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KATA PENGANTAR 
 

 Alhamdulillah, buku pandauan penulisan dan bimbingan skripsi ini dapat disusun untuk 
memberikan kemudahan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin S1 Jurusan 
Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan penyusunan 
skripsi. Secara garis besar, panduan tata tulis skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan 
Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang dengan beberapa penyesuaian 
sesuai dengan karakteristik Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Buku ini berisi aturan-aturan dalam 
menulis skripsi yang menyangkut tata tulis dan format dalam penyusunan skripsi. Selalin itu, 
buku ini juga memberikan tuntunan mulai dari pengajuan topik skripsi, pembimbingan proposal, 
laporan skripsi, sampai ujian akhir skripsi. 
 Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memahami 
prosedur pelaksanaan skripsi, dan bagi Prodi Pendidikan Teknik Mesin semoga buku ini menjadi 
salah satu sumber data dalam pendokumentasian proses penyusunan skripsi mahasiswa Prodi 
Pendidikan Teknik Mesin Unnes.  
 
 
 
         Semarang, Januari 2014 

Tim Penyusun 
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1.  KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 

 
Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Mesin S1 Jurusan Teknik mesin Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Semarang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

1. Setiap mahasiswa prodi Pendidikan Teknik Mesin S1 wajib menyelesaikan skripsi dengan 
beban 6 SKS sebagai syarat untuk menyelesaikan studi. 

2. Pengambilan skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah minimal 
90 SKS. Lulus MK Metodologi Penelitian, Statistika dan MK lain terkait topik skripsi 
dengan nilai minimal C. 

3. Selama proses pembimbingan mahasiswa harus membawa BUKU PANDUAN DAN 
BIMBINGAN SKRIPSI ini dan semua catatan atau saran dari dosen pembimbing ditulis 
dalam buku ini. 

4. Topik atau judul skripsi dapat berasal dari inisiatif mahasiswa atau dari dosen dengan 
persetujan Ketua Program Studi atau Tim Verifikasi Topik Skripsi. 

5. Judul skripsi (jika judul berasal dari mahasiswa) disepakati dan disetujui oleh dosen 
pembimbing dengan tidak menyimpang dari topik yang sudah disetujui oleh Kaprodi. 

6. Penulisan Skripsi dilaksanakan oleh mahasiswa di bawah satu orang Dosen Pembimbing 
yang ditetapkan melalui surat tugas Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi dan 
diketahui oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin.  

7. Proposal skripsi harus dibuat secara rinci dan jelas di bawah bimbingan Dosen Pembimbing 
dan diseminarkan pada forum seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen 
Pembimbing, 2 orang calon Dosen Penguji, dan minimal 10 orang mahasiswa. Syarat 
melaksanakan seminar skripsi adalah sudah pernah mengikuti seminar skripsi mahasiswa 
lain minimal 10 kali ditunjukkan dengan riwayat mengikuti seminar skripsi pada buku 
bimbingan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing/calon Penguji skripsi saat 
mengikuti seminar. 

8. Penulisan skripsi mengikuti sistematika dan tata tulis seperti yang tertuang dalam buku 
panduan dan bimbingan skripsi ini.  

9. Proses bimbingan skripsi dilakukan antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing dengan 
jumlah bimbingan minimal 12 kali dan dicatat di dalam buku bimbingan serta mengisi 
bimbingan di sistem informasi bimbingan skripsi (SITEDI). 

10. Skripsi dinyatakan selesai apabila Dosen Pembimbing sudah menyatakan selesai secara 
tertulis di dalam buku bimbingan dan pada sistem SITEDI Dosen Pembimbing sudah meng-
klik tombol ‘AKHIRI BIMBINGAN’. 

11. Setelah selesai penyusunan skripsi dan Dosen Pembimbing menyetujui untuk diuji, 
mahasiswa mengurus pengajuan ujian skripsi di bagian Tata Usaha Jurusan Teknik Mesin 
dengan mengisi blanko persyaratan ujian skripsi dan dilampiri foto copy bukti pembayaran 
registrasi semester terakhir (menunjukkan yang asli); foto copy kartu mahasiswa; kartu 
rencana studi (KRS) yang tercantum mata kuliah SKRIPSI, ditandatangani dosen wali, 
Ketua Jurusan, dan ditempeli foto diri, surat selesai bimbingan sesuai ISO 9000:2008; rekap 
nilai yang sudah diverifikasi oleh Sekjur dan ditandatangani Ketua Program studi; naskah 
skripsi sejumlah dosen penguji dimasukkan dalam amplop; artikel hasil penelitian 
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dimasukkan dalam amplop; lembar persetujuan ujian (Pembimbing, Penguji, dan Kaprodi); 
lembar uji plagiat (yang sudah disahkan; copy semua sertifikat/surat penghargaan prestasi 
dalam kegiatan ilmiah, minat, bakat, olah raga, seni, kerohanian, dll; 

12. Produk hasil penelitian/skripsi (dapat berupa CD, alat, desain, atau produk lainnya) 
diserahkan kepada Kaprodi Pendidikan Teknik Mesin S1. 

13. Penguji skripsi terdiri dari tiga orang Dosen Penguji yang terdiri dari dua orang Dosen 
Penguji Netral dan satu orang Dosen Penguji/Pembimbing. Ujian skripsi dapat dilaksanakan 
jika ketiga dosen penguji hadir dalam ruang ujian. 

14. Nilai hasil ujian oleh Dosen penguji diinputkan dalam lembar penilaian ujian skripsi pada 
sistem SITEDI secara online, dan berita acara ujian juga diisikan dalam sistem SITEDI (oleh 
Dosen Pembimbing). 

15. Mahasiswa dinyatakan lulus jika skor akhir ujian minimal 61 (C). Rentang nilai akhir C 
adalah 61 - 65; BC adalah 66 - 70; B adalah 71-80; AB adalah 81-85; dan A adalah 86 – 
100.  

16. Hasil ujian skripsi ada tiga, yaitu mahasiswa lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi, dan tidak 
lulus. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian skripsi tanpa revisi, maka skripsi dapat 
langsung dijilid dan disyahkan. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian skripsi dengan 
revisi, maka mahasiswa harus menyelesaikan revisi sesuai dengan yang disarankan tim 
penguji selambat-lambatnya tiga bulan setelah ujian dilaksanakan. Jika sampai tiga bulan 
mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisinya, maka ujian yang telah dilaksanakan 
dinyatakan batal dan harus dilakukan ujian ulang. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, 
maka mahasiswa tersebut harus mengulang ujian skripsi. 

17. Bimbingan revisi harus dimulai dari penguji netral, dan terakhir penguji/pembimbing. Revisi 
dianggap selesai jika ketiga dosen penguji telah menyatakan selesai revisi dengan mengisi 
lembar pernyataan selesai revisi pada buku bimbingan, dan khusus untuk Dosen 
Pembimbing harus meng-klik ‘SELESAI REVISI’ pada sistem SITEDI. 

18. Mahasiswa menjilid skripsi yang sudah direvisi dan melengkapi halaman pengesahanya 
dengan tanda tangan penguji, dll. 

19. Mahasiswa menyerahkan satu buah laporan yang sudah disyahkan dan artikel hasil 
penelitian beserta CD-nya ke Jurusan Teknik Mesin/Prodi. 
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3.  LEMBAR PENGAJUAN TOPIK SKRIPSI  
 (Juga dibuat lembar terpisah untuk pengajuan surat tugas) 

 
Nama  :  …………………………………….      SKS telah ditempuh …………… SKS 
NIM  :  ……………………………………. 
Topik Skripsi :  ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

Topik skripsi tersebut disetujui, dengan Dosen Pembimbing ……………………………                              
Semarang, ………………………………. 

       Kaprodi Pendidikan Teknik Mesin S1 
 
 
 
       …………………………………………... 
       NIP. …………………………………….. 
 

 
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING OLEH DEKAN 

Nomor surat tugas   : ………………………………………………………… 
Tanggal ditetapkan   : ………………………………………………………… 
Nama pejabat yang menetapkan : ………………………………………………………… 

 
 

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI OLEH DOSEN PEMBIMBING 
Judul skripsi yang disetujui oleh dosen pembimbing adalah : 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
dan segera disusun proposal skripsinya.  Semarang, ………………………………. 
       Dosen Pembimbing, 
 
 
 
       …………………………………………... 
       NIP. …………………………………….. 
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4.  RIWAYAT MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

No Tanggal Judul Skripsi yang Diseminarkan 
Tanda Tangan 

Dosen 
Pendamping 

1 
   

 
 
 
 

2 
   

 
 
 
 

3 
   

 
 
 
 

4 
   

 
 
 

5 
   

 
 
 
 

6 
   

 
 
 
 

7 
   

 
 
 
 

8 
   

 
 
 
 

9 
   

 
 
 
 

10 
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5.  BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI 
 
Proposal skripsi terdiri dari tiga bab, yaitu bab Pendahuluan, Kajian Pustaka, dan Metode 
Penelitian. Secara lengkap, sistematika proposal skripsi dapat dilihat pada lampiran 1. 
Bimbingan penyusunan proposal harus terdokumentasi secara elektronik dalam sistem SITEDI, 
dan secara tertulis melalui tabel bimbingan proposal skripsi di bawah ini. 
 
CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI (Maks. 1 bulan, atau 4 kali bimbingan) 
 

No Tanggal Catatan Dosen Pembimbing Paraf 
Pembimbing 

 
 
1 
 
 
 

   

 
 
2 
 
 
 

   

 
 
3 
  
 
 

   

 
 
4 
 
 
 

   

 
Proposal disetujui untuk diseminarkan.   Semarang, …………………………….. 
       Dosen Pembimbing, 
Proposal digandakan sejumlah penguji  
dan ditambah 10 copy untuk peserta seminar  
proposal. 
 
 
       ………………………………………….. 
       NIP. ……………………………………. 
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6. KETENTUAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
 

 Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan seminar proposal skripsi 
bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Mesin S1 Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang dijelaskan sebagai berikut:  
1. Proposal yang akan diseminarkan harus sudah melalui tahap bimbingan proposal dengan 

dosen pembimbing dan disetujui untuk diseminarkan yang dibuktikan dengan dibubuhkannya 
tanda tangan pada buku bimbingan skripsi yang menyatakan bahwa proposal siap 
diseminarkan dan pada halaman persetujuan di dalam proposal skripsi. 

2. Mahasiswa mengisi lembar pendaftaran seminar di bagian Tata Usaha Jurusan Teknik Mesin 
dan melengkapi persyaratan lainnya yang diperlukan. 

3. Mahasiswa menghadap kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetuan seminar 
proposal skripsi.  

4. Mahasiswa menghubungi dosen-dosen yang akan terlibat dalam seminar untuk mendapatkan 
kesepakatan jadwal seminar proposal skripsi. 

5. Mahasiswa yang akan seminar wajib mengumumkan seminarnya dengan menempelkan 
pengumuman seminar pada papan pengumuman yang ada di Jurusan Teknik Mesin. 

6. Draft proposal skripsi yang akan diseminarkan beserta surat tugas seminar (dimasukkan ke 
dalam amplop) harus sudah diberikan kepada dosen pembimbing dan dua dosen calon 
penguji paling tidak tiga hari sebelum seminar dilaksanakan. Mahasiswa mengkonfirmasi 
kembali hari pelaksanaan seminar kepada dosen H-1. 

7. Mahasiswa wajib berpenampilan rapi saat seminar dengan rambut pendek rapi, mengenakan 
baju kemeja putih berdasi dan celana panjang berwarna gelap.  

8. Peserta seminar (dosen dan mahasiswa) harus hadir di ruang seminar lima menit sebelum 
seminar dimulai. 

9. Mahasiswa yang hadir sebagai peserta seminar paling tidak berjumlah 10 orang. 
10. Pada hari pelaksanaan seminar, mahasiswa harus menyiapkan perlengkapan seminar satu jam 

sebelum seminar dilaksanakan. Perlengkapan seminar meliputi peralatan untuk presentasi 
(LCD), komputer/laptop, kabel-kabel, layar, dan perlengkapan pendukung lainnya. 

11. Sebelum seminar dimulai, peserta seminar (dosen dan mahasiswa) mengisi daftar hadir 
seminar yang ada di dalam buku bimbingan skripsi. 

12. Dosen pembimbing membuka seminar dan membacakan susunan acara dalam seminar. 
Susunan acara seminar adalah pembukaan, doa, presentasi oleh mahasiswa, masukan-
masukan dari dosen dan tanya jawab, masukan atau pertanyaan dari mahasiswa, dan penutup. 

13. Materi presentasi (powerpoint) harus sudah siap (dapat ditayangkan dengan peralatan yang 
telah disiapkan) 15 menit sebelum seminar dimulai. Materi presentasi adalah inti sari dari 
seluruh bagian proposal (termasuk gambar, tabel, grafik, dan informasi penting lainnya). Isi 
powerpoint berupa poin-poin penting saja, bukan copy paste teks dari bagian proposal.  

14. Setelah seminar selesai, mahasiswa penyaji seminar harus mengisi berita acara seminar 
proposal skripsi dan menandatangankan berita acara tersebut kepada dosen peserta seminar. 

15. Jika hasil seminar menyatakan proposal perlu direvisi, maka mahasiswa memperbaiki 
proposal sesuai catatan dari dosen dan jika revisi telah selesai, maka lembar pernyataan 
selesai revisi proposal harus diisi dan ditandatangani oleh dosen ybs. 
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7.  LEMBAR PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
(Formulir tersedia di Tata Usaha Jurusan Teknik Mesin) 
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8.  BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
 

Proposal skripsi mahasiswa: 
Nama   :  ...................................................................................................... 
NIM   :  ...................................................................................................... 
Prodi   :  Pendidikan Teknik Mesin S1 
Judul skripsi  :  ...................................................................................................... 
      ...................................................................................................... 
      ...................................................................................................... 
      ...................................................................................................... 
      ...................................................................................................... 
      ...................................................................................................... 
telah diseminarkan pada 
Hari, tanggal  :  ...................................................................................................... 
Pukul    :  ...................................................................................................... 
Tempat   :  ...................................................................................................... 
Jumlah Dosen hadir :  ......... orang 
Jumlah mhs hadir :  ......... orang 
Kesimpulan hasil seminar: Proposal tidak direvisi / Proposal direvisi *) 
Catatan hasil seminar (wajib diisi): 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
 
        Semarang, …………………………….. 
Calon Dosen Penguji 2,    Calon Dosen Penguji 1, 
 
 
        
…………………………………………..   ………………………………………….. 
NIP. …………………………………….   NIP. ……………………………………. 
        

Dosen Pembimbing,      
 
 
        

…………………………………………..     
NIP. …………………………………….     
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9. DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL 
 

Tanggal Seminar : ................................................ 
Nama/NIM  : ...................................................................................................... 
Judul Skripsi  : ..................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 
 

No Nama NIP/NIM Tanda Tangan 

1   1  

2    2 

3   3  

4    4 

5   5  

6    6 

7   7  

8    8 

9   9  

10    10 

11   11  

12    12 

13   13  

14    14 

15   15  

16    16 

17   17  

18    18 

19   19  

20    20 

21   21  

22    22 
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10.  LEMBAR PERNYATAAN SELESAI REVISI PROPOSAL 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing dan calon Dosen Penguji skripsi 
mahasiswa : 

 
Nama   : ………………………………………............................. 
NIM   : ………………………………………............................. 
Program Studi  : Pendidikan Teknik Mesin S1 

 
Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah SELESAI melaksanakan revisi proposal skripsi 
yang berjudul : 
 
…………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………....... 
 
dan penelitian tersebut siap untuk dilaksanakan. 
 
 
           
Semarang, ……………………………..  Semarang, …………………………….. 
Calon Dosen Penguji 2,    Calon Dosen Penguji 1, 
 
 
 
        
…………………………………………..   ………………………………………….. 
NIP. …………………………………….   NIP. ……………………………………. 
        

Semarang, ……………………………..    
Dosen Pembimbing,      

 
 
 
        

…………………………………………..     
NIP. …………………………………….   
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11.  BIMBINGAN SKRIPSI 
 

Skripsi terdiri dari lima bab, yaitu bab Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, 
Hasil Penelitian, dan Penutup. Secara lengkap, sistematika skripsi dapat dilihat pada lampiran 2. 
Bimbingan penyusunan skripsi harus terdokumentasi secara elektronik dalam sistem SITEDI, 
dan secara tertulis dalam buku bimbingan ini mengikuti tabel pada halaman berikut. Beberapa 
ketentuan dan etika dalam bimbingan skripsi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah bimbingan skripsi minimal 8 kali dan maksimal 10 kali bimbingan. Jika digabung 

dengan bimbingan proposal (4 kali), maka total bimbingan dari awal sampai akhir skripsi 
minimal 12 kali dan maksimal 14 kali. 

2. Untuk melakukan bimbingan, mahasiswa terlebih dahulu mengisi rencana bimbingan pada 
sistem SITEDI dan Dosen pembimbing harus merespon rencana bimbingan tersebut melalui 
SITEDI. 

3. Untuk melancarkan proses bimbingan, sebaiknya mahasiswa juga mengkomunikasikan 
kepada dosen pembimbing melalui SMS bahwa mahasiswa sudah berencana untuk 
bimbingan melalui SITEDI dan sekaligus menanyakan kapan bisa bertemu. SMS yang 
dikirimkan kepada Dosen Pembimbing harus ditulis dengan bahasa yang baik (tidak dengan 
bahasa gaul atau singkatan-singkatan yang tidak lazim). SMS yang baik paling tidak berisi 
salam, menyebutkan nama, NIM, Prodi, maksud atau keperluannya, dan ucapan terima kasih. 

