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SAMBUTAN 

 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan berkah, hidayah, dan rahmat-Nyakepada kita 

semua. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan 

kita, Sang Nabi pencerah, uswah khasanah Muhammad SAW, 

yang melalui sunnah-sunnahnya yang shohih memberikan 

pedoman dan pencerahan hidup pada umat manusia sampai akhir 

zaman. 

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya 

kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi yang 

telah bekerja keras menyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi 

bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Buku Pedoman Penyusunan Skripsi ini sangat penting 

keberadannya sebagai pedoman bagi Dosen Pembimbing Skripsi 

dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang akan menyusun skripsi, agar memiliki dan 

memenuhi kesamaan format dan kaidah-kaidah penulisan karya 

ilmiah yang baik dan layak, khususnya dalam bentuk skripsi, 

yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta. Karena itu, buku ini wajib dimiliki dan dipedomani 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dalam penyusunan Skripsi. 

Buku ini merupakan penyempumaan dari BukuPedoman 

Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang sudah ada sebelumnya, yang 

karena beberapa hal, sehingga perlu di-up date sesuai dengan 

perkembangan keilmuan dan kebutuhan saat ini. 

Walaupun buku ini sudah melalui proses panjang editing, 

akan tetapi pasti masih ada kesalahan dan kekurangannya, karena 

itu kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun 

untuk perbaikan selanjutnya. 
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Akhir kata, semoga buku Pedoman Pedoman Penyusunan 

Skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya, khususnya oleh Civitas Akademika Fakultas 

Huktun Universitas Muhammadiyah Surakarta.. 

Wassalamu’ alaikum wr.wb. 

 

Surakarta,    Agustus 2018 
 

Dekan, 
 
 
 
 

Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati. 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’ alaikum wa rahmatullaahi wabarakatuh. Segala 

puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta’ ala, yang 

berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya memungkinkan 

diterbitkannya Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini. Sebuah buku 

yang sangat diperlukan oleh mahasiswa yang akan dan sedang 

mempersiapkan penyusunan tugas akhir studinya. 

Buku Pedoman Penyusunan Skripsi yang ada di tangan 

pembaca ini merupakan hasil revisi atas edisi sebelumnya yang 

dirasakan tidak memadai lagi. Perbaikan dan penambahan 

dipandang perlu terutama berkaitan dengan tuntutan kebutuhan 

mengakomodasi kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam dunia 

penulisan karya ilmiah dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 

Pedoman Penyusunan skripsi khususnya dan karya ilmiah pada 

umumnya tentulah tidak terlepas dari alur dan kerangka berpikir 

sistematis sebagaimana yang terdapat di dalam metodologi 

penelitian pada umumnya dan metodologi penelitiann hukum 

khususnya. 

Sejalan dengan keinginan untuk mengarahkan perkembangan 

pola pikir mahasiswa dalam penulisan karya terutama dalam 

penelitian dan penyusunan skripsi, maka dalam pedoman 

penulisan skripsi ini struktur atau format skripsi disertai dengan 
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satu subbab yaitu kerangka pemikiran, yang ditempatkan di 

antara subbab tujuan dan manfaat penelitian dengan subbab 

metode penelitian. Dengan penambahan subbab kerangka pemi-

kiran ini, ingin ditegaskan bahwa pilihan masalah penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka pemikiran yang 

digunakan dalam memandu pembahasan masalah penelitian, pada 

gilirannya akan menentukan pilihan metode penelitian yang akan 

digunakan. 

Selain itu, sehubungan dengan semakin mudahnya perolehan 

data dan informasi melalui jaringan intemet, maka pemanfaatan 

jaringan internet sebagai salah satu sumber informasi bahan 

penulisan karya ilmiah perlu disertakan pula di dalam buku 

pedoman ini. Berbagai hal lain yang juga ditambahkan dalam 

edisi ini adalah keharusan adanya halaman persetujuan dosen 

pembimbing skripsi dan pimpinan fakultas pada proposal 

penelitian skripsi yang telah diseminarkan sebagai syarat 

dikeluarkannya izin penelitian ke lembaga atau instansi tertentu. 

Selain itu, di bagian depan skripsi setelah halaman pengesahan 

sebelum kata pengantar mahasiswa wajib menyertakan surat 

pemyataan keaslian karya ilmiah skripsi. Surat pemyataan ini 

dipandang sangat perlu untuk memastikan keaslian atau 

orisinalitas karya ilmiah skripsi dan bukan hasil jiplakan. 

Pelanggaran atas pemyataan atau kebohongan atas keaslian karya 

ilmiah skripsi ini akan di ikuti dengan sanksi pembatalan dan 

pencabutan gelar akademik yang telah diterima oleh mahasiswa 
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yang bersangkutan. 

Hal lain yang juga disertakan dalam rangka penulisan karya 

ilmiah skripsi ini adalah penugasan wajib kepada mahasiswa 

yang menyusun skripsi untuk membuat abstraksi skripsi dalam 

format artikel publikasi penelitian. Abstraksi ini merupakan 

rangkuman padat dari hasil penelitiannya yang telah disusun 

sebagai karya ilmiah skripsi. Penugasan penyusunan abstraksi 

skripsi dalam format artikel ilmiah ini dimaksudkan agar karya 

ilmiah mahasiswa dapat segera dipublikasikan melalui jurnal 

ilmiah yang dikelola oleh FH UMS. Penyerahan naskah artikel itu 

dilakukan bersamaan dengan penyerahan naskah skripsi yang 

didaftarkan untuk ujian pendadaran. 

Demikian sekelumit perubahan yang dimasukkan di dalam 

buku pedoman penulisan skripsi ini. Semoga memberikan 

manfaat.  

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. 

 

 

Surakarta,    Maret 2015  
Tim Penyusun, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Pengertian beberapa istilah yang bersangkutan dengan skripsi: 

1. Praproposal adalah sebuah naskah singkat yang memuat 

gambaran awal tentang rencana penelitian yang ingin 

dilakukan. Isinya adalah uraian mengenai latar belakang 

masalah penelitian dan rumusan masalahnya. 

2. Proposal disebut juga usulan penelitian adalah rancangan 

penelitian mahasiswa, dalam rangka penulisan skripsi atau 

tugas akhir mahasiswa. Proposal merupakan pengembangan 

lebih lanjut dari praproposal penelitian yang telah didiskusikan 

dan disetujui sebelumnya oleh dosen pembimbing skripsi. 

3. Seminar proposal adalah sebuah forum diskusi ilmiah terbatas 

yang dihadiri oleh mahasiswa yang memamparkan rencana 

penelitiannya, di depan teman-teman mahasiswa yang khusus 

diundang/ dihadirkan untuk memberikan masukan atau 

sumbang saran guna penyempurnaan proposal, serta dosen 

pembimbing skripsi. 

4. Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) adalah dosen yang 

berdasarkan usulan Ketua Bidang ditunjuk oleh Dekan untuk 

memberikan bimbingan intensifkepada mahasiswa dalam 

proses penyusunan tugas akademik akhir berupa penulisan 

karya ilmiah skripsi. 
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5. Berita Acara Seminar adalah catatan terperinci mengenai 

pelaksanaan seminar proposal skripsi yang diselenggarakan 

oleh mahasiswa, tempat, hari dan tanggal serta waktu 

diadakannya seminar, disertai daftar hadir peserta seminar. 

Tersedia dalam bentuk formulir dan dapat diperoleh di Bagian 

Tata Usaha Fakultas, dan dikembalikan setelah diisi serta 

ditandatangani dosen pembimbing skripsi yang mendampingi 

jalannya seminar. 

6. Jurnal Konsultasi adalah sebuah buku tipis yang memuat 

kolomkolom dan lajur-lajur tempat dilakukannya pencatatan 

hari dam tanggal dilakukannya konsultasi mahasiswa dengan 

dosen pembimbing skripsi serta materi yang dibicarakan dan 

direkomendasikan oleh dosen pembimbing skripsi. Tersedia 

dalam bentuk formulir dan dapat diperoleh di Bagian Tata 

Usaha Fakultas. 

7. Skripsi adalah, karya tulis ilmiah yang disusuh oleh 

mahasiswa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan atau 

kepustakaan, untuk melengkapi syarat guna mencapai derajat 

tingkat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai perwujudan 

dan tolak ukur sikap kemandirian dan kedewasaan dalam 

penguasaan bidang hukum dan atau ilmu hukum, baik teori 

maupun praktik. 

8. Penelitian Kepustakaan (Library/ Documentary Research) 

adalah penelitian terhadap suatu masalah yang diajukan/ 
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direncanakan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara 

yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah dan 

penelitiannya bersumber kepada kepustakaan/ dokumentasi. 

9. Penelitian Lapangan (Field Research) di arti kan sebagai 

penelitian terhadap suatu masalah yang diajukan/ 

direncanakan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara 

yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah dan 

penelitiannya bersumber dari lapangan. 

10. Skripsi sebagai suatu karya ilmiah, bertujuan untuk mencari 

suatu pemecahan serta juga merupakan penyelidikan atau 

penelaahan mengenai suatu masalah yang dengan cara analisis 

dan sintesis, membawa pengetahuan baru dari pengetahuan 

lama. Membawa pengetahuan baru tersebut dapat dalam arti, 

menemukan asas, sistem, teori, konsep masalah baru atau 

pengembangan dari suatu pandangan atau dapat juga 

merupakan suatu interprestasi baru dari pengetahuan lama. 

Penulis mempunyai kebebasan dalam memilih cara 

pendekatan terhadap masalah, sesuai kehendak yang telah 

ditentukan. 

