan huruf kapital untuk setiap awal kata. Penomoran sub-bab dengan 
nomor bab dengan angka Arab dan nomor sub-bab dipisahkan dengan tanda titik 
tanpa diakhiri tanda titik serta dicetak tebal (bold). 
Contoh: 
1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 dst. 
 

 

5.2.2.2 Penulisan Anak Sub-Bab 
Judul anak sub-bab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan 
menggunakan huruf besar pada setiap awal kata. Penomoran anak sub-bab 
dengan nomor bab, nomor sub-bab dan nomor urut anak sub-bab dipisah dengan 
tanda titik tanpa diakhiri tanda titik serta dicetak tebal. 
Contoh: 

1.2.1 Manfaat Akademis 
1.2.2 Manfaat Praktis 
1.2.3 Manfaat Sosial 
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5.2.2.3  Alinea Baru 
Awal alinea diketik menjorok ke dalam 1 tab keyboard komputer dari batas kiri 
bidang pengetikan. Jika ada sub-bab atau anak sub-bab, maka alinea diketik 
menjorok ke dalam 1 tab keyboard komputer dari batas huruf pertama sub-bab 
atau anak sub-bab. 
Contoh: 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud. Contoh penulisan konten skripsi dapat dilihat pada Lampiran K. 

 

 

5.2.2.4 Penomoran 
Nomor yang menunjukkan jumlah, apabila nilainya antara 0 sampai 10 harus 
diketik dengan kata-kata. Jika jumlah lebih dari 10 dapat ditulis dengan angka 
seperti ditunjukkan dalam contoh berikut ini. 
Contoh: 
Dalam penelitian ini dirumuskan dua permasalahan utama, yaitu: 

tidak ditulis dengan angka 2 

 

Jumlah sampel minimum untuk penelitian ini sebanyak 96 orang. 

 boleh ditulis dengan 

angka 

 

Ketentuan-ketentuan penomoran dalam Skripsi: 
a) Huruf setelah nomor harus huruf kapital; 
b) Urutan harus disajikan dalam bentuk nomor, tidak boleh dengan bullet 

point. 
Penomoran harus mengikuti format berikut: 
Contoh: 

..........................................................................: 

1. ...............................................................  

2. ............................................................... 

a)   .........................................................  

b)   .........................................................  

 1))    ....................................................  

 2))   ....................................................  

3. .............................................................. 
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5.2.2.5 Catatan Kaki (Footnote) 
Catatan kaki adalah bagian tambahan jika diperlukan. Catatan kaki memberikan 
keterangan tambahan, misalnya penjelasan penulis skripsi dari hasil wawancara 
dengan narasumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Di dalam teks nomor 
catatan kaki ditempatkan langsung di belakang huruf terakhir dari pernyataan 
yang diberi catatan. Pengetikan catatan kaki tidak melampaui margin bawah dan 
jika berganti bab, penomoran catatan kaki meneruskan nomor sebelumnya. 
 
5.2.2.6 Gambar dan Tabel  
Gambar yang dimaksud adalah mencakup gambar, ilustrasi, grafik/kurva, 
diagram, denah, peta, bagan monogram, diagram alir dan foto. Huruf angka dan 
tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus jelas. Semua gambar harus 
berupa hasil gambar langsung menggunakan program komputer atau jika gambar 
diambil dari sumber lain, selayaknya dipindai (scan) terlebih dahulu dan 
dimasukkan sebagai bagian dari naskah. 
 
Tabel dibuat pada kertas naskah, merupakan tabel yang dibuat langsung dengan 
program komputer, bukan merupakan gambar tabel yang ditempel pada kertas 
naskah. Peletakkan tabel sama seperti halnya peletakkan gambar.  
 
