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KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.'

P yang telah memberikan rahmat dan hidayah-uji syukur kehadirat Allah SWT, 

Nya, sehingga  Penulisan penyusunan Buku Pedoman Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa 

Universitas Islam Majapahit (UNIM) ini pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik  .

Melalui beberapa kali rapat dan pembahasan, buku pedoman penulisan skripsi/tugas 

akhir mahasiswa kemudian diberikan judul BUKU PEDOMAN  PENULISAN “

SKRIPSI/TUGAS AKHIR  MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA III .  ”

Buku edoman ini disusun oleh tim penyusun berdasarkan Surat Tugas dari p

Rektor Nomor: 506/UNIM/D/VI/2014, untuk melaksanakan tugas sebagai tim penyusun 

pedoman skripsi/tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Majapahit (UNIM). Buku 

p  ini diterbitkan sebagai langkah penyeragaman format dan tata penulisan karya edoman

ilmiah mahasiswa. Skripsi/tugas akhir mahasiswa mestinya ditulis seragam dan 

berkaidah ilmiah dalam lingkup perguruan tinggi tertentu.

Secara teknis buku pedoman penulisan tugas akhir ini disusun dengan , skripsi/

si tematika yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1) agian awal, yang berisi: halaman s b  

sampul, visi UNIM (dan penjabarannya), SK Rektor tentang penetapan buku pedoman 

penulisan skripsi/tugas akhir, kata pengantar dan daftar isi. 2) bagian isi (substansi) yang 

berisi: bab I: pendahuluan, bab II: istematika Penulisan Skripsi/Tugas Akhir, bab III: S

Format dan Tata Cara Penulisan. 3) bagian akhir yang berisi lampiran-lampiran.

Akhirnya, penulis menyampaikan ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

telah banyak membantu terwujudnya Buku Pedoman Skripsi/ Tugas Akhir Penulisan  

Mahasiswa Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto ini, semoga kehadirannya dan 

dapat bermanfaat serta tim penulis menerima masukan yang membangun dari pembaca.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.'

    Mojokerto, 1 Maret 2015

   Tim Penyusun 
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Tugas Akhir  Mahasiswa Universitas Islam Majapahit (UNIM), maka perlu disusun 
Buku Pedoman Penulisan  Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa S-1 dan D-3 .

b. Bahwa untuk meningkatkan mutu penulisan Skripsi/ ugas Akhir ahasiswa,  T M
maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku Pedoman Penulisan 
Skripsi/ Tugas Akhir Mahasiswa S-1 dan D-3 tersebut wajib di laksanakan di 
Universitas Islam Majapahit (UNIM).

c. Bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat 
K  Rektor tentang penetapan eputusan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir 
Mahasiswa S-1 dan D-3 Universitas Islam Majapahit (UNIM).
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Menetapkan

Pertama : Memberlakukan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa S-1 dan D-3 
Universitas Islam Majapahit (UNIM) sebagai pedoman penulisan Skripsi/ Tugas Akhir 
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maupun D-3, Seluruh Dosen Pembimbing dan enguji P  MSkripsi/ Tugas Akhir ahasiswa 
Universitas Islam Majapahit (UNIM)/

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Penulisan Skrips/Tugas Akhir 
Mahasiswa S-1 dan D-3 tersebut, akan diatur berdasarkan karakteristik penulisan karya 
ilmiah di prodi masing-masing.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya.

 Ditetapkan di : Mojokerto
 Pada tanggal : 25 Februari 2015

  
 R E K T O R,

 Prof. Dr. H. MACHMOED ZAIN, SH, M.Si,  APU                

Tembusan Yth :
1. Ketua Yayasan BAZ
2. Para Pembantu Rektor
3. Kepala LPPM, LJM dan LPPAI
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BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa fungsi Pendidikan Tinggi adalah 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian  dan pengabdian kepada ,

masyarakat.  dengan hal tersebut,  salah Sehubungan  merupakan skripsi/tugas akhir

satu syarat kelulusan yang ditetapkan di Universitas Islam Majapahit (UNIM). Pada 

jenjang sarjana S-1 pada seluruh akultas dengan beberapa program studi diwajibkan f

membuat karya ilmiah berbentuk skripsi/tugas akhir bagi ahasiswa jenjang , sedangkan m

D-3, diwajibkan membuat laporan tugas akhir. 

