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Penulisan Skripsi, terkait...

• Teknis (format, isi, penguasaan Materi,...)

•Non Teknis (kelancaran/cara komunikasi dengan DP,
mengikuti arahan DP, ketepatan Waktu, biaya,
administrasi/ IPK, kekompakan kelompok,.... dll).



Faktor Teknis/ Isi....



Judul

•Ringkas

• lengkap

• Jelas

•benar

•Mencerminkan isi Penulisan



Abstrak

Memuat:

• Latar Belakang Penelitian/masalah 
• Tujuan
• Metode yang digunakan
• Hasil-hasil Penting

Hindari singkatan (acronym)
Dibuat  1 halaman, 1 spasi

Kata Kunci: 3 – 5 Kata. (beberapa kata dapat diambil dari judul)



Bab. I PENDAHULUAN

I.1 . Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Batasan Masalah

1.4. Tujuan Penelitian

1.5. Metode Penelitian

1.6. Sistematika penulisan

( 5 Bab..)



Latar Belakang 

• Menjelaskan mengapa masalah/Topik tersebut perlu diteliti?

• Uraian mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan, alasan
pemilihan judul, serta hasil penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya yang melandasi topik penelitian tersebut.

• Mencari jawaban atas pertanyaan penelitian: Bagaimana
kaitan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya?.

• Gap antara kondisi ideal dengan kenyataan yang terjadi?.

• Dll..



Rumusan Masalah:

•Pertanyaan yang akan dicari jawabannya?

•Dimulai dari kata tanya,...misalnya: 
bagaimana..?..apa..?, dll

Sesuai jumlah tujuan penelitian..



• Tujuan penelitian menjelaskan hal-hal yang spesifik yang
ingin dicapai dalam penelitian. (Dibuat dalam bentuk
pointer/angka, 1, 2. 3.)

• Batasan masalah berisi apa yang dicakup dalam penelitian
dan apa yang tidak dicakup dalam penelitian, termasuk
asumsi yang digunakan.

• Sistematika Penulisan, memuat sitematika yang
direncanakan untuk penulisan skripsi. (5 Bab.)



Bab. II Landasan Teori/Studi Pustaka

• Memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan
untuk memecahkan masalah penelitian, serta berisi hasil-hasil penelitian
terdahulu yang terkait.

• Judul sub bab yang ada dapat disesuaikan dengan Topik Tugas Akhir

• Semua Gambar, dan semua tabel dicantumkan sumbernya .

• Sesuaikan dengan paermasalahan yang dibahas

• Nomor persamaan, nomo tabel, dan nomor Gambar dimulai dari angka 2 
(2.1, 2,2. dst).

• Konsisten dalam penulisan istilah

• Memakai kutipan [1], [2], ( IEEE style)/Institute Of Electrical and Electronic 
Engineer.



BAB. III. Metodologi Penelitian 

• Flow chart

•Alat dan Bahan (detail)

•Cara mendapatkan data/tabel, dan grafik

•Gambar skematik Alat pengujian

• Langkah-langkah penggunaan Program/software



BAB. IV. Hasil dan Pembahasan

Hasil:

1. Buat tabel dan grafik

2. Sesuaikan dengan tujuan penelitian, apakah grafik dan tabel yang
dibuat sudah sesuai?

3. Hindari adanya pengulangan Gambar/grafik, setiap sumbu tuliskan
satuan (unitnya)

4. Berikan penjelasan setiap tabel dan grafik dengan merujuk no.
Gambar dan tabel tersebut?



Analisis/Pembahasan 

• Lihat kembali tujuan Penelitian dan bandingkan dengan grafik dan
tabel yang telah dapatkan/dibuat.

• Bandingkan dengan publikasi/penelitian sebelumnya yang ada.

• Diskusikan secara khusus setiap perbedaan hasil.

• Jelaskan temuan/hasil yang Anda peroleh.

• Diskusikan implikasi dari temuan/hasil Anda.

• Jelaskan batasan/bias.

• Jelaskan kekuatan dan kelemahan dalam kaitannya dengan studi lain.

• Jelaskan bagaimana hasil Anda sesuai dengan uraian yang anda
jelaskan di pendahuluan (latar belakang).

• Potensi penelitian lanjutan.



BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN

• Kesimpulan, menjawab masalah dan tujuan penelitian (sesuikan
dengan jumlah tujuan penelitian).

• Kesimpulan dapat pula dibuatkan rujukan kepada beberapa penelitian
sebelumnya, apakah hasil penelitian tersebut konsisten atau tidak
dengan hasil penelitian sebelumnya.

• Ingat kesimpulan bukan sekadar rangkuman hasil..

• Saran, menjelaskan keterbatasan/kelemahan, penelitian yang sedang
dilakukan, yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian.

• Saran bagi penelitian selanjutnya

• Saran dibuat lebih spesifik (jangan terlalu umum)



Daftar Pustaka

Buku

Penulis, Judul Buku. Edisi. Kota Terbit : Nama Penerbit, Tahun 
Terbit

Contoh:

J. Moran, Michael and Shapiro, H.N., Fundamentals Of
Engineering Thermodynamics, 2nd ed. United States of America :
John Wiiley and Son, 1993.

Jika jumlah penulis lebih dari tiga orang, maka dituliskan satu
orang, tambahkan et al.



ARTIKEL SEMINAR

Penulis, “Judul Paper,” in Nama Seminar of Conf., Kota 
pelaksanaan seminar., Abbrev. State (jika ada), Tahun, pp. xxx-xxx.

Contoh

Ridwan, Ridwan; Setyawan, Iwan; Latief, Abdul. Pengaruh
Jumlah Sudu dan Jumlah Fin pada Sudu terhadap Unjuk Kerja
Turbin Angin Savonius Tipe U. In: Prosiding Seminar Rekayasa
Teknologi (SemResTek). 2018. p. 225-234.



Jurnal

Yanuar, Ridwan,. Hydraulics conveyances of mud slurry by a 
spiral pipe. Journal of mechanical science and technology, 2009, 
23.7: Pp. 1835-1839.

• Website

Penulis. (tahun, bulan tanggal). Judul (edisi) [Tipe media]. 
Available: http://www.(URL).

https://ojs.cbn.ac.id/


Kesimpulan

• Perhatikan faktor teknis dan non teknis

• Niat, Fokus, punya target lulus

• Jaga/perbaiki komunikasi dengan DP

• Ikuti arahan manajemen Universitas, Fakultas, Jurusan,
Lab. Dll

• Bila berkelompok jaga kekompakan tim.

• Hindari Plagiat

• Menggunakan bahasa formal



Terima Kasih...
Q & A