Ketentuan mengenai Gambar dan Tabel dalam skripsi adalah sebagai berikut: 

1) Gambar dan Tabel harus diberi nama; 
2) Gambar dan Tabel ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak 

membahasnya; 
3) Gambar, tabel, grafik, bagan, dll. diletakkan di tengah-tengah halaman; 
4) Gambar dan Tabel sedapat mungkin berada dalam satu halaman (tidak 

terpotong); 

5) Nama ditulis di atas gambar, tabel, grafik, bagan, dll. mengikuti lebar 

gambar, tabel, grafik, bagan, dll. tersebut dengan memperhitungkan 

keseimbangan halaman; 

6) Nama Gambar dan Tabel diletakkan di atas gambar/tabel dan ditulis 

dengan Times New Roman 12 poin dan spasi tunggal; 

7) Kalimat pertama nama gambar, tabel, grafik, bagan, dll. ditulis sesudah 

nomor tabel dengan jarak 2 ketukan; 

8) Jika nama gambar, tabel, grafik, bagan, dll. tersebut panjang, maka awal 

baris kedua nama tabel diletakkan di bawah awal nama di atasnya dan 

bukan di bawah nomor urut gambar, tabel, grafik, atau bagan tersebut; 

9) Jika gambar atau tabel didapatkan dari sumber berupa literatur/pustaka, 

maka sumber gambar atau tabel tersebut dituliskan pada bagian bawah 

gambar atau tabel dengan menggunakan dengan ukuran sama dengan 

judul gambar atau tabel. 
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10) Gambar dan Tabel harus diberikan nomor. Nomor gambar, tabel, grafik, 

bagan, dll. tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: 

a) Bagian pertama menunjukkan nomor bab dimana gambar, tabel, grafik, 

bagan tersebut dimuat; 

b) Bagian kedua menunjukkan nomor urut gambar, tabel, grafik, bagan, 

dll. dalam bab tersebut. 

c) Misalnya: Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tabel tersebut termuat pada 

Bab 1 dan merupakan tabel urutan pertama dalam Bab 1 tersebut. 

11) Bila Gambar dan Tabel terlalu lebar, ada beberapa ketentuan sebagai 
berikut: 
a) ditempatkan dalam posisi memanjang, sisi atas gambar/tabel adalah 

sisi yang dijilid; 
b) menggunakan kertas A3 dan dilipat agar tidak melebihi format; 
c) ukuran diperkecil sesuai format penulisan Skripsi. 

Contoh penyisipan Gambar dalam naskah dapat dilihat pada Lampiran 
L dan contoh penyisipan Tabel dalam naskah dapat dilihat pada 
Lampiran M. 

 

  
5.2.3 Akhir Laporan 
 

Bagian Akhir Laporan memuat Daftar Pustaka, Lampiran (jika ada), dan Riwayat 
Hidup (curriculum vitae).  

 
5.2.3.1 Daftar Pustaka 
Daftar Pustaka merupakan daftar bacaan atau referensi yang menjadi sumber dan 
dasar penulisan skripsi yang dapat berupa buku, artikel jurnal atau majalah, 
wawancara, proceeding, dan sebagainya. Standar format penulisan sumber 
kutipan yang ditetapkan oleh program studi adalah mengacu pada format APA 
(American Psychological Association) edisi keenam dengan alasan pendekatan 
Ilmu Sosial menggunakan format ini untuk pengacuan sumber kutipan dan 
penulisan daftar pustaka. Format penulisan APA edisi keenam ditulis terpisah 
dalam file tersendiri di luar Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi ini. 
 
Daftar Pustaka, walaupun merupakan bagian akhir dari skripsi (sehingga sering 
kurang dipersiapkan dengan serius), memiliki fungsi dan peranan penting dalam 
menentukan kualitas ilmiah suatu skripsi. Pencantuman kepustakaan harus 
benar-benar sempurna karena daftar pustaka merupakan tanggung jawab 
sepenuhnya penulis skripsi. Daftar pustaka yang baik harus: 

1) Memuat semua pustaka yang (hanya) digunakan di dalam 

manuskrip/naskah skripsi; 

2) Ditulis dengan lengkap dan berurutan secara alfabetis sehingga pembaca 
yang ingin menelusuri pustaka aslinya dapat melakukannya dengan 

mudah; 

3) Mencantumkan hanya pustaka yang telah diterbitkan atau dipublikasikan; 
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4) Menggunakan sistem penulisan nama penulis artikel yang berlaku 

internasional (nama belakang sebagai entry), terlepas apakah nama 

belakang penulis artikel merupakan nama marga atau bukan. 