Pada  mahasiswa diharapkan dapat menerapkan seluruh skripsi/tugas akhir

kemampuan akademik yang dimilikinya.  Dalam pelaksanaannya,   skripsi/tugas akhir

harus  kajian yang mendalam dan objektif dengan metode ilmiah yang disusun melalui

sesuai dengan  kaidah-kaidah penelitian ilmiah pada umumnya. Oleh karena itu, 

skripsi/tugas akhir harus ditulis sesuai dengan penulisan yang baku dan tentunya  

merupakan representasi karya ilmiah produk Universitas Islam Majapahit (UNIM).

Dalam rangka memberikan keseragaman penerapan kaidah baku penulisan dan 

memberikan bimbingan mengenai prosedur penulisan kripsi/tugas akhir, maka s

pedoman ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan  baik dalam bentuk format ,

tercetak maupun digital bagi mahasiswa, dosen pembimbing dan juga penguji. Sebagai 

suatu pedoman, maka buku ini merupakan ketentuan wajib yang harus diikuti 

mahasiswa  Universitas Islam Majapahit (UNIM) yang sedang menyusun  skripsi/tugas 

akhir. Namun perlu diperhatikan, bahwa pedoman ini hanya terbatas pada format 

penulisan. Penggunaan metode penelitian sangat tergantung pada sifat objek, subjek 

dan keunikan masing-masing program studi sehingga akan sangat bervariasi. 

Selanjutnya, skripsi/tugas akhir yang telah berhasil disusun mahasiswa dan telah diuji di 

depan d  penguji,  akan dijadikan sebagai koleksi perpustakaan Universitas Islam osen

Majapahit .  (UNIM)

Pedoman kripsi/tugas akhir Mahasiswa Universitas Islam Majapahit  ini s  (UNIM)

disahkan penggunaannya berdasarkan SK Rektor UNIM Nomor: 05/UIM/SK/B/II/2015. 

Terhitung sejak tanggal ditetapkan, buku pedoman penulisan  ini wajib skripsi/tugas akhir

digunakan oleh sivitas akademika Universitas Islam Majapahit (UNIM).
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BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi/tugas akhir di Universitas Islam Majapahit, pada dasarnya dibagi menjadi 

tiga (3)  bagian, yaitu bagian awal, bagian inti  dan bagian penutup. Penjelasan masing-,

masing bagian skripsi/tugas akhir adalah sebagai berikut:

2.1  Bagian Awal

Bagian awal skripsi/tugas akhir/tugas akhir merupakan pelengkap dokumen 

skripsi/tugas akhir/tugas akhir leh karena  bagian ini hanya berisi kelengkapan . O  itu,

administrat f yang dipersyaratkan dalam penyusunan skripsi/tugas akhir. Susunan i

bagian awal skripsi/tugas akhir/ adalah:

2.1.1   Halaman ampulS

2.1.2   Halaman Judul

2.1.3   Persetujuan Pembimbing

2.1.4   Persetujuan Penguji

2.1.5   Halaman Pengesahan

2.1.6   Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan 

2.1.7   Halaman Riwayat Hidup

2.1.8   Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah

2.1.9   Abstrak

2.1.10 Kata Pengantar

2.1.11 Daftar Isi

2.1.12 Daftar Tabel

2.1.13 Daftar Gambar

2.1.14 Daftar Lampiran

2.1.15 �'�D�I�W�D�U���/�D�L�Q�Q�\�D�����V�L�P�E�R�O�����V�L�Q�J�N�D�W�D�Q ���G�D�Q���G�H�¿�Q�L�V�L��,

Berikut ini diuraikan penjelasan yang terkandung dalam macam-macam unsur 

bagian awal tersebut.

2.1.1 Halaman Sampul

Halaman sampul terdiri dari dua halaman (sampul luar dan sampul dalam), berisi: 

judul, kata SKRIPSI/TUGAS AKHIR , nama dan omor nduk ahasiswa (NIM), “ ” n i m

lambang UNIM, diikuti dengan nama lengkap niversitas, akultas, rodi, dan tahun lulus u f p

ujian. Semua huruf dicetak dengan huruf besar dengan warna sampul sesuai dengan 

warna pataka akultas. Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur f
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secara simetris, proporsional, rapi, dan serasi. Contoh  dapat dilihat pada lampiran  format

1.

