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PENGESAHAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS JAMBI 

Nomor:      /        / /2017 

Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi ini merupakan edisi 

revisi sebagai pedoman bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jambi yang sedang menyusun proposal dan skripsi yang 

merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang sedang menempuh 

studi di tingkat strata-1. Materi buku ini disusun dengan menganalisis dan 

menyunting berbagai sumber pustaka terkait dengan metode penelitian dan 

teori-teori yang relevan dengan keilmuan yang berada di bawah naungan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu, buku ini juga disusun 

dengan mengakomodasi masukan dari semua pihak sehingga mudah 

dipahami dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Sebuah buku pedoman dapat dibaratkan sebuah lentera yang dapat 

menerangi dan menuntun perjalanan kita dalam keadaan yang sangat 

gelap. Menyimak hal tersebut, semoga buku ini dapat menjadi salah satu 

“cahaya” di antara begitu banyak sumber cahaya yang sudah ada, yang 

mampu memberikan secercah sinar terang bagi para mahasiswa yang 

sedang mempersiapkan tugas akhirnya. 

Dengan demikian, sebagai Dekan kami nyatakan bahwa Buku 

Pedoman ini menjadi panduan resmi Penulisan Proposal dan Skripsi di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.  

Jambi, 12 Oktober 2017 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik 

Universitas Jambi 

Dr. Hartati, SH., MH. 
NIP 197212031998022001



3 

PROPOSAL SKRIPSI 



4 

BAGIAN-BAGIAN PROPOSAL SKRIPSI 

A. Bagian awal

Bagian awal meliputi cover, lembar judul, lembar persetujuan

pembimbing, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka, dan 

daftar lampiran. 

1. Cover

Cover (halaman sampul) memuat tentang judul skripsi, maksud 

penyusunan skripsi, logo Universitas Jambi, nama mahasiswa, Nomor 

Induk Mahasiswa (NIM), lembaga pendidikan yang dituju dan tahun 

pengajuan atau penyusunan. Warna sampul  BIRU. 

2. Judul

Judul penelitian adalah kalimat yang judul harus dibuat secara 

singkat, jelas dan mencerminkan permasalahan yang diteliti. Pada 

umumnya judul ditetapkan setelah diketahui seluk beluk persoalan 

sesudah mengadakan orientasi literatural maupun empiris. Pada saat 

memilih judul perlu memperhatikan dua hal, yaitu kesesuaian dengan isi 

kegiatan, baik kualitas maupun kuantitas. 

- Kesesuaian kualitas berarti kesesuaian dalam corak dan hakikat

permasalahan.

- Kesesuaian kuantitas berarti kesesuaian antara luas wilayah yang

dinyatakan dalam judul dengan wilayah kegiatan dan uraian dalam

laporan.

- Kata-kata yang digunakan untuk suatu judul adalah kata-kata yang

jelas, tandas, literer, singkat, deskriptif, informatif dan tidak dalam

bentuk kata tanya. Kata-kata yang kabur, terlalu puitis, bombastis

hendaknya dihindarkan. Demikian pula kalau mungkin

menghindarkan kalimat yang lebih dari satu.

- Diketik menggunakan huruf kapital (khusus yang sub judul huruf

yang digunakan harus lebih kecil dibandingkan judul utama)
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3. Maksud Penyusunan Proposal Skripsi.

Maksud Penyusunan Proposal adalah untuk memenuhi persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Contoh :  Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu 

Pemerintahan atau Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. 

4. Logo Universitas Jambi.

Lambang atau simbol lembaga perguruan tinggi, yaitu Universitas Jambi.

5. Nama Mahasiswa.

Nama Mahasiswa hendaknya ditulis secara lengkap dan tidak boleh

disingkat.

6. Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Nomor Induk Mahasiswa ditulis di bawah nama mahasiswa.

7. Lembaga pendidikan yang dituju dan tahun pengajuan atau penyusunan.

Lembaga pendidikan yang dituju adalah FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN

ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAMBI. Di bawahnya ditulis tahun

pengajuan proposal skripsi.

8. Lembar Judul

Lembar judul disusun sama seperti halaman cover, tetapi ditulis di atas

kertas A4 Putih Ukuran 80 Gram.

9. Lembar Persetujuan Pembimbing

Lembar persetujuan pembimbing merupakan halaman yang 

menyatakan bahwa pembimbing menyetujui proposal mahasiswa untuk 

maju ujian.  



6 

10. Daftar Isi

Daftar isi merupakan kerangka seluruh isi proposal yang menunjukkan 

bagian pembahasan dan halaman. Contoh daftar isi dapat dilihat dalam 

lampiran.

11. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat judul seluruh tabel yang ada dalam proposal 

berikut nomor halamannya. Judul daftar tabel diketik dengan huruf 

kapital, diletakkan di tengah atas (center), dicetak tebal (bold), dan tidak 

diakhiri dengan tanda titik. Judul tabel yang lebih dari satu baris 

diketik dengan jarak satu spasi, sedangkan jarak antara judul tabel 

adalah dua spasi. Contoh daftar tabel dapat dilihat dalam lampiran.

12. Daftar Gambar

Daftar gambar memuat judul atau nama seluruh gambar yang ada 

dalam skripsi berikut nomor gambar dan nomor halamannya. Tata cara 

penulisan daftar gambar sama dengan penulisan daftar tabel. Contoh 

daftar gambar dapat dilihat dalam lampiran.

13. Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat judul seluruh lampiran yang ada dalam 

proposal berikut nomor lampiran dan nomor halamannya. Tata cara 

penulisan daftar lampiran sama dengan penulisan daftar gambar/tabel. 

Contoh daftar lampiran dapat dilihat dalam lampiran.

14. Jumlah Halaman

Proposal Skripsi : Subtansi Isi, 20 - 30 halaman

Skripsi     : Subtansi Isi minimal, 60 halaman  



7 

ISI PROPOSAL SKRIPSI 

A. Latar Belakang Penelitian

Latar belakang penelitian merupakan hantaran menuju masalah atau 

permasalahan yang ingin diteliti atau dijawab melalui penelitian. Latar 

belakang penelitian berisikan: 

 Mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang pemilihan topik

penelitian,  termasuk SIGNIFIKANSI PEMILIHAN TOPIK PENELITIAN

tersebut; penelitian dapat diangkat dari gejala/permasalahan empiris

dan/atau permasalahan teoretis.

 Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan

dalam PETA KEILMUAN yang menjadi perhatian peneliti;

menunjukkan minimal 2 PENELITIAN-PENELITIAN TERDAHULU

yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Penelitian

Terdahulu merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang serupa, meskipun

berbeda variabel dan obyek. Penjabaran penelitian terdahulu

hendaknya memuat secara lengkap dan singkat dari judul, variabel,

metodologi, sampai dengan hasil penelitian. Maksud dari

penggunaan penelitian terdahulu sebagai referensi adalah untuk

mempelajari pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan, apa yang

dihasilkan penelitian terdahulu dan sekaligus untuk menghindari

kesalahan yang dihadapi oleh peneliti terdahulu. Deskripsi tentang

penelitian terdahulu ini sebaiknya mampu memilahkan perbedaan

dengan yang dilakukan oleh peneliti, baik dari landasan teori,

metodologi yang dilakukan, jenis penelitian, lokasi dan sebagainya.

 Latar belakang penelitian memuat tentang APA YANG DIKETAHUI

sehubungan dengan topik penelitian, ALASAN-ALASAN mengapa

penelitian tersebut menarik untuk diteliti, serta menjelaskan APA

YANG HENDAK DICARI sehubungan dengan penelitian tersebut.

Dalam bagian ini yang perlu digarisbawahi adalah harus dibedakan 

antara pengertian masalah dan pengertian permasalahan. Masalah adalah 
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penyimpangan antara harapan, rencana, target atau standar dengan 

kenyataan atau realisasi sehingga suatu masalah harus didukung dengan 

data-data empirik. Sedangkan permasalahan adalah suatu pertanyaan atau 

pernyataan tentang kondisi atau gejala yang ingin dijawab dengan data 

empirik (hasil penelitian) yang timely (tepat waktu), up to date (mutakhir), 

reliable, obyektif,  dan relevan. 

Dalam menyusun latar belakang masalah, sebaiknya mahasiswa 

menggunakan teknik segi tiga terbalik, artinya bahwa dimulai dengan 

masalah secara umum (tingkat nasional) dan berlanjut pada  yang lebih 

sempit (tingkat provinsi) berlanjut skala regional (tingkat kab./kota) dan 

berujung pada obyek yang diteliti. Jika dimulai dengan perkembangan teori, 

maka dimulai dengan teori umum (grand theory) dan dilanjutkan 

perkembangannya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun latar belakang 

masalah penelitian: 

a) Tidak muluk-muluk sehingga jauh dari konteks permasalahannya;

b) Berorentasi pada profesi, fungsi, dan program studi penyusun

usulan penelitian;

c) Berorentasi pada maksud dan konteks penelitian yang akan

dilakukan;

d) Disusun atau disajikan secara sistematis, ringkas, dan terarah pada

suatu permasalahan yang akan dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu penjabaran terhadap masalah-

masalah yang diungkapkan secara konkret dengan didukung oleh bukti-

bukti empiris (misal: tabel-tabel, grafik-grafik, dan lain-lain) untuk 

menyatakan letak permasalahannya dan merumuskannya dengan kalimat 

tanya. 

Ciri-ciri rumusan masalah yang baik adalah : 

a. Ringkas, jelas dan sederhana

b. Memungkinkan untuk dijawab atau diuji secara ilmiah

c. Dalam bentuk kalimat pertanyaan
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d. Menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan tentang apa yang 

hendak dicari secara kronologis sesuai dengan masalah yang hendak 

dipecahkan. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan 

masalah. Sebagai contoh kalimat-kalimat yang terdapat pada tujuan ini 

adalah: 

a. Untuk mengidentifikasikan ................... 

b. Untuk mendeskripsikan ........................ 

c. Untuk mengetahui ............................. 

d. Untuk menjelaskan ............................ 

e. Untuk menemukan ............................. 

f. Untuk menganalisis ............................ 

g. Untuk mengambarkan ......................... 

D. Manfaat Penelitian

Mengungkapkan secara spesifik manfaat yang akan dicapai dari: 

 Aspek teoretis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoretis apa

yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti.

 Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa

yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan

penelitian ini.

E. Landasan Teori

Landasan Teori mengemukakan tentang teori-teori atau temuan ilmiah 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hubungan ini 

pemilahan bahan pustaka harus didasarkan pada dua kriteria, yaitu 

prinsip kemutakhiran dari perkembangan ilmu dan literatur serta prinsip 

relevansi dengan topik yang diteliti.  

Dalam membuat landasan teori ada hal-hal yang harus di perhatikan : 

a) Peneliti harus memahami masalah penelitian yang dirumuskan

b) Pencarian teori-teori yang bisa memayungi masalah penelitian

yang telah dirumuskan
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c) Harus banyak membaca sumber pusataka (literatur) sehingga

menemukan teori yang bisa menjawab masalah penelitian

d) Jika teori yang dibutuhkan telah ditemukan, maka masalah yang

telah dirumuskan bisa terjawab dengan berpedoman pada teori

yang telah dipilih sebelumnya.

Setiap penelitian ilmiah akan bersandar dan bergantung pada 

kepustakaan. Hasil penelitian belum bersifat final, artinya masih terbuka 

kesempatan bagi orang lain untuk mengoreksi dan perlu menguji kembali 

hasilnya sehingga mencapai kesempurnaan. 

Fungsi pemeriksaan tulisan (kepustakaan) ini : 

1. Memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti

sehingga dapat melakukan kontrol

2. Menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan

pemikiran peneliti

3. Mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga 

memudahkan perumusan hipotesisnya 

4. Menghindari terjadinya pengulangan penelitian demi penghematan

waktu, tenaga dan biaya.

Dalam Penelitian Kuantitatif, menjelaskan landasan teori dengan terlebih dahulu 

menjelaskan variabel Depend (Y, terikat) dan selanjutnya variabel Independen (x, bebas). 

F. Hubungan antar Variabel X dan Variabel Y (Khusus Kuantitatif)

Menjelaskan teori yang berhubungan dengan pengaruh atau hubungan 

antara variabel independen (X/bebas) dan variabel depend (Y/terikat). 

Sehingga secara jelas tergambar tentang teori yang digunakan, karena 

dalam penelitian kuantitatif sebenarnya membuktikan atau menguji 

pengaruh atau hubungan. 

G. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya 

secara teoritis dan dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan 

secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian. Skema tersebut menjelaskan mekanisme faktor-faktor yang 
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timbul secara singkat. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian 

secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. 

H. Hipotesis (Khusus Kuantitatif)

Hipotesis merupakan tesis (kesimpulan) yang hipo (tarafnya rendah). 

Jadi hipotesis merupakan kesimpulan yang tarafnya rendah. Hipotesis 

disebut juga “Kesimpulan teoritik” karena belum diuji oleh kenyataan 

empirik. Jadi hipotesis bisa bersumber dari kesimpulan kajian terhadap 

teori, hasil perenungan berdasarkan informasi yang terbatas atau “murni” 

hasil perenungan. 

