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Proposal Penelitian Kuantitatif 
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Metode Analisis Data 
Teknik dan jenis analisis data yang 
digunakan perlu diuraikan termasuk alasan 
pemilihannya. Apabila teknik analisis data 
yang dipilih sudah cukup dikenal, misalnya 
analisis statistik deskriptif, maka 
pembahasannya tidak perlu dilakukan 
secara panjang lebar. Sebaliknya jika teknik 
analisis yang digunakan jarang digunakan 
atau teknik yang baru dan belum popular, 
maka uraian tentang analisis ini perlu 
diberikan secara rinci. Apabila dalam 
analisis digunakan program komputer maka 
perlu disebutkan programnya dan versinya, 
misalnya: SPSS Version 25. 
Jika di dalam metode diperlukan rumus 
sebagai rujukan cara penghitungan dan/atau 
analisis data maka untuk penulisannya 
digunakan fungsi persamaan (equation) 
yang terdapat dalam Microsoft Word. 



Judul penelitian Kuantitatif 

 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 

2. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Sulawesi 
Tenggara 

3. Peran Kepuasan Pelanggan Dalam Memediasi Hubungan Pengalaman Berbelanja 
Secara Online Dengan Perilaku Pasca Pembelian 

4. Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha  Pedesaan pada Masyarakat Pesisir Jawa 
Tengah 

5. Pengaruh Konflik Peran, Kompetensi, dan Motivasi Pegawai Terhadap Kinerja 
Pegawai Inspektorat Kota Jakarta. 

6. Transformasi Struktur Sosial dan Sektor Unggulan di Kabupaten Bumiayu Periode 
2010-2015 

7. Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal: Analisis Deskriptif dan Regresi 
Logistik. 

8. Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga 
9. Pengaruh Perkembangan Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran Kota Pekalongan 

Terhadap Sektor Pertanian Daerah Lainnya di Jawa Tengah. 
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Proposal Penelitian Kualitatif 

 
 

TEKNIK ANALISIAS DATA 
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis 
data lebih banyak dilakukan bersamaan 
dengan pengumpulan data. Menurut Miles 
dan Hubermen aktivitas dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran 
kejenuhan data ditandai dengan tidak 
diperolehnya lagi data atau informasi baru. 
Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi 
data (data reduction), penyajian data (data 
display), dan penarikan kesimpulan dan 
verifikasi (conclusion drawing/verification). 
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• Judul Penelitian Kualitatif 

 1. Modal Sosial Di Komunitas Yogyakarta Leisure Community 
2. Slacktivism Dan Gerakan Sosial Digital (Studi Mengenai Partisipasi Digital Dalam 

Penandatanganan Petisi Online Change.org) 
3. Konstruksi Identitas Kampung Digital (studi Tentang Pembentukan Identitas Baru    

Masyarakat Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta) 
4. Telecenter Sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat Informasi (Studi Di Desa Muneng    

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun) 
5. Pemahaman Baru Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi (Praktik Dan Implikasi 

Budaya Mengopi Video Di Warnet Di Yogyakarta) 
6. Habiburrahman El Shirazy Dalam Arena Sastra Dan Arena Kekuasaan Indonesia 
7. Britain`s Game Of Throne: Monarki Inggris Di Era Demokratisasi Global 
8. Menyingkap Kuasa Budaya: Mengakarnya Dominasi Nahdlatul Ulama Dalam 

Demokratisasi Di Banyumas 
9. Akulturasi Pengobatan: Perpaduan Budaya Islam Dan Budaya Jawa Dalam Sistem Medis 

Masyarakat Giriloyo 
10. Makna Simbol Akulturasi Nilai-nilai Budaya Jawa-cina Dalam Batik Pekalongan 





BAGIAN AWAL SKRIPSI 

 

 
A.Halaman Sampul Depan 
B.Halaman Judul 
C.Halaman Persetujuan 
D.Halaman Penerimaan 
E.Halaman Pengesahan 
F.Lembar pernyataan keaslian 
G.Abstrak 
H.Kata Pengantar 
I.Daftar Isi 
J.Daftar Tabel 
K.Daftar Gambar  
  
 
 
 



BAGIAN UTAMA SKRIPSI 

 