2.1.2 Halaman  Judul

Halaman judul sama dengan halaman sampul, tetapi pada halaman judul 

memuat informasi tambahan yang ditulis: Diajukan untuk Memenuhi Sebagian ”

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (sesuai dengan prodi). Halaman judul tidak …”   

mencantumkan logo. Contoh  dapat dilihat pada Lampiran 2.format

2.1.3 Halaman Persetujuan Pembimbing

Halaman persetujuan pembimbing memuat persetujuan dari  pembimbing. dosen

Hal-hal yang dicantumkan dalam alaman persetujuan pembimbing adalah: (1) teks h

”Skripsi/tugas akhir oleh ..(nama ahasiswa) ini telah disetujui untuk diuji,… m  (2) nama 

lengkap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Pokok Pegawai 

(NPP) Pembimbing I dan Pembimbing II. Contoh dapat dilihat  lampiran 3.format di

2.1.4 Halaman Persetujuan Penguji

Halaman persetujuan enguji memuat persetujuan dari  pembimbing. p dosen

Persetujuan penguji ini baru diberikan setelah diadakan penyempurnaan oleh 

mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh para 

penguji pada saat berlangsungnya ujian. Dalam alaman persetujuan dosen penguji h

dicantumkan tanggal, bulan, tahun dilaksanakannya ujian, tanda tangan, nama lengkap  ,

dan NIDN/NPP dari masing-masing dewan penguji dan etua rodi. Contoh k p format dapat 

dilihat di lampiran 4.

2.1.5 Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan berisi pengesahan dari ekan bahwa d skripsi/tugas 

akhir t a/ ugas khir yang ditulis oleh mahasiswa telah berhasil dipertahankan di depan 

d pewan enguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperole  gelar sarjana. Contoh dapat dilihat  Lampiran 5.h format di

2.1.6 Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan

 Halaman ernyataan easlian ulisan berisi pernyataan tertulis berm terai enam p k t e

ribu  bahwa skripsi/tugas akhir yang disusun adalah karya sendiri dan bukan hasil  (6000)

plagia . Contoh dapat dilihat pada Lampiran 6.risme format 
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2.1.7 Riwayat Hidup

Riwayat hidup penulis skripsi/tugas akhir hendaknya disajikan secara naratif dan 

menggunakan sudut pandang orang ketiga (bukan menggunakan kata  atau . saya kami )

Hal-hal yang perlu dimuat dalam riwayat hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan 

tanggal lahir, riwayat pendidikan, pengalaman berorganinasi, dan informasi tentang 

prestasi yang pernah diraih selama belajar di perguruan tinggi maupun pada waktu 

duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah. Bagi yang sudah berkeluarga, 

dapat mencantumkan nama suami/istri dan putra-putrinya. Riwayat hidup diketik 

dengan spasi tunggal (spasi ). Contoh dapat dilihat  lampiran 7. satu format di

2.1.8 Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah

Halaman ernyataan ersetujuan ublikasi arya lmiah berisi pernyataan dari p p p k i

m p skripsi/tugas akhirahasiswa enyusun  yang memberikan kewenangan kepada UNIM 

untuk menyimpan, mengalih-media/format-kan, merawat, dan memublikasikan 

skripsi/tugas akhir yang telah disusun untuk kepentingan akademis. UNIM berwenang 

untuk me ublikasikan  hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu m skripsi/tugas akhir

pengetahuan, sedangkan hak cipta tetap pada enulis. Contoh dapat dilihat pada p format 

Lampiran 8.

2.1.9 Abstrak

 Abstrak merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir yang memuat permasalahan, 

tujuan, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Abstrak di  untuk memudahkan susun

pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir untuk memutuskan apakah perlu 

membaca lebih lanjut atau tidak. Teks di dalam abstrak diketik dengan spasi tunggal 

(satu spasi), maksimal 250 kata dan menggunakan kertas ukuran A4. 

Kata ABSTRAK  ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di “ ”

batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Nama penulis diketik dengan jarak  

spasi dari kata abstrak, di tepi kiri dengan urutan: nama akhir diikuti koma, nama dua (2) 

awal, nama tengah (jika ada) diakhiri titik. Tahun lulus ditulis setelah nama, diakhiri 

dengan titik. Judul dicetak miring dan diketik dengan huruf kecil (kecuali huruf-huruf 

pertama dari setiap kata) dan diakhiri dengan titik. Kata  ditulis setelah skripsi/tugas akhir

judul dan diakhiri dengan koma, diikuti dengan nama jurusan (tidak boleh disingkat), 

nama fakultas, nama universitas, dan diakhiri dengan titik emudian dicantumkan nama , k

dosen pembimbing I dan II lengkap dengan gelar akademiknya.