Kerangka Pemikiran Akuntabilitas Politik DPRD dalam Menggunakan Hak Menentukan 

Anggaran Belanja DPRD  

 ADMINISTRASI PUBLIK 

NIM, NPS, New Governance 

GOOD GOVERNANCE 

REFORMASI 
KELEMBAGAAN : 

Desentralisasi dan Otoda 

PENGUATAN DPRD : 
Posisi, hak dan 
Kewengan DPRD 

LOCAL GOOD 

GOVERNANCE 

AKUNTABILITAS DPRD 
dlm menentetapkan 

AB DPRD 

REFORMASI MANAJEMEN 
Manajemen Baru 

Keuangan Publik 

KEUANGAN DPRD 
Pendekatan Anggaran 

Berbasis Kinerja 

MODEL AKUNTABILITAS POLITIK DPRD DALAM MENGGUNAKAN 
HAK MENENTUKAN ANGGARAN BELANJA 

AKTIVITAS FUNGSIONAL 
AKUNTABILITAS DPRD 

- Informasi
- Action

- Response

PENDEKATAN 
AKUNTABILITAS : 

- Akuntabilitas  Prosedur
- Akuntabilitas Proses
- Akuntabilitas Produk

INDIKATOR UTAMA 
- Legitimasi
- Keterbukaan
- Kualitas Moral
- Responsivitas
- Efek. & Efisiensi
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Fungsi Hipotesis 

Hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang sedang dihadapi. Hipotesis akan merupakan pengarah 

dalam penelitian, maka tujuan penelitian jelas akan menguji hipotesis. Data 

digali untuk menguji (bukan membuktikan; membuktikan bisa 

menimbulkan “kerancuan” mencari data mendukung saja). Kesimpulan 

akan menyatakan apakah hipotesis itu benar atau salah. 

Model hipotesis adalah penyederhanaan hubungan antar variabel 

yang diasumsikan oleh peneliti dalam bentuk gambar atau bagan. 

Rumusan Hipotesis 

a. Hipotesis dirumuskan dalam kalimat berita, bukan dari kalimat

tanya.

b. Hipotesis harus jelas tidak bermakna ganda

c. Hipotesis dirumuskan secara operasional sehingga memudahkan

pengujiannya. (Hipotesis yang berbunyi “laku penampilan guru  yang

baik berpengaruh terhadap prestasi belajar murid” kurang

operasional dibandingkan misalnya „Sikap guru yang demokratis

akan berpengaruh terhadap prestasi belajar murid”).

Hipotesis pada umumnya dinyatakan dalam bentuk hipotesis penelitian 

(research hypotesis) atau H1 dan hipotesis nol (null hypotesis) atau H0.

Hipotesis penelitian disebut juga Hipotesis alternatif adalah pernyataan atas 

apa yang diharapkan akan terjadi. Hipotesis nol adalah memungkinkan 

tidak adannya perubahan. Misalnya “tidak ada hubungan ..”, “tidak ada 

perubahan ...”, tidak ada pengaruh” dan lain-lain. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji 

hipotesis. Hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan tsb menentukan 

apakah hipotesis yang telah dibuat akan diterima atau ditolak. Jika analisis 

tidak secara jelas menyatakan hipotesis yang dimaksud  melainkan hanya 

menolak atau menerima hipotesis maka hipotesis yang dimaksud itu 

berhubungan dengan hipotesis nol. Jadi apabila hipotesis ditolak (tentu 

yang dimaksud hipotesis nul) maka alternatifnya menerima hipotesis 

penelitian.  
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I. Metode Penelitian

I.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian memuat tentang jenis penelitian yang digunakan dan 

alasan menggunakan jenis penelitian tersebut. Terdapat banyak sekali jenis 

penelitian yang dapat dilihat menurut klasifikasinya, yaitu antara lain: 

Tabel: Jenis-jenis Penelitian 

No. Penelitian Menurut Jenis 

1. Kegunaan  Penelitian dasar/murni

 Penelitian terapan/praktis

2. Bidang  Penelitian ekonomi

 Penelitian bisnis

 Penelitian pemasaran

 Penelitian biologi

 Penelitian lain-lain

3. Sasaran  Penelitian pemecahan masalah

 Penelitian identifikasi masalah

4. Tujuan  Penelitian penjajagan

 Penelitian deskriptif

 Penelitian inferensi

5. Tempat  Penelitian laboratorium

 Penelitian pustaka

 Penelitian lapangan

6. Tingkat analisisnya  Penelitian menguraikan

 Penelitian pembuktian

 Penelitian solusi

7. Pengambilan kesimpulan  Penelitian deduktif

 Penelitian induktif

8. Pendekatan  Survey

 Ex post facto

 Eksperimen

 Naturalistik

 Policy research

 Action research

 Evaluasi

 Sejarah

Dan lain-lain  Dan lain-lain

Sumber: Sugiyono (1999), Taniredja (2014). 

I.2. Lokasi Penelitian

Peneliti harus mengenali dengan baik lokasi atau objek yang nantinya 

dipilih sebagai lokasi atau objek penelitian. Karenanya, pada bagian ini 
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peneliti harus mengemukakan ALASAN YANG BERSUMBER DARI DATA 

ILMIAH memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian (justifikasi 

ilmiah), dibandingkan lokasi lainnya. Jadi, lokasi penelitian dipilih bukan 

karena tempat asal peneliti, tempat kerja, dan lain sebagainya. Perlu 

dijelaskan pula secara rinci alamat atau tempat obyek pelaksanaan 

penelitian. 

I.3. Fokus Penelitian

Untuk membatasi studi dalam penelitian digunakan batasan masalah 

yang disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian mengungkapkan 

data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah 

dan memperluas dan menggeser fokus penelitian. 

Fokus penelitian ini secara tersurat berisi mengenai definisi 

operasional yang digunakan dalam penelitian, dimana terdapat indikator-

indikator (dimensi) penelitian. Secara langsung indikator-indikator (dimensi) 

ini akan mampu menyaring berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang diangkat sekaligus sebagai upaya pengukuran 

atas fenomena yang ada. Perlu disadari dalam penelitian kualitatif, 

fenomena sosial yang dinamis akan mampu menggeser beberapa variabel 

yang digunakan dalam penelitian, sehingga pergeseran variabel ini akan 

pula menggeser indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian. 

I.4. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel (Khusus Kuantitatif)

Variabel adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor, 

atau ukuran yang berbeda untuk unit observasi atau ukuran yang berbeda 

untuk unit observasi atau individu yang berbeda. Variabel adalah konsep 

yang diberi lebih dari satu nilai. Konsep adalah abstaksi mengenai 

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karakteristik kejadian keadaan kelompok atau individu tertentu.  

Variabel Operasional dimaksukan untuk menjelaskan makna variabel 

yang sedang diteliti.  Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang 

memberikan cara mengukur suatu variabel.  

Bagian ini merupakan penjabaran tentang variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian beserta indikator-indikatornya yang akan 
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diukur. Pada bagian ini juga memuat tentang skala data (nominal, ordinal, 

interval atau rasio), dan skala pengukuran (Likert, Semantic Differential, 

Guttman dan lain-lain) yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan jenis 

skala disesuaikan dengan obyek penelitian. 

 

I.5. Populasi dan Sampel Penelitian (Khusus Kuantitatif) 

Populasi menunjukkan seluruh subyek dan obyek penelitian yang 

dapat berupa orang, data atau peristiwa-peristiwa yang memiliki 

karakteristik tertentu sesuai tujuan/fokus diteliti. Sampel adalah sebagian 

dari populasi penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik-teknik 

tertentu. Sumber data  yang berupa orang (manusia) dikenal dengan istilah 

RESPONDEN. Terdapat beberapa rumus menetapkan sampel, seperti 10% 

dari populasi, 5% dari populasi, 2% dari populasi, dan 1% dari populasi. 

Cara lainnya adalah jika populasi 100 orang, maka semua dianggap sebagai 

sampel.  

Dalam bagian ini perlu dijelaskan teknik pengambilan sampel 

(stratifikasi, randomisasi, kerangka sampel, unit sampel, ukuran sampel) 

secara jelas akan memudahkan penilaian representativitas sampel yang 

turut berpengaruh pada akurasi hasil penelitian. 

 

I.6. Sumber Data 

Sumber data mengemukakan tentang sumber data yang dipergunakan 

dalam kegiatan penelitian. Sumber data dapat berupa sumber data primer 

dan sekunder. Data primer biasanya menggunakan instrumen (alat) 

penelitian yang biasa meliputi: pedoman observasi, pedoman wawancara 

dan pedoman pertanyaan (kuesioner). Pemilihan instrumen penelitian 

tergantung beberapa pertimbangan : 

a. Jumlah Responden, apabila jumlahnya sedikit, pedoman wawacara 

lebih tepat digunakan daripada kuesioner; 

b. Lokasi, bila penelitian meliputi daerah relatif luas maka 

menggunakan kuesioner yang lebih efektif; 

c. Data, jika ingin mendapatkan pendapat yang lebih mendalam maka 

pedoman wawancara lebih tepat; 
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d. Pelaksana, bila pelaksana penelitian banyak sedangkan responden 

cukup terbatas maka wawancara atau observasi dipergunakan. 

Dalam keadaan sebaliknya, penggunaan kuesioner lebih tepat. 

 

I.7. Teknik Penentuan Informan 

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti 

kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data 

(informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel 

(cuplikan), maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan 

(keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan 

diteliti. Dengan cara ini, baru kemudian peneliti menentukan berapa 

jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan 

keterlibatannya dengan objek penelitian. 

   

I.8. Teknik Pengumpulan Data 

Bagian ini mengemukakan tentang teknik atau cara memperoleh data 

berikut instrumen yang digunakan. Ada beberapa teknik/metode 

pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, yaitu meliputi : (a). Studi 

Dokumen, (b). Pengamatan (observasi), (c). Wawancara, (d). Eksperimen, (e). 

Metode Tes, dan (f). Metode angket. Untuk keperluan ini, peneliti harus 

menyiapkan Kuisioner atau Angket.  

Sedangkan dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

A. Participant Observation 

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan secara rinci setting yang 

diamatai, kegiatan yang terjadi pada setting tersebut, orang yang 

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan arti atau makna yang 

dipersepsikan orang terhadap kegiatan dan setting tersebut. 

Jenis-jenisnya adalah: 

- Non Participation, yaitu keterlibatan paling minim dalam observasi. 

- Passive Participation, peneliti hadir pada situasi tertentu tetapi tidak 

berinteraksi atau berpartisipasi. 

- Moderate Participation, yaitu peneliti menjaga keseimbangan antara 

peranannya sebagai orang dalam dan orang luar. 
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- Active Participation, yaitu peneliti melakukan apa yang dikerjakan 

orang yang sedang diteliti. 

- Complete Participation, peneliti adalah pengamat alamiah, dimana 

keterlibatannya sangat tinggi. 

B. Interview 

Interview memiliki tujuan utama mempersilahkan orang yang diteliti 

berbicara tentang apa yang menjadi interest mereka dengan membiarkan 

mereka menggunakan konsep dan istilah mereka sendiri. Untuk keperluan 

ini, peneliti harus menyiapkan Pedoman Wawancara. 

C. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang 

umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan 

makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini 

digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kalompok 

berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. 

FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari 

seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.  

 Teknik lain, misalnya mempelajari dokumen, diary, foto, video tape, 

artikel koran, nota yang dibuat orang lain, sejarah kasus dan sebagainya.  

 

I.9. Teknik Analisis Data 

Analisis data menguraikan tentang bagaimana peneliti memperlakukan 

data-data yang diperoleh dalam tahapan-tahapan yang sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

Penelitian dengan pendekatan KUANTITATIF, analisis datanya 

menggunakan statistik atau SPSS. Beberapa contoh metode statistik yang 

dapat digunakan untuk melakukan analisis data ditunjukkan dalam tabel 3 

berikut ini: 

Tabel 3. Metode Statistik Untuk Berbagai Skala Pengukuran 

Skala 
Analisis yang Sesuai 

Deskriptif Inferensi 

Nominal  Prosentase 

 Modus 

 Hi Square 

 Test Binomial 

Ordinal  Persentil 

 Median 

 Korelasi Rank Order 

 Friedman 
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 ANOVA

Interval  Range

 Rata-rata

 Standar Deviasi

 Korelasi Product Moment

 t Test (uji t)

 ANOVA

 Regresi

 Analisis Faktor

Rasio  Rata-rata Geometrik

 Rata-rata Harmonis

 Coefficient of Variation

Sumber: Taniredja (2014), Sugiyono (2014). 

Sedangkan dalam penelitian KUALITATIF, analisis data dilakukan 

dengan menyajikan dengan cara mencari kesamaan, perbedaan, 

keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis logika 

hasil awal, dan kelemahan atau gap dalam data. Terdapat tiga jalur analisis 

data kualitatif, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan 

Kesimpulan. 

Reduksi adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data 

yang berkaitan dengan topik penelitian dan membuang informasi atau data 

yang tidak berhubungan dengan topik penelitian. Penyajian adalah 

menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang diperoleh dalam 

proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan adalah proses analisis 

data atau informasi yang kemudian bermuara pada kesimpulan penelitian. 

I.10. Keabsahan Data/Triangulasi

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena 

beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan 

dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah 

wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan 

secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang 

kurang credible akan memengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena 

itu, dibutuhkan mekanisme Triangulasi, yaitu kombinasi beragam sumber 

data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian 

atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki 

keungulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi 

memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. 

Terdapat empat tipe Triangulasi, yaitu : 
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1. Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam 

suatu penelitian. 

2. Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang 

berbeda disiplin ilmunya dalam dalam suatu penelitian. 

3. Triangulasi Teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif  dalam 

menafsir satu set data. 