11. Abstraksi skripsi adalah rangkuman atau intisari sebuah karya 

ilmiah skripsi yang disusun dalam format artikel ilmiah yang 

siap dipublikasikan melalui jurnal ilmiah berkala Abstraksi 

skdpsi memuat isi pokok suatu skripsi antara lain: (1) latar 

belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan dan 

manfaat, (4) metode penelitian yang digunakan dan (5) hasil 
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penelitian dan pembahasannya, (6) kesimpulan dan saran, 

serta (7) daftar pustaka. Abstraksi skrispsi ini dibuat tersendiri 

atau terpisah dari skripsi. 
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BAB II 

PROSEDUR DAN PROSES 

PEMBIMBINGAN SKRIPSI 

 

A. Persyaratan dan Prosedur Permohonan 

1. Persyaratan Pengajuan Penyusunan Skripsi 

Untuk dapat mengajukan permohonan penyusunan karya 

ilmiah akhir (skripsi), seorang mahasiswa harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

1) Telah mencapai jumlah yang minimal 120 sks. 

2) Indeks Prestasi Kumulatif (1PK) yang dicapai minimal 

2,5. 

3) Telah menempuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian 

Hukum dengan mendapatkan nilai minimal C. 

4) Telah diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS). 

5) Persyaratan Nilai: 

a. Untuk penulisan skripsi bidang Keperdataan, nilai 

mata kuliah Hukum Perdata/ Hukum Dagang/ Hukum 

Adat atau mata kuliah yang berkaitan dengan judul 

skripsi, salah satu di antaranya harus B. 

b. Untuk penulisan skripsi bidang Pidana, nilai 

matakuliah Hukum Pidana atau mata kuliah yang 

berkaitan dengan judul skripsi, salah satu di antaranya 

harus B. 

c. Untuk penulisan skripsi bidang Tata Negara, nilai 
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mata kuliah Hukum Tata Negara/ Hukum 

Administrasi atau mata kuliah yang berkaitan dengan 

judul skripsi, salah satu di antaranya harus B. 

6) Telah membayar/ kwitansi pengajuan skripsi. 

2. Prosedur Pengajuan Permohonan Skripsi 

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan di atas, dapat 

mengajukan permohonan penyusunan skripsi, dengan 

prosedur sebagai berikut : 

1) Mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi 

menghadap Ketua Bidang hukum yang menaungi kajian 

yang dipilih mahasiswa, dengan menunjukkan : 
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a. Judul skripsi 

b. Kwitansi pembayaran pengajuan judul skripsi 

c. Transkrip nilai yang telah disahkan Pembimbing 

Akademik 

d. Kartu Rencana Studi (KRS) 

2) Semua persyaratan diserahkan kepada Ketua Bidang, 

untuk diperiksa; disetujui dan ditandatangani oleh Ketua 

Bidang. 

3) Apabila judul telah disetujui oleh KetuaBidang, 

selanjutnya judul tersebut dicatat oleh Ketua Bidang di 

dalam buku pengajuan judul skripsi dan sekaligus 

penunjukan dosen pembimbing skripsi (pertama dan 

kedua) oleh Ketua Bidang, sesuai dengan bidang/ displin 

ilmu yang diasuhnya. 

4) Surat persetujuan judul beserta penunjukkan dosen pem-

bimbing pertama dan kedua yang telah disetujui oleh 

Ketua Bidang, diserahkan ke Kepala Tata Usaha (KTU) 

untuk diproses ke Dekan. 

5) Mahasiswa menyerahkan surat persetujuan judul dan 

pengangkatan dosen pembimbing yang telah 

ditandatangani Dekan, kepada masing-masing 

pembimbing. 
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B. Proses Pembimbingan Skripsi dan Batas Waktu 

Penyusunan 

1. Proses Pembimbingan 

1) Pertama-tama mahasiswa menghadap Dosen 

Pembimbing Skripsi (DPS) pertama dan kedua, untuk 

menyerahkan surat persetujuan judul dan pengangkatan 

dosen pembimbing dari Fakultas. 

2) Apabila judul yang telah disetujui oleh Dekan kemudian 

ada perubahan, mahasiswa yang bersangkutan harus 

melapor kepada Ketua Bidang yang bersangkutan, 

dengan membawa perubahan judul yang telah disahkan 

oleh DPS pertama. 

3) Setelah judul skripsi disetujui oleh DPS pertama, 

mahasiswa menyusun draft/ naskah praproposal skripsi 

yang memuat judul, latar belakang dan rumusan masalah 

penelitian. Draft praproposal selanjutnya diserahkan 

kepada DPS untuk didiskusikan bersama guna 

pengembangan lebih lanjut menjadi draft proposal atau 

usulan penelitian skripsi. 

4) Setelah draft praproposal didiskusikan mahasiswa 

bersama dosen pembimbing, dan mahasiswa 

memperoleh masukanmasukan, mahasiswa selanjutnya 

menyusun kerangka pemikiran (Outline) yang disusun 

dalam bentuk “usulan atau proposal penelitian” yang 
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memuat: 

a. Judul skripsi 

b. Latar belakang masalah 

c. Pembatasan dan perumusan masalah 

d. Tinjauan pustaka 

e. Tujuan dan manfaat hasil henelitian 

f. Hipotesis (kalau ada) 

g. Kerangka pemikiran 

h. Metode penelitian yang meliputi 

a) Jenis penelitian 

b) Metode pendekatan yang digunakan 

c) Lokasi penelitian 

d) Populasi, teknik sampling dan sample 

e) Metode pengumpulan data 

f) Metode analisis data 

g) Metode uji kesahihan (validitas) data 

i. Jadwal penelitian 

j. Sistematika skripsi 

k. Daftar pustaka 

5) Usulan/ proposal penelitian yang telah selesai harus 

diseminarkan di hadapan minimal 10 (sepuluh) 

mahasiswa yang dipandu oleh DPS kedua, guna 

menyempurnakan proposal tersebut. 

6) DPS pertama adalah pembimbing yang telah memenuhi 

kualifikasi tertentu, yang bertugas membimbing 
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mahasiswa: 

a. Dalam menentukanimenyempurnakan judul yang 

diajukan 

b. Dalam pengembangan ide atau gagasan yang dituang-

kan dalam praproposal 

c. Dalam penyusunan usulan/ proposal penelitian 

d. Dalam melakukan analisis data 

e. Dalam pembuatan kesimpulan 

7) DPS kedua adalah pembimbing pembantu, yang bersifat 

membantu atau mendampingi DPS pertama dalam hal 

proses penulisan skripsi yang meliputi: tata tulis, 

penulisan lain selain proposal, analisis dan kesimpulan 

serta penyusunan artikel publikasi penelitian. 

8) Selama proses pembimbingan berlangsung, semua 

aktifitas harus dicatat dalam Jumal Konsultasi Skripsi 

(JKS) yang memuat: tanggal konsultasi, uraian 

konsultasi dan tanda tangan pembimbing I dan II. 

JKS ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

perkembangan proses pembimbingan, yang sewaktu-

waktu dapat digunakan untuk mempertimbangkan 

apakah proses penyusunan skripsi itu dapat dilanjutkan/ 

diperpanj ang atau tidak, apabila batas waktu 

penyusunan skripsi telah dilampaui. 

Apabila karena sesuatu hal DPS pertama atau kedua atau 

salah satu berhalangan atau tidak dapat menjalankan 
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tugasnya, maka Dekan atas usulan ketua bidang 

berwenang menunjuk penggantinya, tanpa hares 

merubah judul yang telah disetujui. 

2. Batas Waktu Penyusunan Skripsi 

1) Batas waktu penyusunan skripsi dengan judul yang sama 

maksimal 4 (empat) semester berturut-turut, sejak di-

masukan pertama kali ke dalam KRS. 

2) Dalam hal-hal tertentu, Dekan dapat memperpanjang 

batas waktu tersebut pada nomor 1, sepanjang tidak 

melampaui batas maksimal program studi di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu 14 

(empat belas) semester. 

3) Dalam hal mahasiswa memperoleh ijin perpanjangan, 

Dekan dapat menentukan, apakah judul skripsi yang 

lama dapat diteruskan atau diganti dengan 

mempertimbangkan : 

a. Perkembangan kemajuan proses pembimbingan ber-

dasarkan JKS 

b. Alasan mahasiswa yang bersangkutan. 

c. Pendapat dari para pembimbing 

4) Proses pembimbingan berakhir pada saat pembimbing 

memberikan persetujuan tertulis pada naskah skripsi 

yang isinya disetujui untuk diujikan. 

5) Setelah skripsi diuji, apabila ada perbaikan-perbaikan 

dan setelah diadakan perbaikan, dengan persetujuan 
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dosen pembimbing, skripsi dapat dicetak/ diperbanyak 

sebanyak 6 eksemplar, dengan perincian untuk: 

a. Fakultas diserahkan melalui Tata Usaha, satu 

eksemplar. 

b. Masing-masing Dosen penguji satu eksemplar 

c. Perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, satu eksemplar. 

6) Selambat-lambatnya bersamaan dengan permohonan 

tanda tangan persetujuan dosen pembimbing pada 

skripsi yang telah diujikan, mahasiswa menyerahkan 

naskah abstraksi skripsi dalam format artikel ilmiah 

sebanyak satu eksemplar disertai soft copy dalam bentuk 

CD. 
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BAB III 

SISTEMATIKA/ KERANGKA 

DAN BENTUK SKRIPSI 

 

A. Kerangka Skripsi 

Kerangka skripsi dibagi dalam 3 bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi (bagian utama, bagian teks) dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal ini terdiri dari : 

1) Bagian judul terdiri dan bagian luar dan bagian dalam 

judul karya ilmiah, yang ditempatkan pada bagian atas 

dan tulisan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Ditulis dengan huruf kapital semua. 

b. Rumusan judul harus singkat, tetapi cukup jelas 

menggambarkan masalah-masalah yang diteliti/ 

dibahas, sehingga pembaca akan dapat mengerti apa 

yang dimaksud oleh penulis. 

c. Bila jumlah kalimat dalam judul lebih dari satu bans, 

maka disusun sedemikian rupa sehingga judul itu 

berbentuk trapesium sama kaki terbalik. 

d. Judul yang panj ang dapat dibagi dua, bagian pertama 

menunjukkan pokok persoalan, bagian kedua (anak 

judul) merupakan keterangan dari pokok persoalan. 

e. Tugas judul adalah memberi gambaran secara garis 

besar kepada pembacanya, terutama tentang: (1) 
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sasaran masalah yang dibahas/ ditelti; (2) lingkup 

wilayah/ lokasi penelitian; (3) metode penelitian yang 

dipakai. 