 

A.Bab Pendahuluan 
1.Latar Belakang 
2Rumusan Masalah 
3. Tujuan Penelitian 
4.Manfaat Penelitian 
 
B.Bab Tinjauan Pustaka 
1.Landasan Teori 
2.Kerangka pikir (kuantitatif) 
3.Hipotesis (kuantitatif) 
 
C.Bab Metode Penelitian 
 1.Tepe Penelitian 
 2.Lokasi & Waktu Penelitian 
 3.Populasi & Sampel 
 4.Jenis dan sumber data 
 5.Teknik Pengumpulan data 
 6.Teknik Analisis Data 
  7.Definisi Opderasional Variabel 
 
 
 



D.Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan 
    1.Deskripsi Lokasi Penelitian 
    2.Hasil Penelitian  
    3.Pembahasan 
 
 
E.Kesimpulan Dan Saran  
     1.Kesimpulan 
     2.Saran 
     
 
Bagian Akhir Skripsi  
A.Daftar Pustaka 
B.Motto 
C.Lampiran 



 
TATA CARA PENULISAN NASKAH 

 
  Cermati buku Panduan (to Pdf) &  

                                                        Wajib Membaca buku Prof SUGI 



Panduan Umum Ujian Skripsi : 
 
A.Pengusulan Judul Skripsi 
B.Penyusunan Proposal Penelitian 
C.Seminar Proposal Penelitian  
D.Melaksanakan Penelitian 
E.Seminar Laporan Hasil Penelitian 
F.Penyusunan Skripsi 
G.Ujian Skripsi 
H.Perbaikan2 (Revisi) 
I.Penjilidan & Penyetoran Skripsi 
 
 
 
 
Lampiran-lampiran 



Lauw tong-tong –Medio 2012 



Hanya orang yang bijak mengetahui 
bahwa kebahagian dapat dicapai 
dengan Ilmu dan ibadah ( Imam  Al 
Gazali ) 
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TATA CARA PENULISAN NASKAH 

A. Kertas dan Ukuran 

Spesifikasi kertas yang digunakan: 

1. Jenis: HVS 

2. Warna: Putih Polos 

3. Berat: 70 atau 80 gram 

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

 

B. Format Pengetikan Naskah 

1. Huruf yang digunakan ialah Times New Roman dengan ukuran font 12 untuk teks 

dan rata kiri-kanan (Justify). Judul bab menggunakan ukuran font 14 dan sub bab 

pertama dengan ukuran font 13. Sementara bagi sub-sub bab menggunakan font 12. 

Semua judul dan sub bab dicetak tebal. 

2. Naskah diketik dengan spasi 2 pada halaman dengan pinggiran margin: 

a. 4 cm dari tepi kiri (Left) 

b. 3 cm dari tepi kanan (Right) 

c. 4 cm dari tepi atas (Top) 

d. 3 cm dari tepi bawah (Bottom) 

3. Naskah diketik pada satu muka halaman, tidak diketik timbal balik. 

4. Setiap awal paragraph dimulai dengan indent 1 cm (8 ketuk spasi). 

5. Naskah diketik dalam satu kolom. 

6. Penomoran Halaman 

a. Setiap halaman diberi nomor 

b. Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan bagian bawah dengan tidak 

melanggar batas pias dan memiliki jarak 1,5 spasi dari baris terakhir teks 

c. Penulisan nomor halaman untuk bagian awal skripsi mulai dari penulisan 

halaman judul hingga daftar gambar (bagian awal skripsi) menggunakan angka 

romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya) sedangkan bab pendahuluan hingga 

daftar pustaka menggunakan angka latin (1,2,3, dan seterusnya) 

d. Khusus untuk halaman sampul dan halaman pertama setiap bab tidak ditulis 

tetapi tetap diperhitungkan 

7. Kutipan langsung diketik dengan spasi 1, dengan seluruh blok kutipan diberi 

indent 1 cm yang diawali dan diakhiri oleh tanda kutip (“). Bila diperlukan, 
gunakan cetak miring, bukan garis bawah. 