5) Penulisan daftar pustaka menggunakan spasi tunggal; 

6) Baris kedua setiap referensi ditulis menjorok ke dalam 1 tab keyboard 
komputer. Contoh Daftar Pustaka dapat dilihat pada Lampiran N. 
 

5.2.3.2 Lampiran 
Lampiran merupakan data, pelengkap atau hasil olahan yang menunjang 
penulisan skripsi, namun tidak diletakkan pada isi inti skripsi karena akan 
mengganggu kesinambungan pembacaan. Pada setiap halaman Lampiran, nama 
lampiran dan nomor halaman wajib dituliskan (lihat penulisan nama dan halaman 
setiap lampiran dalam buku panduan ini). 
 
Lampiran dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing. Pada umumnya 
Lampiran terdiri dari: 

1) Kuesioner (jika menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data); 
2) Daftar pertanyaan wawancara (untuk penelitian dengan menggunakan 

metode  kualitatif); 
3) Hasil output pengolahan data; 
4) Gambar, tabel, desain, flowchart, dan lain-lain; 
5) Surat keterangan dari perusahaan tempat kegiatan penelitian dilakukan; 
6) Dokumen-dokumen yang dapat mendukung laporan skripsi. 

 
Ketentuan penulisan lampiran adalah sebagai berikut: 

1) Semua jenis lampiran yang digunakan dalam skripsi harus disebutkan satu 
per satu dalam Daftar Isi. 

2) Judul lampiran diketik dalam satu baris menggunakan huruf besar di awal 
kata (title case) dengan jenis huruf Times New Roman 12 poin dan spasi 1,5 
poin. 

3) Setiap lampiran diberi nomor halaman sesuai dengan urutan halaman 
dalam naskah skripsi. Nomor halaman ditulis pada bagian bawah sebelah 
kanan kertas. 

4) Pada saat Pencetakan dan Penjilidan, antara halaman naskah Skripsi dan 

halaman Lampiran diberi kertas pembatas bertuliskan “Lampiran” dan 

halaman kertas pembatas ini dihitung dalam total jumlah halaman skripsi. 

 
5.2.3.3 Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) 
Diletakkan di halaman lampiran, tetapi bukan merupakan bagian lampiran. 
Khusus untuk CV yang dijilid dalam hardcover harus disertai foto berwarna dan 
bukan merupakan foto hitam putih atau merupakan foto kopi. 
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5.3 Format Penyusunan Skripsi Dalam CD 

Skripsi diserahkan ke perpustakaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 
Sementara Dosen Pembimbing hanya mendapatkan soft copy. Untuk softcopy, ada 
beberapa ketentuan yang berlaku yaitu: 
 

1) Daftar Konten Skripsi dalam CD secara berurutan memuat:  
a) Halaman Judul 
b) Halaman Pengesahan 
c) Halaman Pernyataan Orisinalitas 
d) Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing  
e) Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi 
f) Abstrak 
g) Kata Pengantar 
h) Daftar Isi 
i) Daftar Gambar (jika ada) 
j) Daftar Tabel (jika ada) 
k) Daftar Lainnya (jika ada) 
l) BAB I PENDAHULUAN 
m) BAB II LANDASAN TEORI 
n) BAB III METODE PENELITIAN 
o) BAB IV OBJEK PENELITIAN 
p) BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
q) BAB VI PENUTUP 
r) Daftar Pustaka 
s) Lampiran 
t) Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) 
 
Nama file harus sesuai dengan keterangan di atas. Untuk bagian Lampiran 
nama file sesuai dengan penomoran halaman seperti dalam halaman Daftar 
Isi.   
 

2) Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Orisinalitas, Halaman 
Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi, dan Halaman Persetujuan Dewan 
Penguji Skripsi merupakan halaman yang telah ditandatangani. Dengan 
demikian file halaman-halaman tersebut merupakan hasil scan. 
 