Contoh SMS yang baik    Contoh SMS yang tidak baik 
 

 
 
 
 
 
4. Jika sudah ada kesepakatan bertemu dengan dosen pembimbing, mahasiswa sebaiknya sudah 

hadir di tempat yang dijanjikan 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan. 
5. Buku bimbingan skripsi harus selalu dibawa saat melakukan bimbingan. 
6. Setiap selesai bimbingan, mahasiswa harus memberikan buku bimbingan kepada Dosen 

Pembimbing untuk mengisi topik bimbingan pada buku dan menandatanganinya. 
7. Sebaiknya mahasiswa juga membawa laptop saat bimbingan, sehingga dosen dapat langsung 

mengisi topik bimbingan di dalam SITEDI.  
8. Mahasiswa harus memahami isi skripsi yang sudah ditulis sehingga jika Dosen Pembimbing 

bertanya, mahasiswa dapat menjawabnya dengan baik. 
9. Mahasiswa diharapkan menghadap Dosen Pembimbing paling tidak seminggu sekali 

sehingga jika bimbingan dilakukan sebanyak 12 kali, maka skripsi dapat selesai selama 12 
minggu atau tiga bulan. 

 
 
 

Assalamualaikum…  
Maaf Pak Dwi, Nama saya Ayamin, 
NIM 525012345, Prodi Pendidikan 
Teknik Mesin S1 bermaksud untuk 
bimbingan skripsi dengan Bapak. Kira-
kira saya bisa bertemu Bapak kapan 
untuk bimbingan. Terima kasih. 

Pak Dwi, apakah hari ini Bapak ada di 
Kampus? Saya mau bimbingan. 

Selamat siang Pak Dwi, saya mau 
bimbingan skripsi. Bapak ada di kampus 
atau tidak?
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No. TGL TOPIK/BAB SARAN PARAF 
PEMBIMBING 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skripsi telah selesai dibimbing dan disetujui untuk diujikan.  
   
 

Semarang, …………………………….. 
       Dosen Pembimbing, 
 
 
 
 
       ………………………………………….. 
       NIP. ……………………………………. 
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12.  LEMBAR PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI 
(Blanko tersedia di Tata Usaha Jurusan Teknik Mesin) 

 
Mahasiswa tersebut di bawah ini (diisi oleh mahasiswa): 
Nama   :  ...................................................................................... 
NIM   :  ...................................................................................... 
Prodi   :  ...................................................................................... 
Telah memenuhi syarat sebagai berikut (diisi oleh petugas): 

1  Foto copy bukti pembayaran registrasi semester terakhir (menunjukkan yang 
asli) 

2  Foto copy kartu mahasiswa (KTM) 

3  Kartu rencana studi (KRS) yang tercantum mata kuliah SKRIPSI, 
ditandatangani dosen wali, Ketua Jurusan, dan ditempeli foto diri 

4  Foto copy lembar bimbingan proposal dan laporan skripsi 
5  Surat selesai bimbingan sesuai ISO 9000:2008 

6  Rekap nilai yang sudah diverifikasi oleh Sekjur dan ditandatangani Ketua 
Program studi 

7  Naskah skripsi sejumlah 3 copy dimasukkan dalam amplop 
8  Artikel hasil penelitian 3 copy dimasukkan dalam amplop 
9  Lembar persetujuan ujian (Pembimbing, Penguji, dan Kaprodi) 
10  Lembar uji plagiat (yang sudah disahkan) 

11  Foto copy semua sertifikat/surat penghargaan prestasi dalam kegiatan ilmiah, 
minat, bakat, olah raga, seni, kerohanian, dll 

 
 

Semarang, …………………………….. 
       Petugas Administrasi, 
 
 
 
 
       ………………………………………….. 
       NIP. ……………………………………. 
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13.  LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI 
(Blanko tersedia di Tata Usaha Jurusan Teknik Mesin) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui: 
Nama/NIM  :  ...................................................................................... 
Prodi   :  Pendidikan Teknik Mesin, S1 
Judul Skripsi  :  ....................................................................................................... 
      ....................................................................................................... 
      ....................................................................................................... 
      ....................................................................................................... 
      ....................................................................................................... 
untuk melaksanakan ujian skripsi pada: 
Hari, tanggal ujian :  ...................................................................................... 
Jam   :  ...................................................................................... 
Tempat  :  ...................................................................................... 
Dengan penguji: 

 
No 

 

 
Nama/NIP 

 
Tanda Tangan 

 
Sebagai 

1 
 
..................................................... 
NIP 
 

 
Penguji Utama I 

2 
 
..................................................... 
NIP 
 

 
Penguji Utama II 

3 
 
..................................................... 
NIP 
 

 
Penguji Pendamping/ 
Pembimbing 

 
Semarang, …………………………….. 

      Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Mesin S1, 
 
 
 
 
      ………………………………………….. 
      NIP. ……………………………………. 
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14.  DATA PENETAPAN SURAT TUGAS UJIAN SKRIPSI OLEH DEKAN 
 

Nomor surat tugas   :  ................................................. 

Pelaksanaan Ujian   :  Hari ......................, tanggal ............................. 

Waktu     :  ................................................. 

Tempat    :  ................................................. 

Ketua Panitia Ujian   :  ................................................. 

Sekretaris Panitia Ujian  :  ................................................. 

Penguji Utama I   :  ................................................. 

Penguji Utama II   :  ................................................. 

Penguji Pendamping/Pembimbing :  ................................................. 

Tanggal penetapan surat  :  ................................................. 

Pejabat yang menetapkan  :  Dekan Fakultas Teknik UNNES 

Nama Pejabat yang menetapkan :  Nama ........................................... NIP. ......................... 
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15.  KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI 
 

 Ketentuan pelaksanaan ujian skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Mesin S1, Jurusan 
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut. 
1. Draft skripsi yang akan diujikan beserta surat tugas penguji harus sudah diberikan kepada 

penguji paling tidak tiga hari sebelum skripsi diujikan. Mahasiswa mengkonfirmasi kembali 
hari pelaksanaan ujian kepada para penguji dan panitia ujian H-1. 

2. Pada hari pelaksanaan ujian, mahasiswa harus menyiapkan perlengkapan ujian satu jam 
sebelum ujian dilaksanakan. Perlengkapan ujian meliputi peralatan untuk presentasi (LCD), 
komputer/laptop, kabel-kabel, layar, dan perlengkapan pendukung lainnya. 

3. Mahasiswa wajib berpenampilan rapi saat ujian dengan rambut pendek rapi, mengenakan 
baju kemeja putih berdasi, celana panjang berwarna gelap, dan berjaket almamater.  

4. Materi presentasi (powerpoint) harus sudah siap (dapat ditayangkan dengan peralatan yang 
telah disiapkan) 15 menit sebelum ujian dimulai. Materi presentasi adalah inti sari dari 
seluruh bagian skripsi (termasuk gambar, tabel, grafik, dan informasi penting lainnya). Isi 
powerpoint berupa poin-poin penting saja, bukan copy paste teks dari bagian skripsi.  

5. Tim penguji harus hadir di ruang ujian lima menit sebelum ujian dimulai. 
6. Ujian dimulai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam surat tugas. 
7. Ujian dimulai dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir (mahasiswa dan tim penguji) pada 

lembar yang telah disediakan oleh panitia ujian. Panitia ujian membuka ujian dan 
membacakan susunan acara dalam ujian.  

8. Mahasiswa diberi kesempatan mempresentasikan skripsinya dalam waktu maksimum 15 
menit, dengan menyampaikan bagian-bagian yang penting dari skripsi yang telah dibuatnya 
dan wajib menggunakan powerpoint. Saat presentasi mahasiswa harus menghadap kepada 
tim penguji, bukan menghadap layar atau membaca layar. Fungsi layar dan tayangan 
powerpoint adalah untuk membantu agar tim penguji dapat mengikuti penjelasannya dengan 
mudah dan jelas.  

9. Setelah selesai presentasi, panitia ujian mempersilakan Penguji Utama I (penguji netral), 
Penguji Utama II (penguji netral), dan terakhir Penguji Pendamping/Pembimbing untuk 
mengajukan pertanyaan secara bergiliran. Saat ujian, mahasiswa mencatat semua bagian dari 
laporan skripsi yang diberi catatan revisi oleh tim penguji, atau pertanyaan-pertanyaan yang 
tidak bisa dijawab saat pelaksanaan ujian. 

10. Jika sesi tanya jawab sudah selesai, mahasiswa diperkenankan istirahat dan dapat 
meninggalkan ruang ujian.  

11. Tim penguji berunding dan berdiskusi untuk memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa 
yang diuji. Jika dinyatakan lulus, Dosen Penguji langsung mengisi nilai ujian secara online 
melalui sistem SITEDI pada komputer yang sudah disiapkan. 

12. Setelah ada keputusan, mahasiswa diundang masuk ke dalam ruang ujian. Panitia ujian 
mengumumkan hasil keputusan tim penguji. Pengumuman ini hanya menyatakan lulus atau 
tidak lulus, tidak menyebutkan angka (kecuali jika mahasiswa lulus tanpa syarat atau tanpa 
revisi). Nilai angka dapat dilihat oleh mahasiswa jika sudah selesai revisi.  

13. Ujian selesai, tim penguji meninggalkan ruang  ujian. 
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16.  BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR UJIAN SKRIPSI 
 

Laporan  skripsi mahasiswa: 

Nama   :  ...................................................................................................... 

NIM   :  ...................................................................................................... 

Prodi   :  Pendidikan Teknik Mesin S1 

Judul skripsi  :  ...................................................................................................... 