8. Judul bab, sub bab pertama, sub bab kedua dan seterusnya 



a. Jarak antara judul bab dengan sub bab pertama atau paragraf pertama adalah 

spasi 3. 

b. Sub bab pertama ditulis dengan menggunakan cetak tebal (font 13) dengan 

huruf kapital pada setiap awal kata dan diletakkan di tepi kiri margin (rata 

kiri). Jarak antara sub bab pertama dengan sub bab berikutnya atau paragraf 

yang mengikutinya adalah spasi 2.5. 

c. Sub bab tingkat kedua diletakkan sejajar dengan sub bab pertama, ditulis 

dengan cetak tebal berfont 12 dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Jarak 

antara sub bab kedua dengan sub bab berikutnya atau paragraf yang 

mengikutinya adalah spasi 2. 

Contoh: 

BAB … 
…………………………………………..…… A. Judul 

Sub bab pertama ................................... 

1. Judul sub bab kedua................................  

a. ....................................................... 

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

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

(1) ...................................... 

(a) .................................. 
 

9. Judul pada bagian akhir skripsi (daftar pustaka dan lampiran-lampiran) tidak 

diberi penomoran bab dan ditulis dengan huruf kapital yang dicetak tebal 

diletakkan di tengah margin. 

10. Penomoran lampiran diurut berdasarkan rujukan dalam teks dan judul lampiran 

ditulis dengan terlebih dahulu menyebutkan lampiran serta nomor lampiran yang 

dicetak tebal. 

11. Tabel 

Ketentuan penyajian tabel sebagai berikut: 

a. Nomor dan judul tabel ditulis diatas tabel ditengah atas, simetris dengan tabel. 

b. Apabila judul tabel lebih dari satu baris maka baris kedua ditulis sejajar 

dengan judul tabel tersebut dimana spasi antara baris pertama dengan baris 

kedua 1 spasi. 

c. Sumber tabel ditulis di bagian bawah tabel sejajar dengan tabel dari sebelah 

kiri. 

d. Tabel yang berukuran lebar dapat diketik dengan pengetikan melebar 

(landscape). 



e. Lanjutan tabel dan nomor berikut kepala-kepala kolom harus ditampilkan 

kembali (heading row repeat). 

f. Tabel diberi nomor urut tanpa menyertakan nomor bab (Tabel 1. Tabel 2., dan 

seterusnya). 

 
12. Gambar 

Ketentuan penyajian gambar sebagai berikut: 

a. Nomor dan judul gambar ditulis dibawah gambar dengan menuliskan kata 

‘Gambar’. 
b. Nomor gambar (sesuai urutan kemunculan di dalam teks), dan diberi tanda 

titik (.) sebelum kemudian dituliskan judul gambarnya. 

c. Gambar ditulis ditengah dan simetris dengan gambar, jika judul gambar lebih 

dari satu baris maka baris kedua ditulis sejajar dengan judul gambar tersebut 

dimana spasi antara baris pertama dengan baris kedua 1 spasi. 

 

13. Penulisan Lampiran 

a. Nomor dan judul di atas lampiran di sebelah kiri sejajar dengan lampiran 

tersebut. Ketentuannya adalah nomor, titik, kemudian judul lampiran. 

b. Apabila judul lampiran lebih dari satu baris, maka baris kedua sejajar dengan 

judul lampiran tersebut, dimana spasi antara baris pertama dengan baris 

kedua adalah 1 spasi. 

c. Setiap awal kata digunakan huruf besar. 

d. Lampiran yang lebih dari satu halaman, pada halaman berikutnya diberi 

keterangan lanjutan dalam kurung pada sudut kanan atas. 

 

C. Tata Bahasa dan Gaya Penulisan 

Bahasa merupakan salah satu modal utama dalam berkomunikasi. Baik dalam 

komunikasi tulisan maupun ujaran (lisan) sebaiknya digunakan bahasa efisien dan efektif. 

Bahasa efisien adalah bahasa yang mengikuti kaidah tata bahasa yang dibakukan atau 

yang dianggap baku, dengan mempertimbangkan kehematan kata dan ungkapan. Bahasa 

efektif adalah bahasa yang mampu mencapai sasaran yang dimaksudkan. 