4. Triangulasi Teknik Metodologis, yaitu penggunaan sejumlah 

perspektif  dalam menafsir satu set data. 

 

 
Daftar Pustaka 
 

Lampiran Instrumen Penelitian 
1. Pedoman Wawancara (Kualitatif) 
2. Kuisioner/Angket (Kuantitatif) 
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PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

A. Bahasa 

Proposal Skripsi ditulis dengan memakai bahasa Indonesia sesuai 

dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kata-kata asing harus 

dialih bahasakan dengan mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia 

yang sesuai, kecuali belum ada padanan kata yang tepat atau padanan kata 

tersebut terlalu panjang. Beberapa contoh kata yang baku antara lain 

adalah sebagai berikut: 

 Baku                          Tidak baku 

- Analisis - Analisa 

- Apotek - Apotik 

- Doa - Do‟a 

- Februari - Pebruari 

- Hipotesis - Hipotesa 

- Risiko - Resiko 

- dan lain-lain - dan lain-lain 

 

B. Bahan yang Digunakan 

a. Kertas yang digunakan adalah kertas HVS putih ukuran A4 (210 

mm x 297 mm) berat 80 gram. 

b. Sampul depan (cover) menggunakan sampul kertas (hard cover) 

dengan bahan kertas buffalo atau linen warna BIRU. 

 

C. Jumlah Halaman  

Jumlah halaman untuk proposal skripsi minimal 15 halaman, tidak 

termasuk bagian awal (pendahuluan) dan bagian akhir (penutup).  

 

 

Pengetikan 

Margin 

Batas teks di dalam setiap lembar kertas diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Tepi atas : 4 cm dari tepi kertas 
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Tepi kiri : 4 cm dari tepi kertas 

Tepi bawah : 3 cm dari tepi kertas 

Tepi kanan : 3 cm dari tepi kertas 

Cara Pengetikan 

 Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak 

diperkenankan bolak-balik. 

 Naskah diketik dengan menggunakan komputer dengan jenis huruf 

Times New Roman ukuran 12 CPI (Character per Inch). 

 Pencetakan dokumen menggunakan tinta hitam. 

 Penggandaan dengan fotocopy harus menggunakan kertas dengan 

ukuran yang sama. 

Spasi 

 Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah dua 

spasi. 

 Jarak antara judul bab dengan teks pertama (judul bab dengan sub 

bab) yang ditulis adalah empat spasi. 

 Jarak antara sub bab dengan baris pertama teks adalah dua spasi. 

 Jarak antara baris terakhir dengan sub bab adalah empat spasi. 

 Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, diagram atau 

judulnya sebanyak tiga spasi. 

 Alinea baru diketik menjorok ke dalam sebanyak lima ketukan dari 

margin kiri teks. Jarak antara alinea yang satu dengan yang lain 

adalah dua spasi 

 Sub Bab baru selalu dimulai di halaman baru. 

 

 

Kutipan 

 Sistem pengutipan menggunakan Metode Turabian, yaitu footnote 

(catatan kaki). 

 Catatan untuk buku 

Catatan terhadap buku harus meliputi infromasi berikut: 

Nama (para) pengarang 

Judul dan sub-judul (kalau ada) 

Nama editor, pengumpul, penterjemah (kalau ada) 
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Jumlah edisi 

Nama seri dari buku, dengan jilid atau nomor seri 

Fakta penerbitan yang terdiri dari 

Tempat penerbitan 

Nama penerbit 

Tahun penerbitan 

Nomor halaman yang dikutip.  

Dalam catatan, unsur-unsur di atas dipisahkan oleh tanda 

koma, sedangkan fakta penerbitan pakai tanda kurung 

(parenthesis). Koma sebelum fakta penerbitan diganti tanda 

kurung. 

 1Bruce Mitchell dkk., Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 299. 

 2Pahrudin HM, „Penetrasi Kapital dan Dampaknya Terhadap Petani 

Karet Tabir Ilir Jambi dalam Perspektif Teori Skeptis Globalisasi‟, 

Disertasi Tidak Diterbitkan, Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016. 

Judul 

 Tiap judul di halaman baru dengan huruf kapital ditempatkan di 

tengah, tidak diakhiri dengan titik dan tidak diberi garis bawah. 

 Judul atau tajuk yang dimaksud antara lain sebagai berikut: 

1. COVER 

2. LEMBAR JUDUL 

3. LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 

4. DAFTAR ISI 

5. DAFTAR PUSTAKA 

6. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Penomoran Bab 

 Nomor bab menggunakan angka romawi kapital dan diketik di 

tengah (center). 

 Nomor anak bab menggunakan angka arab, diketik pada margin 

sebelah kiri. 

 Penomoran anak bab dan paragraf disesuaikan dengan nomor bab. 
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Penomoran Halaman 

Halaman bagian awal 

 Halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing tidak diberi 

nomor halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan 

halaman ii (nomor halaman tersebut tidak diketik, hanya 

diperhitungkan). 

 Nomor halaman diletakkan pada lajur atas sebelah kanan 

berjarak tiga spasi dari margin atas (baris pertama teks pada 

halaman itu) dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan 

margin kanan teks. 

 Pada setiap halaman yang bertajuk atau sub bab baru nomor 

halaman diletakkan pada lajur bawah persis di tengah-tengah 

berjarak tiga spasi dari margin bawah. 

 

 Sampul luar 

Warna sampul adalah BIRU Penulisan  dan penempatn judul 

proposal skripsi, anak judul, tulisan PROPOSAL SKRIPSI, nama dan 

NIM mahasiswa, simbol atau lambang diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

» Judul dan anak judul 

Penulisan judul dan anak judul diatur sebagai berikut: 

 Judul skripsi ditulis di baris paling atas dengan huruf kapital 

semua dengan jarak dengan tepi atas kertas sekurang-

kurangnya 6 cm. 

 Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan 

ukuran huruf sebesar 14 CPI. 

 Judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau lebih dengan 

pemotongan judul yang logis sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia. Jarak antara kedua baris judul diatur agak rapat 

(satu spasi). 

- Anak judul (kalau ada) ditulis di bawah judul dengan huruf 

kapital semua yang lebih kecil dari huruf judul (ukuran 12 CPI). 
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- Anak judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau lebih 

dengan pemotongan judul yang logis sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia. Jarak antara kedua baris judul diatur agak 

rapat (satu spasi). 

- Judul maupun anak judul tidak diakhiri dengan tanda titik (.). 

» Tulisan PROPOSAL SKRIPSI 

- Tulisan PROPOSAL SKRIPSI ditulis dengan huruf kapital semua 

diletakkan di tengah dengan jenis dan besar yang sama dengan 

judul. 

- Letak tulisan PROPOSAL SKRIPSI sekitar 2,5 cm dari anak judul, 

kalau tidak ada anak judul letaknya sekitar 5 cm dari baris judul 

yang paling bawah. 

- Di bawah tulisan PROPOSAL SKRIPSI dengan jarak sekitar 1 cm 

dicantumkan kalimat penjelasan sebagai berikut: 

- Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana 

» Simbol atau lambang Universitas Jambi 

Simbol atau lambang Universitas Jambi diletakkan di tengah. 

» Nama dan NIM mahasiswa 

- Nama mahasiswa ditulis dengan huruf kapital semua, diletakkan 

di tengah, dengan jenis dan ukuran yang sama dengan anak 

judul. 

- NIM mahasiswa ditulis dengan huruf kapital semua, diletakkan 

di tengah, di bawah nama mahasiswa, dengan jenis dan besar 

huruf yang sama dengan anak judul. Jarak baris NIM dengan 

nama mahasiswa adalah satu spasi. 

» Nama fakultas, universitas, kota dan tahun penyusunan 

Nama fakultas, universitas, kota dan tahun penyusunan ditulis 

dengan huruf kapital semua dengan jarak satu spasi. 

» Halaman judul (bagian dalam) 

Halaman judul (bagian dalam) disusun sama dengan halaman 

sampul luar tetapi dicetak di atas kertas A4 Putih ( 80 Gram ) 

» Halaman persetujuan 
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Bagian-bagian dalam halaman persetujuan adalah sebagai berikut: 

- Judul skripsi diketik dengan huruf kapital dengan jarak satu spasi.

- Baris sub judul diketik di bawah judul dengan jarak dua spasi dari

baris judul, diketik dengan huruf kecil kecuali tiap awal kata ditulis

dengan huruf kapital. Baris dalam sub judul (jika lebih dari satu

baris) diatur dengan jarak satu spasi.

- Nama mahasiswa diketik di bawah sub judul dan diketik dengan

huruf kapital.

- NIM, jurusan dan judul diketik di bawah nama mahasiswa dengan

spasi 1,5 spasi.

- Nama kota, tanggal, bulan dan tahun diketik rata kanan.

- Tulisan “Dosen Pembimbing I” dan “Dosen Pembimbing II” ditulis

rata kanan kiri (justify).
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PENDAHULUAN 

A. Pengertian

Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan 

hasil penelitian dan atau kepustakaan oleh mahasiswa sesuai dengan 

bidang studinya sebagai tugas akhir dari studi formalnya di Fakultas Ilmu 

Sosial dan IImu Politik Universitas Jambi. 

B. Tujuan

Tujuan dan kegunaan skripsi adalah menyajikan hasil temuan 

penelitian yang secara ilmiah berguna bagi perkembangan IPTEKS (Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Seni) atau kepentingan praktis. 

C. Karakteristik Skripsi

Skripsi yang disusun mahasiswa harus memiliki karakteristik sebagai

berikut: 

1. Merupakan hasil karya asli bukan jiplakan, baik sebagian maupun

keseluruhan.

2. Mempunyai manfaat teoritis dan atau praktis.

3. Obyektif, metodologis, sistematis dan komunikatif.

4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku.



34 

PARADIGMA PENELITIAN DAN SISTEMATIKA SKRIPSI 

A. Pendahuluan

Terdapat dua paradigma besar dalam penelitian, yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar 

dalam memandang suatu fenomena. Oleh karena itu perlu disusun suatu 

sistematika yang mampu mengakomodasi kedua pendekatan tersebut. 

B. Perbandingan dalam Proses Penelitian

Paradigma naturalistik atau kualitatif cenderung lebih cocok untuk jenis

penelitian eksploratif dan deskriptif yang tidak bersifat korelasional dalam arti 

menguji atau melihat kuatnya suatu hubungan dengan menggunakan 

instrumen tertentu, dalam hal ini rumus-rumus statistik. Sebaliknya, 

paradigma kuantitatif lebih cocok untuk jenis penelitian deskriptif dan 

eksplanasi yang bersifat korelasional dalam arti menguji atau melihat kuatnya 

suatu hubungan dengan instrumen tertentu. 

Gambaran tentang perbedaan-perbedaan dalam proses, metode dan 

makna konsep-konsep yang dikembangkan antara paradigma kualitatif dan 

kuantitatif ditunjukan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.  
Perbedaan dalam Proses, Metode dan Makna Konsep Paradigma 

Kualitatif dan Kuantitatif 

Kualitatif Kuantitatif 

Tujuan  Mengkonfirmasi dan
mengembangkan teori

 Memahami makna

 Menggambarkan realitas
secara utuh

 Menguji atau mentest teori

 Menggambarkan

hubungan antar variabel

 Mencari generalisasi yang
cenderung prediktif secara
deterministik

Desain  Umum

 Fleksibel

 Berkembang dalam

 Terinci dan spesifik

 Ditentukan pasti sejak
awal
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proses  Menjadi pegangan secara
berurutan

Instrumen 
penelitian 

 Peneliti sebagai
instrumen utama

 Buku catatan, tape
recorder

 Test, angket, skala

 Kalkulator, alat-alat bantu
lain

Teknik 
penelitian 

 Observasi, partisipasi

 Diutamakan wawancara
terbuka

 Survey, eksperimen

 Wawancara berstruktur

Sampel  Kecil, tidak ditentukan
lebih dahulu

 Non representatif

 Purposif

 Besar

 Representatif

 Random

Data  Deskriptif

 Dokumen pribadi,
catatan lapang, ucapan
informan, dokumen

 Kuantitaf

 Hasil pengukuran berdasar
variabel yang
dioperasionalkan dengan
instrumen

Analisis  Terus-menerus sejak
awal sampai akhir
penelitian

 Induktif

 Mencari pola, model dan
pemahaman

 Akhir setelah
pengumpulan data selesai

 Deduktif

 Menggunakan statistik

Hubungan 
dengan 
informan 
atau 
responden 

 Empati, akrab

 Kedudukan
sederajat/sama

 Jangka waktu lama

 Berjarak, bisa tidak
dengan kontak langsung

 Peneliti dan subyek

 Jangka waktu pendek

Nilai-nilai  Value bound: nilai akan
punya dampak dan
harus dipahami dan
diperhitungkan dalam
penelitian dan laporan

 Value free: nilai dapat
dikontrol dengan metode
yang tepat dan prosedur
yang logis

Fokus  Holistic: suatu
gambaran total dan
lengkap harus ada

 Particularistic: variabel
diseleksi dan ditentukan

Orientasi  Discovery: teori dan
hipotesis muncul dari
data yang dikumpulkan

 Verification: meneliti
hipotesis yang telah
ditentukan

Sumber: Denzin & Lincoln (2009), Moleong (2002), Taniredja (2014). 

C. Beberapa Pertanyaan Seputar Penelitian Kualitatif

Kebingungan tentang perbedaan antara pendekatan kualitatif dan

kuantitatif seringkali memunculkan berbagai pertanyaan. Beberapa 

pertanyaan yang sering muncul antara lain adalah sebagai berikut: 
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Apakah penelitian kualitatif dapat menghasilkan generalisasi? 

