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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu „alaikum Wr. Wb 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahuwatalla 

akhirnya penulisan buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir ini dapat 

terselesaikan tepat waktu. Pedoman Penyusunan Skripsi Program S1 

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta ini memuat ketentuan-ketentuan baku dalam 

menyusun proposal skripsi dan skripsi yang berlaku pada Program Studi 

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Disamping itu dalam pedoman ini diatur 

juga beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan penyusunan tugas 

akhir mahasiswa, berupa persyaratan administratif dan prosedur 

pembimbingan skripsi. Tujuan utama buku pedoman ini adalah untuk 

memudahkan mahasiswa dalam menyusun tugas akhirnya sehingga 

terdapat keseragaman penulisan secara ilmiah.  

Untuk penyempurnaan buku ini bagi penerbitan selanjutnya, segala saran 

dan kritik yang membangun dari berbagai pihak akan kami terima 

dengan senang hati. Akhir kata semoga buku panduan ini bermanfaat 

untuk kita semua. 

Wassalamu „alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta,  September 2016 

Ketua 

Program Studi Ilmu Pemerintahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Skripsi merupakan salah satu komponen utama dalam proses 

pembelajaran mahasiswa dan menjadi penentu kelulusan mahasiswa. 

Pada skripsi ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan seluruh 

kemampuan akademik yang dimilikinya. Sebagai suatu karya ilmiah, 

skripsi harus disusun melalui kajian yang mendalam dan obyektif dengan 

menggunakan metode ilmiah yang sesuai. Selain itu skripsi juga harus 

ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang baku dan tentunya 

merupakan representasi produk karya ilmiah pada Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga skripsi 

tersebut memiliki ciri tertentu yang mudah dikenali jika dibandingkan 

produk-produk ilmiah dari perguruan tinggi lainnya. 

Penetapan kaidah baku penulisan skripsi untuk memberikan keseragaman 

bentuk, serta memberikan bimbingan mengenai prosedur penulisan 

skripsi, maka pedoman ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan. 

Sebagai suatu pedoman, maka buku ini merupakan ketentuan wajib yang 

harus diikuti oleh para mahasiswa pada Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang 

menyusun skripsi. Namun perlu diperhatikan pula, bahwa pedoman ini 

hanya terbatas pada format penulisan. Sedangkan penggunaan metode 

penelitian adalah sangat tergantung pada sifat, obyek, dan subyeknya, 

sehingga akan sangat bervariasi. Dalam hal ini sangat dimungkinkan bagi 

penyusun skripsi untuk menggunakan metode lain yang sesuai dengan 

obyek kajiannya.  
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BAB II 

KETENTUAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

2.1 Pengertian Skripsi  

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan 

ditulis berdasarkan kaidah Bahasa, dibawah pengarahan dan pengawasan 

dosen pembimbing, untuk memenuhi kriteria kualitas yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kaidah keilmuan. Skripsi dibuat sebagai salah 

satu persyaratan menyelesaikan studi suatu program studi. 

2.2 Kedudukan Skripsi dan Bobot SKS 

Skripsi merupakan tugas akhir bagi mahasiswa dalam menyelesaikan 

pendidikan sarjana strata satu pada Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ditulis dengan 

menggunakan kaidah Bahasa Indonesia untuk kelas regular dan Bahasa 

Inggris untuk kelas internasional. Skripsi mempunyai kedudukan yang 

sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk, proses belajar 

mengajarnya, dan cara penilaiannya. Adapun bobot skripsi ditetapkan 

sebesar 6 SKS dengan merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Penulisan Skripsi harus dilakukan secara hati-hati, baik karena rumusan 

skripsi yang dikemukakan akan dipandang sebagai kebenaran. Skripsi 

minimal 12.000 dan maksimal 15.000 kata dengan spasi ganda di atas 

kertas HVS ukuran kuarto (A4). 

2.3 Tujuan Penyusunan Skripsi 

Penyusunan skripsi diarahkan pada tujuan: 
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a. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya 

ilmiah sesuai dengan bidang ilmu Pemerintahan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

b. Memberikan kontribusi perkembangan bidang Ilmu 

Pemerintahan. 

2.4 Persyaratan Penyusunan Skripsi 

Seorang mahasiwa dapat menyusun skripsi apabila telah memenuhi 

persyaratan: 

1. Akademik 

a. Telah menempuh minimal 110 SKS dan memiliki Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (huruf mutu C ke 

atas)  

b. Telah lulus mata kuliah prasyarat bagi skripsi, yaitu: 

Metodologi Penelitian Sosial, Analisis Kuantitatif dan 

Analisis Kualitatif 

c. Mahasiswa sudah lulus seluruh mata kuliah dengan 

menunjukkan Surat Keterangan Bebas Teori (SKBT) dan 

sertifikat pendukung 

d. Telah mengajukan alternatif judul dan fokus penelitian 

kepada Ketua Program Studi. 

2. Administratif 

a. Telah memenuhi persyaratan akademik  

b. Memiliki kartu mahasiswa yang masih berlaku sampai 

dengan semester bersangkutan 

c. Telah menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan 
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ketentuan yang berlaku. 

Apabila mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan 

administratif dapat mencantumkan skripsi pada saat pengisi Kartu 

Rencana Studi (KRS).  

2.5 Prosedur Penunjukan Pembimbing Skripsi 

Selama proses penyusunan skripsi, mahasiswa harus dibimbing oleh 1 

(satu) orang pembimbing. Penunjukan pembimbing dilakukan oleh Ketua 

Program Studi menetapkan daftar nama-nama Dosen yang memenuhi 

persyaratan sebagai Pembimbing melalui Surat Keputusan. Penunjukan 

Pembimbing dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyerahkan judul 

penelitian sementara kepada Sekretaris Program Studi, dengan 

menunjukkan Surat Pengantar dari Program Studi. 

2.5.1 Persyaratan Pembimbing 

Dosen pembimbing skripsi yang ditunjuk Ketua Program Studi 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Pembimbing pada dasarnya adalah tenaga pengajar tetap 

serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor dan 

bergelar Magister (S-2) 

b. Apabila persyaratan tersebut di atas tidak tersedia maka 

dapat ditunjuk: 

1. Pengajar tetap yang memiliki gelar serendah-rendahnya 

Magister (S-2) 

2. Pengajar tidak tetap yang memiliki gelar serendah-

rendahnya Magister (S2) dan memiliki jabatan akademik 

Lektor. 
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2.5.2 Penggantian Pembimbing 

Apabila karena suatu alasan, pembimbing tidak dapat 

menjalankan tugasnya lebih dari dua bulan, maka Sekretaris 

Prodi menerbitkan surat keputusan penggantiannya atas 

pertimbangan Ketua Program Studi. 

2.6 Prosedur Pembimbingan Skripsi 

Prosedur pembimbingan skripsi diatur sebagai berikut : 

1. Mahasiswa bersama tim pembimbing mendiskusikan judul, 

rancangan, instrument penelitian, bila perlu judul yang telah 

ditetapkan oleh Program Studi diadakan perubahan sesuai 

dengan arahan Pembimbing 

2. Proposal penelitian yang telah disetujui tim pembimbing wajib 

diseminarkan dalam bentuk Ujian Proposal 

3. Usulan penelitian yang telah diseminarkan, direvisi oleh 

mahasiswa sesuai dengan saran-saran perbaikan pada waktu 

seminar. 

4. Setelah proposal penelitian selesai diperbaiki, mahasiswa 

melakukan penelitian dengan arahan tim pembimbing 

dilanjutkan dengan penulisan skripsi 

5. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan pada semester yang 

tengah berjalan, maka : 

a. Mahasiswa dapat menyelesaikannya pada semester 

berikutnya, dengan mencantumkan kembali skripsi pada 

lembar KRS 

b. Pada semester itu, pembimbing memberi huruf K (Kosong), 

sehingga tidak digunakan untuk perhitungan IP/IPK; 
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6. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester 

berturut-turut, maka tetap di berlakuan penilaian seperti butir 

(5) diatas yaitu: 

a. Mahasiswa diperkenankan menyelesaikan pada semester 

berikutnya, dengan mencantumkan kembali pada KRS 

(topik dan pembimbing tetap sama); 

b. Pada semester bersangkutan, pembimbing utama memberi 

huruf  K, sehingga tidak digunakan untuk perhitungan 

IP/PK; 

c. Semester bersangkutan tetap diperhitungkan dalam batas 

waktu studi. 

d. Pembimbing utama, melalui Pembantu Ketua I, memberi 

peringatan tertulis kepada mahasiswa, bahwa kalau semester 

perpanjangan kedua ini tidak dapat menyelesaikan 

skripsinya, akan dikenai sanksi tersebut pada butir (7) di 

bawah ini. 

7.  Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam tiga semester 

berturut-turut, maka: 

a. Pembimbung I memberi nilai huruf mutu E 

b. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebut 

dengan topik yang sama (pembimbing bisa tetap sama atau 

berbeda) 

c. Selanjutnya berlaku ketentuan pengambilan skripsi mulai 

dari awal lagi dan  

d. Penunjukan pembimbing dimulai lagi dari awal  

8.  Setelah Skripsi selesai dalam bentuk rancangan, tim 

pembimbing memeriksanya, dan apabila tidak ada perbaikan 

pembimbing membubuhkan tanda tangan pada lembar 

pengesahan. 

9.  Skripsi yang belum di jilid, digandakan sekurang-kurangnya 
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dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian:  

a. 1 rangkap untuk pembimbing  

b. 2 rangkap untuk penguji 

c. 1 rangkap untuk mahasiswa. 