      ...................................................................................................... 

      ...................................................................................................... 

      ...................................................................................................... 

      ...................................................................................................... 

      ...................................................................................................... 

telah diujikan pada 

Hari, tanggal  :  ...................................................................................................... 

Pukul    :  ...................................................................................................... 

Tempat   :  ...................................................................................................... 

Hasil Ujian  :  Lulus tanpa revisi / Lulus dengan revisi / Tidak lulus*) 

 
  
Penguji Utama II,     Penguji Utama I, 
 
 
        
…………………………………………..   ………………………………………….. 
NIP. …………………………………….   NIP. ……………………………………. 
        

Penguji Pendamping/Pembimbing,      
 
 
        

…………………………………………..     
NIP. …………………………………….     
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17.  PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI SKRIPSI 
 

 Jika mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi dengan revisi, maka mahasiswa harus 
melaksanakan revisi dengan prosedur sebagai berikut. 
1. Mahasiswa melakukan perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh tim penguji 

pada draft skripsi saat ujian, dan mencari jawaban dari pertanyaan yang belum dapat dijawab 
saat ujian. 

2. Mahasiswa menghadap ke Penguji Utama I untuk perbaikan dan membahas bagian-bagian 
yang harus direvisi sesuai dengan catatan dan/atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
disampaikan Penguji Utama  I.  

3. Jika masih ada hal-hal yang harus diperbaiki setelah menghadap dosen Penguji Utama I saat 
revisi pertama, mahasiswa wajib memperbaikinya dan membahasnya kembali dengan dosen 
penguji tersebut. 

4. Jika revisi dengan Penguji Utama I selesai dan lembar selesai revisi sudah ditandatangani  
Penguji Utama I, mahasiswa melakukan revisi ke Penguji Utama II dan Penguji 
Pendamping/Pembimbing dengan proses yang sama.  

5. Masa penyelesaian revisi maksimum 3 (tiga) bulan sejak dilaksanakannya ujian. Jika sampai 
lebih dari 3 bulan mahasiswa belum menyelesaikan revisi, maka keputusan hasil ujian 
dinyakan batal dan mahasiswa harus diuji ulang. 

6. Setelah revisi selesai, laporan skripsi dijilid sebanyak 5 eksemplar, satu untuk jurusan/prodi 
(dilengkapi CD), satu perpustakaan jurusan, satu untuk fakultas, satu untuk perpustakaan 
pusat, dan satu arsip mahasiswa. 

7. Laporan skripsi harus disyahkan oleh tim penguji dan pejabat yang berwenang seperti pada 
contoh lembar pengesahan dalam buku ini. 
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18.  LEMBAR PERNYATAAN SELESAI REVISI  
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Dosen Penguji skripsi mahasiswa : 
 
Nama   : ………………………………………............................. 

NIM   : ………………………………………............................. 

Program Studi  : Pendidikan Teknik Mesin S1 

 
menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah SELESAI melaksanakan revisi skripsi yang 

berjudul : 

 
…………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………....... 

 
dan skripsi tersebut dinyatakan siap untuk dijilid. 
 
 
  
Penguji Utama II,     Penguji Utama I, 
   Tgl:       Tgl: 
 
 
        
…………………………………………..   ………………………………………….. 

NIP. …………………………………….   NIP. ……………………………………. 

        
Penguji Pendamping/Pembimbing,      

       Tgl: 
        
 
        

…………………………………………..     

NIP. …………………………………….   
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1.   PENDAHULUAN 
Karya ilmiah yang berbentuk skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat untuk memenuhi 

persyaratan dalam pencapaian gelar sarjana. Karya ilmiah di Universitas Negeri Semarang, 
mempunyai kedudukan: (1) wahana bagi mahasiswa untuk menyajikan nilai-nilai teoretis 
maupun praktis secara objektif dan sistematis yang merupakan produk atas dasar pengetahuan 
dan menurut metode penulisan dengan menggunakan bahasa ragam ilmiah, (2) wahana bagi 
civitas akedemika untuk memberikan kontribusi dalam perkembanngan ilmu pengetahuan 
teknologi dan seni. 

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun dan dipertahankan sebagai 
persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik 
mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan bidang 
keahlian atau bidang studinya. Untuk itu, skripsi mempunyai kriteria sebagai berikut:  
a. Topik skripsi dapat bersumber dari permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan bidang 

studi atau bidang keahlian mahasiswa. 
b. Skripsi ditulis atas dasar hasil pengamatan dan observasi lapangan dan/atau penelaahan 

pustaka yang relevan. 
c. Skripsi ditulis sendiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang sesuai dengan bidang 

keahliannya dan telah ditetapkan oleh surat tugas dekan. 
d. Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.   
e. Skripsi dipertahankan sendiri oleh mahasiswa di hadapan tim penguji yang ditetapkan 

dengan surat tugas Dekan. 
 
2. BAGIAN-BAGIAN SKRIPSI 

a.  Bagian Awal 
Bagian awal skripsi terdiri atas (1) sampul atau cover, contoh lihat lampiran 3; (2) lembar 
kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, contoh lihat lampiran 4; (3) lembar judul, sama 
dengan cover; (4) lembar pengesahan, contoh lihat lampiran 6; (5) lembar pernyataan, contoh 
lihat lampiran 7; (6) lembar motto dan persembahan; (7) abstrak, contoh lihat lampiran 8; (8) 
Prakata, (9) daftar isi, (10) daftar simbol dan singkatan, (11) daftar tabel, (12) daftar gambar, dan 
(13) daftar lampiran. Lembar bagian awal ini diberi nomor halaman dengan huruf Romawi kecil, 
diletakkan di bagian bawah tengah halaman. Penomoran halaman dimulai dari lembar judul 
(bukan sampul) sampai dengan lembar sebelum bab pendahuluan. 

b. Bagian Pokok 
Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian (atau 
perancangan), hasil penelitian (atau perancangan), dan penutup.  
1)  Pendahuluan 

Bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui 
apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Bab pendahuluan memuat uraian 
tentang (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah (4) 
rumusan masalah, (5) tujuan penelitian, dan (6) manfaat penelitian. 

Latar belakang menerangkan keternalaran (kerasionalan) mengapa topik yang dinyatakan 
pada judul skripsi, argumen yang melatarbelakangi pemilihan topik itu, kesenjangan antara 
harapan dan kenyataan, antara teori dan praktek. Dengan melihat hasil yang diperoleh dalam 
penelitian sebelumnya, dapat ditunjukkan bahwa topik yang dipilih itu memang masih layak 
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untuk diteliti. Identifikasi masalah memberikan gambaran permasalahan menjadi operasional. 
Artinya, masalah-masalah dapat dipecahkan, karena variabel atau wujud data yang diperlukan 
dan teknik pemerolehannya dapat diprakirakan.  

Pembatasan masalah dilakukan jika terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan 
diteliti hanya masalah-masalah tertentu, disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti 
tersebut perlu dibatasi. Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu dipecahkan atau 
pertanyaan yang perlu dijawab dengan penelitian. Rumusan itu tidak harus dalam bentuk kalimat 
tanya, tetapi hendaklah mengandung kata-kata yang menyatakan persoalan atau pertanyaan, 
misalnya apakah, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Rumusan masalah harus terinci dan 
terurai dengan jelas agar dapat dipecahkan dan dicarikan datanya untuk pemecahannya. 
Rumusan masalah yang baik harus memungkinkan untuk menentukan metode pemecahannya 

Tujuan penelitian mengungkapkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan 
sejalan dengan rumusan masalah. Misalnya, kalau masalahnya apakah ada pengaruhnya 
temperatur pada proses esterifikasi terhadap sifat biodiesel, maka rumusan tujuan dalam 
penelitian ini ialah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh temperatur pada proses esterifikasi 
terhadap sifat biodiesel. Manfaat penelitian ialah kegunaan atau pentingnya penelitian dilakukan, 
baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktik. Adanya uraian ini 
dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti dan 
hasilnya bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian tersebut. 

2)  Kajian Pustaka 
Kajian pustaka memuat dua hal pokok, yaitu kajian teori dan kajian hasil-hasil penelitian 

yang relevan. Landasan teoretis ialah teori yang digunakan untuk dasar kerja penelitian tentang 
topik yang diambil untuk diteliti. Teori itu bisa disusun sendiri secara eklektik (mengambil dari 
berbagai sumber), bisa juga berupa teori yang digunakan oleh seorang ahli. Namun, teori apapun 
yang digunakan harus dipertanggungjawabkan melalui kajian sejumlah pustaka yang memuat 
hasil penelitian dalam lingkup penelitian yang menggunakan teori yang berbeda, dan kajian hasil 
penelitian yang relevan dapat digunakan sebagai acuan atau pembanding dalam melaksanakan 
penelitian tersebut. Pustaka yang dikaji itu bisa berupa buku atau artikel dalam jurnal ilmiah, 
makalah, laporan penelitian. Jadi, landasan teoretis tidak hanya melandasi identifikasi sasaran, 
tetapi juga melandasi metode penelitian. Uraian tentang teori yang dipakai sebagai landasan 
penelitian memberikan landasan kerangka berpikir penelitian dan rumusan hipotesis. Kerangka 
berpikir menggambarkan pola hubungan logis antar variabel dalam pemecahan masalah yang 
diteliti, sedangkan hipotesis menyatakan dugaan atau ramalan tentang hasil pemecahan masalah 
atas dasar kerangka berpikir. 