Dalam abstrak dicantumkan kata kunci yang ditempatkan di bawah isi abstraksi. 

Jumlah kata kunci berkisar antara tiga sampai lima . Kata kunci diperlukan untuk kata

komputerisasi s stem informasi ilmiah. Dengan kata kunci dapat ditemukan judul-judul i
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skripsi/tugas akhir beserta abstraknya dengan mudah. Contoh format  di dapat dilihat

lampiran 9.

2.1.10 Kata Pengantar

Kata engantar memuat pengantar singkat atas karya ilmiah dan ucapan terima p

kasih penulis kepada Tuhan YME, orang-orang, lembaga, organisasi, dan atau pihak-/

pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan 

menyelesaikan penulisan skripsi/tugas akhir.

Tulisan KATA PENGANTAR  diketik dengan huruf kapital, simetris di batas atas ” ”

bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Teks kata pengantar diketik dengan spasi ganda 

(dua spasi). Panjang teks tidak lebih dari dua halaman kertas A4. Pada bagian akhir teks 

(di pojok kanan-bawah) dicantumkan kata penulis tanpa menyebut nama terang.

2.1.11 Daftar Isi

Daftar isi memuat judul bab dan judul subbab, yang disertai dengan nomor 

halaman tempat pemuatan dalam teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital, 

sedangkan judul subbab hanya huruf kecil diawali dengan huruf kapital pada setiap kata. 

Contoh lampiran 10.format didapat dilihat  

2.1.12 Daftar  Tabel

Daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman untuk setiap 

tabel. Judul tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat di dalam teks. Judul tabel 

yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Jarak antara judul 

tabel yang satu dengan yang lainnya diberi jarak dua spasi. Contoh di format dapat dilihat 

lampiran 11.

2.1.13 Daftar Gambar

Daftar gambar dicantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman 

tempat pemuatan dalam teks. Judul gambar yang memerlukan lebih dari satu baris 

diketik dengan spasi tunggal. Antara judul gambar yang satu dengan yang lainnya diberi 

jarak dua spasi. Contoh di lampiran 12.format dapat dilihat 

2.1.14 Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, serta halaman tempat 

lampiran itu berada. Judul lampiran yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan 

spasi tunggal. Jarak antara judul lampiran satu dengan yang lainnya adalah dua spasi. 

Contoh  dapat dilihat  lampiran 13.format di
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2.1.15 Daftar Lainnya

Daftar Lainnya ditulis jika dalam skripsi/tugas akhir banyak digunakan tanda-

tanda yang mempunyai makna , misalnya singkatan, transliterasi atau lambang-penting

lambang yang digunakan dalam matematika, teknik, kebidanan dan sebagainya  leh . O

karena itu, perlu ada daftar khusus mengenai daftar lainnya tersebut.

2.2  Bagian Inti

Bagian inti adalah bagian yang memuat bab-bab yang terdapat dalam 

skripsi/tugas akhir hingga. Bab-bab tersebut dimulai dari pendahuluan  simpulan. Secara 

teknis, pembagian bab-bab tersebut ditentukan oleh fakultas sesuai kebutuhan.

Bagian tubuh/pokok memuat uraian/penjabaran/analisis yang dilakukan oleh 

penulis. Penjabaran mencakup tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil penelitian 

serta pembahasannya. Penggunaan istilah atau judul tiap bab dan subbab, serta 

penambahan subbab disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing. Misalnya, 

bab II dapat menggunakan istilah Tinjauan Pustaka , Landasan Teori  atau Tinjauan ” ” “ ” ”

Literatur . ”

Penjelasan masing-masing bab dalam bagian inti secara umum adalah sebagai 

berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan mengkaji tentang latar belakang masalah yang mendasari 

pentingnya penelitian ini dilakukan, kemudian mengkaji permasalahan-permasalahan 

yang menjadi fokus penelitian serta alasan-alasan teor tis, praktis  dan pragmatis e ,

sebagai gambaran tentang manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian.