10. Setelah sidang ujian sarjana, apabila dinyatakan lulus, dan 

setelah dilakukan perbaikan, skripsi yang telah disetujui tim 

pembimbing harus digandakan sebanyak 5 (lima) rangkap 

dengan rincian: 

a. 1 rangkap untuk Program Studi, 1 rangkap untuk pembimbing  

b.2 rangkap untuk perpustakaan, 1 rangkap untuk mahasiswa. 
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BAB III 

KERANGKA DAN FORMAT PENULISAN SKRIPSI 

Kerangka dan format penulisan skripsi terdiri dari tiga bagian: (a) 

awal, (b) isi dan (akhir). 

3.1  Bagian Awal  

Bagian Awal Skripsi terdiri atas: 

a. Halaman Sampul 

b. Halaman Judul 

c. Halaman Pernyataan Keaslian 

d. Halaman Pengesahan 

e. Halaman Motto (jika diperlukan) 

f. Halaman Persembahan (jika diperlukan) 

g. Halaman Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) 

h. Halaman Kata Pengantar 

i. Halaman Daftar Isi 

j. Halaman Daftar Tabel 

k. Halaman Daftar Gambar 

l. Halaman Daftar Rumus 

m. Halaman Daftar Istilah/Singkatan 

n. Halaman Daftar Lain (jika diperlukan) 

o. Halaman Daftar Lampiran  

3.1.1 Halaman Sampul 

Halaman Sampul adalah halaman terdepan dari skripsi dan harus 

dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna 



9 

ganda (ambigu) kepada pembaca tentang karya ilmiah tersebut yang 

berupa judul, jenis karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi), identitas 

penulis, institusi, dan tahun pengesahan. Halaman Sampul Skripsi, 

secara umum, mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

a. Halaman Sampul Skripsi, terbuat dari karton tebal dilapisi 

kertas linen hijau tua. Untuk persyaratan sidang skripsi 

halaman sampul dicetak pada kertas karton tipis berwarna 

hijau. 

b. Semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi 

tunggal dan ukuran sesuai dengan contoh di Lampiran 1 

c. Diketik simetris di tengah (center). Penulisan judul skripsi  

tidak boleh lebih dari sepuluh kata. Judul tidak diperkenankan 

menggunakan singkatan, kecuali nama atau istilah (contoh: PT, 

UD, CV) dan tidak disusun dalam kalimat tanya serta tidak 

perlu ditutup dengan tanda baca apa pun.  

3.1.2 Halaman Judul  

Halaman Judul secara umum informasi yang diberikan pada Halaman 

Judul sama dengan Halaman Sampul. Halaman judul dicetak pada 

kertas HVS putih. 

3.1.3 Halaman Pernyataan Keaslian 

Halaman ini berisi pernyataan tertulis bahwa skripsi yang disusun 

adalah hasil karya sendiri dan ditulis dengan mengikuti kaidah 

penulisan ilmiah. Halaman pernyataan keaslian di tempel materai 

Rp 6.000,00 dan di bubui tanda tangan penulis.hal ini bertujuan 

menghindari terjadinya tindakan-tindakan curang dan kriminal 

secara intelektual di lingkungan lembaga pendidikan (plagiarism). 

Format halaman pernyataan keaslian seperti contoh Lampiran 2. 
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3.1.4 Halaman Pengesahan 

Halaman Pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya 

ilmiah atau pernyataan tentang penerimaannya, khususnya skrispi, 

tesis, dan disertasi, oleh institusi penulis. Pada lingkungan Program 

Studi Ilmu Pemerintahan UMY pengakuan pengesahan dibuktikan 

dengan adanya tanda tangan pihak berwenang yang terdiri dari:  

a. Ketua Program Studi  

b. Dosen Pembimbing  sekaligus bertindak sebagai Ketua 

Penguji  

c. Dua orang penguji sebagai penguji utama karya ilmiah, 

yang akan ditetapkan menjelang waktu penyelenggaraan 

ujian Skripsi. Contoh halaman pengesahan pada lampiran 

3 

3.1.5 Halaman Motto  

Motto berisi kutipan kitab suci, kata-kata bijak, puisi atau bentuk 

lain yang bersifat renungan, menggugah dan membangkitkan 

semangat, atau ungkapan penulis. Penulisan motto dengan 

menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 ditulis 

dalam posisi miring (italic). Teks motto ditempatkan di halaman 

tengah (centre). 

3.1.6 Halaman Persembahan 

Halaman Persembahan berisi pernyataan persembahan karya ilmiah 

kepada pihak-pihak tertentu yang dihormati dan dinilai berjasa 

dalam kehidupan peneliti secara umum maupun dalam proses 

penyusunan karya ilmiah bersangkutan. Penulisan pernyataan 
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persembahan dilakukan dengan menggunakan ragam bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

3.1.7 Halaman Abstrak 

Abstrak merupakan ikhtisar suatu karya ilmiah yang memuat 

permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. 

Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat 

isi karya ilmiah untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih 

lanjut atau tidak. Ketentuan penulisan Abstrak adalah sebagai 

berikut:  

a. Abstrak mencakup latar belakang, metode yang digunakan, 

hasil penelitian kesimpulan dan saran.  

b.Abstrak dibuat dalam satu paragraf berkisar 250-500 kata, 

diketik dengan tipe Times New Roman ukuran 12, spasi 

tunggal.  

c. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris. 

d. Di bagian bawah Abstrak dituliskan Kata Kunci. Untuk 

Abstrak dalam Bahasa Indonesia, Kata Kunci diberikan dalam 

Bahasa Indonesia. Untuk Abstrak dalam Bahasa Inggris, Kata 

Kunci diberikan dalam Bahasa Inggris (dicari padanan 

katanya). Contoh abstrak pada Lampiran 4 dan 5. 

3.1.8 Halaman Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi ungkapan Penulis tentang rasa syukur, tujuan 

penulisan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang oleh 

Penulis dirasakan membantu hingga selesai disusunnya skripsi 

tersebut. Kata Pengantar dibuat secara singkat dengan 
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menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tepat, maksimal satu 

halaman. 

3.1.9 Halaman Daftar Isi 

Halaman Daftar Isi berisi semua bab dan subbab yang ada dalam 

naskah disertai letak halaman. Halaman ini bermanfaat untuk 

memandu pembaca untuk menemukan hal-hal tertentu yang dirasa 

penting dan menarik perhatiannya untuk dicermati lebih lanjut. 

Contoh halaman daftar isi pada Lampiran 6. 

3.1.10 Halaman Daftar Tabel, Gambar, dan Rumus 

Halaman Daftar Tabel, Gambar, dan Rumus berisi semua tabel, 

gambar, dan rumus yang berada dalam naskah disertai letak 

halaman dimana data tersebut berada. Ketentuan penulisan Tabel, 

Gambar, dan Rumus secara umum adalah sebagai berikut:  

a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 

ukuran 12 dalam spasi tunggal.  

b. Khusus untuk judul Daftar tabel ditulis dengan tipe Times 

New Roman ukurann12 dicetak tebal dan huruf besar 

(kapital). Contoh daftar Tabel, Gambar, dan Rumus pada 

Lampiran 7, 8 dan 9.  

3.1.11 Halaman Daftar Istilah/Singkatan 

Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau 

lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, 

proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu 
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pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaan istilah dalam karya 

ilmiah untuk menyebutkan pemaknaan khusus yang berhubungan 

dengan penelitian. Contoh daftar istilah pada Lampiran 10. 

Singkatan adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Semua 

kependekan kata atau frase itu dapat digolongkan ke dalam 

singkatan. Singkatan juga berarti hasil menyingkat (memendekkan) 

sehingga akronim merupakan salah satu bentuk singkatan. 

Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau 

suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata 

yang wajar Perbedaan penulisan singkatan dan akronim adalah 

bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim 

dilafalkan sebagai suku kata. Singkatan yang terdiri atas huruf-

huruf kecil dan berasal dari huruf awal kata. Contoh daftar 

singkatan pada Lampiran 11. 

3.1.12 Halaman Daftar Lampiran 

Halaman daftar lampiran berisi daftar semua lampiran yang 

disertakan dalam laporan penelitian. Penulisan daftar lampiran 

berdasarkan urutan penempatan lampiran-lampiran yang ada dan 

tidak disertai halaman. Hal ini disebabkan dalam penulisan 

lampiran itu sendiri memang tidak disertai halaman lampiran. 

3.2  Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari bab-bab yang ditulis dalam angka romawi besar 

dan jumlah bab yang digunakan menyesuaikan kebutuhan dalam 

penyampaian isi skripsi. Bagian isi skripsi yang terdiri dari: 

a. Bab I Pendahuluan 
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b. Bab II Tinjauan Pustaka 

c. Bab III Metode Penelitian 

d. Bab IV Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

e. Bab V Penutup 

3.2.1 Bab 1 Pendahuluan 

Bab Pendahuluan berisi mengenai uraian dari latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

3.2.1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah memaparkan alasan-alasan ilmiah 

(baik faktual maupun yuridis) yang menyebabkan munculnya 

permasalahan. Latar belakang masalah ini harus relevan 

dengan permasalahan dan judulnya. Latar belakang masalah 

harus menunjukan alasan bersifat khusus tersebut memuat 

data empirik (das sein) yang dikontraskan dengan pemikiran 

teoritik atau normatif tertentu yang bersifat umum (das 

sollen). Alasan tersebut hendaknya mencakup urgensi topik 

yang diteliti dilihat dari aspek teoritis, praktis dan sosial. 

3.2.1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan/identifikasi masalah merupakan penajaman 

permasalahan secara umum, yang biasanya berbentuk 

pertanyaan. Dalam perumusan masalah harus diperhatikan 

bahwa permasalahan harus relevan dengan judul dan sifat 

penelitiannya. Selain itu pada perumusan masalah, 

menegaskan kembali adanya kesenjangan antara (das sein) 
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dan (das sollen) sebagaimana telah disinggung dalam bagian 

latar belakang. 

3.2.1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan yang 

menjelaskan mengenai capaian konseptual yang akan 

diperoleh dari kegiatan penelitian yang akan diselenggarakan. 