3)  Metode Penelitian (atau perancangan) 
Metode penelitian berisi bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian (atau 

perancangan), alat-alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian beserta skema peralatan 
penelitian (atau perancangan), dan prosedur penelitian (atau perancangan). Dalam prosedur 
penelitian (atau perancangan) dijelaskan diagram alir pelaksanaan penelitian ((atau 
perancangan), proses penelitian (atau perancangan), data penelitian (atau perancangan), dan 
analisis data. 
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4)  Hasil Penelitian (atau Perancangan) 
Jawaban atas masalah yang dirumuskan di bab pendahuluan harus diuraikan dengan jelas, 

sistematis, dan tuntas. Bab ini berisi hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang ada 
pada bab pendahuluan beserta penjelasan atau pembahasannya. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil penelitian harus dibahas secara tuntas dengan mengaitkan hasil penelitian 
tersebut dengan teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan sehingga hasil penelitian yang 
diperoleh dapat dipercaya. Hambatan-hambatan saat melaksanakan penelitian dapat dituangkan 
dalam keterbatasan penelitian yang dilakukan. 

5)  Penutup 
Bab ini berisi simpulan dan saran. Penyajian simpulan harus sejalan dengan rumusan 

masalah, tujuan, hipotesis atau pertanyaan penelitian, dan uraian hasil penelitian. Dengan 
demikian, masalah yang dikemukakan di bagian pendahuluan semuanya terjawab dan dengan 
jawaban itu semua tujuan telah tercapai. Selain itu, uraian atau pembahasan masalah yang 
dilakukan secara panjang lebar dalam bab sebelumnya semuanya ada simpulannya. Saran harus 
sejalan dan didasarkan pada simpulan atau temuan. Saran hendaknya disertai dengan 
argumentasinya dan jalan keluarnya. Saran dapat bersifat praktis atau pragmatis, dapat juga 
bersifat teoretis. Termasuk saran yang berharga adalah saran tentang perlunya dilakukan 
penelitian lanjutan, mengingat bahwa belum tentu semua masalah dapat dipecahkan secara tuntas 
dalam penelitian sekarang atau setelah selesainya penelitian ini timbul masalah lain yang terkait.  

6)  Bagian Akhir 
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan indeks (kalau ada). Keberadaan 

daftar pustaka adalah wajib, artinya hanya pustaka yang dirujuk dalam teks skripsi yang harus 
ditulis dalam daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis sesuai dengan kaidah penulisan daftar 
pustaka. Perlu pula diperhatikan kemutakhirannya dan diusahakan juga dari hasil-hasil penelitian 
dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik skripsi.  
 
3.  PANDUAN PENULISAN SKRIPSI 
 Skripsi ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12, spasi ganda, margin pada tiap 
halaman skripsi adalah 4 cm pada sisi atas dan sisi kiri, 3 cm untuk kanan dan bawah, 
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Istilah-istilah dalam bahasa asing yang ada 
di dalam skripsi ditulis dengan cetak miring (italic). Beberapa aturan penulisan skripsi lainnya 
dijelaskan sbb. 

a.  Penomoran 
Perhatikan bahwa penomoran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Sub-bab, 

sub-sub-bab, dan seterusnya ditulis rata kiri (lihat lampiran 12), (2) Pembagian bagian menjadi 
sub-bab hanya dilakukan bila bab itu terdiri atas sedikitnya dua sub-bab. Contoh:  
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d.  Pengutipan 
Kutipan Langsung, ialah kutipan yang dibuat persis dengan sumbernya. Pembuatan 

kutipan seperti ini didasari prinsip sebagai berikut: (1) kutipan langsung hanya digunakan 
apabila perkataan atau ungkapan asli pengarang demikian padat, berbobot, dan meyakinkan, (2) 
kutipan langsung dapat digunakan apabila peneliti hendak memberikan komentar atau 
membela/menolak/menganalisis gagasan yang disampaikan oleh pengarang, (3) kutipan 
langsung dapat digunakan bilamana perubahan (melalui parafrase) dapat menyebabkan salah 
paham atau salah tafsir, (4) Kutipan langusung dilakukan untuk mengutip rumus-rumus, seperti 
rumus matematika, kimia, atau rumus ilmiah lain. 

Tata cara penulisan kutipan langsung yang panjangnya kurang dari lima baris (kutipan 
pendek) dapat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: (1) gabungkan kutipan ke dalam 
kerangka kalimat atau paragraf, (2) gunakan tanda kutip ganda pada awal dan akhir kutipan, (3) 
gunakan spasi ganda, (4) tulis rujukan kutipan tersebut pada klausa pengantar atau di dalam 
tanda kurung. Misalnya (contoh di bawah berspasi ganda seperti pada skripsi): 

 
Jonson (2005: 437) menyatakan bahwa “sistem bahan bakar pada motor bensin berfungsi untuk 

melayani kebutuhan bahan bakar selama kendaraan berjalan.” 

atau misalnya, 

Hal ini yang disebut dengan “perpindahan kalor secara konduksi” (Ayamin, 2010: 57). 

atau misalnya lagi, 

Di Indonesia, “bahan bakar biodiesel murni belum digunakan pada kendaraan yang bermesin 

diesel, yang ada adalah biodiesel digunakan sebagai campuran atau substitusi bahan bakar solar” 

(Pitako, 2012:17).  

Apabila sumber yang dikutip diperkirakan panjang, sumber itu dapat dipotong dengan 
cara menyisipkan introductory clause. Misalnya,  

 
Parman dan Parmin (2003:112) menyatakan bahwa  “peningkatan konsumsi bahan bakar 

yang tinggi terjadi saat engine terbebani,” hal tersebut terjadi karena “bahan bakar diinjeksikan 

dengan jumlah yang banyak untuk mendapatkan tenaga yang cukup untuk mengatasi beban 

engine.” 
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Kutipan panjang adalah kutipan yang terdiri atas lima baris atau lebih. Kutipan seperti ini 
dapat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: (1) tulis kutipan itu di dalam paragraf tersendiri, 
(2) jangan gunakan tanda kutip, (3) gunakan spasi tunggal, (4) beri pengantar kepada kutipan itu 
seperlunya, (5) tulis kutipan itu dengan ceruk lima spasi di sebelah kiri dan kanan margin. 
Misalnya : 

Pemahaman awal tentang listrik dapat dipelajari melalui sifat-sifat dan struktur terkecil 

dari benda, sebagai mana yang disampaikan oleh Denton (2004:11) sebagai berikut: 

To understand electricity properly we must start by finding out what it really is. This 
means we must think very small. The molecule is the smallest part of matter that can 
be recognized as that particular matter. Sub-division of the molecule results in atoms, 
which are the smallest part of matter. An element is a substance that comprises atoms 
of one kind only. The atom consists of a central nucleus made up of protons and 
neutrons. Around this nucleus orbit electrons, like planets around the sun. 

 
Inti dari keterangan di atas adalah …….. dst. 

 
Atau 

Pemahaman awal tentang listrik dapat dipelajari melalui sifat-sifat dan struktur terkecil 

dari benda seperti dijelaskan sebagai berikut: 

To understand electricity properly we must start by finding out what it really is. This 
means we must think very small. The molecule is the smallest part of matter that can 
be recognized as that particular matter. Sub-division of the molecule results in atoms, 
which are the smallest part of matter. An element is a substance that comprises atoms 
of one kind only. The atom consists of a central nucleus made up of protons and 
neutrons. Around this nucleus orbit electrons, like planets around the sun (Denton, 
2004:11). 

 
Untuk menghindari kutipan yang terlalu panjang, dimungkinkan untuk membuang 

sebagian dari sumber yang panjang itu dengan teknik ellipsis. Pengutipan seperti ini dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) elipsis dilakukan dengan tanda tiga titik dengan spasi 
di kiri dan kanannya, (2) elipsis dapat dilakukan pada bagian awal, tengah, atau akhir kutipan, 
(3) elipsis tidak boleh mengubah amanat apapun yang terdapat di dalam sumber kutipan. 
Misalnya: 
 

Pemahaman awal tentang listrik dapat dipelajari melalui sifat-sifat dan struktur terkecil 

dari benda seperti dijelaskan sebagai berikut: 
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To understand electricity properly we must start by finding out what it really is. This 
means we must think very small. The molecule is the smallest part of matter that can 
be recognized as that particular matter. Sub-division of the molecule results in atoms, 
which are the smallest part of matter … The atom consists of a central nucleus made 
up of protons and neutrons. Around this nucleus orbit electrons, like planets around 
the sun (Denton, 2004:11). 