Bab II: Landasan Teori

Landasan teori memuat dua hal, yaitu kajian pustaka dari beberapa buku yang 

telah ditulis oleh para ahli tentang masalah yang diteliti beserta dimensi-dimensinya, 

serta hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya 

tentang masalah yang sama atau yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang dimaksud dalam bab II 

skripsi/tugas akhir  berisi tentang penjelasan teor tis sebagai dasar dan komparasi , e

analisis dalam melakukan penelitian. 

Bab III: Metode Penelitian

              Metode enelitian berisi tentang pendekatan dan metode yang  dalam p relevan

memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan 
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dalam bab pendahuluan sehingga penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data- 

data yang absah dan akurat.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang dua hal, yaitu hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan skripsi/tugas akhir data yang 

berhasil disusun secara akumulatif dan kritis berdasarkan pendekatan dan metode 

penelitian yang diuraikan dalam bab III. 

Pembahasan hasil penelitian berisi tentang analisis dan komparasi teori terhadap 

data-data yang telah disusun dalam skripsi/tugas akhir hasil penelitian sehingga 

memungkinkan untuk ditarik menjadi  hasil penelitian.simpulan-simpulan

Bab V Penutup

 Penutup berisi tentang simpulan hasil penelitian yang diringkas dan disusun 

secara sistematis. impulan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan rekonstruksi S

saran-saran penting baik yang bersifat teor tis maupun praktis sebagai implikasi hasil e

penelitian.

Contoh Sistematika Bagian Inti enulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: P Skripsi/

BAB I  PENDAHULUAN

 1.1  Latar Belakang Masalah

 1.2  Rumusan Masalah

 1.3  Tujuan Penelitian

 1.4  Manfaat Penelitian

 1.5  Hipotesis (jika diperlukan)

 1.6  Batasan Penelitian (jika diperlukan)

 1.7  �'�H�¿�Q�L�V�L���2�S�H�U�D�V�L�R�Q�D�O�����M�L�N�D���G�L�S�H�U�O�X�N�D�Q��

BAB II  KAJIAN PUSTAKA

 2.1 …………………

 2.2 …………………

BAB III  METODE PENELITIAN 

 3.1 Rancangan Penelitian

 3.2 Populasi dan Sampel

 3.3 Instrumen Penelitian

 3.4 Pengumpulan Data
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 3.5 Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 4.1 Hasil Penelitian 

  4.1.1   Deskripsi Data

  4.1.2  Pengujian Hipotesis

 4.2 Pembahasan

BAB V  PENUTUP

 5.1 Simpulan

 5.2 Saran

2.3  Bagian Akhir 

Bagian khir skripsi/tugas akhir memuat aftar ustaka ampiran.a d p  dan l   Penting 

untuk diperhatikan, bahwa hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam bagian  adalah ini

yang mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian inti. Isi yang 

perlu ada pada bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

Penjelasan masing-masing bagian dalam bagian akhir tersebut adalah sebagai 

berikut :

2.3.1 Daftar Pustaka

Bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka harus sudah 

disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan 

bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan ke dalam daftar pust ka. a

Sebaliknya, semua bahan pustaka yang disebutkan dalam teks skripsi/tugas akhir harus 

dicantumkan dalam da tar pustaka.f

Daftar pustaka ini dapat berisi buku, artikel , majalah, atau surat kabar, jurnal

wawancara, dan sebagainya. Dianjurkan agar 60% daftar pustaka yang digunakan 

merupakan terbitan lima (5) tahun terakhir.

2.3.2 Lampiran

Lampiran hendaknya berisi keterangan yang dipandang penting untuk 

skripsi/tugas akhir, misalnya instrumen penelitian, data mentah hasil penelitian, tabel, 

�J�D�P�E�D�U���� �J�U�D�¿�N���� �G�H�V�D�L�Q����rumus-rumus statistik yang digunakan (bila perlu), hasil 

perhitungan statistik, surat izin dan tanda bukti telah melaksanakan pengumpulan data 

penelitian, berita acara bimbingan tugas akhir, oto kegiatan penelitian dan lampiran lain f

yang dianggap perlu. Untuk mempermudah permanfaatannya, setiap lampiran harus 

diberi nomor urut lampiran dengan menggunakan angka arab. Contoh: Lampiran 1, 

Lampiran 2  dan seterusnya.,
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BAB III