Bahasa yang dipakai untuk skripsi adalah bahasa Indonesia ragam baku dengan 

gaya bahasa keilmuan yang menganut sistem ejaan yang disempurnakan (EYD) dan 

berciri antara lain sebagai berikut: 

1) Bernada formal, bernalar, dan objektif. 

2) Gagasan atau paham dikomunikasikan secara lugas, jelas, ringkas, dan tepat. 

Istilah atau ungkapan yang dipakai tidak bermakna ganda. 

3) Lazim dipakai titik pandang nara ketiga dengan kalimat berbentuk pasif. Oleh 

karena itu, tidak digunakan kata ganti orang pertama atau kedua seperti saya, aku, 

kami, kita, engkau, peneliti, dan lainnya. Pada penyajian ucapan terima kasih 

dalam kata pengantar, ‘saya’ diganti dengan ‘penulis’. 
4) Dihindari ungkapan-ungkapan yang berlebihan, mubazzir, dan emosional. e) 

Berbentuk prosa dengan corak pemaparan (eksposisi) 

5) Kalimat dan paragraf tidak terlalu panjang 

6) Format dan tata cara penulisan harus konsisten. 

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang telah diindonesiakan. 

Pengindonesiaan istilah asing berpedoman kepada Pedoman Umum Pembentukan Istilah 

(Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975, 

No.0196/U/1975). Jika terpaksa harus memakai istilah dalam bahasa asing maka istilah ini 

ditulis dengan huruf miring. Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam Bahasa 

Indonesia dapat digunakan, asal konsisten. Pada penggunaannya yang pertama kali perlu 

diberikan padanannya dalam bahasa asing diapit oleh tanda kurung dengan huruf miring. 

Jika istilah baru ini cukup banyak jumlahnya, sebaiknya dibuatkan daftar istilah pada 

lampiran. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait tata bahasa dan penting untuk 

diperhatikan oleh mahasiswa dalam menulis tugas akhirnya adalah perangkat kebahasaan 

yang meliputi: perhurufan (huruf romawi, miring, kapital, tebal, yunani), pengejaan kata, 

pemenggalan kata, dan penulisan kata. Aturan yang digunakan untuk hal tersebut adalah 

aturan yang berdasarkan tata bahasa Indonesia.  

 

1. Perhurufan 

Seperti kebanyakan bahasa di dunia, bahasa Indonesia ditulis dengan huruf latin. 

Dua bentuk huruf latin yang dikenal ialah huruf romawi dan italik. Huruf latin dapat 

ditampilkan secara tipis, tebal, kecil, dan capital. 

Huruf Romawi. Huruf romawi selalu berdiri tegak sehingga tulisan tangan yang 

bersifat demikian sering dikatakan “tercetak”. Dalam dunia percetakan dan pengetikan 
bentuk huruf inilah yang selalu dipakai secara bertaat asas. Kecuali ditentukan lain, huruf 

romawi hampir selalu digunakan untuk segala keperluan. 

Huruf Miring. Huruf miring atau italik ditampilkan secara miring. Kalau diketik 

atau ditulis tangan kemiringannya ditandai dengan garis bawah. Huruf miring dipakai 

dalam 9 hal berikut: 



a) Kata dan ungkapan asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa: ad hoc, et 

al., in vitro. 

b) Tetapan dan peubah yang tidak diketahui dalam matematika. Contohnya (x,y,l) 

c) Nama kapal atau satelit: KRI Macan Tutul, Apollo II. 

d) Kata atau istilah yang diperkenalkan untuk diskusi khusus, misalnya kakas, 

citraan. 

e) Kata atau frase yang diberi penekanan, misalnya: ... hal itu tidak dibenarkan. 

f) Pernyatan rujukan silang dalam indeks: lihat, lihat juga. 

g) Judul buku atau terbitan berkala yang disebutkan dalam tubuh tulisan: Hayati. 