 
Kutipan tak Langsung, terkadang menimbulkan kecurigaan pembaca. Ini sering terjadi 

bilamana penulis ceroboh atau kurang cermat di dalam menuliskan rujukan kutipan itu. Secara 
umum hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa: (1) peneliti membuat catatan dari sumber 
tertentu, kemudian menyalin dan memasukkannya ke dalam nas skripsi tanpa mengingat bahwa 
catatan itu berasal daru sumber yang berhak cipta, (2) peneliti menggunakan buku yang 
mencakupi bidang pengetahuan yang persis sama dengan bidang yang sedang digelutinya, (3) 
peneliti mengambil intisari suatu sumber dan merumuskannya menggunakan perkataan sendiri, 
tetapi tidak menyebutkan sumber kutipan itu, (4) peneliti mengutip dari catatan-catatan yang 
dibuat selama perkuliahan tanpa menyadari bahwa catatan-catatan itu dikutip dari sumber 
tertentu, (5) peneliti sengaja menggunakan tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.  

Cara pengutipan tak langsung yang dapat dilakukan oleh penulis adalah: (1) pahami 
secara umum intisari teks sumber, kemudian buatlah rumusan baru yang berupa pandangan 
mengenai isi teks dari titik pandang lain: (2) sajikan fakta sebagaimana yang tertulis di dalam 
sumber itu dalam bentuk daftar: (3) gunakan frase seperti ‘menurut Ratmin (2012:13), ‘Ratmin 
(2012:13) memandang bahwa …’, ‘menurut pendapat Ratmin (2012:13) …’ dan sebagainya. 

 
e.  Penulisan Sumber Pustaka  

Daftar pustaka berisi semua bahan kepustakaan yang digunakan sebagai rujukan 
langsung dalam penulisan karya ilmiah. Daftar ini dapat mencakupi buku teks, artikel dalam 
kumpulan karangan, artikel jurnal, artikel majalah dan koran, petikan dari situs internet, CD 
Rom, film, drama, dan sebagainya. Perujukan dilakukan dengan menyebutkan nama belakang 
atau keluarga pengarang, tahun penerbitan, dan halaman bagian teks yang dirujuk. Contoh: 

Salah: John Grisham, 1994, pp. 78 – 80; Salah : (J. Grisham, 1994: 78 – 80) 
Benar: (Grisham, 1994: 78 – 80) 

Penulisan dua nama adalah sebagai berikut. 

Salah: (Basil Hatim dan Ian Mason, 1990: 78 – 80) 
Benar : (Hatim dan Mason, 1990: 78 – 80)  

Penulisan tiga nama atau lebih adalah sebagai berikut. 

Salah: (Hatim etc. 1990: 78 – 80); Salah: (Hatim et. Al., 1990: 78 –80) 
Benar: (Hatim et al., 1990: 78 – 80) 

Jika nama pengarang disebut oleh penulis sebagai bagian integral di dalam teks, nama itu 
harus langsung diikuti, di dalam tanda kurung, dengan tahun penerbitan dan halaman bagian teks 
rujukan.   
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Salah: Menurut (Hatim dan Mason, 1990: 1), the world of translator is inhabited by an 
extraordinary number of dichotomies 

Benar: Menurut Hatim dan Mason (1990: 1), the world of translator is inhabited by an 
extraordinary number of dichotomies 

Selanjutnya, nama-nama yang disebut sebagai rujukan kutipan ini harus dimunculkan di dalam 
Daftar Pustaka. 

f.   Aturan Umum Tata Tulis Pustaka Acuan 
Pada dasarnya pustaka acuan terdiri atas tiga bagian, yaitu nama pengarang, judul 

karangan, dan  fakta tentang penerbitannya. 

(1) Nama pengarang ditulis dengan cara: nama belakang atau nama keluarga mendahului nama 
pertama atau nama panggilan. Nama pertama ini hanya ditulis inisialnya. 
 

Nama yang sebenarnya Nama di dalam pustaka acuan 
James M. McCrimmon 
Basil Hatim 
Kate L. Turabian 
Basil Hatim dan Ian Mason 

McCrimmon, J. M. 
Hatim, B. 
Turabian, Kate L. 
Hatim, B. dan Mason, I. 

Perhatikan bahwa di dalam pustaka acuan, nama panggilan hanya ditulis inisialnya (James 
menjadi J; Ian menjadi I). Nama Kate tidak disingkat untuk memudahkan identifikasi bahwa 
penulis ini berjenis kelamin perempuan.  
 

(2) Jika sumber berupa karya suatu badan, komisi, organisasi, departemen, nama badan itu 
ditempatkan sebagai nama pengarang. Misalnya 

Department of Education  
Optus  
The Committee of Poverty Alleviation 

 (3) Tahun penerbitan buku ditulis mengikuti nama pengarang. Jika di dalam buku disebutkan 
beberapa tahun – misalnya 1990, 1993, 1995, yang ditulis di dalam pustaka acuan adalah 
tahun yang terdahulu. Jika disebutkan beberapa tahun dan dilengkapi dengan keterangan 
bahwa buku yang dimaksud adalah buku edisi tertentu, yang ditulis di dalam pustaka acuan 
adalah tahun ketika edisi terbit. 

Tahun terbitan di dalam buku Penulisan di dalam pustaka acuan 
© 1990 1990 
© 1990 Third Impression 1991 1990 
© 1990 
New Edition 1995 1995 

(4) Judul karangan yang berbentuk buku ditulis dengan cetak miring. Hal yang sama berlaku 
pada nama majalah, jurnal, atau koran. 
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Nama terbitan Nama pada pustaka acuan 
The Translator as 
Communicator 
Journal of Pragmnatics 
TARGET 
NEWSWEEK 
The Jakarta Post 

The Translator as 
Communicator 
Journal of Pragmnatics 
TARGET 
NEWSWEEK 
The Jakarta Post 

(5) Fakta penerbitan terdiri atas tempat penerbitan, nama penerbit dan tahun penerbitan. Tempat 
penerbitan diikuti dengan nama penerbit, sedangkan tahun penerbitan ditempatkan di 
belakang nama pengarang atau penyunting.  

London: Routledge.  
Toronto: Prentice-Hall Canada Inc. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

(6) Jika terdapat lebih dari satu nama penerbit, nama yang ditulis di dalam pustaka acuan hanya 
nama penerbit yang disebut pernama kali. 

Di dalam buku Di dalam pustaka acuan 
London and New York London 

(7) Jika di dalam buku tidak ditemukan tahun penerbitannya, pada pustaka acuan ditulis n.d. (no 
date). Contoh: 

Lyon, J. n.d. Changing Time Changing Shapes. London: McMillan 
 

g.  Contoh Penulisan Daftar Pustaka Acuan 
(1) Buku oleh satu pengarang 

Austin, J.L. 1962. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press. 
 
Schiffrin, D. 1994. Approaches to Discourse. Massachusetts: Blackwell Publishers. 
 
Grisham, J. 1994. The Pelican Brief. New York: Warner 

(2) Buku oleh dua atau tiga pengarang 

Brown, P. dan Levinson, S.C. 1987. Politeness:Some Universals in Language Usage. 
London: Cambridge University Press. 

 
Hewson, L. dan Martin, J. 1991. Redefining Translation: The Variational Approach. 

London: Routledge. 

(3) Buku oleh lebih dari tiga Pengarang 

Alwi, H. et al. 1993. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (2nd ed.). Jakarta: Depdikbud 
RI. 
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Radford, A. et al. 1999. Linguistics an Introduction. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

(4) Buku suntingan satu orang 

Coulthard, M. (ed). 1992. Advances in Spoken Discourse Analysis. London dan New York: 
Routledge. 

 
Dijk, T.A. van. (ed). 1976. The Pragmatics of Language and Literature. Amsterdam: 

North Holland. 
 
Goody, E. N. (ed). 1978. Questions and Politeness:Strategies in Social Interaction. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

(5) Buku suntingan dua orang atau lebih 

Guenthner, F. dan Guenthner-Reutter, M. (eds). 1978. Meaning and Translation: 
Philosophical and Linguistic Approaches. London: Duckworth. 

 
House, J. dan S. Blum-Kulka (eds). 1986. Interlingual and Intercultural Communication. 

Tubingen: Gunter Narr Verlag. 
 
Holmes, J.S., de Haan, F. dan Popovic, A. (eds). 1970. The Nature of Translation. The 

Hague: Mouton. 
 
Searle, J.R., Kiefer, F., dan Bierwisch, M. (eds). 1980. Speech Act Theory and Pragmatics. 

London: D. Riedel Publishing Company. 

(6) Buku edisi kedua, ketiga, dan seterusnya 

Bassnett-McGuire, S. 1991. Translation Studies (Revised Ed.). London: Routledge. 
 
Turabian, Kate L. 1996. A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Disertations 

(6th Ed.). Chicago: The University of Chicago Press. 

(7) Buku yang terdiri atas dua jilid atau lebih 

Vanderveken, D. 1990. Meaning and Speech Acts Vol. 1: Principles of Language Use. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

(8) Buku terjemahan 

Leech, G. 1982. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Translated by Oka, M.D.D. 1993. Jakarta: 
Penerbit Universitas Indonesia. 

(9) Karangan (Essay) di dalam buku suntingan 

Broeck, R. van den. 1986. Contrastive discourse analysis as a tool for the interpretation of 
shifts in translated texts. In J. House and S. Blum-Kulka (eds.). pp. 37 – 49. 
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Brown, P. dan Levinson. S.C. 1978. Universals in language usage: Politeness phenomena. 
In E. N. Goody (ed.). pp. 56 – 311. 