Menurut paradigma posivistik atau kuantitatif, generalisasi berarti 

menemukan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang dapat 

menjangkau semua kasus. Pada praktiknya, generalisasi dalam arti bebas dari 

konteks dan waktu sebagaimana yang digunakan dalam paradigma posivistik 

(kuantitatif) dapat dikatakan sangat sukar untuk dicapai. 

Dalam penelitian kualitatif generalisasi dapat diartikan apakah hasil 

penelitian dapat diaplikasikan dalam situasi di luar kasus yang diselidiki. Jika 

demikian, maka penelitian tersebut dapat menghasilkan generalisasi. Atau 

dengan kata lain, jika hasil penelitian itu berguna dan dapat dipakai oleh 

orang lain dalam situasi lain yang dihadapi dan menghasilkan temuan yang 

applicable. Dengan demikian, penelitian kualitatif generalisasinya ditentukan 

oleh taraf aplikasinya. 

Dapatkah penelitian kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan? 

Kemungkinan tersebut ada jika masalah yang akan digali mengandung 

aspek kualitatif dan kuantitatif, namun demikian sebaiknya tidak 

menggunakan kedua paradigma tersebut secara bersamaan. Hal-hal yang 

mengandung aspek kuantitatif sebaiknya dikerjakan sesuai dengan desain dan 

pola kuantitatif. 

Apakah penelitian kuantitatif menguji pengaruh antar variable? 

Penelitian kualitatif memandang suatu fenomena sosial sebagai suatu 

kesatuan yang holistik atau utuh, sehingga tidak melakukan uji terhadap 

seseuatu secara terpisah. Kata pengaruh cenderung untuk menunjukan 

adanya dua variable atau atribut atau dimensi yang terpisah. Paradigma 

kualitatif tidak memisah-misahkan dimensi-dimensi penelitian kedalam suatu 

unit secara deterministik. Paradigma kualitatif cenderung membahasakan 

pengaruh sebagai keterkaitan, karena penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memperoleh makna dari pola-pola atau interaksi suatu fenomena tertentu 

melalui interpretasi terhadap informasi yang diperoleh. 

Hubungan antar variable atau dimensi dalam penelitian kualitatif  

dideskripsikan dalam keterkaitan. Sedangkan ukuran kuat atau lemahnya 
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hubungan antar dimensi dapat diperoleh dengan cara “emic” yaitu pernyataan-

pernyataan dari informasi terhadap hubungan antar dimensi yang dipelajari 

dan bukan dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang 

dioperasionalkan melalui angket atau kuesioner. 

 

Apakah penelitian kualitatif boleh menggunakan angka-angka?   

Data atau informasi merupakan bagian dari sumber untuk dianalisis 

dalam suatu penelitian. Data atau informasi dapat berupa angka-angka atau 

pernyataan-pernyataan yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat. Data 

angka-angka baik data primer maupun sekunder dalam penelitian kualitatif 

dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Angka-

angka yang tidak diperbolehkan dalam penelitian kualitatif adalah angka-

angka dari hasil manipulasi terhadap pertanyaan yang diajukan, atau 

mengkuantifikasikan data kualitatif yang dengan sengaja disiapkan untuk 

diuji dengan rumus-rumus statistik. 

Data angka-angka dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel prestasi 

suatu kegiatan, atau tabel frekwensi atau jenis data angka-angka dalam 

satuan-satuan tertentu seperti uang, kilogram dan lainya, yang diperoleh 

secara alami atau murni dan diperlukan dalam proses analisis untuk 

interprestasi lanjut. 

 

D. Sistematika Skripsi 

 Skripsi secara umum terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 

utama (tubuh) dan bagian akhir. Bagian awal meliputi cover, lembar judul, 

lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, lembar persembahan 

(bila ada), lembar motto, pernyataan keaslian tulisan, abstract, intisari, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

Bagian utama meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Sedangkan 

bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, curiculum 

vitae, dan surat keterangan telah melaksanakan penelitian. 

 

A.  Sistematika Penulisan Penelitian Kualitatif 
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Sistematika penulisan skripsi mahasiswa yang menggunakan pendekatan 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

Cover; 

Lembar Judul; 

Lembar Persetujuan Pembimbing; 

Lembar Pengesahan; 

Lembar Persembahan (bila ada); 

Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan (Bermaterai 6.000) 

Lembar Motto; 

Abstract.  

Intisari 

Kata Pengantar; 

Daftar Isi; 

Daftar Tabel; 

Daftar Gambar; 

Daftar Lampiran. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian. 

1.2 Perumusan Masalah. 

1.3 Tujuan Penelitian. 

1.4 Manfaat Penelitian. 

1.5 Landasan Teori  

1.6 Kerangka Pikir 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1.7.2 Lokasi / Objek Penelitian. 

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian. 

1.7.4 Teknik Penentuan Informan. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data. 

1.7.6 Teknik Analisis data 

1.7.7 Keabsahan Data (Triangulasi Data) 
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BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

2.1 Deskripsi/Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Temuan Data 

3.2 Analisis/Pembahasan 

BAB IV PENUTUP 

4.1  Kesimpulan. 

4.2  Saran. 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran : 

1. Daftar Pedoman Wawancara 

2. Data Sekunder Hasil Survey atau Studi Lapangan 

3. Curriculum Vitae Peneliti 

4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian. 

 

B.  Sistematika Penulisan Penelitian Kuantitatif 

Sistematika penulisan skripsi mahasiswa yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif adalah sebagai berikut: 

Cover  

Lembar Judul 

Lembar Persetujuan Pembimbing 

Lembar Pengesahan 

Lembar Persembahan (bila ada) 

Lembar Motto 

Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan (Bermaterai 6.000) 

Abstract.  

Intisari  

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 
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Daftar Lampiran 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian. 

1.2 Perumusan Masalah. 

1.3 Tujuan Penelitian. 

1.4 Manfaat Penelitian. 

1.5 Landasan Teori 

1.5.1 Konsep Teori (Variabel Y) 

1.5.2 Konsep Teori (Variabel X) 

1.5.3 Defenisi Konseptual dan Operasional 

1.6 Hubungan Antar Variabel   

1.7 Kerangka Konseptual 

1.8 Hipotesis 

1.9 Metode Penelitian 

1.9.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1.9.2 Lokasi / Objek Penelitian. 

1.9.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

1.9.4 Sumber Data 

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data 

1.9.6 Teknik Analisis data 

 

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

      2.1 Deskripsi/Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Deskripsi Responden 

3.1.2 Deskripsi Variabel 

3.1.3 Pengujian Hipotesis dan Validitas 

3.2  Interpretasi (Pembahasaan) 

 

BAB IV PENUTUP 
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4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran : 

1. Daftar Kuesioner Penelitian 

2. Daftar Rekapitulasi Kuesioner 

3. Hasil Pengolahan Data Statistik (SPSS) 

4. Curiculum Vitae 

5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
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BAGIAN-BAGIAN SKRIPSI  

PENDEKATAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF 

 

A.  BAGIAN AWAL 

Bagian awal meliputi cover, lembar judul, lembar persetujuan 

pembimbing, lembar pengesahan, lembar persembahan (bila ada), lembar 

motto, abstract, intisari, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

 

1. Cover 

Cover (halaman sampul) memuat tentang judul skripsi, maksud 

penyusunan skripsi, logo Universitas Jambi, nama mahasiswa, Nomor 

Induk Mahasiswa (NIM), lembaga pendidikan yang dituju dan tahun 

pengajuan atau penyusunan. Warna sampul  BIRU. 

 

2. Judul 

Judul penelitian adalah kalimat yang judul harus dibuat secara singkat, 

jelas dan mencerminkan permasalahan yang diteliti. Pada umumnya judul 

ditetapkan setelah diketahui seluk beluk persoalan sesudah mengadakan 

orientasi literatural maupun empiris. Pada saat memilih judul perlu 

memperhatikan dua hal, yaitu kesesuaian dengan isi kegiatan, baik kualitas 

maupun kuantitas. 

- Kesesuaian kualitas berarti kesesuaian dalam corak dan hakikat 

permasalahan. 

- Kesesuaian kuantitas berarti kesesuaian antara luas wilayah yang 

dinyatakan dalam judul dengan wilayah kegiatan dan uraian dalam 

laporan. 

- Kata-kata yang digunakan untuk suatu judul adalah kata-kata yang 

jelas, tandas, literer, singkat, deskriptif, informatif dan tidak dalam 

bentuk kata tanya. Kata-kata yang kabur, terlalu puitis, bombastis 

hendaknya dihindarkan. Demikian pula kalau mungkin 

menghindarkan kalimat yang lebih dari satu. 
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- Diketik menggunakan huruf kapital (khusus yang sub judul huruf yang 

digunakan harus lebih kecil dibandingkan judul utama) 

 

3. Maksud Penyusunan Skripsi. 

Maksud Penyusunan Skripsi adalah untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

Contoh :  Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar 

Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu 

Pemerintahan atau Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jambi. 

 

4. Logo Universitas Jambi. 

Lambang atau simbol lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan, yaitu 

Universitas Jambi. 

 

5. Nama Mahasiswa. 

Nama Mahasiswa hendaknya ditulis secara lengkap dan tidak boleh 

disingkat. 

 

6. Nomor Induk Mahasiswa (NIM). 

Nomor Induk Mahasiswa ditulis di bawah nama mahasiswa. 

 

7. Lembaga pendidikan yang dituju dan tahun pengajuan atau 

penyusunan. 

Lembaga pendidikan yang dituju adalah PROGRAM STUDI ILMU 

POLITIK/PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN/MANAJEMEN 

SUMBERDAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN 

ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAMBI. Di bawahnya ditulis tahun pengajuan 

atau penyusunan skripsi. 

 

8. Lembar Judul 

Lembar judul disusun sama seperti halaman cover, tetapi ditulis di atas 

kertas A4 Putih Ukuran 80 Gram (lihat lampiran 1). 
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9. Lembar Persetujuan Pembimbing 

Lembar persetujuan pembimbing merupakan halaman yang menyatakan 

bahwa pembimbing menyetujui skripsi mahasiswa untuk maju ujian. 

Lembar persetujuan pembimbing berisi nama mahasiswa, NIM., jurusan, 

judul skripsi, tempat dan tanggal persetujuan, nama dosen pembimbing 

serta tanda tangan pembimbing. 

 

10. Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan merupakan halaman yang menyatakan bahwa skripsi 

mahasiswa yang bersangkutan telah diuji dan dipertahankan di depan tim 

penguji.  

 

11. Lembar Persembahan (bila ada) 

Lembar persembahan adalah halaman yang memuat nama atau pihak 

kepada siapa skripsi tersebut dipersembahkan. Lembar persembahan 

bersifat pribadi dan bukan suatu keharusan. 

 

12. Lembar Motto 

Lembar motto memuat semboyan, slogan, atau prinsip hidup penulis. 

Pernyataan motto dapat diambil dari berbagai sumber, misalnya buku atau 

kitab suci. 

 

13. Abstract dan Intisari 

Abstract dan Intisari merupakan ringkasan dari isi skripsi yang disusun 

secara padat dan lengkap dalam Bahasa Inggris (Abstract) dan Bahasa 

Indonesia (Intisari) serta terdiri dari 250-300 kata dengan 3-5 kata kunci 

(keyword). Hal-hal yang harus dimuat dalam Abstract dan Intisari adalah 

latar belakang masalah, teori/konsep, hipotesis (jika ada), metode 

penelitian, teknik analisis data dan hasil penelitian. Ditulis dalam satu 

paragraf dengan jarak satu spasi.  

 

14. Kata Pengantar 

Kata Pengantar adalah halaman yang mengantarkan pembaca pada 

masalah yang akan ingin dicari jawabannya, proses penulisan skripsi dan 
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keterbatasan skripsi. Kata pengantar juga memuat ucapan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. 

Tidak ada uraian yang sifatnya ilmiah dalam kata pengantar.  

 

15. Daftar Isi 

Daftar isi merupakan kerangka seluruh isi skripsi yang menunjukkan bab, 

sub bab dan halaman.  

 

16. Daftar Tabel 

Daftar tabel memuat judul seluruh tabel yang ada dalam skripsi berikut 

nomor halamannya. Judul daftar tabel diketik dengan huruf kapital, 

diletakkan di tengah atas (center), dicetak tebal (bold), dan tidak diakhiri 

dengan tanda titik. Judul tabel yang lebih dari satu baris diketik dengan 

jarak satu spasi, sedangkan jarak antara judul tabel adalah dua spasi.  

 

17. Daftar Gambar 

Daftar gambar memuat judul atau nama seluruh gambar yang ada dalam 

skripsi berikut nomor gambar dan nomor halamannya. Tata cara penulisan 

daftar gambar sama dengan penulisan daftar tabel.  

 

18. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat judul seluruh lampiran yang ada dalam skripsi 

berikut nomor lampiran dan nomor halamannya. Tata cara penulisan 

daftar lampiran sama dengan penulisan daftar gambar/tabel.  

 

19. Lembar Pembatas Setiap Bab 

Sebagai pembeda setiap bab, harus ada pembatas berupa lembaran kosong   

 

B. BAGIAN UTAMA 

Bagian utama skripsi meliputi  Pendahuluan, Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, dan Penutup. 