Contoh-contoh judul skripsi : 

a) DEKOLONISASI TIMOR TIMUR: Integrasi atau 

Intervensi Menurut Hukum Internasional. 

b) PERLUASAN KEANGGOTAANASEAN: Suatu 

Tinjauan Berdasarkan Anggaran Dasamya. 

c) PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DI 

INDONESIA DAN MALAYSIA SUATU STUDI 

PERBANDINGAN. 

d) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI 

BANK CENTRAL ASIA: Suatu Tinjauan dari 

Hukum Perdata. 

e) LEMBAGA REKONSTRUKSI DALAM PROSES 

PERADILAN PIDANA Studi tentang Upaya 

Penyidik dalam Mengungkapkan Kebenaran Materiil 

dalam Perkara Pidana 

f) EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN PE-

NGADILAN DALAM PERKARA PIDANA 

Pengujian Terhadap Putusan Hakim yang Tidak 

Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat 

2) Halaman persetujuan untuk dipertahankan dari 

pembimbing pertama dan kedua. Hal ini diketik agak ke 

bawah. 
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3) Halaman pengesahan 

Pada halaman ini Dekan Fakultas Hukum akan mem-

bubuhkan pengesahan di bawah tanda tangan para 

penguji, yang menyatakan bahwa skripsi yang telah 

dipertahankan (diuji) dapat diterima oleh fakultas. 

4) Surat Pernyataan yang disusun oleh mahasiswa yang 

bersangkutan bahwa karya ilmiah skripsi tersebut 

merupakan karya ilmiah asli atau orisinal hasil karya 

sendiri, bukan merupakan hasil jiplakan atau dibuatkan 

oleh orang lain. 

5) Halaman Motto 

Diharapkan satu motto saja, satu basis atau satu alinea 

pendek, yang diambil dari Al-Qur’an dan atau Al-

Hadist. 

6) Halaman persembahan 

Halaman persembahan juga diharapkan ditulis ringkas 

saja. 

7) Halaman kata pengantar 

Halaman ini merupakan halaman baru. Bagian ini harus 

benar-benar menjadi pengantar bagi pembaca pada 

persoalan-persoalan yang olehpenulis dianggap perlu 

untuk diketahui oleh pembaca agar lebih mengerti 

tulisan itu. 

Apabila perlu dalam bagian ini dicantumkan pula ucapan 

terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang 
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telah membantu penulis pada waktu menyusun 

tulisannya, dengan menyebutkan nama lengkapnya 

(beserta gelar) dan keahlian dari pihak yang membantu 

itu. 

Penulis tidak usah merendahkan diri dengan cara 

berlebihan seba daripadanya diterangkan akan dapat 

dihasilkan suatu karya tulisan yang baik. 

8) Halaman daftar isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan petunjuk 

secara global mengenai seluruh isi yang terdapat dalam 

penulisan skripsi. 

Daftar ini disusun secara urut sesuai denganurutan isi 

yang disaj ikan dari halaman pertama sampai terakhir 

tulisan. Sebagai bagian pokok maka skripsi sebagai 

karya ilmiah terdiri dan Bab-bab. Judul BAB selalu 

ditulis dalam huruf besar tanpa diberi bergaris di bawah, 

angka indek dan BAB adalah angka romawi huruf besar, 

dibelakang baris bab dituliskan nama halamannya. 

Ruang antara huruf terakhir dari bab dan nama 

halamannya diisi dengan tanda titik-titik beruntun yang 

diberi satu ketukan sela. 

Kata “Daftar isi” sebagai judul dari halaman daftar isi, 

ditempatkan ditengah-tengah halaman dan ditulis dalam 

huruf besar tanpa ketukan sela, kecuali antara kata 

Daftar dan Isi. 
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9) Kata “Bab” ditulis dalam huruf besar dengan atau tanpa 

ketuka sela, dengan hurufpertama tepat pada garis tepi 

ketukan sebelah kiri. 

Kata “Halaman” juga ditulis dengan huruf besar, dengan 

huruf terakhir tepat pada garis tepi sebelah kanan. 

10) Halaman Daftar Tabel (kalau ada) 

Jika ada daftar tabel, dibuat pada halaman tersendiri, 

setelah halaman terakhir dan halaman daftar isi. 

Daftar tabel berisi semua tabel yang terdapat dalam 

skripsi tanpa satu tabelpun yang boleh dilewatkan. 

Nomer tabelnya ditulis dalam angka Arab.
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2. Bagian Isi (bagian utama, bagian teks)  

Bagian ini terdiri dari : 

1) Bab I Pendahuluan, dalam bab ini antara lain dapat 

diuraikan: 

(1) Latar Belakang Masalah 

Di sini perlu diuraikan alasan maupun dasar mengapa 

permasalahan yang akan diteliti penting dan perlu 

diteliti serta ditelaah secara ilmiah. 

Untuk memberikan arah alur pemikiran yang 

sistematis disarankan permasalahan ini disusun di 

dalam alur susunan uraian yang berbentuk piramida 

terbalik, yaitu dari uraian yang sifatnya umum, 

kemudian menyempit kepada permasalahan pokok 

yang akan menjadi topik permasalahan. 

Di dalam latar belakang masalah ini: 

a. Jelaskanlah latar belakang, alasan dan pentingnya 

mengapa judul diatas dipilih. 

b. Tentang alasan pemilihan judul/ masalah/ topik, 

bisa memakai pedoman sebagai berikut: 

a) Apakah topik yang akan dibahas/ diteliti berada 

dalam jangkauan (manageable), dalam 

pengertian: 

i. Apakah latar belakang pengetahuan, 

kecakapan dan kemampuan sudah cukup 

untuk memecahkan persoalan-persoalan 
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dalam hubungannya dengan topiknya? 

ii. Apakah syarat-syarat yang bersangkutan 

dengan pembiayaan. Batas waktu 

penyelesaian, konsultasi yang tepat, 

kerjasama dari pihak tertentu yang diperlukan 

dapat dipenuhi? 

b) Apakah data yang diperlukan mudah diperoleh 

(obtainable) dalam pengertian:  

i. Apakah sumber-sumber kepustakaan 

tersedia secukupnya? 

ii. Apakah teknik-teknik pengumpulan data/ 

informasi cukup dikuasai? 

iii. Apakah tidak ada faktor-faktor pribadi atau 

faktor-faktor luar yang mungkin akan 

merintangi pengumpulan data itu? 

c) Apakah topik tersebut cukup menarik hati bagi 

peneliti (Interested), dalam pengertian: 

i . Apakah dapat mengaktiikan minat yang 

positip? 

ii. Adakah “hadiah” yang tersembunyi di balik 

rencana penelitian/ pengkajian itu? 

iii. Apakah minat yang mungkin sangat 

benar-benar timbul dari scientific curiosity 

atau dari biased attitude? 

d) Apakah topik tersebut cukup penting untuk 
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diselidiki (Significance). Hal ini dapat dicek 

dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

i.  Apakah hasil dari pembahasan topik akan 

memberikan sumbangan yang cukup 

berharga untuk bangunan ilmu  pengetahuan 

yang sudah ada (misalnya menemukan/ 

mengembangkan asas/ teori baru)? 

ii. Apakah topik bukan hanya duplikasi dan 

penelitian yang pernah dibahas atau 

memang benar-benar memerlukan 

pengolahan kembali atau apakah memang 

ada ketidaksamaan terhadap penelitian 

terdahulu? 

iii. Apakah topik itu merupakan Akademic 

interest yang cukup besar atau mempunyai 

punyai kegunaan praktis yang sangat 

mendesak? 

iv. Apakah cukup banyak orang yang tertarik 

pada hasil penelitian/ pembahasan tentang 

topik itu? 
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(2) Pembatasan dan perumusan masalah  

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menentukan 

ruang lingkup penelitian sehingga kajian dapat 

dilakukan secara terarah, fokus pada sararan yang 

direncanakan. Perumusan masalah memuat uraian inti 

dari permasalahan yang akan diteliti dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor pembatas di 

dalam pelaksanaan penelitian, dan bertitik tolak 

uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah. 

Untuk perumusan masalah ini, permsalahannya 

(masalah-masalah) yang akan diteliti, hendaknya 

dirumuskan secara pasti, mantap dan tajam. 

Rumusan masalah dapat dicoba dipertajam dengan 

kalimat tanya, misalnya dari topik: Hubungan antara 

kejahatan dengan kemiskinan. 

Masalahnya dapat ditulis: Penelitian ini akan 

menelusuri apakah antara kejahatan dengan 

kemiskinan ada hubungannya kalau ada, hubungan 

itu bagaimana? 

(3) Tinjauan Pustaka 

Subbab tinjauan pustaka ini memuat hasil penelitian 

kepustakaan sementara yang dilakukan mahasiswa, 

bisa bersumber dari buku-buku baru, jurnal laporan 

penelitian orang lain, hasil seminar, dan dari sumber 

lain, yang sepenuhnya berkaitan dengan tema 
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penelitian skripsi. Uraian tinjauan pustaka ini 

maksimum tiga halaman. Dalampenyusunan laporan 

hasil penelitian yang nantinya yang berwujud skripsi, 

tinjauan pustaka ini dipindahkan tempatnya menjadi 

bab tersendiri dengan judul tinjauan pustaka. 