Tujuan ini dapat berupa tujuan subyektif dan tujuan obyektif 

3.2.1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan manfaat 

praktis yang dijanjikan oleh kegiatan penelitian yang akan 

diselenggarakan.  

1. Manfaat teoritis adalah manfaat kegiatan penelitian 

dalam memberikan sumbangan pada 

pengembangan keilmuan sesuai dengan disiplin 

ilmu yang digunakan di dalam kegiatan penelitian. 

2. Manfaat praktis adalah manfaat kegiatan penelitian 

di dalam memberikan rekomendasi kepada kegiatan 

penelitian berikutnya atau kepada pembuat 

kebijakan yang terkait dengan masalah penelitian 

yang dijawab di dalam penelitian yang 

diselenggarakan. 

3.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab Tinjauan Pustaka adalah uraian mengenai teori atau konsep 

yang dijadikan sebagai kerangka acuan penyusunan skripsi. Bab ini 
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berisi kajian pustaka (literature review), kerangka teori, hipotesis 

(jika ada), definisi konsep dan definisi operasional.  

3.2.2.1 Kajian Pustaka (Literature Review) 

Kajian pustaka (literature review) merupakan uraian metode 

dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

mengenai permasalahan yang sama. Kajian pustaka ini 

bertujuan untuk menghindari kesamaan penelitian, 

plagiarisme, dan duplikasi penelitian. Kajian pustaka 

menunjukkan posisi penelitian saat ini terhadap penelitian 

terdahulu. Melalui kajian pustaka, memperkaya bahan 

referensi dalam penyusunan penulisan skripsi. Kajian 

pustaka berupa buku, jurnal dan literatur ilmiah lain yang 

relevan dengan penelitian. 

3.2.2.2 Kerangka Teori  

Kerangka teori lebih menitik beratkan pada dasar 

penggunaan teori yang digunakan menjadi pisau analisis 

dalam pemecahan masalah. Kerangka teori dibuat dengan 

menggunakan beragam literatur ilmiah untuk menemukan 

konsep, model maupun teori. Literatur yang digunakan dapat 

dipertanggungjawabkan kredibilitasnya secara akademik. 

Selain itu, perlu menggambarkan secara sistematis 

keterkaitan yang ada diantara seluruh konsep penelitian yang 

akan dibuktikan kebenarannya.  

3.2.2.3 Hipotesis (Jika ada) 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap 
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rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari sebuah hipotesis 

baru didasarkan pada teori-teori yang relevan dan belum 

dibuktikan dengan fakta-fakta empiris dari kegiatan 

pengumpulan data. Dengan begitu maka kebenaran hipotesis 

memerlukan pembuktian melalui kegiatan penelitian. 

Hipotesis yang baik harus memenuhi kaidah-kaidah berikut 

ini. 

1. Hipotesis harus dimunculkan dengan cara 

menghubungkan antara teori yang digunakan oleh 

peneliti dengan masalah penelitian yang diangkat 

oleh peneliti. 

2. Setiap hipotesis merupakan setiap kemungkinan 

jawaban terhadap persoalan yang diteliti. 

3. Setiap hipotesis harus memungkinkan untuk diuji 

guna membuktikan kebenarannya secara empiris.  

Untuk mendapatkan hipotesis yang baik peneliti harus 

mampu mengidentifikasi teori-teori yang relevan untuk 

kemudian dijadikan sebagai landasan dalam 

mengembangkan sebuah hipotesis. Sebuah hipotesis tidak 

bisa dimunculkan secara tiba-tiba tanpa ada landasan teoritis 

yang tegas. Dengan begitu maka sebelum menuliskan 

hipotesisnya seorang peneliti harus mendiskusikan logika 

hipotesis yang akan dirumuskannya dengan menggunakan 

teori-teori yang sudah diperoleh di dalam sub bab tinjauan 

pustaka. 
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3.2.2.4 Definisi Konsep  

Definisi konsep merupakan penarikan batasan yang 

menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas 

dalam sebuah penelitian. Definisi konsep ini diperlukan 

untuk pengukuran variabel yang abstrak atau yang tidak 

mudah terhubung dengan fakta untuk mempermudah maka 

harus dibuatlah definisi operasional dalam sebuah penelitian. 

3.2.2.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah uraian pengukuran dari konsep-

konsep penelitian yang telah ditetapkan pada definisi konsep. 

Definisi operasional dari setiap variabel yang digunakan 

dalam penelitian yang akan diselenggarakan. Setiap variabel 

penelitian telah teridentifikasi dan tergambarkan di dalam 

model penelitian. Dengan begitu maka jumlah definisi 

operasional yang ada di dalam subbab ini harus konsisten 

dengan jumlah variabel yang tertuang di dalam model 

penelitian. Definisi operasional dari setiap variabel harus 

mampu menunjukkan pengertian dari setiap variabel secara 

tegas sesuai dengan konteks penelitian yang akan 

diselenggarakan dan harus mencakup indikator yang 

menunjukkan variabilitas masing-masing konsep. Pembuatan 

definisi operasional harus menggunakan acuan yang secara 

akademis bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. 

3.2.3 Bab III Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya memuat garis besar kegiatan 

penelitian, mulai dari penentuan jenis penelitian hingga tahap 
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laporan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, obyek 

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta 

analisis dan intepretasi data. 

3.2.3.1 Jenis Penelitian 

Melakukan penelitian ada dua pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan Kuantitatif  

Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

populasi dan sample tertentu dimana 

pengumpulan datanya menggunakan instrument-

instrumen, analisis data bersifat kuantitatif 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis. 

Pendekatan Kuantitatif terdapat 3 tipe penelitian: 

eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori. 

b. Pendekatan Kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan 

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 

kedalaman penjelasan atas suatu permasalahan 

atau fenomena sosial tertentu. Dengan begitu 

maka pada umumnya pendekatan penelitian 

kulitatif merupakan pendekatan penelian yang 

digunakan ketika kemunculan masalah penelitian 

berasal dari realitas empiris yang diidentifikasi 

oleh peneliti. Terdapat 2 tipe penelitian: 

eksploratif dan deskriptif 
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3.2.3.2 Obyek Penelitian 

Objek penelitian memuat tentang karakteritik-

karakteristik/unsur-unsur yang akan diteliti seperti lokasi 

penelitian dan populasi dan sampel penelitian (jika ada). 

Objek penelitian memuat tentang apa, siapa, dimana, kapan 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

3.2.3.2.1 Lokasi Penelitian 

Menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian 

akan dilaksanakan berkaitan dengan penentuan  

3.2.3.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian (Jika 

Ada) 

Populasi yang merupakan keseluruhan subyek 

penelitian. Di dalam sub bab harus menjelaskan 

populasi yang akan dijadikan sebagai sarana 

pembuktian empiris di dalam penelitiannya. 

Populasi dijelaskan secara detail perihal keberadaan 

populasi yang akan digunakan. Penjelasan tersebut 

meliputi hal-hal berikut ini. 

a. Unit analisi penelitian yang terhimpun 

di dalam populasi (individu, organisasi, 

kelompok, dll.). 

b. Identitas populasi yang menghimpun 

unit analisis penelitian (masyarakat, 

komunitas, perusahaan, dll). 
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Sampel adalah representasi atau wakil dari semua 

unit analisis yang tercakup di dalam populasi. 

Dengan begitu harus menjelaskan perihal teknik 

pengambilan sampel yang akan digunakan (acak 

sederhana, acak sistematis, dan terstratifikasi.). 

Dalam menetapkan populasi dan sampel harus bisa 

menunjukan alasan yang kuat berkaitan dengan 

pemilihan teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan. 

3.2.3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Terdapat dua metode pengambilan sampel yaitu 

sampel probabilita dan non probabilita (probability 

sampling dan non probability sampling). Sampel 

probabilita adalah sampel dimana semua unit 

analisis dalam populasi mempunyai kesempatan 

sama terpilih sebagai sampel, dan dapat digunakan 

untuk generalisasi. Sampel non probabilita tidak 

digunakan untuk generalisasi (hanya berlaku 

terhadap sampel yang diteliti). 

3.2.3.2.4 Narasumber/Informan  

Narasumber/informan menjadi salah satu sumber 

mendapatkan data dalam melaksanakan penelitian. 

Pendekatan kualitatif menitik beratkan dalam 

mendapatkan informasi melalui 

narasumber/informan. 

3.2.3.3 Sumber Data Penelitian 

Data diperoleh dan sumber: (a) Data Primer (data yang 
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diperoleh secara langsung dari sumbernya); dan (b) Data 

Sekunder (data yang diperoleh tidak langsung dari 

sumbernya). Penelitian kualitatif menggunakan data berupa: 

teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang 

menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, 

tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan 

sosial. Penelitian kuantitatif menggunakan data yang 

digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: (a) kuantitatif 

(numerik), dan (b) kualitatif (deskriptif). 

3.2.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Ini berisi tentang apa saja yang telah dilakukan untuk 

mengumpukan data/ melaksanakan penelitian. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan 

wawancara (interview): personal interview, intercept 

interview, dan telephone interview; self-administered 

survey: mail survey, computer delivered survey, dan 

intercept studies,  observasi, dan dokumentasi diskusi 

kelompok terarah (focus group discussion), dan lain-lain. 

3.2.3.5 Analisis dan Intepretasi Data 

Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses yang 

kreatif. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat metoda 

yang secara eksplisit dan sistematis sebaiknya digunakan 

peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan data 

tekstual. Meskipun setiap pendekatan terhadap analisis 

kualitatif dicirikan oleh aspek-aspek yang unik, namun 

proses koding merupakan hal yang paling umum dalam 

studi kualitatif (open coding, axial coding, and selective 
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coding). 