3) Cover (Halaman Sampul) CD yang diserahkan memuat keterangan sebagai 
berikut: 
a) Judul Skripsi  
b) Nama Mahasiswa 
c) NIM 
d) Logo  
e) Nama Program Studi 
f) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya 
g) Tahun 
 
Adapun contoh format cover CD dapat dilihat pada Lampiran P dan contoh 
format stiker CD dapat dilihat pada Lampiran Q. 
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KETENTUAN PENULISAN KUTIPAN 

 

Untuk menghindari terjadinya tindakan plagiat dalam penulisan skripsi maka 
setiap kepemilikan intelektual orang lain harus disertai penyebutan sumber asal 
pengutipan. Tindakan plagiat terjadi jika penulis mengklaim ide atau pemikian 
atau kata-kata dari orang lain tanpa sitasi (APA, 2012, h. 15).  
 
Jika penulis ingin menulis ide/pemikiran/gagasan orang lain dengan kata-kata 
sendiri, baik itu dengan membuat rangkuman bagian dari sebuah tulisan 
(paraphrasing), mengatur kembali kalimat, atau hanya melakukan pengubahan 
beberapa kata, tetap diwajibkan untuk memberikan sitasi atau mencantumkan 
sumber pengutipan. Menulis gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa 
disertai sitasi tetap dianggap sebagai tindakan plagiarisme (tindakan menyajikan 
ide orang lain tanpa memberikan pengakuan).  
 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Stikosa-AWS memilih dan menggunakan standar 
format penulisan internasional APA (American Psychological Association) sebagai 
format penulisan sumber kutipan. Penggunaan standar format penulisan harus 
dilakukan dengan konsisten.  
 
Format penulisan sumber kutipan dalam teks dan daftar pustaka yang digunakan 
dalam pembuatan Skripsi adalah format American Psychological Association 
(APA), bersumber dari Publication Manual of the American Psychological 
Association, 6th ed. serta mengacu pada format yang dikutip dari 
http://www.apastyle.org/ 
 
Ketentuan yang berlaku untuk pembuatan daftar pustaka adalah: 

1) Daftar pustaka mencakup semua sumber referensi yang digunakan dalam 
penyusunan Skripsi;  

2) Semua sumber kutipan yang ada dalam skripsi harus dimasukkan ke dalam 
Daftar Pustaka;  

3) Daftar Pustaka diketik dalam spasi tunggal; 
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5) Baris kedua setiap referensi ditulis menjorok ke dalam 1 tab keyboard 

komputer. 
 
Jika dalam penulisan Skripsi mahasiswa mengutip langsung dari buku harus maka 
ketentuan yang wajib diikuti adalah sebagai berikut: 

1. Diketik dengan font yang sama dengan naskah skripsi (font 12); 
2. Untuk kutipan dalam bahasa asing harus diketik miring (italic), sedangkan 

kutipan dalam bahasa Indonesia ditulis tetap tegak; 
3. Jika kutipan kurang dari 3 (tiga) baris (kutipan langsung pendek), 

maka diketik dalam 2 spasi. 
Contoh:  
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Menurut Sevin (1965, h. 9), produktivitas pemasaran adalah the ratio of sales 

or net profits (effect produced) to marketing costs (energy expended) for a specific 

segment of the business. 

 

4. Jika kutipan terdiri dari 3 baris atau lebih (kutipan langsung panjang), 
maka diketik dengan 2 spasi. 

 
Contoh: 

Menurut Drucker (1973), pemasaran dapat didefinisikan sebagai berikut: 

marketing is so basic that cannot be considered a separated function on a par with 

others such as manufacturing or personnel. It is first a central dimension of the entire 

business. It is a whole business seen from the point of view of its final result, that is, 

from the customers’ point of view. 

 

5. Sementara contoh kutipan tidak langsung yang merupakan hasil dari 
menuliskan ide/pemikiran/gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri, baik 
itu dengan membuat rangkuman bagian dari sebuah tulisan, mengatur 
kembali kalimat, atau hanya melakukan pengubahan beberapa kata adalah 
sebagai berikut: 
 

Versi Asli: Thurgood Marshall's rise to power played out against the backdrop of 
America's tempestuous history of slavery, Jim Crow segregation, and the civil rights 
movement...Any attempt to know Thurgood Marshall had to start with his family and 
his hometown. His defiance of segregation, his willingness to stand up to powerful 
whites, and his insistence that he was the equal of any man were rooted in his 
Baltimore family. 
Sumber: Williams, J. (1998). ThurgoodMarshall: American revolutionary. New York: 
Three Rivers Press. 
 