Huruf Kapital. Huruf kapital dipakai pada: 

a) Huruf pertama pada awal kalimat 

b) Setiap kata dalam judul buku atau berkala, kecuali kata tugas: dan, yang, untuk, di, 

ke, dari, terhadap, sebagai, tetapi, berdasarkan, dalam, antara, melalui, secara yang 

tidak terletak pada posisi awal. 

c) Nama bangsa, bahasa, agama, hari, bulan, dan tarikh, misal: bangsa Romawi, 

bahasa Indonesia, agama Islam, hari Minggu, 

d) Nama orang, peristiwa sejarah, takson makhluk di atas genus, lembaga, jabatan, 

gelar, dan pangkat yang diikuti nama orang atau tempat, misal Haji A. A. Mattjik, 

Perang Bubat, Moraceae, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur Bali, dan Ir. Ilham.  

e) Setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada judul buku dan nama 

lembaga seperti yang dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas, seperti Undang-Undang 

Dasar 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

f) Nama-nama geografi seperti nama sungai, kota, provinsi, negara, dan pulau. Akan 

tetapi, huruf kapital tidak dipakai pada nama geografi yang digunakan sebagai 

jenis seperti kacang bogor, garam inggris, gula jawa, atau sebagai bentuk dasar 

kata turunan seperti keinggris-inggrisan, mengindonesiakan, pengaraban. 

g) Penulisan nama orang pada hukum, dalil, uji, teori, dan, metode, misalnya: hukum 

Dalton, uji Duncan, metode Epstein, atau analisis Fourier. Untuk penamaan 

rancangan, proses, uji, atau metode yang tidak diikuti nama orang ditulis dengan 

huruf kecil, misalnya rancangan acak lengkap, uji morfometri, atau uji mortalitas. 

Apabila penamaan tersebut akan disingkat, maka singatannya menggunakan huuf 

kapital; misalnya: rancangan acak lengkap (RAL), proses hierarki analitik (PHA), 

atau metode imunodifusi ganda (MIG). 

Huruf Tebal. Huruf tebal sering digunakan untuk judul atau judul bab (heading). 

Selanjutnya bentuk huruf ini dapat dipakai untuk nama ilmiah takson yang baru 

ditemukan atau diusulkan pertama kali. Vektor atau matriks dalam matematika pada 

umumnya juga ditampilkan dengan huruf tebal. 



Huruf Yunani. Selain huruf latin, dalam tulis-menulis karya ilmiah sering 

digunakan huruf yunani. Beberapa huruf kapital yunani sama dengan huruf latin, tetapi 

semua huruf kecilnya mempunyai bentuk yang sangat berbeda.  

 

2. Pengejaan Kata 

Sejak diberlakukannya sistem ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada 

tahun1972, semua huruf dalam abjad latin secara resmi sudah menjadi huruf bahasa 

Indonesia. Oleh karena sudah termasuknya semua huruf itu, sekarang sering terjadi 

kesalahan yang disebabkan oleh tindakan hiperkorek. Kata pernapasan, misalnya, 

seringkali dieja pernafasan. Pasca (yang dalam ejaan lama ditulis pastja) adakalanya dieja 

dan dilafalkan paska. 

Kalau kita menaati (perhatikan: bukan mentaati) sistem ejaan yang 

disempurnakan itu, dalam penulisan kata berimbuhan sering terjadi penggatian huruf. 

Dengan berpedoman pada pola menaati itu, kita harus menulis menerjemahkan (bukan 

menterjemahkan), mencolok (bukan menyolok), mengubah (bukan merubah atau 

merobah), mengoreksi (bukan mengkoreksi), mengolonisasi bukan mengkolonisasi, 

mengarantinakan bukan mengkarantinakan, mengombinasikan bukan 

mengkombinasikan, terkecuali untuk mengkaji*. Begitu pula, kita harus menulis 

penerapan bukan penterapan. 

Oleh karena semua huruf latin diterima sebagai huruf Indonesia, penulisan kata 

serapan dari bahasa asing pada umumnya sudah dapat dilakukan dengan mendekati 

bentuk dan lafal aslinya. Untuk itu memang perlu dilaksanakan penyesuaian seperti 

diatur dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah. Beberapa masalah sering dijumpai dalam kasus penggunaan huruf 

atau pengejaan istilah serapan seperti dicontohkan berikut ini. 

a) Berhati-hatilah dalam memakai huruf f dan v, yang ada kalanya dipertukarkan atau 

diganti dengan huruf p (negative bukan negatip, aktif, aktivitas, provinsi, bukan 

aktip, aktifitas, dan propinsi). 

b) Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya konsonan kembar (klasifikasi, 

bukan klassifikasi; efektif, bukan effektif, tetapi ada massa di samping masa yang 

mempunyai perbedaan makna). 

c) Huruf y tetap y jika lafalnya y, contoh yen, yuan; y menjadi i jika lafalnya i, contoh 

hipokotil bukan hypokotil; analisis bukan analisa, analysis, atau analysa. 

d) Huruf x hanya dipakai diawal kata, di tempat lain diganti ks (xilem bukan silem 

atau ksilem; taksonomi bukan taxonomi; kompleks bukan komplex atau komplek). 

e) Huruf h pada gugus gh, kh, rh, th dihilangkan sedangkan huruf ph menjadi f dan 

ch menjadi k (sorgum bukan sorghum; kromatografi bukan khromatographi; ritme 

bukan rhitme atau rhitma; metode bukan methode atau metoda; morfologi bukan 

morphologi atau morpologi). 

f) Beberapa kata sulit yang selalu ditulis secara salah karena penulis tidak 

mengetahui bentuk bakunya, antara lain ialah kualitas bukan kwalitas; jadwal 



bukan jadual; sintesis bukan sintesa; ameba bukan amuba; atmosfer bukan 

atmosfir atau atmosfera; varietas bukan varitas; tetapi bir bukan bier; automatis 

bukan otomatis; mikrob bukan mikroba, mikrobia, atau mikrobe sebab 

dibakukannya aerob; standar dan standardisasi bukan standarisasi. 

g) Nama-nama ilmu tertentu berakhiran -ika (sistematika bukan sistematik atau 

sistimatik) karena bukan ilmu maka dibakukanlah kosmetik dan antibiotik bukan 

kosmetika dan antibiotika, begitu juga tropik bukan tropika atau tropis, karena 

dibakukannya Samudera Pasifik. 

3. Penulisan Kata 

Ada beberapa jenis kata dalam bahasa Indonesia, antara lain kata depan, kata 

berimbuhan, dan kata gabung (kata gabung berimbuhan). Cara penulisan kata tersebut 

dibedakan seperti berikut: 

Kata Depan. Kata depan ialah kata yang bila diikuti dengan kata lain akan 

menunjukkan tempat, misalnya di, ke, dari, pada. Dalam penulisannya kata depan harus 

selalu dipisahkan dari kata yang mengikutinya, contoh: di dalam, bukan didalam; di 

antaranya, bukan diantaranya; di samping itu, bukan disamping itu; ke dalam, bukan 

kedalam; di lapangan, bukan dilapangan; ke laboratorium, bukan kelaboratorium; dari 

dalam tabung, bukan dari dalam tabung; pada dasarnya, bukan pada dasarnya. 

Tanda Seru (!). Tanda seru hampir tidak pernah dipakai dalam kalimat tulisan 

ilmiah. Ada kalanya tanda itu dipergunakan untuk menunjukkan bahwa suatu bahan 

bukti penelitian dilihat langsung oleh penulisnya: Scleroderma dictyospora dirincikan 

oleh Patouillard (1898) berdasarkan spesimen Massart 445 (P!) yang dikumpulkan di Jawa 

tahun 1882. 

Tanda Hubung (-). Tanda hubung dipakai untuk: 

a) Menyambung bagian-bagian tanggal. Misalnya: 17-8-1945 

b) Merangkaikan se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital (se-

Indonesia) 

c) ke- dengan angka (abad ke-21), angka dengan -an (tahun ’90-an) 

d) Memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan (ber-evolusi vs. be-

revolusi, dua- puluh lima-ribuan, 20 x 5 000 vs. dua-puluh-lima-ribuan, 1 x 25 000) 

e) Memenggal kata tertentu (lihat Pemenggalan Kata). 