Analisis dalam penelitian kuantitatif dimulai dengan analisis 

deskriptif dapat berupa tabel, grafik, diagram, gambar dan 

lain-lain. Penelitian eksplanatori dilanjutkan dengan analisis 

inferensial melalui penyajian teknik-teknik analisis statistik 

untuk menguji hipotesis. 

3.2.4 Bab IVAnalisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab IVAnalisis dan Pembahasan Hasil Penelitian berisi mengenai 

analisis dan hasil penelitian. Analisis merupakan penyederhanaan 

data dengan menggunakan teknik statistik yang baku bagi yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan penyederhanaan 

informasi serta interpretasi bagi yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dalam bab ini harus dibahas secara logis dan sistematis 

keterkaitan antar variabel satu dengan yang lainnya berdasarkan 

analisis yang digunakan dengan membandingkan teori atau hasil 

penelitian sebelumnya, baik yang mendukung maupun yang 

bertentangan. Rujukan terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu 

sangat penting karena dapat mengarah kepada munculnya 

pendapat, penemuan atau teori baru.  

*Bilamana perlu bab ini bias dipecah menjadi beberapa bab sesuai 

dengen kebutuhan dalam penulisan dan penjabaran hasil dan 

analisis penelitian. 

3.2.5 Bab V Penutup 

Bab V Penutup ini berisi uraian mengenai kesimpulan hasil 

penelitian dan saran-saran yang diajukan. Kesimpulan dapat 

diperoleh melalui dua metode penalaran, yakni penalaran deduktif 

dan penalaran induktif. Kesimpulan merupakan jawaban dari 
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permasalahan yang diajukan pada bab pendahuluan dan merupakan 

hasil analisis dari bab-bab sebelumnya. Dengan demikian 

kesimpulan harus relevan dengan judul dan permasalahan.  

Saran yang diajukan sebagai akibat atau konsekuensi dari 

kesimpulan yang diambil di atas, diajukan berdasarkan pemikiran 

yang sehat, jelas dan secara tegas ditujukan kepada siapa. Saran-

saran harus mengacu pada kondisi ideal yang seharusnya 

3.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir ini berisi hal-hal yang menjadi pendukung dari isi Skripsi, 

antara lain mencakup : 

a. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka, dalam proposal skripsi masih bersifat sementara 

karena pada perkembangannya laporan skripsi yang sesungguhnya 

jumlah daftar pustaka dapat berkembang seiring dengan 

bertambahnya kajian dan pokok bahasan yang disajikan. Penulisan 

daftar pustaka harus menggunakan cara penulisan yang terbaru dan 

yang lebih penting adalah konsistensi penulisannya. 

b. Lampiran 

Bagian lampiran dapat berisi tabel data, gambar, peta dan hal–hal 

lain yang cukup panjang dan mengganggu bila dimasukkan dalam 

halaman teks. Hendaknya hal-hal yang dilampirkan hanya yang 

berkaitan dan relevan dengan masalah penelitian.   
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BAB IV 

TATA CARA PENULISAN SKRIPSI 

Bab ini menguraikan tentang tata cara penulisan skripsi terkait aspek 

yang harus dipenuhi dalam penulisan skripsi. 

4.1 Bahasa  

Skripsi ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang telah 

dibakukan, baik kata-kata maupun ejaannya. Menggunakan istilah dalam 

Bahasa Indonesia atau yang sudah dialihbahasakan ke dalam Bahasa 

Indonesia. Jika menggunakan istilah dalam bahasa asing yang tidak ada 

padanan kata dalam Bahasa Indonesia, maka kata tersebut ditulis dengan 

huruf miring. Awal kalimat tidak boleh menggunakan kata 

penghubung seperti: “sehingga”, “dan”, “yang”, “namun demikian”, 

“oleh karena itu”, dan “sedangkan”. Kalimat harus jelas maksud dan 

artinya serta disusun secara singkat dan jelas. Tanda baca harus 

dipergunakan dengan tepat.  

4.2 Penggunaan Literatur /Rujukan 

Penggunaan literature/rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi 

harus memenuhi ketentuan berikut:  

a. Paling sedikit menggunakan 10 (sepuluh) buku di luar peraturan 

perundang-undangan, kamus, artikel dalam jurnal, dan sumber 

on-line 

b. Merupakan pustaka yang terkini yaitu buku maksimal 5(lima) 

tahun terakhir sedangkan jurnal maksimal 3(tiga) tahun 

terakhir. 
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4.3 Konvensi Naskah 

1. Kertas yang digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Jenis  : HVS  

b. Warna  : Putih polos  

c. Berat  : 80 gram  

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

2. Pengaturan pengetikan naskah dengan ketentuan sebagai berikut  

a. dari tepi atas kertas  : 4 Cm  

b. dari tepi kiri kertas  : 4 Cm  

c. dari tepi bawah kertas  : 3 Cm  

d. dari tepi kanan kertas  : 3 Cm . 

Contoh pengaturan kertas pada lampiran 12 

3. Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran12 

(ukuran sebenarnya) dan diketik rapi dengan perataan ketikan rata 

kiri kanan  (justify). 

4. Pengetikan dilakukan dengan spasi ganda  

5. Posisi kertas tegak (portrait) kecuali ada kebutuhn khusus 

6. Jumlah kata pada penulisan proposal skripsi berkisar 5.000-

7.000 kata dan pada skripsi berkisar 12.000-15.000 kata. 

4.4 Penomoran Halaman  

Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apa pun. Jenis nomor halaman 

ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin. 
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4.4.1 Angka Romawi Kecil 

Penomoran halaman menggunakan angka romawi kecil dari bagian 

judul , Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Abstrak dimulai 

dengan nomor angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya), 

diketik dua spasi di bawah teks pada tengah halaman. Kecuali 

halaman sampul luar tidak diberi penomoran halaman tetapi tetap 

diperhitungkan. 

4.4.2 Angka Latin 

Penomoran halaman menggunakan angka latin dari bab 1 sampai 

bab 5 dimulai dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, diketik di 

sudut kanan atas halaman. Untuk halaman awal bab maka nomor 

halaman diketik pada bagian bawah halaman secara simetris sumbu 

vertikal (tengah). 

4.5 Penulisan Kutipan 

Pengutipan (quotation) adalah aktivitas peneliti untuk mencantumkan 

pemikiran, hasil penelitian, atau pernyataan ilmuwan lain yang dirasakan 

peneliti relevan atau mendukung pemikiran yang ingin disampaikan. 

Terdapat dua macam pengutipan: (1) langsung; dan (2) tidak langsung 

(parafrase). 

Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, 

tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah/ meragukan, 

diberi tanda (sic!) pada bagian yang salah/ meragukan yang artinya 

sekedar mengutip sesuai aslinya dan tidak bertanggung jawab atas 

kesalahan tersebut. Sedang kutipan tidak langsung adalah kutipan yang 

tidak sama persis dengan teks aslinya melalui penulisan gagasan pokok 

secara singkat dari uraian panjang lebar yang ada dalam teks aslinya 
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(parafrase). Dengan parafrase ini, misalnya uraian sepanjang 10 halaman 

bisa saja disingkat hanya satu halaman saja. 

Pengutipan merupakan elemen penting dan kritis dalam setiap karya 

ilmiah. Dikatakan penting karena semua karya penelitian pada dasarnya 

mendasarkan diri pada pemikiran atau hasil karya peneliti atau ilmuwan 

lain yang dirasa relevan dengan kajian yang sedang dilakukan oleh 

peneliti. Kemampuan peneliti untuk mengelola dan mengatur berbagai 

kutipan secara koheren dan kohesif akan menentukan kebernasan wacana 

yang dihasilkan. 

Disebut kritis karena terkait dengan kemungkinan tindakan kriminalitas 

secara intelektual dalam wujud pencurian hak cipta (copy right) karya 

ilmiah seseorang. Penyebutan identitas sumber kutipan merupakan 

persoalan prinsip dan mendasar dalam setiap karya ilmiah, Oleh karena 

itu, mencermati bagaimana tata cara pengutipan merupakan aspek 

penting yang harus diperhatikan oleh setiap insan akademis yang ada di 

Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY. 

4.6.3 Prinsip Umum Pengutipan 

Karya tulis yang bisa dijadikan sebagai sumber kutipan dalam 

pembuatan karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang masuk dalam 

kategori karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang 

dibuat oleh seorang penulis dengan terlebih dulu melakukan kegiatan 

penelitian ilmiah, ataupun karya tulis yang tanpa didahului oleh 

kegiatan penelitian ilmiah terlebih dulu akan tetapi dibuat dengan 

menggunakan pendekatan dan metode rasional yang berbasis pada 

pengetahuan-pengetahuan teoritis yang bisa dipertanggungjawabkan.  
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Karya tulis non ilmiah dapat digunakan sebagai sumber kutipan 

apabila karya tulis tersebut hanya digunakan sebagai referensi 

pendukung untuk memperkuat deskripsi penulis mengenai fenomena 

empiris yang ada. Karya tulis non ilmiah dapat berupa majalah, surat 

kabar, tabloid, dan lain-lain. Pengutipan dari suatu karya tulis dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengutipan 

langsung adalah pengutipan yang dilakukan dengan cara 

memindahkan suatu kalimat atau paragraf yang ada dalam sebuah 

sumber kutipan tanpa mengurangi satupun kata, tanda baca, ataupun 

atribut lain yang yang ada dalam sumber kutipan. Sementara 

pengutipan tidak langsung adalah peminjaman gagasan atau temuan 

ilmiah dari sebuah sumber kutipan dengan cara menuliskan ulang 

menurut rumusan kalimat penulis sendiri.  

Untuk menghindari tuduhan plagiasi dan untuk menjaga hak 

intelektual individu maka pengutipan langsung ataupun pengutipan 

tidak langsung harus menyertakan keterangan yang dapat 

menginformasikan mengenai nama individu penulis, judul, lembaga 

penerbit, tahun terbitan dari sumber kutipan. Karya tulis ilmiah yang 

bisa dijadikan sebagai sumber kutipan adalah sebagai berikut:  

a. Buku 

b. Bab atau bagian suatu buku 

c. Monografi: karya asli menyeluruh dari suatu masalah. 