 
Popovic, A. 1970. The concept “shift of expression” in translation analysis. Di dalam J.S. 

Holmes, F. de Haan, and A. Popovic (eds.). pp. 78 – 90. 
 
Drinitrova, B. E. 1996. New methods in translation research: new horizons in translation 

studies. FIT. pp. 856 – 865.  
 
Francis, G. dan Hunston, S. 1992. Analysing everyday conversation. M.Coulthard (ed.). 

pp.123 – 161. 

(10) Artikel di dalam Ensiklopedi 

Macauly, T.B. 1970. Samuel Johnson. Encyclopedia Britanica, 11th ed., XV. pp. 463 – 
471. 
 

Smith, M.A. 1999. Syntax in second language acquisition. In Concise Encyclopedia of 
Educational Linguistics. Edited by Bernard Spolsky. Amsterdam: Elsevier.  

(11) Artikel di dalam jurnal atau majalah Ilmiah 

Blum-Kulka, S. 1987. Indirectness and politeness in requests: same or different? Journal of 
Pragmatics. 11: 131 – 146. 

 
Blum-Kulka, S. dan Olshtain, E. 1984. Requests and apologies: a cross-cultural study of 

speech act realization patterns (CCSARP). Applied Linguistics. 5/3: 196 – 213. 
 
Doherty, M. 1997. Acceptability and language specific preference in the distribution of 

information. TARGET, 9/1: 1 – 25.  
 
Gu,Y. 1990. Politeness phenomena in modern Chinese. Journal of Pragmatics, 14/2: 237 – 

57. 

(12) Artikel di dalam Koran dan Majalah: 

Basuki, S. 2005. Novel nonfiksi dan kemungkinannya. Suara Merdeka, 18 Agustus. hlm. 
18. 

 
Prasetyo, S. 2005. Lokalisme sebagai Ekses. Tempo, 28 Agustus. hlm. 64 – 5.  
 
Manshur, F. 2005. Bahasa kita: Rusak bahasa, rusaklah pemikiran. Intisari, September. 

hlm. 166  – 7. 
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(13) Kumpulan Artikel/Proceeding Seminar 

FIT. 1996. XIV World Congress of the Federation Internationale des Traducteurs (FIT). 
Proceedings Vol. 2. Melbourne: The Australian Institute of Interpreters and 
Translators. 

 (14) Bahan yang dipetik dari situs internet 

Berbentuk buku 
Ziegler, M. and Durant, C. (2001). Engagement: avnecessary ingredient for participation in 

adult basic education. Online. Available at www.edst.educ.ubc.ca/aerc/2001/ 
2001ziegler.htm  [accessed 11/11/01] 

 
Berbentuk artikel di dalam buku  
Shohet, Linda. (2001). Adult Learning and Literacy in Canada. In The Annual Review of 

Adult Learning and Literacy, Vol. 2, Chapter 6. (NCSALL). Available at 
http://ncsall.gse. harvard.edu/ann_rev/vol2_6.html [accessed 9/23/03). 

 
Berbentuk artikel tak bertanggal 
Rocco, T. S. (n.d) Critical reflection in practice: experiences of a novice teacher. Online 

www.bsu.edu/teachers/departments/edld/conf/critical.html [accessed 03/15/00] 
 
Berbentuk artikel anonim dan tak bertanggal 
Self-Evaluation Kit. Online at ww.nald.ca/PROVINCE/SASK/SLM/selfeval/toc.htm 

[accessed 06/23/03] 

h.  Tata Urut Penulisan Daftar Pustaka  
 Urutan penulisan daftar pustaka berdasarkan alphabet huruf pertama nama pengarang. 
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oleh R. Howard. New York: Hill and Wang. 
 
Bierwisch, M. 1980. Semantic structure and illocutionary forse. In J.R. Searle, F. Kiefer, 
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Hewson, L. dan Martin, J. 1991. Redefining Translation: The Variational Approach. 

London: Routledge. 
 
Koller, W. 1995. The concept of equivalence and the object of translation studies. 

TARGET, 7. pp. 191 – 222. 
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i.  Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian ialah artikel ilmiah yang disajikan sebagai hasil penelitian 

lapangan yang yang dilandasi dengan kajian teoretis terhadap hasil penelitian terdahulu. Artikel 
hasil penelitian terdiri atas (1) judul, (2) nama penulis dan lembaga asal, (3) abstrak dan kata 
kunci, (4) Pendahuluan, (5) Metode Penelitian, (6) Hasil Penelitian, (7) Pembahasan, (8) 
Penutup, dan (9) Daftar Pustaka. Artikel penelitian tidak diberi tulisan “Bab”. Setiap Sub bab 
(Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Penutup) dan sub-sub 
bab ditulis tanpa menggunakan penomoran. 

Judul (title) artikel hasil penelitian hendaknya informatif, lengkap, tidak terlalu panjang, 
yaitu antara 5 sampai dengan 15 kata. Judul artikel hasil penelitian memuat variabel yang diteliti 
atau kata kunci yang menggambarkan masalah yang diteliti. Judul artikel yang berbahasa 
Indonesia diikuti dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris, yang ditulis tepat di baris setelah 
judul yang berbahasa Indonesia. 
 
Format penulisan artikel hasil penelitian dapat dilihat pada lampiran 11. 
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SISTEMATIKA PROPOSAL SKRIPSI 

HALAMAN JUDUL (contoh pada lampiran 3) 
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL (contoh pada lampiran 5) 
PRAKATA 
DAFTAR ISI 
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
BAB I.   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
B. Identifikasi Masalah 
C. Pembatasan Masalah 
D. Rumusan Masalah  
E. Tujuan Penelitian   
F. Manfaat Penelitian   

BAB II.   KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 
C. Kerangka Pikir Penelitian   
D. Hipotesis atau Pertanyaan Penelitian   

BAB III.   METODE PENELITIAN   
A. Menyesuaikan pendekatan (kuantitatif, R&D, atau PTK, lihat sistematikan BAB III 

masing-masingnya) 
B. Menyesuaikan  
C. Menyesuaikan 
 dst…… 

  
  
  

 
Catatan : Cover atau halaman judul proposal skripsi sama dengan cover skripsi, tetapi kata 

“SKRIPSI” diganti “PROPOSAL SKRIPSI”. 
 Proposal diketik dengan huruf Times New Roman 12, spasi 2. 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 1. Sistematika Proposal 
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SISTEMATIKA SKRIPSI (KUANTITATIF) 
HALAMAN JUDUL (contoh pada lampiran 3)       
HALAMAN PENGESAHAN  (contoh pada lampiran 6) 
HALAMAN PERNYATAAN (contoh pada lampiran 7) 
ABSTRAK (contoh pada lampiran 8) 
PRAKATA 
DAFTAR ISI 
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR TABEL (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR GAMBAR (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR LAMPIRAN (contoh pada lampiran 10) 
BAB I.   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
B. Identifikasi Masalah 
C. Pembatasan Masalah 
D. Rumusan Masalah  
E. Tujuan Penelitian   
F. Manfaat Penelitian   

BAB II.   KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 
C. Kerangka Pikir Penelitian   
D. Hipotesis   

BAB III.   METODE PENELITIAN   
A. Jenis dan Desain Penelitian 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 
C. Variabel Penelitian 
D. Teknik dan Instrumen Pengumpul Data 
E. Validaitas dan Reliabilitas Instrumen 
F. Teknik Analisis Data 

BAB IV.   HASIL PENELITIAN    
A. Deskripsi Data 
B. Analisis Data 
C. Pembahasan 

BAB V.   PENUTUP 
A. Simpulan 
B. Saran Pemanfaatan Hasil Penelitian   

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

(Surat tugas pembimbing, surat tugas penguji, surat ijin penelitian, surat selesai 
penelitian, data lapangan, gambar dan spesifikasi alat penelitian, foto-foto penelitian, dan 
dokumen-dokumen penelitian penting lainnya) 

Catatan : Skripsi diketik dengan huruf Times New Roman 12, spasi 2. 
 