 

 

 



46 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Bab Pendahuluan memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, landasan teori, kerangka 

pikir/konseptual, hipotesis dan metode penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang penelitian merupakan hantaran menuju masalah atau 

permasalahan yang ingin diteliti atau dijawab melalui penelitian. Latar 

belakang penelitian berisikan: 

 Mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang pemilihan 

topik penelitian,  termasuk SIGNIFIKANSI PEMILIHAN TOPIK 

PENELITIAN tersebut; penelitian dapat diangkat dari 

gejala/permasalahan empiris dan/atau permasalahan teoretis. 

 Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan 

dalam PETA KEILMUAN yang menjadi perhatian peneliti; 

menunjukkan minimal 2 PENELITIAN-PENELITIAN TERDAHULU 

yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Penelitian 

Terdahulu merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang serupa, meskipun 

berbeda variabel dan obyek. Penjabaran penelitian terdahulu 

hendaknya memuat secara lengkap dan singkat dari judul, variabel, 

metodologi, sampai dengan hasil penelitian. Maksud dari 

penggunaan penelitian terdahulu sebagai referensi adalah untuk 

mempelajari pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan, apa 

yang dihasilkan penelitian terdahulu dan sekaligus untuk 

menghindari kesalahan yang dihadapi oleh peneliti terdahulu. 

Deskripsi tentang penelitian terdahulu ini sebaiknya mampu 

memilahkan perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti, baik 

dari landasan teori, metodologi yang dilakukan, jenis penelitian, 

lokasi dan sebagainya.  
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 Latar belakang penelitian memuat tentang APA YANG DIKETAHUI 

sehubungan dengan topik penelitian, ALASAN-ALASAN mengapa 

penelitian tersebut menarik untuk diteliti, serta menjelaskan APA 

YANG HENDAK DICARI sehubungan dengan penelitian tersebut. 

Dalam sub bab ini yang perlu digarisbawahi adalah harus dibedakan 

antara pengertian masalah dan pengertian permasalahan. Masalah 

adalah penyimpangan antara harapan, rencana, target atau standar 

dengan kenyataan atau realisasi sehingga suatu masalah harus didukung 

dengan data-data empirik. Sedangkan permasalahan adalah suatu 

pertanyaan atau pernyataan tentang kondisi atau gejala yang ingin 

dijawab dengan data empirik (hasil penelitian) yang timely (tepat waktu), 

up to date (mutakhir), reliable, obyektif,  dan relevan. 

Dalam menyusun latar belakang masalah sebaiknya mahasiswa 

menggunakan teknik segi tiga terbalik artinya bahwa dimulai dengan 

masalah secara umum (tingkat nasional) dan berlanjut pada  yang lebih 

lebih sempit (tingkat provinsi) berlanjut skala regional (tingkat kab./kota) 

dan berujung pada obyek yang diteliti. Jika di mulai dengan 

perkembangan teori maka dimulai dengan teori umum (grand theory) dan 

dilanjutkan perkembangannya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun latar belakang 

masalah penelitian: 

 Tidak muluk-muluk sehingga jauh dari konteks permasalahannya; 

 Berorentasi pada profesi, fungsi, dan program studi penyusun 

usulan penelitian; 

 Berorentasi pada maksud dan konteks penelitian yang akan 

dilakukan; 

 Disusun atau disajikan secara sistematis, ringkas, dan terarah 

pada suatu permasalahan yang akan dilakukan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu penjabaran terhadap masalah-

masalah yang diungkapkan secara konkret dengan didukung oleh bukti-

bukti empiris (misal: tabel-tabel, grafik-grafik, dan lain-lain) untuk 
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menyatakan letak permasalahannya dan merumuskannya dengan kalimat 

tanya. 

Ciri-ciri rumusan masalah yang baik adalah : 

a) Ringkas, jelas dan sederhana 

b) Memungkinkan untuk dijawab atau diuji secara ilmiah 

c) Dalam bentuk kalimat pertanyaan 

d) Menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih 

Contoh: 

1. Permasalahan Deskriptif 

Permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan 

dengan variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan dan 

menghubungkan antar variabel. 

1.1 Seberapa tinggi produktivitas kerja karyawan Pemda ? 

1.2 Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap Program BPJS ? 

2. Permasalahan Komparatif 

2.1 Apakah ada perbedaan kinerja pegawai sebelum dan selama 

kepemimpinan Fasha di Kota Jambi ? 

2.2.Apakah ada perbedaan persepsi antara pengusaha dengan ibu 

rumah tangga terhadap kebijakan kenaikan BBM ? 

2.3.Apakah ada perbedaan produktivitas antara pegawai pria dan 

wanita ? 

3. Permasalahan Asosiatif 

Permasalahan asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang 

bersifat menghubungkan antara dua variabel atau lebih. 

a. Hubungan Simetris 

Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel 

atau lebih yang bersifat kebersamaan. 

Contoh: 

 Adakah hubungan antara tingkat pemahaman politik 

masyarakat dengan partisipasi pemilik di Pilkada Provinsi 

Jambi? 

 Adakah hubungan antara tingkat kehadiran dengan kinerja 

pegawai di Kecamatan Alam Barajo? 

b. Hubungan Kausal 
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Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebat akibat. 

Jadi, ada variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dan 

variabel dependent (variabel yang dipengaruhi). 

Contoh: 

 Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi 

dalam pilkada? 

 Seberapa besar pengaruh kesamaan agama dan etnis 

terhadap keterpilihan kandidat dalam pilkada ? 

c. Hubungan Interaktif 

Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. 

 Hubungan antara tingkat pendidikan dengan kekayaan. 

Tingginya tingkat pendidikan dapat dipengaruhi kekayaan, 

sebaliknya orang yang kaya akan cenderung dapat memiliki 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

 Hubungan antara motivasi dengan prestasi. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan tentang apa yang 

hendak dicari secara kronologis sesuai dengan masalah yang hendak 

dipecahkan. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan 

masalah. Sebagai contoh kalimat-kalimat yang terdapat pada tujuan ini 

adalah: 

 Untuk mengidentifikasikan ................... 

 Untuk mendeskripsikan ........................ 

 Untuk mengetahui ............................. 

 Untuk menjelaskan ............................ 

 Untuk menemukan ............................. 

 Untuk menganalisis ............................ 

 Untuk mengambarkan ......................... 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Mengungkapkan secara spesifik manfaat yang akan dicapai dari: 

 Aspek teoretis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoretis 

apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. 
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 Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa 

yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan 

penelitian ini. 

 

1.5. Landasan Teori 

Landasan Teori mengemukakan tentang teori-teori atau temuan ilmiah 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hubungan ini 

pemilahan bahan pustaka harus didasarkan pada dua kriteria, yaitu 

prinsip kemutakhiran dari perkembangan ilmu dan literatur serta prinsip 

relevansi dengan topik yang diteliti.  

Dalam membuat landasan teori ada hal-hal yang harus di perhatikan : 

 Peneliti harus memahami masalah penelitian yang dirumuskan 

 Pencarian teori-teori yang bisa memayungi masalah penelitian yang 

telah dirumuskan 

 Harus banyak membaca sumber pusataka (literatur) sehingga 

menemukan teori yang bisa menjawab masalah penelitian 

 Jika teori yang dibutuhkan telah ditemukan, maka masalah yang 

telah dirumuskan bisa terjawab dengan berpedoman pada teori 

yang telah dipilih sebelumnya. 

Setiap penelitian ilmiah akan bersandar dan bergantung pada 

kepustakaan. Hasil penelitian belum bersifat final, artinya masih terbuka 

kesempatan bagi orang lain untuk mengoreksi dan perlu menguji kembali 

hasilnya sehingga mencapai kesempurnaan. 

Fungsi pemeriksaan tulisan (kepustakaan) ini : 

 Memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti 

sehingga dapat melakukan kontrol 

 Menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan 

pemikiran peneliti 

 Mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga 

memudahkan perumusan hipotesisnya 

 Menghindari terjadinya pengulangan penelitian demi penghematan 

waktu, tenaga dan biaya. 



51 
 

Dalam menjelaskan landasan teori, yang lebih dahulu dijelaskan adalah 

variabel Depend (Y, terikat) dan selanjutnya variabel Independen (x, 

bebas). 

 

1.6 Hubungan antar Variabel X dan Variabel Y 

Menjelaskan teori yang berhubungan dengan pengaruh atau hubungan 

antara variabel independen (X/bebas) dan variabel depend (Y/terikat). 

Sehingga secara jelas tergambar tentang teori yang digunakan, karena 

dalam penelitian kuantitatif sebenarnya membuktikan atau menguji 

pengaruh atau hubungan. 

 

1.7 Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya 

secara teoritis dan dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan 

secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian. Skema tersebut menjelaskan mekanisme faktor-faktor yang 

timbul secara singkat. Dengan demikian gambaran jalanya penelitian 

secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran Akuntabilitas Politik DPRD dalam Menggunakan Hak Menentukan 

Anggaran Belanja DPRD  

 

 

 

 

 

ADMINISTRASI PUBLIK 

NPS, New Governance 

GOOD GOVERNANCE 

REFORMASI 
KELEMBAGAAN : 

Desentralisasi dan 
Otoda 

PENGUATAN DPRD : 
Posisi, hak dan 
Kewengan DPRD 

 

LOCAL GOOD 
GOVERNANCE 

AKUNTABILITAS DPRD 
dlm menentetapkan 

AB DPRD 

REFORMASI MANAJEMEN 
Manajemen Baru Keuangan 

Publik 

KEUANGAN DPRD 
Pendekatan Anggaran 

Berbasis Kinerja 

MODEL AKUNTABILITAS POLITIK DPRD DALAM MENGGUNAKAN HAK 
MENENTUKAN ANGGARAN BELANJA 

AKTIVITAS FUNGSIONAL  
AKUNTABILITAS DPRD 

- Informasi 
- Action 
- Response 

PENDEKATAN AKUNTABILITAS : 
- Akuntabilitas  Prosedur 
- Akuntabilitas Proses 

- Akuntabilitas Produk 

INDIKATOR UTAMA  
- Legitimasi 
- Keterbukaan 
- Kualitas Moral 
- Responsivitas 
- Efek. & Efisiensi 
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1.8 Hipotesis 

Hipotesis merupakan tesis (kesimpulan) yang hipo (tarafnya rendah). Jadi 

hipotesis merupakan kesimpulan yang tarafnya rendah. Hipotesis disebut 

juga “Kesimpulan teoritik” karena belum diuji oleh kenyataan empirik. 

Jadi hipotesis bisa bersumber dari kesimpulan kajian terhadap teori, 

hasil perenungan berdasarkan informasi yang terbatas atau “murni” hasil 

perenungan. 

 

Fungsi Hipotesis 

Hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan 

yang sedang dihadapi. Hipotesis akan merupakan pengarah dalam 

penelitian, maka tujuan penelitian jelas akan menguji hipotesis. Data 

digali untuk menguji (bukan membuktikan; membuktikan bisa 

menimbulkan “kerancuan” mencari data mendukung saja). Kesimpulan 

akan menyatakan apakah hipotesis itu benar atau salah. 

Model hipotesis adalah penyederhanaan hubungan antar variabel yang 

diasumsikan oleh peneliti dalam bentuk gambar atau bagan. 

Rumusan Hipotesis  

 Hipotesis dirumuskan dalam kalimat berita, bukan dari kalimat 

tanya. 

 Hipotesis harus jelas tidak bermakna ganda 

 Hipotesis dirumuskan secara operasional sehingga memudahkan 

pengujiannya. (Hipotesis yang berbunyi “laku penampilan guru  

yang baik berpengaruh terhadap prestasi belajar murid” kurang 

operasional dibandingkan misalnya „Sikap guru yang demokratis 

akan berpengaruh terhadap prestasi belajar murid”). 

Hipotesis pada umumnya dinyatakan dalam bentuk hipotesis penelitian 

(research hypotesis) atau H1 dan hipotesis nol (null hypotesis) atau H0. 

Hipotesis penelitian disebut juga Hipotesis alternatif adalah pernyataan 

atas apa yang diharapkan akan terjadi. Hipotesis nol adalah 

memungkinkan tidak adannya perubahan. Misalnya “tidak ada hubungan 

..”, “tidak ada perubahan ...”, tidak ada pengaruh” dan lain-lain. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji 

hipotesis. Hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan tsb 
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menentukan apakah hipotesis yang telah dibuat akan diterima atau 

ditolak. Jika analisis tidak secara jelas menyatakan hipotesis yang 

dimaksud  melainkan hanya menolak atau menerima hipotesis maka 

hipotesis yang dimaksud itu berhubungan dengan hipotesis nol. Jadi, 

apabila hipotesis ditolak (tentu yang dimaksud hipotesis nul) maka 

alternatifnya menerima hipotesis penelitian. 

  

1.8. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian memuat tentang jenis penelitian yang digunakan dan 

alasan menggunakan jenis penelitian tersebut. 

Terdapat banyak sekali jenis penelitian yang dapat dilihat menurut 

klasifikasinya, yaitu antara lain: 

Tabel: Jenis-jenis Penelitian 

No. Penelitian Menurut Jenis 

1. Kegunaan  Penelitian dasar/murni 

 Penelitian terapan/praktis 

2. Bidang  Penelitian ekonomi 

 Penelitian bisnis 

 Penelitian pemasaran 

 Penelitian biologi 

 Penelitian lain-lain 

3. Sasaran  Penelitian pemecahan masalah 

 Penelitian identifikasi masalah 

4. Tujuan  Penelitian penjajagan 

 Penelitian deskriptif 

 Penelitian inferensi 

5. Tempat  Penelitian laboratorium 

 Penelitian pustaka 

 Penelitian lapangan 

6. Tingkat analisisnya  Penelitian menguraikan 

 Penelitian pembuktian 

 Penelitian solusi 

7. Pengambilan kesimpulan  Penelitian deduktif 

 Penelitian induktif 

8. Pendekatan  Survey 

 Ex post facto 

 Eksperimen 

 Naturalistik 

 Policy research 

 Action research 
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 Evaluasi 

 Sejarah 

 Dan lain-lain  Dan lain-lain 

          Sumber: Sugiyono (1999), Taniredja (2014). 