(4) Tujuan dan manfaat hasil penelitian 

Suatu penelitian yang dilaksanakan sudah barang 

tentu harus dapat memberikan kegunaan yang jelas, 

hal ini akan ditentukan dari adanya tujuan yang jelas 

pula. Oleh karenanya tujuan dan kegunaan ini harus 

termuat dan disusun secara rinci dalam sub bab ini. 

Disarankan pula untuk menghindarkan pengajuan 

tujuan dan manfaat yang bersifat angat subjektif bagi 

penulis. 

Dalam hal ini, jelaskan dan tegaskanlah tujuan 

penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian 

tersebut, misalnya apakah untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan pada umumnya, apakah bersifat 

eksploratoris, developmental atau uji hipotesis atau 

mempunyai tujuan praktis yaitu memperoleh 

pengetahuan empiric guna menjawab masalah yang 

diajukan. 

(5) Hipotesis (kalau ada) 

Hal ini tidak wajib, kecuali untuk penelitian 

eksplanati. Hipotesis yang merupakan jawaban 
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sementara akan memberikan arah yang jelas di dalam 

pelaksanaan penelitian, analisis maupun dalam 

perumusan kesimpulan dan saran. Oleh karenanya 

hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 

Di samping itu perlu pula dilengkapi dengan 

anggapan dasar (assumptions) yang dipakai, untuk 

dasar penelitian. 

Dalam hal ini hipotesis hendaknya dirumuskan 

sebagai suatu dugaan tentang adanya hubungan 

tertentu (positip/ negatif, searah/ berlawanan arah) 

antara dua variabel.  

Contoh: dari topik dan perumusan masalah diatas 

(poin c), maka hipotesisnya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Antara kejahatan pencurian dengan kemiskinan ada 

hubungannya yang searah, berarti: bila kemiskinan 

berkurang maka kejahatan pencurian juga berkurang 

dan bila kemiskinan bertambah maka kejahatan 

pencurian j uga akan bertambah. 

(6) Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau 

konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau 

referensi dan berfungsi memberikan arahan atau 

panduan bagi peneliti dalam memahami masalah 

penelitian dan kemudian dalam menganalisis hasil 
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penelitian. Kerangka pemikiran ini pada hakikatnya 

memuat hipotesis penelitian namun tidak dirumuskan 

secara tegas (eksplisit). Dalam hal telah ada rumusan 

hipotesis penelitian, maka uraian kerangka pemikiran 

ini tidak diperlukan lagi. 

(7) Metode penelitian: 

i. Rumuskan dengan jelas metode pendekatan yang 

dipakai sesuai dengan sasaran, masalah dan tujuan 

penelitian. 

ii.  Jelaskan sasaran/ variabel yang diteliti apa/ apa 

saja? 

iii.  Responden siapa (kalau ada), hal ini terutama 

dalam penelitian itu merupakan penelitian 

lapangan (field study). 

iv. Populasinya mana, siapa, dan berapa. 

v. Cara pengambilan sampel (kalau ada). 

vi. Cara pengumpulan data (dengan wawancara, 

angket, observasi, kepustakaan) 

vii. Cara melakukan analisis data (dengan analisis isi 

(content analysis) dengan perbandingan, dengan 

diskprisi, dengan sejarah, atau dengan statistik, 

dengan matrik tertentu dan lain-lain). 

viii. Perlu dijelaskan mengapa cara-cara tertentu itu 

yang dipilih, bukan cara yang lain (misalnya 

mengapa pengambilan sampelnya dengan random, 
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tidak prupossive atau yang lain; mengapa teknik 

pengumpulan data dengan angket tidak dengan 

yang lain dan seterusnya). 

ix. Perlu diuraikan pula bagaimana cara-cara yang 

ditempuh oleh mahasiswa sebagai 

pelakupenelitian dapat memastikan bahwa data 

yang diperoleh melalui penelitian itu benar-benar 

valid, sahih, bukan data yang bias. Perlu diingat 

bahwa dalam penelitian, hanya data yang valid, 

data yang benarbenar sahih yang layak digunakan 

dan dianalisis dalam penyusunan laporankarya 

ilmiah. Untuk itu mahasiswa perlu memperhatikan 

dengan cermat prosedur pelaksanaan penelitian 

sesuai dengan metode penelitian yang dipilih 

untuk diterapkan. Bacalah buku-buku referensi 

metode penelitian terbaru yang relevan untuk jenis 

penelitian yang dipakai. 

(8) Jadwal Waktu Pelaksanaan : 

Bisa dibuat dengan Cant Chart sebagai berikut : 

(misalnya rencana diselesaikan dalam 4 bulan) 

Unsur pelaksana/ 

waktu 
Bulan I 

Bulan 

II 

Bulan 

III 

Bulan 

IV 

Penyusunan 

praproposal  
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Penyusunan 

proposal 
    

Seminar proposal     

Pengumpulan data     

Analisis data     

Penyusunan 

Laporan 
   

 

 

(9) Sistematika skripsi 

Sistematika skripsi tidak sama dengan daftar isi, 

tetapi di dalam hal ini memuat uraian tentang isi bab-

bab bagian utama yang ada dalam skripsi secara garis 

besar, dan secara rinci dapat menghantarkan pembaca 

pada inti-inti isi yang diinginkan untuk setiap bab 

maupun bagian-bagian yang lebih kecil di dalam bab 

tersebut. 

Format subbab sistematika skripsi disusun dalam 

bentuk narasi alinea. Bilamana skripsi terdiri dan 

lima bab, maka uraian dalam subbab sistematika 

skripsi terdiri dari enam alinea, termasuk satu alinea 

pengantar. 

(10) Bab II Landasan Teoritis atau Tinjauan 

Pustaka  

Bila bab ini diberi judul landasan teoritis, maka bab 

ini berisi uraian segi-segi teoritis dari masalah yang 
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diteliti. Mahasiswa harus melakukan eksplorasi 

terhadap berbagai referensi atau bahan pustaka yang 

relevan dengan topik dan tema penelitian. 

Sementara itu, bilamana mahasiswa menggunakan 

judul tinjauan pustaka pada bab maka uraian di 

dalamnya 

Selain kajian-kajian teoritis dari berbagai bahan 

pustaka, juga dapat berupa hasil-hasil penelitian 

orang lain, hasil seminar, loka karya, simposium, 

artikel juma ilmiah nasional dan intemasional, baik 

cetak ataupun elektronik (intemet) dan lain 

sebagainya yang berguna sebagai referensi 

pendukung bagi membantu peneliti dalam 

melakukan proses analisis masalah yang dibahas. 

(11) Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan 

pembahasannya yang menghubungkan antara data 

yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan 

data hasil penelitian lapangan. Penulisan hasil 

penelitian maupun analisisnya dilakukan secara 

singkat, jelas, tetapi logis berdasarkan metode 

analisis yang telah disusun dan dimuat dalam 

metode penelitian.  

Sistematika penyajian data dan pembahasan 

hendaknya diorientasikan atau difokuskan pada 
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pokok-pokok masalah yang dirumuskan di dalam 

Bab pendahuluan. Jadi harus ada konsistensi antara 

permasalahan dan pembahasan. 

Setiap masalah dijawab dan dibahas dengan 

menggunakan data hasil penelitian, selanjutnya 

dilakukan analisis secara memadai dengan 

berpedoman pada kerangka pemikiran dan didukung 

dengan referensi yang terdapat di dalam landasan 

teoritis atau tinjauan pustaka.  

Sebaiknya, satu masalah dijadikan satu subbab 

tersendiri, yang bisa dipecah lebih lanjut menjadi 

subbab yang lebih spesifik. Dengan demikian dapat 

diperoleh hasil pembahasan atau analisis yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis. 

Bilamana satu masalah telah selesai dijawab dengan 

menggunakan data hasil penelitian serta dianalisis 

secara tuntas, dan telah diperoleh kesimpulan 

sementara, maka uraian dan pembahasan dilanjutkan 

pada rumusan masalah yang berikutnya. 

Dalam paparan Bab III Hasil Penelitian dan 

Pembahasan perlu pula adanya satu subbab atau 

subsubbab analisis masalah yang didasarkan pada 

perspektih hukum Islam atau nilai – nilai keislaman. 

22  
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(12) Bab IV Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran (jika 

perlu). Kesimpulan merupakan kristalisasi dari hasil-

hasil penelitian dan pembahasan, oleh karena itu 

urutanurutan kesimpulan hendaknya diorientasikan 

dan difokuskan pada urutan-urutan permasalahan 

atau pembahasan. Bilamana dalam pembahasan 

setiap masalah telah diperoleh kesimpulan-

kesimpulan sementara, maka dalam bab terakhir ini, 

mahasiswa dapat menata kembali secara sistematis 

berbagai kesimpulan sementara itu. 

Kesimpulan merupakan landasan untuk mengemu-

kakan saran. Jadi saran atau rekomendasi harus jelas 

hubungannya dengan apa yang disimpulkan. Saran 

itu dapat berkaitan dengan aspek operasional, dapat 

juga berupa rekomendasi kebijakan atau aspek 

konseptual. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari : 

a. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka ini bermaksud menjelaskan 

daftthdari semua karya yang dijadikan sumber referensi 

tulisan: 

Melalui daftar ini, pembaca dapat mengetahui 
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keseluruhan dari sumber-sumber yang digunakan dalam 

penulisannya tanpa membalik-balik halaman. 

Di sini perlu diperhatikan bahwa semua referansi dari 

sumber bacaan yang telah dimuat dalam footnote, harus 

terdapat dalam daftar kepustakaan. 

Daftar kepustakaan disusun berurutan sesuai dengan 

pengelompokan dari jenis sumbemya yaitu : 

(1) Buku 

(2) Penerbitan pemerintah, lembaga-lembaga ilmiah dan 

organisasi lainnya. 

(3) Jurnal, bulletin, majalah dan lain-lain penerbitan 

berkala. 

(4) Surat kabar. 

(5) Karya tak diterbitkan. 