FORMAT DAN TATA CARA PENULISAN

Penulisan  di Universitas Islam Majapahit menggunakan skripsi/tugas akhir

bahasa Indonesia yang sesuai dengan jaan ang isempurnakan (EYD) kecuali E Y D

Program Studi Bahasa Inggris, dan menggunakan format tata cara penulisan  dan 

sebagai berikut:

3.1 Kertas

�.�H�U�W�D�V���\�D�Q�J���G�L�J�X�Q�D�N�D�Q���K�D�U�X�V���P�H�P�L�O�L�N�L���V�S�H�V�L�¿�N�D�V�L���V�H�E�D�J�D�L���E�H�U�L�N�X�W����

- Jenis : HVS   

- Warna : Putih polos  

- Berat : 80 gsm  

- Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm). 

3.2 Pengetikan 

Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Pencetakan dilakukan hanya pada satu sisi kertas ( ) single side

3.2.2 Penempatan teks pada tepi kertas berada pada posisi: 

- Batas atas : 3 cm dari tepi kertas 

- Batas kiri : 4 cm dari tepi kertas 

- Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas 

- Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas 

3.2.3 Huruf yang digunakan adalah dengan ukuran 11 dan diketik rapi (rata kiri Arial  

kanan  ). – justify

3.2.4 Jarak Pengetikan adalah 2 spasi ( ). Line spacing = double

3.2.  Pencetakan huruf menggunakan tinta berwarna hitam kecuali pada bagian-5

bagian lain seperti bagan, diagram, gambar  dan sebagainya.,

3.3 Penomoran Halaman

Ada dua ragam penomoran dalam penulisan arya lmiah, yakni angka romawi kecil dan k i

angka latin.

3.3.1 Angka Romawi Kecil

-   Digunakan untuk bagian awal penulisan, kecuali pada halaman sampul (ditulis 

dengan dst)“ ”ii, iii, iv  ,

-   Peletakan nomor halaman untuk setiap awal bab di bagian bawah tengah, 
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sedangkan halaman lainnya di pojok kanan atas.

 -  Khusus untuk halaman judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap  

diperhitungkan (lembar setelah halaman sampul dimulai dari “ ii” .

3.3.2   Angka Latin

 -  Digunakan untuk bagian isi sampai bagian akhir termasuk lampiran.

  -  Letak: tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas.

3.4  Halaman Sampul

 Halaman sampul  dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:skripsi/tugas akhir

 1 Halaman sampul terbuat dari karton tebal dari jenis buffalo dengan warna 

sesuai bendera fakultas (pataka).

 2 Semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal dan 

ukuran yang sesuai dengan ukuran naskah.

 3 Halaman sampul diketik simetris di tengah ( ) dengan huruf kapital, ukuran center

14 poin dan dicetak tebal ( ). Judul tidak diperkenankan menggunakan bold

singkatan, kecuali nama atau istilah (contoh: PT, UD, CV) dan tidak disusun 

dalam kalimat tanya serta tidak perlu ditutup dengan tanda baca apa pun.

  - Judul 

  - Jenis Penulisan (skripsi/tugas akhir, TA, dsb.)

  - Logo UNIM:  Logo Universitas Islam Majapahit dengan diameter 5 cm 

dan dicetak berwarna 

  - Nama 

  - NIM 

  - Universitas Islam Majapahit 

  - Fakultas 

  - Program Studi 

  - Tahun disahkannya skripsi/tugas akhir/TA dan ditulis dalam angka 

dengan format 4 digit (contoh: 2014).

 4 Informasi yang dicantumkan pada punggung halaman sampul adalah: Nama, 

Judul, Jenis Penulisan dan tahun disahkan. Informasi yang dicantumkan 

seluruhnya menggunakan huruf besar/capital, 12 poin dan ditulis di tengah 

punggung halaman sampul ( ).center alignment

   - Nama: letak di atas

   - NIM

   - Judul: letak di tengah

   - Jenis penulisan dan tahun: letak di bawah.
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Contoh format dan tata cara penulisan halaman sampul dapat dilihat dalam lampiran 1.