 

1.9. Lokasi Penelitian 

Peneliti harus mengenali dengan baik lokasi atau objek yang nantinya 

dipilih sebagai lokasi atau objek penelitian. Karenanya, pada bagian ini 

peneliti harus mengemukakan ALASAN YANG BERSUMBER DARI DATA 

ILMIAH memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian (justifikasi 

ilmiah), dibandingkan lokasi lainnya. Jadi, lokasi penelitian dipilih bukan 

karena tempat asal peneliti, tempat kerja, dan lain sebagainya. Perlu 

dijelaskan pula secara rinci alamat atau tempat obyek pelaksanaan 

penelitian. 

 

1.10. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi studi dalam penelitian digunakan batasan masalah 

yang disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian mengungkapkan 

data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah 

dan memperluas dan menggeser fokus penelitian. 

Fokus penelitian ini secara tersurat berisi mengenai definisi operasional 

yang digunakan dalam penelitian, dimana terdapat indikator-indikator 

(dimensi) penelitian. Secara langsung indikator-indikator (dimensi) ini 

akan mampu menyaring berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang diangkat sekaligus sebagai upaya 

pengukuran atas fenomena yang ada. Perlu disadari dalam penelitian 

kualitatif, fenomena sosial yang dinamis akan mampu menggeser 

beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga pergeseran 

variabel ini akan pula menggeser indikator-indikator yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

1.11. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel 

Variabel adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor, atau 

ukuran yang berbeda untuk unit observasi atau ukuran yang berbeda 
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untuk unit observasi atau individu yang berbeda. Variabel adalah konsep 

yang diberi lebih dari satu nilai. Konsep adalah abstaksi mengenai 

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karakteristik kejadian keadaan kelompok atau individu tertentu.  

Variabel Operasional dimaksukan untuk menjelaskan makna variabel 

yang sedang diteliti.  Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang 

memberikan cara mengukur suatu variabel.  

Bagian ini merupakan penjabaran tentang variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian beserta indikator-indikatornya yang akan 

diukur. Pada bagian ini juga memuat tentang skala data (nominal, 

ordinal, interval atau rasio), dan skala pengukuran (Likert, Semantic 

Differential, Guttman dan lain-lain) yang digunakan dalam penelitian. 

Penggunaan jenis skala disesuaikan dengan obyek penelitian. 

 

1.12. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menunjukkan seluruh subyek dan obyek penelitian yang dapat 

berupa orang, data atau peristiwa-peristiwa yang memiliki karakteristik 

tertentu sesuai tujuan/fokus diteliti. Sampel adalah sebagian dari 

populasi penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik-teknik tertentu. 

Sumber data  yang berupa orang (manusia) dikenal dengan istilah 

RESPONDEN. 

Dalam bagian ini perlu dijelaskan teknik pengambilan sampel (stratifikasi, 

randomisasi, kerangka sampel, unit sampel, ukuran sampel) secara jelas 

akan memudahkan penilaian representativitas sampel yang turut 

berpengaruh pada akurasi hasil penelitian. 

 

1.13. Sumber Data 

Sumber data mengemukakan tentang sumber data yang dipergunakan 

dalam kegiatan penelitian. Sumber data dapat berupa sumber data primer 

dan sekunder. Data primer biasanya menggunakan instrumen (alat) 

penelitian yang biasa meliputi: pedoman observasi, pedoman wawancara 

dan pedoman pertanyaan (kuesioner). Pemilihan instrumen penelitian 

tergantung beberapa pertimbangan : 
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e. Jumlah Responden, apabila jumlahnya sedikit, pedoman wawacara 

lebih tepat digunakan daripada kuesioner; 

f. Lokasi, bila penelitian meliputi daerah relatif luas maka menggunakan 

kuesioner yang lebih efektif; 

g. Data, jika ingin mendapatkan pendapat yang lebih mendalam maka 

pedoman wawancara lebih tepat; 

h. Pelaksana, bila pelaksana penelitian banyak sedangkan responden 

cukup terbatas maka wawancara atau observasi dipergunakan. Dalam 

keadaan sebaliknya, penggunaan kuesioner lebih tepat. 

 

1.14. Teknik Penentuan Informan 

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti 

kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data 

(informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel 

(cuplikan), maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan 

(keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan 

diteliti. Dengan cara ini baru kemudian peneliti menentukan berapa 

jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan 

keterlibatannya dengan objek penelitian. 

   

1.15. Teknik Pengumpulan Data 

Bagian ini mengemukakan tentang teknik atau cara memperoleh data 

berikut instrumen yang digunakan. Ada beberapa teknik/metode 

pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, yaitu meliputi : (a). Studi 

Dokumen, (b). Pengamatan (observasi), (c). Wawancara, (d). Eksperimen, 

(e). Metode Tes, dan (f). Metode angket. Untuk keperluan ini, peneliti 

harus menyiapkan Kuisioner atau Angket. 

Sedangkan dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif umumnya dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

 

a. Participant Observation 

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan secara rinci setting yang 

diamatai, kegiatan yang terjadi pada setting tersebut, orang yang 
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berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan arti atau makna yang 

dipersepsikan orang terhadap kegiatan dan setting tersebut. 

Jenis-jenisnya adalah: 

- Non Participation, yaitu keterlibatan paling minim dalam observasi. 

- Passive Participation, peneliti hadir pada situasi tertentu tetapi tidak 

berinteraksi atau berpartisipasi. 

- Moderate Participation, yaitu peneliti menjaga keseimbangan antara 

peranannya sebagai orang dalam dan orang luar. 

- Active Participation, yaitu peneliti melakukan apa yang dikerjakan 

orang yang sedang diteliti. 

- Complete Participation, peneliti adalah pengamat alamiah, dimana 

keterlibatannya sangat tinggi. 

b. Interview 

Interview memiliki tujuan utama mempersilahkan orang yang diteliti 

berbicara tentang apa yang menjadi interest mereka dengan 

membiarkan mereka menggunakan konsep dan istilah mereka sendiri. 

Untuk keperluan ini, peneliti harus menyiapkan Pedoman Wawancara. 

c. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang 

umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan 

menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah 

kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari 

suatu kalompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu 

permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari 

pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah 

yang sedang diteliti.  

Teknik lain, misalnya mempelajari dokumen, diary, foto, video tape, 

artikel koran, nota yang dibuat orang lain, sejarah kasus dan 

sebagainya. 

 

1.16. Teknik Analisis Data 

Analisis data menguraikan tentang bagaimana peneliti memperlakukan 

data-data yang diperoleh dalam tahapan-tahapan yang sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 



58 
 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif analisis datanya menggunakan 

statistik atau SPSS. Beberapa contoh metode statistik yang dapat 

digunakan untuk melakukan analisis data ditunjukkan dalam tabel 3 

berikut ini: 

Tabel: Metode Statistik Untuk Berbagai Skala Pengukuran 

Skala 
Analisis yang Sesuai 

Deskriptif Inferensi 

Nominal  Prosentase 

 Modus 

 Hi Square 

 Test Binomial 

Ordinal  Persentil 

 Median 

 Korelasi Rank Order 

 Friedman 

 ANOVA 

Interval  Range 

 Rata-rata 

 Standar Deviasi 

 Korelasi Product Moment 

 t Test (uji t) 

 ANOVA 

 Regresi 

 Analisis Faktor 

Rasio  Rata-rata 
Geometrik 

 Rata-rata 
Harmonis 

 Coefficient of Variation 

Sumber: Taniredja (2014), Sugiyono (2014). 

 

Sedangkan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan 

menyajikan dengan cara mencari kesamaan, perbedaan, keterkaitan, 

kategori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis logika hasil awal, dan 

kelemahan atau gap dalam data. Terdapat tiga jalur analisis data 

kualitatif, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. 

Reduksi adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data 

yang berkaitan dengan topik penelitian dan membuang informasi atau 

data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian. Penyajian adalah 

menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang diperoleh dalam 

proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan adalah proses analisis 

data atau informasi yang kemudian bermuara pada kesimpulan 

penelitian. 
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1.17. Keabsahan Data/Triangulasi 

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena 

beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan 

dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah 

wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika 

dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data 

kualitatif yang kurang credible akan memengaruhi hasil akurasi 

penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Triangulasi, yaitu 

kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik 

metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Triangulasi 

diperlukan karena setiap teknik memiliki keungulan dan kelemahan 

sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas 

secara lebih valid. 

Terdapat empat tipe Triangulasi, yaitu : 

1. Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam 

suatu penelitian. 

2. Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang 

berbeda disiplin ilmunya dalam dalam suatu penelitian. 

3. Triangulasi Teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif  dalam 

menafsir satu set data. 

4. Triangulasi Teknik Metodologis, yaitu penggunaan sejumlah 

perspektif  dalam menafsir satu set data.  

 

 
BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

       

Bab II berisikan Deskripsi atau Gambaran Umum Objek Penelitian. 

Bagian ini merupakan tempat peneliti menguraikan segala aspek terkait 

dengan objek penelitiannya. Jika berupa lokasi/tempat, maka perlu 

menguraikan kondisi geografis, demografis dan sosial politik wilayah tersebut. 

Jika berupa lembaga/organisasi, perlu diuraikan mengenai sejarah berdirinya 

lembaga tersebut, struktur organisasi dan lain sebagainya.  

Bab ini penting dipaparkan karena dalam penelitian ilmu sosial dan 

ilmu politik, perbedaan kondisi geografis, demografis dan sosial politik sangat 
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memengaruhi kesimpulan pada satu penelitian dengan penelitian lainnya. 

Kondisi Kota Jambi (misalnya) yang heterogen tentu akan berbeda dengan 

Kerinci yang relatif homogen dari sisi demografis jika dilakukan studi 

mengenai politik.   

 

 

BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Penyajian Data 

Penyajian data di bagian ini tergantung dengan pendekatan penelitian 

yang digunakan oleh peneliti. Jika menggunakan kuantitatif, maka penyajian 

datanya adalah Deskripsi Responden/Deskripsi Variabel Penelitian. Bagian ini 

dilakukan peneliti kuantitatif dengan cara memaparkan secara singkat tentang 

profil responden dan atau profil variabel penelitian yang sangat berguna dalam 

mendukung analisis. Deskripsi responden misalnya memuat tentang usia 

responden, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. 

Deskripsi variabel memuat uraian hasil penelitian yang terkait dengan masing-

masing variabel (misalnya tabel frekuensi). 

Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan 

cara langsung memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari proses 

pengumpulan data. Sajian datanya tentu saja harus berkorelasi dengan 

topik/tema penelitiannya, lengkap dengan kutipan wawancara yang telah 

dilakukan dengan informan. 

 

3.2. Analisis Data dan Interpretasi 

Jika menggunakan penelitian kuantitatif, bagian ini memaparkan tentang 

hasil perlakuan terhadap data atau fenomena dalam tahapan-tahapan analisis 

dengan tata cara tertentu. Selanjutnya hasil-hasilnya diinterpretasikan sesuai 

dengan konsepsi dan teori serta hipotesis yang telah dirumuskan. 

Sedangkan pada penelitian kualitatif, Analisis dan Interpretasi Data 

penelitian dilakukan untuk memberikan makna terhadap hasil penelitian yang 

udah dilakukan. Interpretasi penelitian ini pemberian pandangan dan 

pendapat atas hasil penelitian. Temuan data pada penelitian kualitatif berupa 
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hasil wawancara yang berasal dari informan yang bersifat snowball, yaitu 

pencarian data akan dihentikan ketika mengalami kejenuhan data kemudian 

melakukan interpretasi terhadap data tersebut. Meskipun interpretasi data 

pada penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti karena instrumen penelitian 

utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti, tetapi perlu dijaga 

objektifitas peneliti. 

Satu aspek penting yang harus diingat adalah sub judul pada Bab III ini 

tergantung dengan rumusan masalah penelitian. Artinya, banyak tidaknya sub 

bab pembahasan ini berkorelasi dengan jumlah rumusan masalah penelitian. 

Rumusan masalah penelitian yang hanya terdiri dari dari satu tentu lebih 

sedikit sub bab pembahasannya dengan rumusan masalah penelitian yang 

lebih dari satu. 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Kesimpulan menguraikan secara garis besar temuan-temuan pokok 

(hasil) penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban terhadap rumusan 

masalah penelitian. 

4.2. Saran 

Saran merupakan implementasi dan rekomendasi secara praktis dari 

temuan penelitian. 

 

 

 

 

C.  BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir skripsi memuat Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, 

Curriculum Vitae, dan Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian. 
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Daftar Pustaka 

Daftar pustaka mengikuti sistem Turabian dengan memuat tentang 

sumber-sumber kepustakaan yang dijadikan acuan dalam skripsi dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Daftar pustaka disusun ke bawah dan diurutkan menurut abjad nama 

akhir penulis. 