Monograf ini dapat berupa tesis ataupun disertasi  

d. Makalah dalam majalah atau artikel yang berasal dari 

simposium atau pertemuan ilmiah lain 

e. Laporan atau naskah penerbitan suatu badan atau lembaga 

resmi 

f. Media elektronik: website, jurnal online 



30 

g. Resensi : adalah tanggapan terhadap suatu karangan atau buku 

yang memaparkan manfaat karangan  atau buku tersebut bagi 

pembaca  

h. Tesis : adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar 

akademik strata 2 (S2) yaitu Master 

i. Disertasi adalah tulisan ilmiah untuk mendapat gelar 

akademik strata 3 (S3) yaitu Doktor  

j. Naskah yang belum diterbitkan, namun tengah dipersiapkan 

untuk pencetakannya, dapat dicantumkan dengan 

membubuhkan keterangan [sedang dicetak] pada akhir acuan. 

k. Karya tulis non ilmiah yang bisa dijadikan sebagai sumber 

kutipan, yaitu : Majalah, Surat kabar dan Tabloid. 

Secara umum terdapat dua model penulisan sumber pengutipan: (1) 

catatan perut (bodynote); dan (2) catatan kaki (footnote). Pada 

prinsipnya gaya penulisan karya ilmiah di Program Studi IP UMY. 

menggunakan model penulisan sumber pengutipan catatan perut 

(bodynote) yang mengacu pada The American Psychological 

Association (APA) style. Penggunaan model ini (bodynote) bisa 

dilakukan bersama-sama dengan model penulisan kutipan 

catatan kaki apabila memang benar-benar diperlukan untuk 

ditambahkan seperti penjelasan dan komentar terkait isi dalam 

body text. 

Model catatan perut (bodynote) digunakan untuk kutipan secara 

langsung dan tidak langsung (parafrase), Catatan perut (bodynote) 

mempunyai fungsi: (1) menunjukkan sumber kutipan; (2) catatan 

penjelas; (3) gabungan antara penunjukkan sumber dan catatan 

penjelas yang kadang diberi komentar oleh penulis. Model penulisan 

sumber pengutipan catatan samping (sidenote) bisa mengambil salah 
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satu bentuk berikut ini. Penulisan sumber kutipan tidak ditebalkan 

(bold) dan tidak dimiringkan (italic). 

Berikut ini contoh bagaimana membuat pengutipan model catatan 

perut (bodynote): 

1. Nama Penulis dimasukkan dalam teks utama. 

Contoh:  

Menurut Weber (2006:19) kepariwisataan dapat memberikan 

dorongan terhadap pembangunan ekonomi bagi negara yang 

sedang berkembang maupun yang telah maju ekonominya. 

2. Nama Penulis tidak dimasukkan dalam teks utama. 

Contoh: 

Kepariwisataan dapat memberikan dorongan terhadap 

pembangunan ekonomi bagi negara yang sedang berkembang 

maupun yang telah maju ekonominya (Weber, 2006:19). 

3. Nama Penulis dua orang. 

Contoh: 

Damanik dan Weber (2006) menjelaskan bahwa perencanaan 

ekowisata tidak terlepas dari kerangka sistem kepariwisataan. 

4. Nama Penulis lebih dari dua orang. 

Contoh: (Weber dkk, 2006: 23) 

  (Gearing et. al 1976 : 253) 

Dalam format tulisan:  
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Metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengetahui 

peringkat daya tarik obyek wisata (Gearing et. al 1976 : 253 

dan Weber et. al 2006:23). 

5. Mengutip langsung kalimat dari sebuah buku, jurnal, dll, 

dengan mengutip tiga kalimat ditulis secara utuh dan tidak 

boleh disisipi kalimat yang lain. Apabila yang dikutip lebih 

dari tiga (3) kalimat maka harus diparafrase. 

Contoh: 

Damanik dan Weber (2006: 19) menyatakan bahwa 

wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan 

layanan. Perubahan- perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

mereka berdampak langsung pada kebutuhan wisata, yang 

dalam hal ini permintaan wisata. Gaji yang tidak bertambah, 

syarat-syarat kerja yang memburuk, waktu luang yang 

semakin terbatas, tingkat kesehatan yang menurun, atau 

singkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan 

berpengaruh pada konstelasi permintaan produk wisata.  

6. Kutipan yang berasal dari bahasa asing (Arab, Inggris, 

Belanda dan bahasa yang lain) harus diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia, langsung di bawah kalimat yang harus 

diterjemahkan. Teknik penulisan kutipan sama dengan 

ketentuan di atas. 

Contoh:  

Sedangkan Harlow (dalam Grunig, James E, 1984: 7), 

memberikan definisi dengan mengkombinasikan berbagai 

elemen dari berbagai definisi sebagai berikut: 

Public Relations is the distinctive management 
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functions which helps establish and maintain mutual 

line of communication, acceptance and cooperation 

between an organization and its public; involves the 

management of problems and issues; helps 

management to keep informed on and responsive to 

public opinion. 

(Public Relations adalah fungsi manajemen yang 

membantu mendirikan dan memelihara hubungan 

komunikasi yang saling menguntungkan, 

keterbukaan dan kerjasama antara organisasi dan 

publiknya, melibatkan manajemen problem dan isu, 

membantu manajemen untuk dapat tetap terinfomasi 

dan tanggap terhadap opini publik). 

7. Pada kerangka teori, acuan utama harus bersumber dari buku. 

Jika akan memasukkan kutipan dari internet, hanya digunakan 

sebagai acuan pendukung. Ketentuan penulisan kutipan dari 

internet, sesuai dengan penulisan dari buku, lengkap dengan 

website addres, tanggal dan jam mahasiswa mengakses 

kutipan tersebut. 

4.5.2 Model Catatan Kaki 

Dimaksudkan dengan catatan kaki (footnote) adalah daftar keterangan 

khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab 

karangan ilmiah (endnote). Catatan kaki biasanya digunakan untuk 

memberikan keterangan dan komentar terkait dengan substansi 

kutipan yang apabila komentar ini dimasukkan dalam teks utama 

(body text) akan mengganggu pemaknaan keseluruhan isi teks 

tersebut. Catatan kaki ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan 

sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan/ 

bibliografi. 
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Catatan kaki berguna untuk: (1) mendukung keabsahan penemuan 

atau pernyataan peneliti yang tercantum di dalam teks atau sebagai 

petunjuk sumber; (2) memperluas pembahasan yang diperlukan tetapi 

tidak relevan jika dimasukkan di dalam teks, penjelasan inti dapat 

berupa kutipan pula; (3) referensi silang yaitu petunjuk yang 

menyatakan pada bagian mana/ halaman berapa, hal yang sama 

dibahas di dalam tulisan; dan (4) sebagai tempat menyatakan 

penghargaan atas karya atau data yang diterima dari orang lain. 

Beberapa hal yang perlu dicermati terkait sistematika penulisan 

catatan kaki antara lain:  

1. Catatan kaki harus dipisahkan oleh sebuah garis yang 

panjangnya empat belas karakter dari margin kiri dan berjarak 

empat spasi dari teks;  

2. Catatan kaki diketik berspasi satu (rapat) dan diberi nomor;  

3. Jika catatan kakinya lebih dari satu baris maka baris kedua dan 

selanjutnya dimulai seperti margin teks biasa (tepat pada margin 

kiri) dan jarak antara satu catatan dengan catatan yang lainnya 

adalah sama dengan jarak spasi teks;  

4. Jarak baris terakhir catatan kaki tetap 3 cm dari pinggir kertas 

bagian bawah;  

5. Keterangan yang panjang tidak boleh dijangkaukan ke halaman 

berikutnya. Lebih baik potong tulisan asli daripada memotong 

catatan kaki. 

Penggunaan catatan kaki sebagai salah satu sumber referensi 

penulisan karya ilmiah di lingkungan Program Studi Ilmu 

Pemerintahan UMY hendaknya dilakukan sebagai pengkayaan 

pemahaman penulis atas suatu konsep tertentu atau hasil penelitian 

relevan lain yang apabila dimasukkan dalam teks utama akan 
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mengganggu pemahaman terhadap makna keseluruhan teks utama 

yang ada. Contoh penulisan catatan kaki bisa dilihat pada 

lampiran 12 

4.5.3 Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka adalah susunan daftar bacaan yang digunakan oleh 

penulis atau peneliti sebagai rujukan penulisan, baik berupa buku, 

artikel jurnal, artikel majalah, arsip wawancara, naskah pidato, data 

statistik, dan sebagainya. Pencantuman daftar pustaka dalam sebuah 

laporan penelitian menjadi bagian yang sangat penting, karena: (1) 

Menunjukkan tingkat pemahaman penulis/peneliti terhadap topik 

yang diteliti; (2) Menunjukkan tingkat kejujuran peneliti/penulis 

terhadap hasil karya yang telah dibuat; (3) Menunjukkan 

penghargaan penulis/peneliti terhadap hasil karya yang telah 

dilakukan penulis atau peneliti lainnya; (4) Mempermudah pembaca 

mengidentifikasi referensi yang digunakan oleh penulis/peneliti 

sebagai bahan rujukan. 

Syarat kecukupan penulisan daftar pustaka secara umum adalah 

pencantuman siapa yang menghasilkan hasil karya (penulis), dengan 

judul apa, diterbitkan oleh siapa (penerbit), kapan (tahun terbit), dan 

dimana (tempat hasil karya diterbitkan). Di antara beberapa gaya 

penulisan daftar pustaka (referencing) yang ada, gaya penulisan 

karya ilmiah di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY 

menggunakan model dari American Psychological Association 

(APA) Style Guide dengan modifikasi tertentu. Berikut ini beberapa 

ketentuan terkait gaya penulisan tersebut. 

a. Buku dengan Satu Penulis 

Penulis. (Tahun Penerbitan).Judul (ditulis dalam cetakan 
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miring). Tempat Penerbitan: Penerbit. 