Versi Mahasiswa: Not all powerful leaders come from a place of power and privilege. 

On his way to becoming the first African American Supreme Court Justice, 

ThurgoodMarshall overcame racism and segregation to assert his equality and his 

rights (Williams, 1998). 
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ABSTRAK 
 

Generasi muda sering dikategorikan sebagai kelompok yang tidak peduli dan apatis 

terhadap politik. Namun demikian, sejak 2012, telah terjadi perubahan signifikan di 

Indonesia. Pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2012, partisipasi pemilih muda meningkat. 

Untuk meyakinkan pemilih muda agar mau memilih kandidat, perlu dibangun 

pengetahuan mereka tentang calon pejabat daerah maupun pusat. Oleh karena itu, perlu 

diteliti bagaimana konten media sosial yang dapat mendorong partisipasi pemilih muda 

dalam pemilu. Peneliti menggunakan analisis isi pada Facebook, Twitter, YouTube, 

dan game online ‘Save Jakarta’ yang digunakan oleh kandidat pemenang. Konten 

media sosial diteliti berdasarkan tiga kategori yaitu informasi, keterlibatan, dan 

partisipasi daring. Selanjutnya, data dikumpulkan dari seluruh dokumentasi percakapan 

yang muncul di media sosial selama masa kampanye dan statistik deskriptif digunakan 

untuk menganalisis data. Temuan dalam penelitian ini adalah kelebihan media sosial 

untuk memperbarui kontennya secara berkala dengan interval yang singkat 

memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi terbaru secara cepat. 

Informasi tentang kandidat, kampanye, dan proses pemilihan dapat membantu 

meningkatkan pengetahuan pemilih muda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

media sosial mampu meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu karena 

berdampak menyadarkan mereka akan isu politik terbaru. 

 

Kata kunci: pemilih muda, pemilu, partisipasi, media sosial, Jakarta-Indonesia 

Referensi: 56 (2010-2015) 

 

 

ABSTRACT 

 
Young people have often been categorized as a group apart from conventional politics, and this 

disengagement contributed to the growing sense of apathy even alienation towards politics. 

Nevertheless, since 2012, there has been a significant change in Indonesia. At the 2012 Jakarta 

Governor Election, the number of young voters who voted was increasing. To convince young 

voters to vote candidates in the election, their knowledge of candidates needs to be built. 

Therefore, the content of the media, which is the basis of media effects, is necessary to be 

investigated. Researchers use content analysis on Facebook, Twitter, YouTube, and online 

game ‘Save Jakarta’ to find out the messages conveyed by the winning candidate. The content 

of social media was viewed based on three coding categories: information, engagement, and 

online participation. Furthermore, data collected from documentation of conversations or 

manifest content that appeared in social media during the Jakarta Governor Election 

Campaign became a technique of data collection, and the descriptive statistical calculation will 

be used to analyze the data. The findings in this study are social media with the ability to update 

its content frequently at short intervals allows users to get up-to-date information faster. 

Information about the candidates, campaigns, and election process can be conveyed to voters 

to help improve their knowledge, which also keep their reminded. Therefore, from this study, it 

can be concluded that social media can encourage young voters to participate in the elections 

because it makes them more aware of the political issues conveyed. 