2. Penulisan dengan satu penulis: Nama akhir penulis, nama pertama 

penulis, judul buku (ditulis miring), tempat terbit, titik dua, penerbit, 

tahun terbit. Contohnya: 

Susan, Novri, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik 

Kontemporer, Jakarta: PT. Kencana Media Grup, 2010. 

Haryanto, Sindung, Spektrum Teori Sosial; dari Klasik Hingga 

Postmodern, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012. 

3. Penulisan dengan dua penulis: Contohnya: 

Coser, Lewis A., The Functions of Social Conflict, New York: The Fre 

Press, 1956. 

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, 

Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992. 

Denzin, Norman K., Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative 

Research, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 

4. Penulisan dengan lebih dari dua penulis. Contohnya: 

Mitchell, Bruce, Dkk. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003. 

Fisher, Simon dkk., Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk 

Bertindak, Jakarta: British Council, 2009. 

5. Penulisan tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi). Contohnya: 

HM, Pahrudin, „Penetrasi Kapital dan Dampaknya Terhadap Petani 

Karet Tabir Ilir Jambi dalam Perspektif Teori Skeptis Globalisasi‟, 

Disertasi, Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2016. 

6. Penulisan dari jurnal. Contohnya: 



63 
 

Suprapto, „Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi 

Konflik‟, Jurnal Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 

19. 

7. Penulisan dari online. Contohnya: 

http://jambikota.go.id/new/fasha-kukuhkan-pengurus-lembaga-adat-

melayu-tanah-pilih-pusako-batuah-kota-jambi/. Akses 1 

November 2017. 

 

Lampiran-lampiran 

Lampiran memuat keterangan atau informasi yang dijadikan sebagai 

bahan dalam melakukan analisis. 

Curriculum Vitae 

Curriculum vitae memuat tentang biodata pribadi penulis dan Surat 

Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian. 

Surat keterangan telah melaksanakan penelitian adalah surat yang 

dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang isinya 

menerangkan bahwa yang bersangkutan (mahasiswa) telah benar-benar 

melaksanakan penelitian di suatu daerah yang dijadikan sebagai lokasi 

penelitian dalam kurun waktu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jambikota.go.id/new/fasha-kukuhkan-pengurus-lembaga-adat-melayu-tanah-pilih-pusako-batuah-kota-jambi/
http://jambikota.go.id/new/fasha-kukuhkan-pengurus-lembaga-adat-melayu-tanah-pilih-pusako-batuah-kota-jambi/
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PENULISAN SKRIPSI 

 

A.  Bahasa 

Skripsi ditulis dengan memakai bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-

kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kata-kata asing harus dialih bahasakan 

dengan mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia yang sesuai, kecuali 

belum ada padanan kata yang tepat atau padanan kata tersebut terlalu 

panjang. Beberapa contoh kata yang baku antara lain adalah sebagai berikut: 

 

 Baku                           Tidak baku 

- Analisis - Analisa 

- Apotek - Apotik 

- Doa - Do‟a 

- Februari - Pebruari 

- Hipotesis - Hipotesa 

- Risiko - Resiko 

- Praktik - Praktek 

-Memengaruhi - Mempengaruhi 

- dan lain-lain - dan lain-lain 

 

B. Bahan yang Digunakan 

1) Kertas yang digunakan adalah kertas HVS putih ukuran A4 (210 mm 

x 297 mm) berat 80 gram. 

2) Sampul depan (cover) menggunakan sampul kertas (hard cover) 

dengan bahan kertas buffalo atau linen warna BIRU 

3) Setiap bab diberi pembatas bab dengan kertas dorslah (doorslag) 

dengan logo UNJA transparan sesuai warna sampul luar. 

 

C. Jumlah Halaman Skripsi 

Jumlah halaman untuk skripsi minimal 60 halaman, tidak termasuk 

bagian awal (pendahuluan) dan bagian akhir (penutup). Dengan proporsi 

jumlah halaman sebagai berikut: 

Bab I : 25 persen 
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Bab II : 25 persen 

Bab III : 40 persen 

Bab IV : 10 persen 

 

D.  Pengetikan 

 Margin 

Batas teks di dalam setiap lembar kertas diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Tepi atas : 3 cm dari tepi kertas 

Tepi kiri : 4 cm dari tepi kertas 

Tepi bawah : 4 cm dari tepi kertas 

Tepi kanan : 3 cm dari tepi kertas 

Cara Pengetikan 

 Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak 

diperkenankan bolak-balik. 

 Naskah diketik dengan menggunakan komputer dengan jenis huruf 

Times New Roman ukuran 12 CPI (Character per Inch). 

 Pencetakan dokumen menggunakan tinta hitam. 

 Penggandaan dengan fotocopy harus menggunakan kertas dengan 

ukuran yang sama. 

Spasi 

 Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah dua 

spasi. 

 Jarak antara penunjuk bab (BAB I) dengan tajuk bab (PENDAHULUAN) 

adalah satu spasi. 

 Jarak antara judul bab dengan teks pertama (judul bab dengan sub 

bab) yang ditulis adalah empat spasi. 

 Jarak antara sub bab dengan baris pertama teks adalah dua spasi. 

 Jarak antara baris terakhir dengan sub bab adalah empat spasi. 

 Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, diagram atau judulnya 

sebanyak tiga spasi. 

 Alinea baru diketik menjorok ke dalam sebanyak lima ketukan dari 

margin kiri teks. Jarak antara alinea yang satu dengan yang lain 

adalah dua spasi 
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 Bab baru selalu dimulai di halaman baru.

Kutipan 

 Sistem pengutipan menggunakan Metode Turabian, yaitu footnote

(catatan kaki).

 Catatan untuk buku

Catatan terhadap buku harus meliputi infromasi berikut:

Nama (para) pengarang 

Judul dan sub-judul (kalau ada) 

Nama editor, pengumpul, penterjemah (kalau ada) 

Jumlah edisi 

Nama seri dari buku, dengan jilid atau nomor seri 

Fakta penerbitan yang terdiri dari 

Tempat penerbitan 

Nama penerbit 

Tahun penerbitan 

Nomor halaman yang dikutip.  

Dalam catatan, unsur-unsur di atas dipisahkan oleh tanda 

koma, sedangkan fakta penerbitan pakai tanda kurung 

(parenthesis). Koma sebelum fakta penerbitan diganti tanda 

kurung. 


1 Bruce Mitchell, Wahid, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan,

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 299.


2 Pahrudin HM, „Penetrasi Kapital dan Dampaknya Terhadap Petani

Karet Tabir Ilir Jambi dalam Perspektif Teori Skeptis Globalisasi‟,

Disertasi Tidak Diterbitkan, Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016.

Judul 

 Tiap judul di halaman baru dengan huruf kapital ditempatkan di

tengah, tidak diakhiri dengan titik dan tidak diberi garis bawah.

 Judul atau tajuk yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

 COVER

 LEMBAR JUDUL
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 LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 LEMBAR PENGESAHAN 

 LEMBAR PERSEMBAHAN (bila ada) 

 LEMBAR MOTTO 

 LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 ABSTRACT 

 INTISARI 

 KATA PENGANTAR 

 DAFTAR ISI 

 DAFTAR TABEL 

 DAFTAR GAMBAR 

 DAFTAR LAMPIRAN 

 BAB I PENDAHULUAN 

 BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 BAB IV PENUTUP 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 CURRICULUM VITAE 

 SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 

 

Abstrak (Inggris dan Indonesia) 

 Abstraksi diketik dengan jarak antar baris sebanyak satu spasi. 

 Jarak antara judul abstraksi dengan baris pertama abstraksi 

adalah empat spasi. 

 Jarak antar paragraf adalah satu setengah spasi. 

 Huruf pertama awal paragraf diketik menjorok ke dalam sebanyak 

lima ketukan. 

 Terdiri dari 250-300 kata, memuat latar belakang, metode, 

temuan/hasil dan kata kunci (keyword) 3-5 kata. 

 

Penomoran Bab 

 Nomor bab menggunakan angka romawi kapital dan diketik di 

tengah (center). 
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 Nomor anak bab menggunakan angka arab, diketik pada margin 

sebelah kiri. 

 Penomoran anak bab dan paragraf disesuaikan dengan nomor bab. 

 

Penomoran Halaman 

o   Halaman bagian awal 

 Penomoran halaman bagian pendahuluan skripsi, mulai dari 

halaman judul sampai dengan halaman daftar lampiran 

menggunakan angka romawi kecil. 

 Halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing tidak diberi 

nomor halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan 

halaman ii (nomor halaman tersebut tidak diketik, hanya 

diperhitungkan). 

 Halaman abstrak sampai dengan halaman daftar lampiran diberi 

nomor dengan angka romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari 

halaman judul bagian dalam dan halaman persetujuan pembimbing. 

 Nomor halaman diletakkan pada lajur atas sebelah kanan berjarak 

tiga spasi dari margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) 

dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan 

teks. 

 Pada setiap halaman yang bertajuk atau bab baru mulai dari abstrak 

sampai dengan daftar lampiran nomor halaman diletakkan pada 

lajur bawah persis di tengah-tengah berjarak tiga spasi dari margin 

bawah. 

 Bagian isi 

 

Pemberian nomor pada bagian isi skripsi ditetapkan seperti di bawah 

ini: 

» Penomoran bagian isi skripsi mulai dari Bab I Pendahuluan sampai 

dengan Bab IV Penutup menggunakan angka arab. 

» Nomor halaman diletakkan pada lajur atas sebelah kanan berjarak 

tiga spasi dari margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) 

dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan. 



69 
 

» Pada tiap halaman yang bertajuk mulai Bab I Pendahuluan sampai 

dengan Bab IV Penutup, nomor halaman diletakkan pada posisi 

kanan bawah berjarak tiga spasi dari margin bawah (baris akhir teks 

pada halaman itu). 

 

 Bagian penutup 

Pemberian nomor pada bagian penutup dilakukan sebagai berikut: 

» Penomoran bagian penutup mulai dari daftar pustaka sampai 

dengan riwayat hidup menggunakan angka arab. 

» Nomor halaman diletakkan pada posisi kanan atas berjarak tiga 

spasi dari margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) dan 

angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan. 

» Pada tiap halaman yang bertajuk mulai dari daftar pustaka sampai 

dengan riwayat hidup nomor halaman diletakkan pada posisi kanan 

bawah berjarak tiga spasi dari margin bawah (baris akhir teks pada 

halaman itu). 

 

 Sampul luar 

Warna sampul adalah BIRU MUDA Penulisan  dan penempatan judul 

skripsi, anak judul, tulisan SKRIPSI, nama dan NIM mahasiswa, simbol 

atau lambang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

» Judul dan anak judul 

Penulisan judul dan anak judul diatur sebagai berikut: 

 Judul skripsi ditulis di baris paling atas dengan huruf kapital 

semua dengan jarak dengan tepi atas kertas sekurang-kurangnya 

6 cm. 

 Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan 

ukuran huruf sebesar 14 CPI. 

 Judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau lebih dengan 

pemotongan judul yang logis sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia. Jarak antara kedua baris judul diatur agak rapat (satu 

spasi). 
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- Anak judul (kalau ada) ditulis di bawah judul dengan huruf kapital 

semua yang lebih kecil dari huruf judul (ukuran 12 CPI). 

- Anak judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau lebih 

dengan pemotongan judul yang logis sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia. Jarak antara kedua baris judul diatur agak rapat (satu 

spasi). 

- Judul maupun anak judul tidak diakhiri dengan tanda titik (.). 

» Tulisan SKRIPSI 

- Tulisan SKRIPSI ditulis dengan huruf kapital semua diletakkan di 

tengah dengan jenis dan besar yang sama dengan judul. 

- Letak tulisan SKRIPSI sekitar 2,5 cm dari anak judul, kalau tidak 

ada anak judul letaknya sekitar 5 cm dari baris judul yang paling 

bawah. 

- Di bawah tulisan SKRIPSI dengan jarak sekitar 1 cm dicantumkan 

kalimat penjelasan sebagai berikut: 

- Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana 

» Simbol atau lambang Universitas Jambi 

Simbol atau lambang Universitas Jambi diletakkan di tengah. 

» Nama dan NIM mahasiswa 

- Nama mahasiswa ditulis dengan huruf kapital semua, diletakkan di 

tengah, dengan jenis dan ukuran yang sama dengan anak judul. 

- NIM mahasiswa ditulis dengan huruf kapital semua, diletakkan di 

tengah, di bawah nama mahasiswa, dengan jenis dan besar huruf 

yang sama dengan anak judul. Jarak baris NIM dengan nama 

mahasiswa adalah satu spasi. 

» Nama fakultas, universitas, kota dan tahun penyusunan 

Nama fakultas, universitas, kota dan tahun penyusunan ditulis 

dengan huruf kapital semua dengan jarak satu spasi. 

» Halaman judul (bagian dalam) 

Halaman judul (bagian dalam) disusun sama dengan halaman sampul 

luar tetapi dicetak di atas kertas A4 Putih ( 80 Gram ) 

» Halaman persetujuan 
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Bagian-bagian dalam halaman persetujuan adalah sebagai berikut: 

- Judul skripsi diketik dengan huruf kapital dengan jarak satu spasi. 

- Baris sub judul diketik di bawah judul dengan jarak dua spasi dari 

baris judul, diketik dengan huruf kecil kecuali tiap awal kata ditulis 

dengan huruf kapital. Baris dalam sub judul (jika lebih dari satu baris) 

diatur dengan jarak satu spasi. 

- Nama mahasiswa diketik di bawah sub judul dan diketik dengan huruf 

kapital. 