(6) Koleksi karangan dan karya-karya lainnya 

(7) Artikel dan Ensiklopedi. 

(8) Pertanyaan tulisan 

Cara Penulisan daftar pustaka hampir sama dengan 

footnone, yaitu : 

(1) Ditulis dengan jarak satu spasi. 

(2) Unsur-unsur yang harus ada di dalam penulisan 

daftar. pustaka ialah 

i. Nama penyusun/ penulis, tahun penerbitan buku, 

judul buku, kota tempat penerbitan dan nama 

penerbit. 
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ii. Antara nama penyusun/ penulis, tahun penerbitan 

buku dan judul buku, dipisah dengan/ diberi tanda 

koma. 

iii. Antara kota tempat penerbitan dan nama 

penerbit diberi tanda titik dua. 

(3) Namapenyusun/ penulis mulai diketik pada garis 

margin kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya 

dimulai setelah tujuh pukulan ketik dan garis margin 

kiri, dan antara dua sumber dikosongkan dua spasi. 

(4) Nomor halaman dan bahan rujukan tidak disebutkan. 

(5) Nama penyusun/ penulis disusun menurut abjad 

tanpa nomor urut dengan ketentuan. 

Bagi penyusun/ penulis yang mempunyainamalebih 

dan dua kata, maka kata kedua dianggap sebagai 

nama keluarga sehingga ditulis di depan. Misalnya 

Kudzaifah Dimyati harus ditulis dalam format 

seperti ini. 

Dimyati, Kudzaifah, 2007, Teorisasi Hukum di 

Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah 

University Press. 

 

Iksan, Muchamad, 2009, Hukum Perlindungan Saksi 

di Indonesia, Surakarta: BP Fakultas Hukum 

UMS. 
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(6) Judul buku harus diberi garis bawah atau dicetak 

dalam huruf miring (italic). 

(7) Kalau sebuah karya ditulis oleh kurang dan tiga 

orang maka nama penyusun/ penulisannya ditulis 

semua. Antara nama penulis yang satu dengan yang 

lain diberi tanda koma. 

Bilamana penyusun/ penulisnya lebih dari tiga 

orang, maka hanya nama penulis pertama yang 

ditulis, sedangkan nama-nama penulis/ penulis yang 

lain tidak perlu ditulis. Hanya saja di belakang nama 

penulis tersebut, setelah diberi tanda koma ditambah 

dengan kata et. al (dan kawan-kawan atau cukup dkk 

saja). 

(8) Apabila dalam daftar pustaka terdapat dua karya 

atau lebih yang ditulis salah seorang ahli, maka 

nama penyusun/ penulis untuk karya kedua dan 

sejenisnya harus tetap ditulis lengkap seperti halnya 

pada penyebutan nama penulis pada karya ilmiah 

yang pertama. Di sini perlu ditegaskan, nama penulis 

pada karya kedua dan seterusnya tidak boleh diganti 

dengan garis panjang atau sejenisnya. 

Contoh: 

Soekanto, Soerjono, 1981, Pengantar Penelitian 
Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 
(UI-Press). 
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Soekanto, Soerjono, 1982, Tata Cara Penyusunan 
Karya Ilmiah Bidang Hukum, Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 

 

Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 
Rajawali Press. 

 

Soerjono, Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, 
Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Soekanto, Soerjono, 1983, Pengantar Sejarah 
Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia. 
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(9) Gelar akademik, pangkat dan sebagainya seperti 

Prof , Mr. S.H. Dr. Raden, dan atribut-atribut lain 

semacam itu, tidak perlu dicantumkan. 

Contoh 

Satrio, J., 1994, Hukum P erj anjian (Perjanjian 

Pada Umumnya). Bandung: CitraAditya Bakti. 

 

Soekanto, Soerjono, 1990, Pengantar Penelitian 

Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

(UI-Press). 

b. Lampiran 

Lampiran diberi norma urut dengan angka Romawi. 

Tiap lampiran diberi tanda yang jelas. Tabel-tabel yang 

panjang, gambar-gambar yang besar, contoh-contoh dan 

sebagainya yang apabila dipasang dalam teks dapat 

mengganggu pembaca, sebaliknya ditempatkan sebagai 

lampiran. Lampiran merupakan lembar penunjang atau 

pelengkap infounasi yang dapat berupa, statistik, daftar, 

daftar pertanyaan, surat ijin, dan sebagainya. 

 

B. Bentuk Penulisan Skripsi 

Skripsi disusun dalam bentuk sebagai berikut: 

1. Naskah diketik pada kertas HVS 70 gram berukuran kwarto 

(28 x 21,5 cm) dengan huruf standar Time New Roman 
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dengan ukuran fontasi 12 berjarak dua spasi (spasi ganda). 

Ukuran margin dari tepi kiri dan atas 4 cm (1,5 inci), dan 

tepi kanan 3 cm (1,2 inci) dan bawah 2,5 cm (1,0 inci). 

Tiap alinea diketik 6 ketuk (satu tab) dari garis margin 

sebelah kiri, satu alinea hanyamemuat satu pikiran saja. 

2. Bagian isi skripsi, mulai dari bab pendahuluan sampai 

dengan kesimpulan dan saran terdiri dari minimal 60 

halaman, tidak telinasuk daftar pustaka dan lampiran. 

Setiap bab baru ganti halaman. Setiap bab Baru nomor 

catatan kaki (footnote) mulai dari nomor 1, seperti halnya 

pada bab pendahuluan. 

3. Daftar pustaka kurang lebih 60 (enam puluh) judul, yang 

berupa buku-buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, buletin, 

surat kabar, makalah seminar, makalah loka karya, makalah 

simposium, artikel di surat kabar ataupun di internet, berita 

di surat kabar ataupun internet atau sumber lain. Undang-

undang dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak 

dihitung. 

4. Daftar pustaka disusun sesuai dengan ketentuan penulisan 

daftar pustaka. 

5. Pengetikan naskah baik untuk skripsi maupun abstraksi 

dilakukan dengan komputer menggunakan program 

Microsoft Windows, sedangkan penggandaan dapat 

dilakukan baik dengan di-print ulang ataupun 

menggunakan foto copy. 
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6. Setelah diujikan dan diperbaiki, skripsi digandakan dan 

dijilid hard cover. Sampul depan (cover) dan halaman judul 

memakai lambang atau logo UMS di sebelah tengah atas. 

Warna sampul depan skripsi adalah merah tua. Di antara 

bab-bab di dalam teks skripsi diberi sekat pemisah berupa 

kertas HVS warna merah muda dengan lambang atau logo 

UMS di tengahnya. 

 

C. Nomor Halaman 

1. Halaman-halaman bagian awal skripsi (dari halamanjudul 

dalam sampai daftar isi) diberi nomor urut angka Romawi 

kecil, (i, ii, iii dan setemsnya) ditulis di bagian bawah 

kanan halaman, dua spasi di bawah teks. 

Halaman judul juga dihitung, tetapi tidak diberi nomor. 

2. Halaman-halaman berikutnya (mulai pendahuluan) diberi 

nomor urut angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya) ditulis di 

sudut atas kanan dua spasi di atas teks, kecuali pada 

halaman awal dari suatu Bab baru, nomof halaman ditulis 

pada bagian bawah di kanan halaman, dua spasi di bawah 

teks. 

3. Pendahuluan dijadikan Bab I. 

 

D. Daftar Kutipan 

Ada dua macam kutipan, yajtu kutipan langsung dan tidak 

langsung (parafrasa). 
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1. Kutipan langsung 

a. Pada kutipan kutipan harus sama dengan aslinya baik 

mengenai susunan  kata-katanya, ejaannya maupun 

mengenai tanda- tanda bacanya, 

b. Kutipan yang panjangnya kurang dari empat baris, 

dimasukkan ke dalam teks dengan jarak dua spasi dari 

diberi tanda kutip (“ .....”) pada awal dan akhir kutipan. 

c. Kutipan yang panj angnya empat baris atau lebih diketik 

berspasi satu, diberi tanda kutip pada awal dan akhir 

kutipan. Tanda kutip pada awal kutipan dimulai setelah 

empat ketukan dari margin kiri. 

Jarak antara kutipan yang panjangnya lima baris atau 

lebih dari teks adalah satu setengah spasi. 

d. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa 

bagian, maka bagian-bagian yang dihilangkan tersebut, 

diganti dengan tanda titik-titik (ellipsis points) yang 

diketik jarang/ diselingi satu ketukan. 

1) Apabila bagian yang dihilangkan pada bagian tengah 

kalimat yang djikutip, maka ditulis tiga titik sebagai 

pengganti satu kata sampai beberapa kalimat atau 

beberapa kalimat dalam satu paragraph, selama 

bagian yang dihilangkan itu tidak terputus oleh kata-

kata yang tidak dihilangkan. 

2) Gunakan empat titik, yang sesungguhnya sebuah titik 

diikuti tiga titik, jika yang dihilangkan adalah : 
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a) bagian akhir kalimat 

b) bagian awal kalimat berikutnya, atau 

c) seluruh kalimat berikutnya atau lebih. 

3) Kalau menghilangkan satu paragraph atau lebih, 

gunakanlah ellipsis panjang, mulai dari margin kiri 

sampai margin kanan. 

e. Kalau perlu disisipkan sesuatu ke dalam kutipan, 

dipergunakan tanda kurung besar [ .................. ].  

f. Kalau dalam kutipan yang panjangnya kurang dari lima 

baris terdapat tanda kutip (dua koma), maka tanda kutip 

itu diubah menj adi tanda kutip satu koma. 

g. Kata-kata yang tidak bergaris dalam aslinya, tetapi oleh 

pengutip dianggap perlu diberi bergaris/ ditulis miring, 

dibubuhi catatan langsung di belakang bagian yang 

diberi bergaris di antara tanda kurung besar. 