3.5  Halaman Judul

Halaman judul ditulis mengikuti ketentuan berikut:

 3.5.1 Format halaman judul sama dengan halaman sampul, hanya ada 

penambahan keterangan tujuan disusunnya penulisan. Keterangan 

tersebut ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf depan setiap kata selain 

kata sambung.

 3.5.2 Semua huruf ditulis dengan spasi tunggal ( ).line spacing = single

Contoh format dan tata cara penulisan halaman judul dapat dilihat dalam lampiran 2.

3.6  Halaman Persetujuan Pembimbing

Halaman persetujuan pembimbing ditulis dengan spasi tunggal (single line 

spacing). Contoh format dan tata cara penulisan halaman persetujuan pembimbing 

dapat dilihat dalam lampiran 3.

3.7  Halaman Persetujuan Penguji

Halaman persetujuan penguji ditulis dengan spasi tunggal ( ). single line spacing

Contoh format dan tata cara penulisan halaman persetujuan penguji dapat dilihat dalam 

lampiran 4.

3.8  Halaman Pengesahan

Halaman engesahan  ditulis dengan spasi tunggal (p skripsi/tugas akhir single line 

spacing). Contoh format dan tata cara penulisan halaman pengesahan dapat dilihat 

dalam lampiran 5.

3.9  Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan

Halaman ernyataan easlian ulisan ditulis dengan spasi ganda (p k t double line 

spacing center alignment), dengan posisi di tengah-tengah halaman ( ). Halaman ini 

intinya berisikan pernyataan yang menegaskan bahwa hasil karya saya sendiri, dan “

semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar”.

Contoh format dan tata cara penulisan halaman pernyataan keaslian tulisan dapat dilihat 

dalam lampiran 6.

3.10   Halaman Riwayat Hidup

Judul halaman  ditulis  kapital semua RIWAYAT riwayat hidup  dengan huruf “
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HIDUP  yang dicetak hitam tebal ( ). Deskripsi/tugas akhir tentang diri penulis ditulis ” bold

secara naratif mengenai data penunjang identitas penyusun karya ilmiah skripsi/tugas 

akhir. Contoh format halaman riwayat hidup dapat dilihat di lampiran 7.

 

3.11   Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah

Judul halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk 

kepentingan akademis ditulis dengan tebal ( ) dan huruf besar (kapital) dengan spasi bold

tunggal ( )  isi pernyataan ditulis dengan huruf kecil dan single line spacing . Sementara itu,

tidak tebal  spasi 1,5 ( ). Contoh format dan tata cara halaman 1.5 lines spacing

pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah dapat dilihat dalam lampiran 8.

3.12   Abstrak

Abstrak adalah ringkasan inti atau ikhtisar dari skripsi/tugas akhir yang memuat 

nama mahasiswa (tanpa NIM), tahun, judul, kata Skripsi/ ugas khir  atau aporan “ ” “T A L

T Augas khir , nama program studi, nama fakultas, nama universitas, nama pembimbing ”

1 dan 2, isi abstrak dan kata kunci. bAbstrak ditulis dalam ahasa Indonesia (kecuali rodi P

Pendidikan Bahasa Inggris), tipe huruf Arial, ukuran huruf 11, spasi 1  dengan (single)

panjang maksimal 200-250 kata. Isi (substansi) abstrak, memuat rasional, tujuan 

penelitian, metode penelitian, hasil penelitian (simpulan), dan kata kunci ( ) keywords

yang ditulis di bagian bawah. Format penulisan abstrak dapat dilihat dalam lampiran  9.

3.13  Daftar Isi

Halaman daftar isi memuat judul-judul yang terdapat dalam skripsi/tugas akhir, 

mulai judul bab dan subbab. Penulisan daftar isi menggunakan  tipe huruf Arial 11, spasi 

1  dengan  sistem angka. Daftar isi disusun setelah draf akhir skripsi/tugas akhir (single)

telah selesai disusun dengan tujuan agar ada kesesuaian antara nomor halaman dan isi 

skripsi/tugas akhir. Format penulisan daftar isi dapat dilihat dalam lampiran 10.