- NIM, jurusan dan judul diketik di bawah nama mahasiswa dengan 

spasi 1,5 spasi. 

- Nama kota, tanggal, bulan dan tahun diketik rata kanan. 

- Tulisan “Dosen Pembimbing I” dan “Dosen Pembimbing II” ditulis rata 

kanan kiri (justify). Demikian pula dengan nama dosen pembimbing. 
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Lampiran 7 

Contoh Abstract 

 

Abstract 

 

UPT Terminal Alam Barajo is one of the existing terminal in Jambi City, 

apart The Terminal Rawasari. As one source revenue (PAD) Jambi City, UPT 
Terminal Alam Barajo do collect fees to the diverse services of its business. 
Through Jambi City Government Regulation No. 6 of 2016 about Business 

Service Retribution, UPT Terminal Alam Barajo is authorized to collect fees to 
users of its business services. As a policy, it is interesting to see how the 
implementation and the factors that affect the implementation on the ground 

by the officers. This is because various studies show that the implementation 
of some policies still has not run optimally. The goal of this research is to 

describe implementation this policy and the factors that affect its 
implementation. This research was conducted using qualitative research 
approach, the approach which provide an opportunity for researchers to be 

able to do a detailed description and interpretation in order to gain a holistic 
understanding. Data collected through interviews, observation and 
documentation. Informants were divided into The Head of UPTD Terminal Alam 

Barajo (1 person), The Chief Executive of Collector Terminal Retribution (1 
person), The Collectors of Terminal Retribution (2 persons) and The Users of 

Business Services (6 persons). Data have been obtained will be analyzed 
qualitatively and described in the descriptive form. The results of this study 
indicate that the implementation of Jambi Government Regulation No. 6 of 

2016 about Business Service Retribution implemented by UPTD Terminal Alam 
Barajo and in practice is run by The Section of Collector Terminal Retribution 

by using a paper ticket as a token of retribution. There are several factors that 
affect the implementation of this policy, namely: communication, resources, 
disposition and organizational structure. Among the factors above, 

communication and resources is the most influential factor in the 
implementation of the policy charges for services at Terminal Alam Barajo. 
 

Keywords: implementation, policy, terminal, retribution. 
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Contoh Intisari 

Intisari 

UPT Terminal Alam Barajo adalah salah satu terminal yang ada di Kota 

Jambi, di samping Terminal Rawasari. Sebagai salah satu sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kota Jambi, UPT Terminal Alam Barajo melakukan 
pungutan retribusi terhadap beragam jasa usaha yang dimilikinya. Melalui 

Peraturan Pemerintah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi 
Jasa Usaha, UPT Terminal Alam Barajo diberi wewenang untuk memungut 

retribusi terhadap para pengguna jasa usaha yang ada di lingkungannya. 
Sebagai sebuah kebijakan, menarik untuk melihat bagaimanakah 
implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di 

lapangan oleh para petugas. Hal ini karena beragam studi memperlihatkan 
bahwa pelaksanaan beberapa kebijakan masih belum berjalan secara optimal. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

implementasi kebijakan ini dan faktor-faktor yang memengaruhi 
pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif, yaitu pendekatan yang memberi peluang kepada peneliti untuk 
dapat melakukan deskripsi dan interpretasi secara detail agar mendapatkan 
pemahaman secara holistik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dibagi menjadi Kepala UPTD 
Terminal Alam Barajo (1 orang), Kepala Pelaksana Pemungut Retribusi 

Terminal (1 orang), petugas Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal (2 orang) 
dan pengguna jasa usaha (6 orang). Data yang telah diperoleh akan dianalisis 
secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Jambi Nomor 6 
Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan oleh UPTD Terminal 
Alam Barajo dan pada praktiknya dijalankan oleh Pelaksana Pemungut 

Retribusi Terminal dengan menggunakan kertas karcis sebagai tanda 
pembayaran retribusi. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi 

pelaksanaan kebijakan ini, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan 
struktur organisasi. Di antara faktor-faktor di atas, komunikasi dan sumber 
daya merupakan faktor yang paling berpengaruh besar dalam pelaksanaan 

kebijakan retribusi jasa usaha di Terminal Alam Barajo.  

Kata Kunci: implementasi, kebijakan, terminal, retribusi. 



80 
 

Lampiran 9  

Contoh Kata Pengantar 

 

KATA  PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas 

junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW.  

Tema pelayanan publik menjadi isu yang senantiasa menarik untuk 

dicermati. Ini tidak hanya menyangkut hak yang harus diterima oleh rakyat 

sebagai konsumen pelayanan publik yang dijamin oleh konstitusi, tetapi juga 

menyangkut kewajiban yang harus dijalankan oleh pegawai pemerintahan 

(birokrat). Isu ini semakin menampakkan signifikansinya jika dikorelasikan 

dengan konteks globalisasi yang pada salah satu sisinya menghendaki 

peranan aktif birokrasi untuk menghadirkan layanan publik yang inovatif. 

Implementasi dari urgensitas pelayanan publik ini pada gilirannya 

menghasilkan beragam tawaran konsep pelayanan publik yang salah satunya 

adalah open government.  Inilah di antara aspek yang mendasari penulis untuk 

melakukan penelitian yang menjadi tugas akhir dari studi penulis.  

 Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar 

Sarjana Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jambi. Dalam perjalanan menyelesaikan Skripsi ini, penulis 

telah menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril 

maupun materiil. Atas dasar demikian, penulis menghaturkan terima kasih 

atas kontribusi besar dari Ibu Dr. Hartati, SH., MH. dan Bapak Rio Yusri 

Maulana, S.IP., M.I.Pol yang telah membimbing, mengoreksi dan memberi 

masukan selama proses penyusunan skripsi ini. 

 Di samping itu, dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis 

menyampaikan terima kasih pula kepada : 

1. Bapak Prof. H. Johni Najwan, SH., MH., Ph.D., selaku Rektor Universitas 

Jambi. 

2. Ibu Dr. Hartati, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jambi. 



81 
 

3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik. 

4. Bapak Makmun Wahid, S.IP., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan. 

5. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol. selaku Sekretaris Program 

Studi Ilmu Pemerintahan. 

6. Para dosen dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

    

Pada kesempatan ini pula, ucapan terima penulis sampaikan secara 

khusus kepada kedua orang penulis yang telah mengerahkan segala daya dan 

upaya agar penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. Begitu juga kepada 

keluarga besar penulis di kampong, terima kasih atas bantuannya selama ini. 

Tidak pula penulis lupakan kontribusi teman-teman sesama mahasiswa atas 

kebersamaan kita selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan 

yang telah dipersembahkan kepada penulis selama ini. Aamiinn… 

 

                                                                               Jambi,      Agustus 2017 

                                                                     

                                                                                            Penulis 

 

 

      Thaha Saifuddin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Lampiran 10 

Contoh Daftar Isi (Pendekatan Kuantitatif) 

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian  ............................   1 

1.2. Perumusan Masalah  ....................................   9 

1.3. Tujuan Penelitian  ........................................   10 

1.4. Manfaat Penelitian  .......................................   11 

1.5. Landasan Teori  ............................................   13 

1.6. Hubungan Antar Variabel  ............................   15 

1.7. Kerangka Konseptual  ...................................   18 

1.8. Hipotesis Penelitian  .....................................   30 

1.9. Metode Penelitian  ........................................   31 

 

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

2.1. Kondisi Geografis  .........................................   40 

2.2. Kondisi Sosial dan Politik   ...........................   60 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian  ............................................   65 

3.1.1 Deskripsi Responden  .........................   65 

3.1.2 Deskripsi Variabel  .............................   68 

3.1.3 Pengujian Hipotesis dan Validitas  ......   71 

3.2. Analisis dan Interpretasi Data ......................   75 

 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan  ................................................   80 



83 
 

4.2. Saran  .........................................................   82 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Lampiran 11 

Contoh Daftar Isi (Pendekatan Kualitatif) 

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  ............................   1 

1.2 Perumusan Masalah  ....................................   9 

1.3 Tujuan Penelitian  ........................................   10 

1.4 Manfaat Penelitian  .......................................   11 

1.5 Landasan Teori  ............................................   13 

1.6 Kerangka Pikir  .............................................   18 

1.7 Metode Penelitian  ........................................   31 

 

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

2.1. Kondisi Geografis  ........................................   40 

2.2. Kondisi Sosial dan Politik   ..........................   60 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian  ...........................................   65 

3.2. Analisis dan Interpretasi Data .....................   75 

 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan  ................................................   80 

4.2. Saran  .........................................................   82 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 



85 

Lampiran 12 

Contoh Daftar Tabel 

DAFTAR TABEL 

No. Tabel  Hal. 

1. Beberapa Sarana Dan Manfaat Service Excellent 30 

2. Uji Validitas Atribut Pembentuk Variabel Tergantung 67 

3. Uji Validitas Atribut Pembentuk Variabel Bukti Langsung 68 

4. Uji Validitas Atribut Pembentuk Variabel Kehandalan 69 

5. Uji Validitas Atribut Pembentuk Variabel Daya Tanggap 70 

6. Uji Validitas Atribut Pembentuk Variabel Jaminan 71 

7. Uji Validitas Atribut Pembentuk Variabel Empathy 72 

8. Uji Validitas Atribut Pembentuk Variabel Recovery 73 

9. Uji Reliabilitas 74 

10. Uji Multikolinieritas 75 

11. Uji Heteroskedasitas Dengan Rank Spearman 77 

12. Persentase Tanggapan Responden Tentang Bukti Langsung 80

13. Persentase Tanggapan Responden Tentang Kehandalan 83 

14. Persentase Tanggapan Responden Tentang Daya Tanggap 86 

15. Persentase Tanggapan Responden Tentang Jaminan 89 

16. Persentase Tanggapan Responden Tentang Empathy 93 

17. Persentase Tanggapan Responden Tentang Recovery 96 

18. Persentase Tanggapan Responden Tentang Citra 97 

19. Hasil Perhitungan Hubungan Secara Simultan

Atau Keseluruhan  104 

20. Hubungan Regresi Antara Variabel Dengan Variabel

Terikat Dengan Penerapan Model Linier       106 

21. Kriteria Penilaian Kualitas Layanan       121 

22. Rekapitulasi Penilaian Kualitas Pelabuhan       122 

23. Perbandingan Dengan Hasil Terdahulu       125 



86 

Lampiran 13 

Contoh Daftar Tabel 

DAFTAR GAMBAR 

No. Gambar Hal. 

1. Tingkat Pemahaman Ekspentasi Konsumen    18 

2. Pelanggan Menginginkan Atribut Layanan    20 

3. Customer Satisfaction/Revenue Enchancement Model    40 

4. Citra Perusahaan Dipandang Dari Sudut Pelanggan Dan

Masyarakat Umum Serta Faktor-Faktor Yang Memengaruhi 42



87 

Lampiran 14 

Contoh Daftar Lampiran 

DAFTAR LAMPIRAN 

No. Lampiran Hal. 

1. Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden 81 

2. Uji Validitas 85 

3. Uji Reliabilitas 90 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 92 

5. Uji Asumsi Klasik Regresi 103 



88 
 

 

Lampiran 15 

Contoh Daftar Pustaka 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Crabtree, Benjamin F. and Miller, William L. (ed.). (1992). Doing Qualitative 
Research. London: SAGE Publications. 

 

Creswell, John W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing 
Among Five Traditions. Second Edition. Thousand Oaks, London, New 

Delhi: Sage Publications. 
 

Denzin, Norman K. and Lincoln, Yvonna S. (2009). Handbook of Qualitative 
Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Dernhart, Janet V. and Dernhart, Robert B. (2003). The New Public Service: 
Serving, Not Steering. New York: M.E Sharpe. 

 
HM, Pahrudin (2016). „Penetrasi Kapital dan Dampaknya Terhadap Petani 

Karet Tabir Ilir Jambi Perspektif Teori Skeptis Globalisasi‟. Disertasi. 
Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Airlangga Surabaya.  

 
HM, Pahrudin (2017). „The Study of Government‟s Role for Welfaring Rubber 

Farmer in The Globalization Vortex‟ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
JSP, Volume 21, Issue 2, November 2017, hlm. 117-130. 

 
Miles, Matthew B. and Huberman, A. Michael (1992). Analisis Data Kualitatif. 

Alih Bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia 

Press. Cetakan Pertama. 
 

Osborne, David and Plastrik, Peter (1992). Banishing Bureaucracy, New York:   
Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 

 

Osborne, David and Gaebler, Ted (1992). Reinventing Government: How The 
Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector. New York: 

Penguin Books Ltd. 
 

Salim, Agus (2001). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara 
Wacana. Cetakan Pertama. 

 

Suwarsono dan So, Alvin Y. (2006). Perubahan Sosial dan Pembangunan. 
Jakarta: LP3ES. 

 



89 
 

Weber, Max (1958). From Max Weber: Essay in Sociology. Translated, Edited 
and with an Introduction by H.H. Gerth and C. Wright Mills. New York: 
Oxford University Press. 

 
Winarno, Budi (2004). Implementasi Konsep “Reinventing Government” Dalam 

Pelaksanaan Otonomi Daerah. Makalah Disampaikan dalam Seminar 
Nasional „Penataan Birokrasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, 

Ruang Seminar “Penida Noor” Fakultas Ilmu Administrasi UPN 
“Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Rabu, 14 Januari 2004. 

 

Winarno, Budi (2005). Globalisasi Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara 
Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Tajidu Press. 

 
 

 

 

 

 