Tanda Pisah. (-,--,----). Bergantung kepada penjangnya terdapat tiga macam 

tanda pisah, yaitu tanda pisah em (--), tanda pisah en (-), dan tanda pisah 3-em (----). 

a) Tanda pisah em dipakai untuk membatasi penyisipan kalimat yang tidak terkait 

erat dengan kalimat induknya (Penembakan menjangan di lapangan istana yang 

dilakukan untuk mengatur daya dukung tapak penggembalaan -- dilaksanakan 

setiap tiga tahun).  



b) Tanda pisah en dipergunakan untuk menunjukkan kisaran (halaman 15-25, 

panjangnya 24.5-31.0 mm).Jangan menggunakan tanda pisah en bersama perkataan 

dari dan antara, atau bersama tanda kurang (dari halaman 15 sampai 25, bukan dari 

halaman 15-25, antara tahun 1945 dan 1950, bukan antara tahun 1945-1950, -4 

sampai -6 0C, bukan -4 - -6 0C). 

c) Beberapa majalah menggunakan tanda pisah 3-em dalam daftar pustaka alih-alih 

mengulang nama pengarang lema sebelumnya. Jangan memakai tanda tanda 3-em 

dalam naskah, tetapi ulangi penyebutan nama-nama pengarang. 

d) Rifai M.A. 1995. … 

e) -----------. 1996. … 

Tanda Kurung ((…)). Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit 

a) Tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral atau dapat 

dilepaskan dari pokok pembicaraan. Misalnya, “Pengujian selanjutnya terhadap 
salah satu noda (nomor 4) memberikan dugaan bahwa senyawa yang terkandung 

dalam media biakan cendawan x ialah senyawa seskuiterpena”. 
b) Huruf untuk memperkenalkan singkatan. Misalnya, “Fraksi etil asetat dapat 

dipisahkan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) preparatif”. 
c) Penomoran yang dimasukkan dalam kalimat. 

Contoh: 

Ketiga langkah itu ialah (a) mitosis, (b) meiosis, (c) penggandaan inti. 

Tanda Kurung Siku ([…]). Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit: 

a) Huruf atau kata yang ditambahkan pada kalimat dalam pengeditan, contoh Jamur 

lin [g] shi hidup di batang kayu. 

b) Keterangan dalam kalimat yang sudah bertanda kurung. Misalnya: Persamaan 

kedua proses (perbedaannya dibicarakan di dalam Bab II [lihat halaman 35-38] tidak 

dibicarakan) perlu dijabarkan di sini. 

c) Penggunaan khusus dalam kepustakaan, lihat Kepustakaan. 

Tanda Petik (”...”). Tanda petik dipakai untuk mengapit: 

a) Petikan atau kutipan pembicaraan langsung. Misalnya: 

 

Ketua berkata, “Kita harus bekerja keras membangun STIA Al Gazali Barru.” 
 

b) Judul karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, misal 

 

Kami telah membaca Buku Panduan Program Sarjana, bab “Kebahasaan”. 
 

c) Istilah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh: 

 



Daerah Semanggi, Gatot Subroto, Kuningan dinamakan daerah “segi tiga emas” 

 

Tanda petik tunggal (‘…’). Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit: 

a) Petikan yang tersusun dalam petikan lain. 

b) Makna, terjemahan, atau penjelasan terhadap kata atau ungkapan asing (Survive 

‘sintas’, survival ‘sintasan’). 

Tanda Elipsis (...). Tanda elipsis dipakai untuk 

a) Menunjukkan bahwa ada bagian yan dihilangkan pada suatu kutipan, misalnya 

Pola distribusi pemasaran … berdasarkan pengamatan cuplikan 

b) Mengganti tanda elipsis dalam matematika, untuk meluruskannya dengan tanda 

pengoperasian (X1, X2, ... X3,). 

Tanda Garis Miring (/). Tanda garis miring dipakai untuk mengganti: 

a) Tanda bagian atau menunjukkan bilangan pecahan (1/2 = 0,5) 

b) Kata tiap (125 ton/ha) 

c) Tanda garis miring tidak dipakai untuk menunjukkan atau. 

Tanda Ampersan (&). Tanda ampersand berfungsi sebagai pengganti tanda dan 

bila bentuk lebih singkat diinginkan. Tanda ini dianjurkan dipakai dalam pengacuan 

pustaka sebab membantu mengurangi pengulangan. 