Lampiran 2. Sistematika Skripsi 
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SISTEMATIKA SKRIPSI (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN/R&D) 
HALAMAN JUDUL (contoh pada lampiran 3)       
HALAMAN PENGESAHAN  (contoh pada lampiran 6) 
HALAMAN PERNYATAAN (contoh pada lampiran 7) 
ABSTRAK (contoh pada lampiran 8) 
PRAKATA 
DAFTAR ISI 
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR TABEL (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR GAMBAR (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR LAMPIRAN (contoh pada lampiran 10) 
BAB I.   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
B. Identifikasi Masalah 
C. Pembatasan Masalah/Fokus Penelitian 
D. Rumusan Masalah  
E. Tujuan Pengembangan   
F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
G. Manfaat Pengembangan 

BAB II.   KAJIAN PUSTAKA 
E. Kajian Teori 
F. Kajian Penelitian yang Relevan 
G. Kerangka Pikir Penelitian   
H. Pertanyaan Penelitian 

BAB III.   METODE PENELITIAN   
A. Model Pengembangan 
B. Prosedur Pengembangan 
C. Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 
2. Subjek Coba 
3. Jenis Data 
4. Instrumen Pengumpul Data 
5. Teknik Analisis Data 

BAB IV.   HASIL PENELITIAN    
A. Data Uji Coba 
B. Analisis Data 
C. Revisi Produk 
D. Kajian Produk Akhir 

BAB V.   PENUTUP 
A. Simpulan tentang Produk 
B. Saran Pemanfaatan Hasil Pengembangan   

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN (lihat halaman sebelumnya) 
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SISTEMATIKA SKRIPSI (PENELITIAN TINDAKAN KELAS) 
HALAMAN JUDUL (contoh pada lampiran 3)       
HALAMAN PENGESAHAN  (contoh pada lampiran 6) 
HALAMAN PERNYATAAN (contoh pada lampiran 7) 
ABSTRAK (contoh pada lampiran 8) 
PRAKATA 
DAFTAR ISI 
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR TABEL (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR GAMBAR (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR LAMPIRAN (contoh pada lampiran 10) 
BAB I.   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
B. Identifikasi Masalah 
C. Pembatasan Masalah 
D. Rumusan Masalah  
E. Tujuan Penelitian   
F. Manfaat Hasil Penelitian   

BAB II.   KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 
C. Kerangka Pikir Penelitian   
D. Hipotesis Tindakan 

BAB III.   METODE PENELITIAN   
A. Jenis dan Desain Penelitian 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
C. Subjek Penelitian 
D. Jenis Tindakan 
E. Teknik dan Instrumen Pengumpul Data 
F. Teknik Analisis Data 

BAB IV.   HASIL PENELITIAN    
A. Prosedur dan Hasil Penelitian 
B. Pembahasan 

BAB V.   PENUTUP 
A. Simpulan 
B. Implikasi  
C. Saran     

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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SISTEMATIKA SKRIPSI (BIDANG TEKNIK MESIN) 
HALAMAN JUDUL (contoh pada lampiran 3)       
HALAMAN PENGESAHAN  (contoh pada lampiran 6) 
HALAMAN PERNYATAAN (contoh pada lampiran 7) 
ABSTRAK (contoh pada lampiran 8) 
PRAKATA 
DAFTAR ISI 
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR TABEL (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR GAMBAR (contoh pada lampiran 10) 
DAFTAR LAMPIRAN (contoh pada lampiran 10) 
BAB I.   PENDAHULUAN 

G. Latar Belakang Masalah  
H. Identifikasi Masalah 
I. Pembatasan Masalah 
J. Rumusan Masalah  
K. Tujuan Penelitian   
L. Manfaat Penelitian   

BAB II.   KAJIAN PUSTAKA 
I. Kajian Teori 
J. Kajian Penelitian yang Relevan 
K. Kerangka Pikir Penelitian   
L. Hipotesis / Pertanyaan Penelitian   

BAB III.   METODE PENELITIAN   
G. Bahan Penelitian   
H. Alat dan Skema Peralatan Penelitian   
I. Prosedur Penelitian   

1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian   
2. Proses Penelitian   
3. Data Penelitian   
4. Analisis data 

BAB IV.   HASIL PENELITIAN   
D. Hasil Penelitian   
E. Pembahasan  
F. Keterbatasan Penelitian   

BAB V.   PENUTUP 
C. Simpulan 
D. Saran Pemanfaatan Hasil Penelitian   

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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ABSTRAK  
 

Jamil, Syaiful. 2014.  Pengaruh Temperatur pada Proses Esterifikasi terhadap  Sifat Biodiesel. 
Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.  Dr. Malingun 
Ayamin, M.Sc. 
 
Kata kunci: temperatur, esterifikasi, biodiesel (3 – 5 kata kunci) 
 

Tujuan penelitian ………………… ……………… ……………… ……… ……… 
………… …………. ……………………………… ……………………. ………………………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 

Metode penelitian ………………… ……………… ……………… ……… ……… 
………… …………. ……………………………… ……………………. ………………………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 

Hasil penelitian ………………… ……………… ……………… ……… ……… 
………… …………. ……………………………… ……………………. ………………………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 

Saran ………………… ……………… ……………… ……… ……… ………… 
…………. ……………………………… ……………………. ………………………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 
………………………. ……………. ………………………. ……………. 
 
Catatan: Abstrak tidak lebih dari satu halaman. 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8. Contoh Abstrak 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 
 

Simbol Arti 

α Sudut belok roda depan (derajat) 

Ω Satuan tahanan listrik (Ohm) 

ρ Massa jenis zat (gr/ml) 

… ….. 

dst dst 

 
 
Singkatan  Arti 

AFR Air-fuel ratio (perbandingan udara bahan bakar) 

SFC Specific fuel consumption (konsumsi bahan bakar spesifik) kg/kW.h 

TDC Top dead center (titik mati atas) 

… ….. 

dst dst 

 
 
 
Catatan: urutan penulisan disusun berdasarkan abjad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 9. Contoh Daftar Simbol dan Singkatan 
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DAFTAR TABEL 
 

Tabel   Halaman

1.1 Karakteristik Biodiesel 10

2.2 Sifat-sifat Bahan Bakar Cair 14

3.3 Data Hasil Pengujian Biodiesel 30

dst dst dst

 
 
 
 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar   Halaman

1.1 Unit Pengolah Biodiesel 32

2.2 Diagram Alir Penelitian 44

3.3 Skema Peralatan Penelitian 54

dst dst dst

 
 
 
 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran   Halaman

1 Surat Ijin Penelitian 55

2 Surat Keterangan Selesai Penelitian 65

3 Data Hasil Pengujian pada Motor Diesel 75

dst dst dst

 
 
 
 
 
 

Lampiran 10. Contoh Daftar Tabel, Gambar, dan Lampiran 
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PENGARUH  TEMPERATUR PADA PROSES ESTERIFIKASI 
TERHADAP SIFAT BIODIESEL (TNR 14) 

 
Syaiful Jamil1*, Pembimbing12, dan Pembimbing23 (TNR 12) 

1Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang (TNR 11) 
2Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang (TNR 11) 
3Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang (TNR 11) 

 
Abstrak (TNR 12) 

Tujuan penelitian ……… …………… …………….. ………. ……… ……… 
…….  ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
Metode  ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
Hasil penelitian  ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… (TNR 11, spasi satu, maksimum 100 kata) ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… 
 
Kata kunci : temperatur, esterifikasi, biodiesel (TNR 11, 3 – 5 kata kunci) 

 
Pendahuluan  

 Bagian ini berisi latar belakang masalah, teori-teori pendukung, hasil-hasil penelitian 

pendukung, dan diakhiri dengan tujuan penelitian (bagian “tujuan penelitian” tidak ditulis dalam 

sub bagian khusus tetapi berada dalam paragraf di bagian akhir bagian pendahuluan (TNR 12, 

spasi ganda, panjangnya 30% dari seluruh artikel). 

Metode Penelitian 

 Bagian ini memuat secara ringkas bahan yang digunakan dalam penelitian, alat-alat yang 

digunakan dalam penelitian, skema peralatan dalam penelitian, dan prosedur atau langkah-

langkah penelitian yang berisi proses penelitian, data penelitian, dan analisis data (TNR 12, spasi 

ganda, panjangnya 10% dari seluruh artikel). 

 

 

Lampiran 11. Format Artikel Hasil Penelitian 
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Hasil Penelitian 

 Bagian ini memuat hasil penelitian berupa data yang diperoleh dalam penelitian dalam 

bentuk tabel dan uraian atau penjelasan data yang telah diperoleh, dan hasil analisis data yang 

telah dilakukan (TNR 12, spasi ganda, panjangnya 20% dari seluruh artikel). 

Pembahasan 

 Bagian ini memuat ulasan singkat data hasil penelitian, hasil analisis data yang 

ditampilan dalam bentuk gambar atau grafik, dan penjelasan secara ilmiah mengenai hasil 

penelitian tersebut. Ulasan dari teori-teori dan hasil penelitian yang relevan perlu ditampilkan 

untuk mendukung temuan-temuan penelitian tersebut. (TNR 12, spasi ganda, panjangnya 30% 

dari seluruh artikel). 

Penutup  

 Bagian ini memuat simpulan dan saran. Simpulan harus mengacu pada tujuan atau 

menjawab tujuan penelitian. Saran yang disampaikan berdasarkan simpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian dan bersifat operasional (TNR 12, spasi ganda, panjangnya 10% dari seluruh 

artikel). 

Daftar Pustaka 

Bagian ini memuat semua pustaka yang diacu di dalam artikel penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Teori 

 Teks teks  teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks dst. 

1.  Biodiesel 

 Teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks dst. 

a.  Standar untuk Biodiesel 

 Teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks dst. 

b.  Karakteristik Biodiesel 

 Teks teks  teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks dst. 

2.  Pengolahan Biodiesel 

 Teks teks  teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks dst. 

B.  Kajian Penelitian yang Relevan 

Teks teks  teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks teks 

teks dst. 

dst…dst….. 

Lampiran 12. Contoh Penulisan Bab dan Sub Bab 

3 cm 

4 cm  3 cm 

3 cm 
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