3.14  Daftar Tabel/Bagan, Gambar, dan Lampiran

Penulisan daftar  tabel, gambar dan lampiran menggunakan  tipe huruf Arial 11, 

spasi 1 ( ) dengan  sistem angka. Dalam penyajiannya, tabel diberi nomor urut single

dengan aturan digit pertama menunjukkan bab, sedangkan digit berikutnya setelah 

tanda titik menunjukkan nomor urut tabel/bagan/lampiran, dengan ukuran spasi .  satu

Misalnya: Tabel 2.2, hal ini menunjukkan bahwa tabel tersebut ada pada bab II dengan 

nomor urut tabel kedua. Angka tersebut di ikut i dengan keterangan in ti 

tabel/bagan/lampiran, dicetak dengan huruf tebal ( ), dan diletakkan di atas bold
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tabel/bagan/lampiran, misalnya Tabel 2.2 Jumlah penghasilan UKM (terletak di atas 

tabel). Penulisan keterangan gambar diletakkan di bawah gambar.

3.15   Daftar ustaka P

Daftar pustaka ditulis secara alfabeti  dengan menggunakan model  . s APA Style

Penulisannya menggunakan tipe huruf Arial 11, spasi 1 ( ). Setiap pustaka diketik single

dengan jarak spasi (rata kiri), baris kedua dan selanjutnya masuk ke kanan tujuh satu 

ketukan. Jarak antara satu pustaka dengan pustaka lainnya diberi jarak spasi .  dua

Ketentuan dan contoh penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

a. Buku dengan penulis tunggal, contoh:

 Reynolds, H. (2000). . Ringwood, Vic.: Penguin.Black Pioneers

b. Buku dengan dua penulis, contoh:

 Gilbert, R., & Gilbert, P. (1998). . St. Leonards, N.S.W.: Masculinity Goes to School

Allen & Unwin.

c. Buku dengan satu atau beberapa editor, contoh:

 Broinowski, A. (Ed.). (1990).  . London: Macmillan.ASEAN into the 1990s

 Nugent, S.L., Shore, C. (Eds.). (1997). . London: Anthropology and Cultural Studies

Pluto Press.

d. Buku dengan pengarang tidak diketahui, contoh:

 Anonym, . (1984). Harlow, Essex: Longman Dictionary of the English Language

Longman.

e. Buku lebih dari satu volume, contoh:

 Corsini, R.J. (Ed.). (1994).  (4 vols). New York: J. Wiley & Encyclopedia of Psychology

Sons.

f. Artikel dalam satu buku, contoh:

 Beck, W. (1994). . In D.Horton (Ed.), Food Processing The Encyclopaedia of 

Aboriginal Australia: Vol. 1. (pp. 380-382). Canberra: Aboriginal Studies Press.
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g. Artikel dalam jurnal, contoh:

 Rogers, G. (1999). . Education �5�H�À�H�F�W�L�R�Q�V���R�Q���7�H�D�F�K�L�Q�J���5�H�P�R�W�H���D�Q�G���,�V�R�O�D�W�H�G���&�K�L�O�G�U�H�Q

in Rural Australia, 9(2), 65-68.

h. Makalah seminar, contoh:

 Gleeson, L. (1996). : Proceedings from the Inside Looking out. In Claiming a Place

Third National Conference of the Children's Book Council of Australia (pp. 22-34). Port 

Melbourne: D.W. Thorpe.

i. D sertasi, Tesis atau Skripsi/tugas akhir, contoh:i

 Ward, I. (1998). . Sedimentary History of the Pandora Wreck and Surrounds

Unpublished master's thesis, James Cook University, Townsville.

j. E-Books, contoh:

 Dealey, C. (1999).  Oxford: Blackwell The Care of Wounds: A Guide for Nurses.

Science. Disitasi 24 Agustus, 2007, dari: NetLibrary: http://www.netlibrary.com

k. Web page, contoh:

 The Mariner 2002: . (2002). Retrieved 3 April, Undergraduate Student Information

2 0 0 2 ,  d a r i :  J a m e s  C o o k  U n i v e r s i t y  W e b  s i t e : 

http://www.jcu.edu.au/school/ns/Notices/General/Mariner/Conte

nts.html  In-text citation: The Mariner 2002 (2002) or (The Mariner 2002, 2002)

l. Informasi dari website, contoh:

 Australian Bureau of Statistics. (2000). 1996 Census of Population and Housing: 

Northern (Statistical Division) Queensland�����>�'�D�W�D���¿�O�H�@�����'�L�V�L�W�D�V�L���������-�X�O�\�����������������G�D�U�L�����7�K�H��

Australian Bureau of Statistics site, http://www.abs.gov.au
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