 

Produktivitas …… menurut (Reid & Webster dan Nandika & Tampubolon) 
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SEKOLAH T!NGGI 〃LMU ADMiNISTRASI

AL GAZALI BARRU
STATUS TERAKREDITASI

Jl・ Jend" Sudirman No.41 Ttlp" (0427) 21871 Fax. (0427) 21131 Bar「q Sulawesi Selatan

Barru, 28 Setember 2020

Nomor　∴ 84 1A/STIA-AG/A/BR.VI/2020

La調p. :-

H a l　: Pemohonan sebagai Narasunber

Kepada

Yth. Bapak Dr. Mukmin Muhanmad, S.Sos., MH

di-

Tempat

Assalanu ’alaikun warahmatulla血wal)arakatuh,

Dengan ho血at bersama dengan ini kami sampaikan bahwa sehubungan

dengan akan dilaksanakannya kegiatan Webinar Penelitian dengan tema “Pen山isan

Proposal Penelitian dan Skripsi Berdasarkan Buku Pedoman’’うmaka ka調i bemaksud

meminta kesediaan Bapck untuk menyampaikan materi dalam Webir阻r tersebut yang

insya Allall akan dilaksanankan pada:

Hari/Tanggal　: Rabu, 30 September2020

Waktu　　　: 09.00 WITA sampai selesai

Demikian pemohonan血kami sampaikan, ataS Perhatian dan kesediannya

kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu ’alaikun warahmat山Iahi wabarakatuh.

Tembusan keDada Yth. :

l. Koordinator LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi di Makassar

2. Ketua Yayasan PT. AI Gazali Barru di Barm

3. Pe血重ggれ



SEKOLAH丁INGGi lLMU ADM漢NISTRASI

AL GAZALI BARRU
STATUS TERAKREDITASI

Ji・ Jend・ Sudirman No"41 T帥・ 〈0427) 21871 Fax, (0427) 21131 Ba皿S山awesi Selatan

SURAT TUGAS
Nomor: 842ASTIA-AG侶偲R ⅨnO20

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketun Sekolah Tinggi皿u Adrninistrasi AI Gazali Barru

memberikan tugas kepada :

Nama　　　: Dr. Mukmin M血ammad, S.Sus., MH

NⅡ)N　　　　: 09宣0037502

Peke豆aan　　‥　Dosen Tetap STRA AI Gazali Barru

Alamat　　‥ Jl. Abd. Hakim No. 68 Kel. Lalolang Kecamatan Tanete Rulau

Kわupaten Bam

Sebagal Pemateri dalam Webinar Penelitian dengan Judul?em虹s紬Proposal Penelitian dan

Skripsi Berdasarkan B血Pedoman・, yang diselengggarakan臆Oleh Sekolah Tinggi皿u

Administrasi Au Gazali Barru pnda hari Ral]u’30 September 2020 secara da血g mela山Aplikasi

Zoom CIoud.

Demikian surat tugas血dibuat皿tuk dipergunakan sebagainana mestinya.



SEKOLAH T看NGG書ILMU ADMIN!STRASi

AL GAZALI BARRU
STATUS TERAKREDITASI

Ji" Jend・ Sudj「man No.41 T引p・ (0427) 21871 Fax. (0427〉 21131 Ba皿Su!awesi SeIatan

SURAT K田TERANGAN

No叩or 84夕/S¶A-AG仲/BR Ⅸ俄O20　　∴

Yang menerangkan dibawih ini, Ket脚Sekolah Tmggl Ilmu Admi正str料i AI Gazali Barru

bahwa ・

Nama Dr. Mckmin Muhmmad, S Sos , MH

NIDN　　　　　. 0910037502

Pekeuaan Dosen Tetap STRA AI Gazali Barm

Alamat JI Abd. Hakim No 68 Kel Lalolang Kecamatan Tanete RIlau

KabuPaten Barru

Telah membawakan maten dalam Webmar Penelitlan dengan Judul P̀enulisan Proposal

Penelitlan da宣I SkripsI BerdiiSarkan Buku Pedoman" y紬Lg diselengggarakan oleh Sekolah T垂彊

I血u AdministrasI AI Gazali Barru pada hari Rabu, 30 September 2020 secara daring melal田

AplikasI Zoom CIoud.

Demikian urat keterangan皿dibuat umk digunakan sebagaimana mestlnya.