 

Keywords: young voters, election, participation, social media, Jakarta-Indonesia 

References: 56 (2010-2015) 
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1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis yang terjadi di Indonesia semakin menuntut setiap perusahaan 

untuk bertindak dan berpikir di luar kebiasaan agar produk dan juga mereknya dapat 
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ciri khas atau kegiatan dan aktivitas penanda yang dapat dilakukan oleh sebuah 

perusahaan guna menonjolkan ciri khas merek agar dapat menarik perhatian pelanggan, 

sebagai salah satu strategi pemasaran. Tujuannya untuk membantu sebuah perusahaan 

untuk menciptakan sebuah merek yang kuat di benak pelanggan. Kekuatan sebuah 

merek akan menciptakan sebuah loyalitas merek (brand loyalty) yang tinggi di benak 

pelanggan di kemudian hari (Aaker, 1997) dst …. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dilihat 

bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan berdasarkan hasil identifikasi masalah 

yang muncul yaitu: 
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1. Peristiwa khusus merupakan program kegiatan yang dirancang oleh humas sebuah 

perusahaan yang kegiatannya dilaksanakan pada waktu yang istimewa. 

2. dst …. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “apakah terdapat pengaruh peristiwa khusus “Kartini Flight” Garuda Indonesia 

terhadap loyalitas merek pada konsumen perempuan?” 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh peristiwa khusus Kartini Flight sebagai bentuk engagement 

maskapai Garuda Indonesia terhadap loyalitas merek yang positif bagi perusahaan di 

mata konsumen perempuan yang hendak menggunakan produk atau jasa maskapai. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1  Manfaat Akademis  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

dengan topik serupa terkait pengaruh peristiwa khusus sebagai bentuk pembentukan 

loyalitas merek yang positif bagi gender tertentu.  

 

1.5.2  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk evaluasi bagi 

perusahaan mengenai keberhasilan program peristiwa khusus yang sudah mereka 

laksanakan, sehingga dapat mengetahui apakah program ini dapat mencapai ….   
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LAMPIRAN L 

Contoh Penyisipan Gambar dalam Naskah 

 

 
Gambar 2.1  Model Komunikasi Transaksional 

 
 

 
 

   

Catatan: Gambar 2.1 di atas menggambarkan proses komunikasi yang  ….dst. (berisi 

tentang keterangan gambar). Diambil dari Julia T. Wood, 2011, Communication 

mosaics: An introduction to the field of communication, p. 17. 

 
 
 

Catatan: 
Gambar diletakkan simetris terhadap kertas naskah, tidak melebihi batas margin 
naskah skripsi. Jika gambar terlalu besar, sebaiknya ukuran gambar tersebut 
disesuaikan dengan lebar halaman atau gambar diletakkan pada halaman 
tersendiri atau pada lampiran. 
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LAMPIRAN M 

Contoh Penyisipan Tabel dalam Naskah 

 

 

Tabel 2.1  Faktor-faktor dalam Analisis PIMS 

No. Determinan Faktor-faktor 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Kekuatan kompetitif 

 

 

 

 

 

Daya tarik pasar 

 

 

 

 

 

Struktur nilai tambah 

 

 

 

 

 

Pekerja dan organisasi 

 

a) pangsa pasar; 

b) pilihan produk; 

c) kualitas; 

d) diferensiasi; 

e) jangkauan pasar. 

 

a) pertumbuhan pasar; 

b) pengeluaran untuk riset; 

c) pengeluaran untuk pemasaran; 

d) ukuran kontrak; 

e) kompleksitas konsumen. 

 

a) rasio investasi terhadap 

penjualan; 

b) pemanfaatan kapasitas; 

c) integrasi vertikal; 

d) produktivitas pekerja. 

 

a) sikap; 

b) pelatihan; 

c) insentif. 

Catatan: Tabel diambil dari “Early Predictors of Job Burnout and 

Engagement,” yang ditulis oleh C. Maslach dan M. Leiter, 2008, Journal of 

Applied Psychology, 93, h. 509.        

 

 

Catatan: 
Tabel dibuat pada kertas naskah, merupakan tabel yang dibuat langsung dengan 
program komputer, bukan merupakan gambar tabel yang ditempel pada kertas 
naskah. Nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel, dengan dua angka arab 
yang menunjukkan nomor bab dan nomor urut tabel. Pengetikan judul tabel 
dengan 2 spasi, dengan ukuran font 12 point. Jika tabel diambil dari pustaka, maka 
sumber tabel dituliskan pada bagian bawah tabel dengan menggunakan font 
ukuran 12 point dan spasi 1. 
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