Qodir, Zuly. (2003). Islam liberal: paradigma baru wacana dan aksi 

Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka pelajar 

Center, Allen H and Patrick Jackson. (1995). Public Relations Practices.  

5
th

 ed. New Jersey: Prentice Hall. 

Koonzt, Harold Cyril O'Donell and Heinz Weirich. (1985). Management. 

8th ed. Tokyo: McGraw Hill Kogakusha. 

b. Buku dengan Penulis Dua hingga Lima Orang Semua 

Penulis Dicantumkan 

Lima Penulis. (Tahun Penerbitan).Judul (ditulis dalam 

cetakan miring). Tempat Penerbitan: Penerbit  

Mc Adam, Doug, John D. McCarthy and Mayer N.Zald. (1996). 

Comparative Perspecti ves on Social Movements: Political 

Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framing. Cambridge : 

Cambridge University Press. 

Mashad, Dhurorudin, Irine Hiraswari Gayatri, Moch. Nurhasim, Syafuan 

Rozi, Tri Ratnawati. (2005). Konflik Elite Pedesaan. Yogyakarta: 

PUSTAKA Pelajar bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik-

LIPI. 

c. Buku dengan Enam atau Lebih Penulis hanya Penulis 

Pertama Dicantumkan 

Siti Zuhro, R. dkk. (2009). Demokrasi Lokal: Perubahan dan 

Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, 

Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Yogyakarta: Penerbit 
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Ombak. 

d. Buku Tanpa Keterangan Penulis (ditulis oleh Lembaga) 

Judul Buku. (Tahun Penerbitan). Tempat Penerbitan: 

Penerbit 

Bantul Dalam Angka Tahun 2014. (2015). Bantul: Badan Pusat Statisitik 

Kabupaten Bantul. 

e. Penulis Buku dengan Berbagai Karya di Tahun Berbeda 

Penulisan diurutkan secara kronologis berdasarkan tahun yang 

lebih awal.  

Mulyana, Deddy. (2006). Metodologi Penelitian :  Suatu Pengantar. 

Bandung : Rosdakarya   

--------------------(2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Rosdakarya  

f. Penulis Berbagai Buku dengan Tahun Sama 

Gunakan a/b dan seterusnya untuk membedakan berbagai 

karya di tahun tersebut. 

Giddens, Anthony. (1986a). The Constitution of Society: Outline of the 

Theory of Structuration.University of California Press: Berkeley. 

Giddens, A. (1986b). Central Problems in Social Research: Action, 

Structure and Contradiction in Social Analysis. Berkeley & Los 

Angeles: University of California Press. 

g. Tulisan Buku Hasil Pengeditan Editor 

Penulis. Editor (Ed). (Tahun Penerbitan).Judul (ditulis 
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dalam cetakan miring). Tempat Penerbitan: Penerbit 

Dirdjosantana, Pradjarta dan Nico L. Kana (Ed). (2006). Demokrasi dan 

Potret Lokal Pemilu 2004. Salatiga: Pustaka Percik. 

h. Buku Bukan Edisi Pertama 

Penulis. (Tahun Penerbitan).Judul (ditulis dalam cetakan 

miring). (cet. Ke -)Tempat Penerbitan: Penerbit 

Sanit, Arbi. (2002). Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan 

Politik dan Pembangunan (cet.9). Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 

i. Artikel atau Bab dalam Buku 

Golding, Peter and Graham Murdock. (1995). For a Political Economy of 

Mass Comunications. Dalam Oliver Boyd-Barret and Chris 

Newbold (eds.), Approaches to Media: A Reader (201-215). 

London: Edward Arnold. 

j. Disertasi, Tesis, Laporan Penelitian 

Penulis. Editor (Tahun Penerbitan). Disertasi/Tesis/Skripsi. 

Tempat Program Studi: Universitas 

Nurmandi, Achmad. (2008). Dampak Perubahan Struktur Organisasi 

Terhadap Manajemen Pengetahuan Pada Pelayanan Perizinan 

Dan Pembinaan Pedagang Kakilima Oleh Organisasi 

Pemerintahan Kota Yogyakarta. Disertasi. Program Pascasarjana 

Ilmu Administrasi Negara. Depok: UI 

Kholid, Anwar. (2015). Analisis Partisipasi Politik Pengguna Media 

Sosial Fcebook dan Twitter di Indonesia Selama Masa Pemilihan 
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Presiden Tahun 2014 (Studi Kasus pada Mahasiswa Program 

Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Lima Universitas 

di Yogyakarta. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu 

Pemerintahan. Yogyakarta: UMY. 

k. Proceeding Konferensi/ Seminar/ Workshop 

Penulis. (Tahun Penerbitan).Judul. Makalah. Tempat 

presentasi: halaman makalah 

Rahmawati, Dian Eka. (2015).Women Political Leadership And Women 

Representation On Public Policy At Bantul Regency 2010-2015. 

Makalah. Dipresentasikan pada International Conference of 

Social Politic di Yogyakarta (26 Januari 2016): 167-178. 

l. Jurnal dan Artikel Media Massa 

Penulis. Judul artikel (dicetak miring), Nama Majalah, 

Volume (Nomor), Halaman. 

Barker, R. dan Camarata, M.R . (1998). The Role of Communication in 

Creating and Maintaining a Learning Organization: Preconditions, 

Indicators, and Disciplines. The Journal Of Business 

Communication, 35 (4),  443-467. 

Miles, Sandra and Mangold Glynn. (2004). A Conceptualization of  The 

Employee Branding Process. Journal of Relationship Marketing, 

Vol. 3, No. 2/3,  65-87. 

Contoh Jurnal Online 

Penulis. (Tahun Penerbitan). Judul artikel. Nama jurnal(dicetak 

miring). Volume (Nomor), Halaman. Diunduh dari alamat web pada 

waktu pengaksessan 
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Fionna, Ulla. (2008). Political Parties In Singapore, Malaysia, And The 

Philippines: Reflection Of Democratic Tendencies, Jurnal 

Makara Sosial Humaniora.Vol. 12, No. 2, Desember 2008: 65-

71. Diunduh dari 

http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/149/1

45 pada tanggal 9 Juli 2016 pukul 21:05 WIB . 

m. Koran  

1. Tidak ada penulisnya (editorial, berita dll) 

Generic Prozac debuts. (2001, August 3). The Washington Post, pp. E1, 

E4.  

 

2. Ada penulisnya 

Pratikto, W.A. 2004. Pengelolaan Kelautan Berbasis Pengetahuan. 

Harian Umum Republika, 18 Maret 2004. hal. 

n. Internet 

Penulis, (bulan tahun, publikasi/upload) judul artikel. diunduh 

dari alamat web pada tanggal jam 

Fachrudin, Fachri. (September 2016,). Ada 4,6 Juta Lembar, Kemendagri 

Sebut Tak Ada Kekosongan Blangko e-KTP. Kompas. diunduh 

dari 

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/01/20405451/ada.4.6.ju

ta.lembar.kemendagri.sebut.tak.ada.kekosongan.blangko.e-ktp 

pada 1 September 2016 pukul 15:50WIB 
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o. Peraturan-perundangan dan dokumen pemerintah lainnya 

_______. Penulis. (Tahun Penerbitan).Judul peraturan 

perundang-undangan/dokument (dicetak miring), pihak yang 

mengeluarkan dokument:tempat dokument di keluarkan 

________. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 

No.244. Sekretariat Negara.. Jakarta. 

________.2016 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaraan Negara 

RI Tahun 2016 No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta 

4.6. Tatacara Penulisan Tabel, Bagan, Grafik, Gambar, dan Aspek 

Visual Lain 

4.6.1 Tabel 

Tabel adalah data yang disajikan dalam bentuk kolom dan baris, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tabel disusun serta dimuat dalam satu halaman atau 

dilanjutkan di halaman berikutnya. 

b. Tabel yang disajikan bersama dengan teks jangan terlalu 

kompleks. 

c. Pada keadaan tertentu, huruf dalam tabel dapat diperkecil. 

d. Tabel yang disajikan harus tabel yang dibahas, bilamana 

tidak dibahas dalam teks tetapi diperlukan, tabel 

dicantumkan pada lampiran. 

e. Tabel dalam teks yang disertai dengan nomer tabel, harus 

diketik dengan huruf "T" kapital.  
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f. Teks dalam lajur kolom harus mudah dimengerti langsung 

dari keberadaan tabel, tanpa harus melihat keterangan lain 

dalam  teks di luar tabel. Untuk itu jangan menggunakan 

kode atau simbol dalam lajur kolom tabel yang berisi jenis 

variabel atau perlakuan yang dipakai dalam penelitian.  

g. Bilamana terpaksa ada singkatan yang tidak lazim, sajikan 

keterangan dari singkatan di bawah tabel. 

h. Tabel yang dicantumkan hanya menampakkan garis 

horisontal.  

i. Tabel yang dikutip dari pustaka, dicantumkan nama 

penulis dan tahun publikasi dalam tanda kurung. 

j. Tabel yang dikutip dari daftar pertanyaan, dicantumkan 

juga sumbernya. 

k. Jarak antara baris dalam judul tabel diketik satu spasi dan 

tidak diakhiri dengan titik. 

l. Cara membaca tabel: dibaca yang bersifat ekstrem saja 

dari simpulan-simpulan statistik yang ada.  

Contoh penulisan tabel dan bisa dilihat pada lampiran 14 dan 15. 