Contoh : 

“Dalam hal seperti itu, temyata Presiden sama sekali 

tidak (garis bawah dari penulis) mempunyai pengaruh 

apa-apa”. “Dalam hal seperti itu, temyata Presiden sama 

sekali tidak (cetak miring oleh penulis) mempunyai 

pengaruh apa-apa”. Cara ini berlaku bagi setiap 

perubahan dan tambahan terhadap bentuk asli bahan 

yang dikutip. 

h. Tiap-tiap nomor kutipan ditempatkan setengah spasi di 

atas baris kalimat, langsung sesudah akhir kutipan (tidak 



49 
 

diselingi satu ketukan kosong). Pengetikan naskah 

dengan menggunakan komputer akan menempatkan 

nomor kutipan/ catatan kaki secara otomatis. 

Nomor kutipan berurutan sampai bab terakhir, tidak 

diberi titik, tanda kurung dan lain-lain. 

2. Kutipan tidak langsung (parafrasa) 

a. “Parafrasa” (parafrasa) adalah “a restatement or the 

sense of a texts or passage in other words, as for 

clearness, a free rendering or translation, as of a 

passage ...”. (lihat The New Grolier Webster 

International Dictionary, Vol. II, 1976, hal. 688). 

Yang diutamakan dalam kutipan tidak langsung adalah 

semata-mata isi, maksud, atau jiwa kutipan bukan cara 

dan bentuk kutipan. 

b. Pada kutipan tidak langsung tidak digunakan tanda 

kutip, tetapi harus dicantumkan nomor kutipan dan 

sumber kutipan yang dimuat dalam “footnote” dengan 

nomor yang sama. 
 

E. Catatan Kaki (Footnote) 

1. Footnote adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan 

sumber pendapat, fakta, atau ikhtisar atau suatu kutipan dan 

dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang 

dikemukakan di dalam teks. 

Untuk praktisnya, footnote harus digunakan : 
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a. Bila mengutip secara langsung. 

b. Bila mengemukakan ide orang lain. 

c. Bila mengatakan fakta-fakta atau gambaran/ angka yang 

secara umum tidak diketahui. 

d. Bila mengemukakan data yang hanya bemilai secara 

tidak langsung dan ada hubungannya dengan masalah. 

e. Bila menunjukkan perkaitan terhadap sumber-sumber 

lain mengenai hal-hal yang ada hubungan riil dan 

penting. 

2. Sesuai dengan namanya, footnote seyogyanya ditempatkan 

di kaki atau bagian bawah halaman. Dalam penyusunan/ 

penulisan skripsi tidak dibenarkan metiggunakan catatan di 

akhir bab (end note). 

3. Dalam penyusunan catatan kaki (footnote), tiap-tiap 

footnote ditempatkan pada halaman yang sama dengan 

bagian yang dikutip atau diberi komentar. 

4. Bentuk catatan kaki (foot note). 

Bentuk-bentuk catatan kaki (footnote) untuk berbagai 

sumber rujukan. 

a. Buku 

1) Urut-urutan penulisannya adalah: (a) nama penulis; 

(b) tahun penerbitan; (c) judul buku; (d) kota tempat 

penerbitan; (d) nama penerbit; (e) nomor halaman 

yang dikutip. 

2) Antara nama penulis dengan tahun penerbitan, antara 
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judul buku dan kota tempat penerbitan, dipisahkan 

dengan koma. 

3) Antara kota tempat penerbitan dengan nama penerbit 

dipisahkan dengan tanda titik dua 

4) Antara nama penerbit dengan kata hal. x diberi tanda 

koma (contohnya Sudaryono & Natangsa Surbakti, 

2010, Hukum Pidana, Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, hal. 234.) 

5) Nama penulis ditulis sesuai urutannya, dalam catatan 

kaki tidak perlu dibalik, sedangkan dalam daftar 

pustaka nama penulis dibalik. 

Untuk tulisan yang penulisnya kurang dari tiga orang 

maka nama penyusun/ penulisarmya dicantumkan 

semua. Nama-nama penulis disusun menurut urutan 

seperti yang tercantum dalam buku aslinya. Siapa 

yang dicantumkan lebih dahulu, di dalam footnote 

juga dituliskan lebih dahulu. 

Antara nama penyusun yang satu dengan yang lain 

diberi tanda & (dan). 

Bilaman penyusunnyalebih daritiga orang, 

makahanya nama penulis yang tercantum paling 

depan dalam buku sumber yang dikutip, 

sedangkannama-namapenyusun/ penulis yang lain 

tidak perlu ditulis. Sebagai ganti dari nama-nama 

penulis yang tidak dicantumkan tersebut, di belakang 
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nama penulis yang ditulis, setelah diberi tanda koma 

ditambah dengan kata et. al (dan kawankawan atau 

cukup dkk saja). 

6) Bilamana buku yang dirujuk merupakan kumpulan 

makalah yang ditulis oleh beberapa penulis, maka 

penulisannya sebagai catatan kaki adalah demikian 

ini: 
1Natangsa Surbakti, Sifat Melawan Hukum  

Materiil dan Hak Asasi Manusia Atas Pembangunan, 

dalam Muladi, Ed., 2005, HakAsasi Manusia Dalam 

Bingkai Konsep dan Aplikasi, Bandung: Rineka 

Cipta, hal. 38. 

7) Berbagai macam gelar kesarjanaan, kehormatan dan 

sejenisnya, tidak boleh dicantumkan. 

8) Judul buku harus ditulis selengkap-lengkapnya. Judul 

buku ini ditulis di belakang nama penulisnya yang 

dipisahkan dengan tanda koma. Seluruh judul diberi 

garis bawah atau cetak Huruf pertama dari judul 

ditulis dengan hurufkapital (huruf besar), kecuali 

kata-kata penghubung seperti dan, serta, dengan, 

dari, daripada, oleh, tentang, terhadap, dan 

sejenisnya. 

Sementara itu, huruf-huruf berikutnya ditulis dengan 

huruf kecil. 

Contoh : 
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1Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Pene-

litian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 91. 
2Absori, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan, 

Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 76. 



54 
 

 
b. Artikel Majalah Ilmiah 

1) Untuk urut-urutan penulisannya adalah : (a) nama 

penulis; (b) judul tulisan; (c) nama majalah atau 

journal; (d) nomor penerbitan; (e) bulan dan tahun 

penerbitan; (f) nomor halaman yang dikutip. 

2) Untuk nama penulis, ketentuan umum untuk tata tulis 

nama penulis seperti pada penulisan pengutipan yang 

berasal dari buku di atas berlaku sepenuhnya untuk 

menuliskan nama penulis dalam majalah atau jurnal. 

Nama penulis diakhiri dengan tanda koma. 

3) Untuk judul artikel ditulis di antara tanda kutip, yang 

diikuti koma sebelum tanda kutip tetap. Judul artikel 

tidak diberi garis bawah. 

4) Namamajalah ilmiah dimana artikel diterbitkan, 

diberi garis bawah/ dicetak miring dan diakhiri koma. 

5) Bulan dan tahun penerbit maj alah ilmiah, diletakkan 

di antara tanda kurung dan diakhiri dengan koma. 

6) Halaman dan dari mana informasi diambil. 

Contoh : 
2Erman Rajagukguk, “Pembaharuan Hukum 

Memasuki PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi,” 

Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 6 Tahun 

XXIII (Desember, 1993), hal 55. 

c. Bahan Pustaka tanpa penulis 
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1) Daftar Alamat Tempat Pejabat Negara Republik 

Indonesia, 1980, Jakarta : Departemen Penerangan 

RI, hal. 225. 

2) Majelis, So Juist Be, Mam Be, Popoli, Number 1, 

1981, hal. 8-13. 

d. Editor dan kumpulan karangan 
1Kuntjaraningrat, ed, 1976, Manusia Dan Kebu-

dayaan Di Indonesia, Jakarta : Jambatan, hal. 3. 

e. Ensiklopedia dan penerbitan khusus 
1S. Adiwinata, 1971, Istilah Hukum: Latin Indonesia, 

Jakarta: PT. Intermasa, hal. 61. 
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f. Makalah 

1Sri Wahyuni Widodo, Ajun Komisaris Polisi – 

Perwira Unit RPK POLDA Jateng, 2004. Peran 

Kepolisian Dalam Penanganan Terhadap Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan (Makalah tidak 

diterbitkan), Semarang: Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reskrim, hal. 

1,2. 

g. Wawancara 
2Muliono Hadi, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, 

Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Desember 2005, pukul 

11:15 WIB. 
2Bambang Ismunandar, Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 17 

Nopember 2004, pukul 10:30 WIB. 

h. Surat 
1Bambang Sunarto, Surat Pribadi, 14 Maret 1976.  

i. Ceramah 
1Soerjono Soekanto, Ceramah: “Hukum 

Lingkungan Suatu Penjajagan”, Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, Tanjungkarang : 27 Nopember 

1981, hal. 7. 

j. Beberapa Penulis 
1Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-
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teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hal. 10. 

k. Surat Kabar 
1Satjipto Raharjo, Kejahatan Sebagai Penyakit 

Sosial, Kampus, 8 Maret 1983, hal. IV. 

l. Web site 

Bahan-bahan informasi dan data ilmiah yang 

bersumber dim situs intemet dewasa ini semakin mudah 

diperoleh, baik dan situs milik lembaga pemerintah, 

lembaga non pemerintah ataupun situs milik pribadi. 

Bilamana data yang dikutip bersumber dan situs internet, 

maka perhatikanlah tata cara penulisan catatan kaki. 