4.6.2 Bagan, Grafik dan Gambar 

Gambar adalah sajian data berupa, diagram, monogram, bagan, foto, 

dan peta. Ketentuan dalam penulisan gambar sebagai berikut; 

a. Pembuatan bagan, grafik, diagram, monogram, foto, dan peta 

disarankan menggunakan komputer, dengan memakai simbol 

yang jelas maksudnya.  

b. Diusahakan gambar yang ditampilkan sudah  mampu 

menjelaskan data atau informasi maksud 

c. Dicantumkannya gambar tersebut, tanpa harus melihat dalam 

teks lain.  
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d. Gambar dalam teks harus diketik dengan huruf “G” kapital.  

e. Nomer urut dan judul gambar diketik di bawah gambar dua 

spasi dibawahnya.  

f. Jarak antara baris dalam judul gambar diketik satu spasi. 

g. Gambar peta harus disertai dengan inset legenda yang bisa 

dibaca 

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada lampiran 16 dan 17. 

4.7. Sistematika dan Tatacara Penulisan Judul Bab, Sub bab, dan 

Sub Sub bab 

Contoh : 

1 Sistematika dan Tatacara Penulisan Judul Bab 

1.1 Tatacara Penulisan Bab dan Sub bab  

1.1.1 Judul Bab, Sub bab, dan Sub Sub bab  

1.1.1.1 Judul Bab 

Ditulis seluruhnya dengan huruf besar, diketik tebal dengan 

ukuran 12 pt, dan diatur simetris, dengan jarak 4 cm dari 

tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. Semua kata diawali 

dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata 

depan. 

1.1.1.2 Judul Sub bab 

Diketik tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kata pertama 

diawali dengan huruf  besar. Kalimat pertama sesudah judul 
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sub bab dimulai dengan alinea baru. Jika judul sub bab lebih 

dari satu baris maka ditulis satu spasi. 

1.1.1.3 Judul Sub Sub bab 

Diketik mulai dari batas tepi kiri dan dicetak miring (italic) 

serta dicetak tebal, hanya kata pertama diawali huruf besar, 

tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul 

sub subbab dimulai dengan alinea baru. 

1.2 Penomoran Bab, Subbab, dan Sub Subbab 

Ketentuan penomoran bab, subbab, dan sub subbab adalah sebagai 

berikut: 

a. Nomor Bab ditulis dengan angka Romawi Besar. 

b. Nomor Sub bab ditulis dengan angka sesuai bab secara urut. 

c. Nomor Sub Sub bab ditulis dengan angka sesuai sub bab secara 

urut. 

d. Nomor Sub Sub Subb ab ditulis dengan angka sesuai sub sub bab 

secara urut. 
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BAB V 

KETENTUAN UJIAN PROPOSAL DAN PENDADARAN SKRIPSI 

 

5.1 Ketentuan Umum 

Ujian proposal dan pendadaran skripsi dilaksanakan setiap bulan. Syarat-

syarat untuk mengikuti ujian proposal dan Pendadaran sebagai: 

a. Proposal/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan sudah disetujui 

dan ditandatangani oleh pembimbing dan Ketua Program Studi 

IP UMY 

b. Mahasiswa sudah lulus seluruh mata kuliah dengan 

menunjukkan Surat Keterangan Bebas Teori (SKBT) dan 

sertifikat pendukung. 

c. Mahasiswa mengumpulkan persyaratan administratif yang 

ditentukan Program Studi. 

5.2. Ujian Proposal Skripsi 

a. Mahasiswa mendaftarkan ujian proposal skripsi kepada 

Sekretaris Program Studi dengan menunjukkan proposal yang 

sudah disetujui pembimbing untuk di ujikan 

b. Ketua dan sekretaris prodi menunjuk dosen untuk melakukan 

ujian proposal melalui surat keterangan siap ujian proposal 

skripsi dan menentukan waktu ujian proposal skripsi 

c. Mahasiwa menghadap pada dosen penguji proposal dengan 

membawa surat surat keterangan siap ujian proposal skripsi dan 

menyerahkan satu rangkap proposal skripsi yang telah di jilid 

d. Mahasiwa yang telah di uji menunjukan hasil ujian kepada 
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pembimbing dan Sekretaris Program Studi. 

5.3. Ujian Skripsi 

Ujian skripsi adalah ujian tentang penguasaan/kemampuan mahasiswa 

mengenai penelitian/skripsi yang telah ditulisnya.ketentuan pelaksanaan 

ujian skripsi sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mendaftarkan ujian skripsi kepada Sekretaris 

Program Studi dengan menunjukkan proposal yang sudah 

disetujui pembimbing untuk di ujikan 

b. Menyerahkan sebanyak tiga (3) rangkap skripsi siap uji kepada 

Program Studi 

c. Ketua dan Sekretaris Program Studi menunjuk menunjuk tim 

penguji dan menentukan waktu dan tempat ujian skripsi 

d. Tim penguji menyerahkan nilai ujian skripsi kepada Sekretaris 

Program Studi setelah melaksanakan ujian proposal 

e. Setelah diuji, revisi dan dinyatakan lulus, mahasiswa bias 

mengajukan surat pengesahan skripsi  

5.4. Yudisium 

Yudisium adalah sidang ujian sarjana didasarkan pada IPK (Indeks 

Prestasi Komulatif) akhir studi. Yudisium dapat dilaksanakan, walaupun 

pada sidang ujian sarjana mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan 

harus memperbaiki skripsinya. Perbaikan skripsi dilaksanakan dalam 

batas waktu maksimal satu bulan, terhitung sejak yudisium diumumkan. 
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Table 5.1 

Peringkat IPK 

IPK Yudisium (Predikat) 

2,00 – 2,75 

2,76 – 3,50 

3,51 – 4,00 

Memuaskan 

Sangat memuaskan 

Dengan Pujian (Cum Laude ) 

*Maksimal masa Studi 8 semester) 

5.5 Sanksi 

Sanksi ini diberikan apabila mahasiwa melakukan hal-lal sebagai berikut: 

a. Apabila sampai saat menempuh sidang ujian sarjana, dengan 

melalui proses pembuktian, dan dianggap bahwa skripsinya tidak 

sah oleh Program Studi, maka skripsi dimulai dari proses awal 

kembali. 

b. Perbaikan skripsi, setelah mahasiswa menempuh sidang ujian 

sarjana, harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu satu 

bulan, terhitung sejak yudisium diumumkan, apabila mahasiswa 

tidak dapat menyelesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan 

maka ijazah tidak akan diserahkan/tidak lulus. 

c. Apabila skripsi tersebut terbukti merupakan tiruan, jiplakan atau 

gubahan dari suatu karya ilmiah lain, maka mahasiswa yang 

bersangkutan dapat dikenai sanksi skorsing selama satu semester, 

dengan kewajiban menyusun skripsi baru. 
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Lampiran 1 

Contoh Halaman Judul Skripsi 

 
EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-PROCURMENT 

PROVINSI DIY TAHUN 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 
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Disusun oleh : 

 

 

JATMIKI 

NIM. 20110520045 
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Bold 
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Lampiran 2 

Contoh Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi 

 

 

  

 

Pernyataan Keaslian Skripsi 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : JATMIKI 

NIM  : 20110520045 

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Program Studi : Ilmu Pemerintahan 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul : 

 

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-PROCURMENT  

PROVINSI DIY TAHUN 2015 
Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dari skripsi atau karya 

ilmiah orang lain dan tidak berisi materi yang telah dipublikasikan/ditulis 

orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka 

saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat 

kelulusan dan gelar kesarjanaannya). Demikian pernyataan ini saya buat 

dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan. 

 

  

Times New Roman, 12 bold 

Logo : Pj x Lb = 4 x 4 

cm 

 

Yogyakarta, 20 Februari 2016 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

JATMIKI 

NIM. 20110520045 

Materai  

Rp 6.000 
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Lampiran 3 

Contoh Halaman Pengesahan 

 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 
 

 

 

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-PROCURMENT 

PROVINSI DIY TAHUN 2015 
 

Disusun oleh : 

 

JATMIKI 

 NIM. 20110520045 

  

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji  

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada:  

 

Hari/tanggal :……………………………………. 

Tempat : ……………………………………. 

Pukul  : ……………………………………. 

 

Tim Penguji 

Ketua, 

 

(dosen pembimbing) 

Penguji I 

 

(nama dosen penguji I) 

Penguji II 

 

(nama dosen penguji II) 

Mengetahui,  
Ketua 

Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

 

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP, M.Si 

Times New Roman, 14 bold 

 

Times New Roman, 14 bold 

 Times New Roman, 12 bold 
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Lampiran 4 

Contoh Abstrak 

 

KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DAN 

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 

DI KABUPATEN BANTUL 2010-2015 

 

Abstrak 

 

Pengarusutamaan gender (PUG) secara resmi diadopsi di Indonesia 

sebagai strategi pembangunan di pemberdayaan perempuan melalui 

Instruksi Presiden Nomor 9 (2000) sehubungan dengan Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional. Kepala Kabupaten memegang 

peran strategis untuk mengintegrasikan PUG dalam pembangunan 

daerah, mengingat bahwa peraturan daerah adalah kebijakan yang dibuat 

oleh kepala kabupaten bersama-sama dengan rumah daerah perwakilan 

(DPRD) yang sebenarnya peraturan daerah yang diajukan oleh eksekutif. 

Selain itu, eksekutif di bawah pemerintahan kepala Kabupaten 

sebenarnya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. 