58 
 

 
Penulisan catatan kaki harus memuat informasi yang 

memo dai, sehingga kesahihan secara prosedur atau 

metodologis dapat dipertanggungjawabkan. Kelengkapan 

informasi situs sumber sangat penting oleh karena isi 

(content) sebuah situs internet (web site) berubah dari 

waktu ke waktu. Perhatikan dengan cermat contoh berikut 

ini. 
1Gadis Arivia, “Kartini dan Modernitas” dalam Jumal 

Perempuan Online, Rabu, 21 April 2004, http :// www. 

jurnalperempuan.com/ yjp.jpo/ ? act=artikel%7C-9%7CP 

diunduh 12 Juni 2005, pukul 11:35. 
1ANTARANews Senin, 1 Pebruari 201023:17: Kon-

tras: Hentikan Hukum Cambuk di Aceh, dalam http:// 

beta.antara.co.id/berita/ 1265041074 / kontrashentikan -

hukum-cambuk-di-aceh, diunduh Selasa 27 April 2010 

pukul 11:30. 
1Tempo Interaktif.com, Selasa, 02 Februari 2010, 

12:10 WIB: Pemerintah Aceh Tak Berwenang Hentikan 

Hukum Cambuk, dalam http:/ / www.tempointerkatif.  

com/ hg/ nusa/ 2010/ 02/ 02/ brk;20100202-02.  
1Komisi Hukum Nasional, 2004, Peradilan Syariah 

Di Nanggroe Aceh Darussalam, (24 Februari 2004) dalam 

http:/ / wvvw.komisihukum. go. id/ konten.php? 

nama=Opini &op=detail opini&id =60 diunduh Selasa 03 
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Juni 2008 pukul 12:45:15. 
1 Armia Ibrahim, 2009, Peraturan Perundang-

Undangan Tentang P elaksanaan Syariat Islam Di Aceh, 

dalam http:// www.Mahkamah 

syariahaceh.go.id/images/stories/food/data/peraturan/pp 

tentangpelaksanaansi.pdf diunduh Rabu, 17 Februari 2010 

19:35. 

 

F. Mempersingkat Catatan Kaki (Footnote) 

1. Footnote tidak selalu harus ditulis lengkap. 

Kalau suatu sumber telah pernah disebut dengan lengkap di 

dalam satu bab yang sama (yaitu pada pertama kalinya, 

maka footnote itu selanjutnya dapat dipersingkat dengan 

singkatsingkatan. Ibid. Op. Cit. dan Loc. Cit. 

2. Ibid. adalah kependekan dari ibidum ‘pada tempat yang 

sama/ sama dengan atas” . 

lbid ini adalah digunakanjika suatu kutipan diambil dari 

sumber yang sama dengan yang langsung mendahuluinya 

dan tidak diselingi oleh sumber lain. 

Karena berasal dari kata latin, makalbid ditulis dalam 

bentuk huruf miring (italics), atau diberi garis bawah. 

Kata Ibid. selalu dimulai dengan huruf besar. 

Jika halaman sumber asli yang dikutip berbeda dengan 

halaman yang dikutip sebelumnya, maka dibelakang kata 

Ibid diberi nomor halaman. 
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3. Op.Cit. adalah kependekan dari Opera Citato “dalam 

karangan yang telah disebut”. 

Op. Cit. dipakai untuk menunjuk kepada suatu yang telah 

disebut sebelumnya dengan lengkap pada halaman yang 

lain dan telah diselingi oleh footnote dari sumber lain. 

Di depan Op. Cit dicantumkan nama penyusun lagi, yang 

diakhiri dengan tanda koma. Di belakang Op. Cit. diberi 

nomor. halaman. Kalau dari seorang penulis telah membuat 

dua macam buku atau lebih, maka dibelakang nama 

penulisnya ditulis kembali nama bukunya untuk 

menghindarkan kekeliruan, kemudian dilanjutkan dengan 

kata Op. Cit dan nomor halaman. 
21 R.F. Beerling, 1951, Filsafat Dewasa Ini, Djakarta: 

Balai Pusi aka, hal. 23. 
22 Muhammad Yamin, Op. Cit., hal. 25. (berarti 

mengutip dari buku Muhammad Yamin pada footnote 

nomor 18 di atas, hanya raja halamannya berbeda yaitu 25) 
23 A.H. Nasution, Loc. Cit. (berarti mengutip dari buku 

AH. Nasution footnore nomor 20 di atas, pada halaman 

yang sama, yakni halaman 52). 
24MuhammadYamin, Loc. Cit. (berarti mengutip dari 

buku Muhammad Yamin pada footnote nomor 22 di atas, 

pada halaman yang sama, yakni halaman 25). 
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G. Lain-lain 

1. Footnote atau catatan kaki memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam suatu karya tulis ilmiah. Seorang penulis 

karya ilmiah biasa mengutip atau mensitur 

tulisarilpendapat/ rumusan/  dari buku lain dan dalam hal 

ini harus disebutkan sumbemya dengn menggunakan 

footnote. 

Jika hal ini tidak dikerj akan, maka ia telah melakukan 

suatu perbuatan yang tercela (plagiat), walaupun ia telah 

mencantumkan nama buku (sebagai sumbemya di dalam 

daftar pustaka/  bibliogafi). 

2. Jika seorang pembuat karangan ilmiah tidak 

mencantumkan sumber itu, maka rumusan-rumusan/ 

pendapat/ dalil-dalil yang ia tulis di dalam karangannya 

akan dianggap suatu hasil perumusannya sendiri dan besar 

kemungkinan akan disanggah/  dibantah oleh pihak ketiga. 

3. Janganlah menganggap bahwa suatu buku yang 

dipergunakan sebagai bahan referensi itu selalu benar atau 

dengan perkataan lain bahwa pikiran penulis buku itu 

adalah benar dan telah diterima oleh umum. 

Kadang-kadang penulis karya ilmiah perlu 

menguraikan mengapa ia membenarkanpendapat-pendapat 

dari penulis buku itu sehingga ia berani mengutip, merujuk 

atau mensiteer penulis itu. 
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4. Pada waktu pengetikan karya tulis ilmiah (skripsi) 

hendaknya diperhitungkan terlebih dahulupanjang dan 

lebar halaman/ kertas. Dalam penulisan skripsi ukuran 

kertas standar adalah HVS 70 gram ukuran kwarto. 

5. Perlu diatur agar semua footnote dari suatu halaman dapat 

dimuat pada halaman berikutnya. Pada pengetikan dengan 

komputer, peralihan halaman teks maupun catatan kaki 

akan beralih secara otomatis. 

Hal ini bisa terjadi bila footnote itu merupakan 

keterangan tambahan dalam uraian dalam teks. Perlu 

diperhatikan agar panj ang foot note proporsional. 

6. Nama Latin 

Di dalam karangan yang dicetak, nama ilmiah dari 

tumbuhan dan hewan dalam Bahasa Latin dicetak miring 

(italics). Di dalam ketika nama ini digarisbawahi, kedua 

kata dari sinomi digarisbawahi sendiri-sendiri. 

Huruf pertama dari nama genus selalu huruf besar, 

sedang huruf pertama dari epitheten specificium selalu 

hurufkecil, meskipun ini berasal dari nama orang, tempat 

dan sebagainya. Pada waktu nama latin yang bersangkutan 

untuk pertama kalinya ditulis dalam karangan, nama 

outhornya perlu ditulis dengan singkatan yang lazim dan 

tidak digarisbawahi. 

Jika nama latin yang sama ditulis berulang-ulang, maka 

nama genusnya boleh disingkat kecuali pada waktu nama 
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itu timbul untuk pertamakali pada suatu bab. 

Misalnya bila hanya sekali ditulis Oriza sativa L, kalau 

berkali-kali muncul ditulis 0. sativa L. 

7. Jangan memulai kalimat dengan bilangan. Jika hal itu tidak 

dapat dihindarkan maka bilangan itu harus dieja. 

8. Satuan-satuan 

Satuan-satuan ditulis dengan disingkat. Untuk ini lazimnya 

tidak dipakai titik, misalnya dm, m2, kg, cal, see, min, 

km.dst. ft, gal, bud an ppm. 

Persen biasanya tidak ditulis percent, berasal dan bahasa 

Lain per centum, sehingga ada yang menganjurkan agar 

dalam Bahasa Indonesia ditulis persen. 

Tetapi berhubung kata persen sudah dapat dianggap sebagai 

salah satu kata dalam Bahasa Indonesia, maka penulisannya 

tidak perlu dipisah. 

9. Pemakaian tanda-tanda tulis (Punctuation) 

Titik (period) dipakai untuk beberapa macam tujuan. Titik 

dipakai untuk mengakhiri suatu kalimat yang lengkap. 

Kalimat yang tidak lengkap atau potongan kalimat 

(Caption) tidak boleh diakhiri titik. 

Karena kepala (heading) dan judul umumnya bukan 

kalimat yang lengkap maka tidak boleh diakhiri dengan 

titik. Titik dipakai di belakang singkatan-singkatan tertentu 

seperti Moh. Yamin, Y John S en, et.al, Sofia WD. D11. 

Di belakang suatu titik biasanya diberi ruang kosong (sela) 
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satu ketukan, kecuali e, g, c, Loc.Cit., 80 B.C., 1987 A.D. 

Singkatan-singkatan yang terdiri dan hurufbesar semua 

banyak yang ditulis tanpa titik, misalnya USA, UNDIP, 

IMDF, UNESCO, UTP, UMS, LIPI, ABRI dan lain 

sebagainya. Titik dua (Colon) dipakai jika akan 

mengadakan kotasi yang panjang dan jika akan menyebut 

beberapa hal dalam satu rangkaian. 

Titikkoma (Semicolon) biasanya hanya dipakai dalam 

kalimatkalimat kompleks. Tanda ini akan membagi kalimat 

menjadi anak-anak kalimat yang kurang lebih setingkat. 

Untuk menyebutkan satu hal rangkaian atau benda dalam 

satu kalimat, dipakai angka biasa yang diletakkan dalam 

kurung, misalnya: 

“Skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Bagian 

Umum: (2) Bagian Utama: (3) Bagian Akhir”. 

Mengenai pemisahan kata perlu diperhatikan beberapa hal. 