Keberadaan perempuan sebagai kepala eksekutif diharapkan untuk 

mewakili kepentingan perempuan tercermin dalam kebijakan publik. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami isu-isu strategis dalam 

representasi gender dan perempuan dalam kebijakan publik di Kabupaten 

Bantul 2010-2015 di Peraturan Daerah, Bupati Peraturan, dan Keputusan 

Bupati. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikategorikan 

sebagai penelitian perpustakaan. Teknik pengumpulan data adalah teknik 

dokumentasi. Sumber data yang jurnal, laporan penelitian, artikel dari 

situs resmi, RPJMD (Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah), 

Peraturan Daerah, Bupati Peraturan, Bupati Keputusan, Instruksi Bupati, 

dan data dari BPS (Biro Pusat Statistik). Teknik analisis data adalah 

teknik analisis kualitatif yang langkah yang reduksi data, display data, 

dan penarikan kesimpulan. Hasilnya: Pertama, upaya untuk 

mengintegrasikan PUG sebagai kebijakan yang mewakili perempuan ke 

dalam program-program pembangunan seluruh yang telah dilakukan 
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namun tidak optimal. Hal ini terlihat dari isu gender dalam RPJMD 

Kabupaten Bantul 2010-2015 yang disertakan hanya dalam misi ketiga. 

Hal ini juga terlihat pada korelasi antara program prioritas pembangunan 

di Kabupaten Bantul dan misi Kabupaten Bantul 2011-2015. Kedua, 

perempuan telah diwakili dalam kebijakan publik di Bantul 2010-2015 

namun tidak optimal. Hal ini dilihat dari kuantitas kebijakan yang 

ditetapkan dan isu-isu yang diatur. Ada lima kebijakan yang secara 

langsung mewakili perempuan, masalah kesehatan namun mereka belum 

tertutup dan perempuan dan perlindungan anak-anak dari pelanggaran. 

Sementara itu, kebijakan lain yang secara tidak langsung berhubungan 

dengan wanita lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi. 

 

Kata kunci: Kepemimpinan Politik Perempuan, Keterwakilan 

Perempuan, Kesetaraan Gender 
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Lampiran 5 

Contoh Abstract 

 

WOMEN POLITICAL LEADERSHIP AND WOMEN 

REPRESENTATION ON PUBLIC POLICY AT BANTUL 

REGENCY 2010-2015 

 

Abstract 

 

Gender mainstreaming (GM) is officially adopted in Indonesia as a 

development strategy in women empowerment through Presidential 

Instruction No. 9 (2000) regarding to the Gender Mainstreaming in 

National Development. Head of Regency holds the strategic roles to 

integrate GM into the regional development, considering that the regional 

regulations are policies made by the head of regency together with the 

regional house of representative (DPRD) which in fact the regional 

regulations are proposed by the executive. Besides, the executive under 

the governance of the head of regency is actually responsible to 

implement the policies. The existence of women as the head of executive 

is expected to represent women interests reflected in the public policy. 

This research aims to understand the strategic issues in gender and 

women representation within public policy in Bantul Regency 2010-2015 

in Regional Regulations, Regent Regulations, and Regent Decisions. This 

is a qualitative research which is categorized as library research. The data 

collection technique was documentation technique. The source of data 

were journals, research reports, articles from official websites, RPJMD 

(Regional Short Term Development Plan), Regional Regulations, Regent 

Regulations, Regent Decrees, Regent Instructions, and data from BPS 

(Central Bureau of Statistic). The data analysis technique was a 

qualitative analysis technique which steps were data reduction, data 

display, and drawing conclusion. The results are: First, the attempt to 

integrate GM as a policy representing women into the whole 

development programs has been done yet not optimum. It is seen from 

the gender issue in RPJMD of Bantul Regency 2010-2015 which is 
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included only in the third mission. It is also seen in the correlation among 

priority development programs in Bantul Regency and missions of 

Bantul Regency 2011-2015. Second, women have been represented 

within the public policy in Bantul2010-2015 yet it is not optimum. It is 

seen from the quantity of the stipulated policies and regulated issues. 

There are five policies which directly represent women, however they 

have not yet covered health issue and women and children protection 

from violation. Meanwhile, the other policies which are indirectly related 

to women focus more on the economic empowerment. 

 

Keywords: Women Political Leadership, Women Representation, Gender 

Equity 
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Lampiran 7 

Contoh Halaman Daftar Tabel 
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Lampiran 8 

Contoh Halaman Daftar Gambar 

 

 

DAFTAR GAMBAR  
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Lampiran 9 

Contoh Halaman Daftar Rumus 

 

DAFTAR RUMUS 
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Lampiran 10 

Contoh Halaman Daftar Istilah 

 

DAFTAR ISTILAH 
 

Administrasi Perencanaan: Sistem pengaturan dan penyelenggaraan 

perencanaan tata ruang serta realisasi 

rencananya; sistem ini merupakan suatu 

proses dan prosedur yang melibatkan 

berbagai lembaga pemerintahan, swasta 

dan masyarakat yang terkait di wilayah 

perencanaan, proses perencanaan dan 

pengaturan pelaksanaan segala kegiatan 

atau tindakan yang diperlukan untuk 

mengefektifkan atau 

mengimplementasikan perencanaan; 

administrasi perencanaan merupakan 

bagian yang sangat penting diproses 

perencanaan dan realisasi rencana, 

sehingga perlu dipahami oleh seorang 

perencana. 

Indeks Gini : Suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 

sampai angka 1. koefisien tersebut 

menjelaskan kadar kemerataan 

(ketimpangan) distribusi pendapat 

nasional. Semakin kecil koefisinnya, 

pertanda semakin baik distribusi 

pendapatan nasionalnya. 

Wilayah : Ruang yang merupakan kesatusan 

geogrofis beserta segenap unsur terkait 

padanya yang batas dan sistemnya 

ditentukan berdasarkan aspek administrasi 

dan/atau aspek fungsional. 
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Lampiran 11 

Contoh Halaman Daftar Singkatan 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

BUMN : Badan Usaha Milik Negara 

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 

KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  

Menkeu : Menteri Keuangan 

Renstra : Rencana Strategis 

Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi 

 

  

Akronim 
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Lampiran 12  

Contoh Pengaturan Kertas: 
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Lampiran 13  

Contoh Catatan Kaki  

 

Korupsi
1
dapat dilakukan siapa saja, baik pejabat atau aparat 

pemerintah, swasta, maupun individu dan kelembagaan. Korupsi juga tak 

mengenal batas usia atau jenis kelamin. Meningkatnya angka korupsi 

dalam satu dekade ini, juga meningkatkan perempuan yang terlibat dalam 

ranah korupsi yang merupakan kehajatan yang luar biasa.Berdasarkan 

statistik yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 29 

Februari 2016, KPK telah melakukan penyelidikan sebanyak 769 

perkara, penyidikan 483 perkara, penuntutan 397 perkara, inkracht 323 

perkara, dan eksekusi 343 perkara. Dari data tersebut setidaknya ada 48 

perempuan yang terlibat. Perempuan yang terlibat korupsi tersebut 

hampir menyentuh semua lini baik dari politisi perempuan, deputi senior, 

direktur, bahkan ibu rumah tangga juga terlibat. Selain itu banyak dari 

perempuan-peremuan ini yang terjerat korupsi karena mendukung 

suaminya bahkan beritanya hampir setiap hari diberitakan.
2
 

------------------------------------ 

  

                                                 
1
 Secara etimologi, Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. 

Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti 

kerusakan atau kebobrokan. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa 

seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu 

corruptie, korruptie.  Berasal dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa 

Indonesia yaitu korupsi. (Focus Andera dalam Prodjohamidjojo,2001:7) 
2
 Uraian selengkapnya bisa dilihat pada laporan harian Kompas “Perempuan dalam 

Bayang-bayang Jerat Korupsi” Jumat, 22 April 2016 | 08:08 WIB  



63 

Lampiran 14 

Contoh Pembuatan Tabel 

 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kepala Daerah Kabupaten 

Sleman Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten 

 

No. Nama Pasangan Calon Perolehan 

Suara 

% 

1. Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., 

M.Hum.dan Danang Wicaksana 

Sulistya, ST. 

225.338 43,34 

2. Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.dan Dra. 

Hj. Sri Muslimatun, M. Kes. 

294.652 56,66 

Sumber: KPU Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015, diolah 

 

 

Tabel 4.5 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799  Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 
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Lampiran 15 

Contoh Pembuatan Bagan 

 

Contoh penggunaan Teori Agenda Setting dalam Kerangka Teori untuk 

penelitian terkait efek media (bisa digunakan untuk efek kognitif atau 

afektif terkait isu politik, sosial, kultural, ekonomi, dan lain sebagainya  

di media massa) 

 

Bagan 3.1 : A Brood-Scope of The Agenda Setting Process 
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Contoh penggunaan Teori Perilaku Politik untuk penelitian terkait 

perilaku politik masyarakat dalam kegiatan  pemilu. 

 

Bagan 3.2 : Model Teori Perilaku Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Newman (1999) 
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Lampiran 16 

Contoh Pembuatan Gambar 

Gambar 2.1 

Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo 

 
Sumber: DPPKA Pemprov DIY 
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Lampiran 17 

Contoh Pembuatan Grafik 

 

Grafik 4.1 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Melalui E-

Procurement Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 

 

 
Sumber: LPSE Provinsi Riau Tahun 2011-2015, data diolah 
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Lampiran 18 

Dokumentasi/Penjilidan 

Dokumentasi atau penjilidan naskah Proposal Skripsi dan Skripsi 

hendaknya mengikuti pedoman yang diberikan. Untuk naskah yang 

bersifat rencana seperti Proposal dan draft Skripsi yang akan digunakan 

sebagai naskah untuk diuji cukup dijilid sederhana dengan kover warna 

hijau dengan ketebalan kertas kurang lebih setebal kertas buffalo. 

Dokumen yang berupa Proposal yang telah disahkan dijilid dengan cover 

yang dilaminating (soft cover) sedangkan dokumen yang berupa Skripsi 

hendaknya dijilid dengan kover yang kaku (hard cover) warna hijau tua. 

Jumlah dokumen yang harus dikumpulkan minimal sebanyak tiga 

eksemplar. Gambar dari dokumen final dapat dilihat pada Gambar 2.1 

berikut : 
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