Jangan memisahkan suku kata yang hanya terdiri dari satu 

huruf, misalnya : i-kan, a-rab, u-saha, memakai-i, dana-u. 

Nama orang dan tanggal tidak boleh terputus. 

10. Bentuk Kalimat 

Dalam penulisan karya ilmiah, sangat dianjurkan untuk 

menggunakan kalimat aktif, karena kalimat pasif umumnya 

kurang tegas dan panjang. 

Karangan ilmiah lebih bersifat laporan dan bukan 

wawancara. Oleh karena itu dianjurkan untuk tidak 
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memakai first atau second person, tetapi third person. 

Hendaknya dipakai kata penulis, peneliti, pembaca dan 

bukan saya, kami, kita, engkau, kamu. 

11. Menulis Angka 

Angka-angkadari sepuluh ke bawah ditulis penuh dengan 

huruf, jadi: satu, dua, delapan, sembilan, bukan 1, 2, 8, 9 

dst. kecuali kalau bilangan itu merupakan sebagian dari 

satu seri (rangkuman). 

Angka-angka di atas sepuluh ditulis dengan :angka latin, 

misalnya: 14,18, 53, 115, dan seterusnya. 

Untuk prosen tunggal, nomor rumah, nomor telephon, 

jumlah, uang, angka decimal, angka yang disertai 

singkatan, selalu ditulis dengan angka latin misalnya: 4%, 

5 April 1996, Jalan Sumbawa 17, Rp. 52,e0, 0, 8, 7 km dan 

sebagainya. Pecahan yang berdiri sendiri ditulis dengan 

huruf (misal sepertiga). Pecahan yang bergabung dengan 

bilangan bulat ditulis dengan angka (missal: 7%). 

Jangan mulai satu kalimat dengan angka. Hal ini dapat 

dihindarkan dengan merubah sedikit susunan kalimatnya, 

kalau terpaksa maka angka itu ditulis dengan huruf penuh. 

12. Memotong kata pada akhir kata 

Harus dihindari suku kata yang terdiri dari satu huruf, 

misalnya: mewakil-i, apabil-a, dan sebagainya. Suatu 

bilangan bernama tidak boleh terpotong, misalnya: Rp. 

50,-00, pukul 10, dsb. Juga initial nama orang jangan 
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dipisahkan dari nama seluruhnya misalnya: R.M. 

Wagiman, dsb. 

13. Jangan menggunakan singkatan-singkatan yang tidak 

lazim, dalam teks, misalnya: unt., tlh., sdh., dsb. Jika perlu 

menggunakan singkatan, maka gunakanlah singkatan-

singkatan yang lazim. misalnya dsb., dll., kg., dan lain-

lairmya. 

14. Pergunakan Bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang 

baik, karena karya ilmiah anda akan dibaca oleh orang lain 

dan disimpan di perpustakaan. 

15. Tabel 

a. Nomor dan kepala tabel 

Perkataan TABEL ditulis dengan huruf besar di 

pertengahan halaman. Tiap-tiap tabel diberi nomor dari 

awal sampai akhir karya tulis skripsi, jadi untuk tiap-

tiap Bab seperti untuk kutipan. 

Pergunakan angka latin. Kepala atau Nama tabel ditulis 

di bawahnya, seluruhnya dengan huruf besar berjarak 

dua spasi dari perkataan tabel. Kalau nama itu lebih 

panjang dari satu bads, maka disusun sedemikian rupa 

sehingga berbentuk kerucut terbalik. 

Jadi baris kedua lebih pendek dui baris pertama dan 

seterusnya. Nama tabel terdiri dan lebih satu baris, 

diketik berspasi satu. 

b. Garis-garis pada tabel 
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Tabel yang terdiri dari dua lajur tidak usah diberi garis 

lajur. Tabel terdiri lebih dan dua lajur diberi garis lajur. 

Artinya lajur-lajur dipisah oleh garis vertikal. 

Garis dua dibuat pada garis horisontal pertama; juga 

untuk memisahkan dua bagian yang sama di dalam tabel 

sebagai garis vertikal. 

c. Penempatan tabel 

Tabel yang pendek dapat ditempatkan di bawah teks 

yang bersangkutan. Kalau ini tidak mungkin oleh sebab 

teks sudah sampai di bawah halaman, maka tabel dapat 

ditempatkan pada halaman berikutnya. 

Tabel yang panjangnya lebih dari satu halaman, 

dilanjutkan pada halaman berikutnya. Tabel yang agak 

lebar ditempatkan memanjang pada kertas. Perhatikan 

bahwa kepala tabel ditempatkan pada tepi kiri. Cara ini, 

memudahkan bagi pembaca. Kalau tabel itu demikian 

lebaruya sehingga cara di atas tidak memadai, maka 

tabel itu ditempatkan pada dua halaman yang 

berhadapan. 

Kepala tabel itu dicantumkan pada halaman kiri. 

Pada halaman kanan ditulis nomor tabel dan di 

belakangnya di antaranyatandakurung ditambahkan kata 

lanjutan (diberi garis). Kalau tabel itu lebih lebar lagi, 

maka halaman harus direkat lalu dilipat. 

d. Kepala lajur 
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Kepala lajur harus tepat di atas lajurnya, harus diatur 

sehingga cukup ruang kosong di sekeliling kepala lajur. 

Kadang-kadang kepala lajur perlu dipersingkat 

sepanjang tidak menimbulkan kemungkinan salah tafsir. 

Untuk mencegahnya perlu diberi penjelasan arti 

singkatan itu dalam “catatan”. Kepalalajur lebih dari 

satu baris diketik berspasi satu. Jika perlu kepala lajur 

boleh diketik vertikal, tetapi harus dijaga agar 

membacanya dari bawah ke atas. 

16. Pelajari dan pergunakanlah ejaan Bahasa Indonesia yang di 

sempumakan (KepMendikbud No. 0543a Tahun 1987). 

Bahan ini telah dibukukan dan diterbitkan oleh berbagai 

penerbit secara nasional. 

17. Isi kata pengantar mengenai substansi skripsi tidak perlu 

merendah secara berlebihan, agar tidak menimbulkan 

kesan pada pembaca bahwa skripsi tersebut tidak ada apa-

apanya. 

18. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan : 

a. Kalimat-kalimat yang panjang, dan 

b. Kata-kata “ ..... yang sama .....oleh karena mana 

dan kata-kata lain semacam itu. 

19. Perhatikan perimbangan jumlah halaman dalam tiap-tiap 

bab (kecuali bab yang berisi kesimpulan atau ringkasan 

atau resume). Proporsi karya ilmiah adalah perbandingan 

2:3:5. Bagian pendahuluan karya ilmiah maksimum 20 
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persen dari keseluruhan, kemudian kajian kepustakaan 

maksimum 30 persen dari keseluruhan. Sementara itu, 

bagianpembahasan minimum atau setidak-tidaknya 50 

persen dari jumlah keseluruhan. Dengan kata lain, jumlah 

halaman pembahasan adalah sekuruang-kurangnya sama 

dengan penjumlahan bagian pendahuluan ditambah kajian 

kepustakaan. 

20. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam pedoman ini (seperti: 

penyusunan kartu biografi, daftar tabel, dan lain-lain) 

harap dipelajari dari salah satu dari tiga buku-buku berikut 

ini : 

a. Nasution, S. & M. Thomas, 1977, Buku Penuntun 

Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report, Paper, 

cetakan III, Bandung: Lemmars (atau cetakan yang 

lebih baru). 

b. Winarno Surakhmad, 1978, Paper, Skripsi, Thesis, 

disertasi (Buku Pegangan Caa Merencanakan, Cara 

Menulis, Cara Menilai), cet. IV, Bandung: Tarsito (atau 

cetakan yang lebih baru). 

c. Sutrisno Hadi, 1997, Teknik Penulisan Paper, Skripsi 

dan Disertasi. Yogyakarta: Gama Press. 

d. Soerjono Soekanto, 1985, Tata Cara Penyusunan Karya 

Tulis, Ilmiah-ilmiah Bidang Hukum, Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 

21. Apabila dalam pedoman ini terdapat uraian yang tidak 
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sesuai atau bertentangan dengan isi buku tersebut, maka 

yang digunakan adalah buku pedoman ini. 

BAB IV 

PENILAIAN AKHIR 

 

A. Persyaratan Ujian Skripsi 

Apabila skripsi telah disetujui secara tertulis oleh DPS 

pertama dan kedua untuk diujikan, persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk ujian skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Semua mata kuliah telah lulus baik mata kuliah wajib 

maupun mata kuliah pilihan. 

2. Menyerahkan skripsi (tanpa dijilid, dimasukkan dalam map 

snelhecter plastik) sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang sudah 

disetujui olehpembimbing untuk diujikan. 

3. Menyerahkan transkrip nilai yang telah disyahkan oleh 

Wakil Dekan I. 

4. Menyerahkan abstraksi skripsi dalam format artikel 

publikasi penelitian sebanyak empat eksemplar yang sudah 

disahkan oleh pembimbing. 

5. Menunjukkan kwitansi pembayaran ujian skripsi. 

Semua ini diserahkan kepada Kepala Tata Usaha Fakultas 

Hukum pada waktu pendaftaran 

 

B. Pelaksanaan Ujian Skripsi 

1. Ujian dilaksanakan dalam bentuk majelis. Materi ujian 
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bersifat komprehensif, yang meliputi teori-teori dasar 

bidang hukum yang mewadahi penulisan skripsi (hukum 

tata negara/ hukum administrasi negara, hukum perdata/ 

dagang, hukum pidana, hukum Islam dan hukum acara), 

materi skripsi hasil penelitian dan pembahasan, metode 

penelitian yang diterapkan dan al-Islam serta 

kemuhammadiyahan. 

2. Ujian hanya dapat dilaksanakan dalam jadwal waktu ujian 

skripsi yang ditetapkan oleh fakultas. 

3. Lamanya waktu ujian maksimal 90 menit (dengan 

perkiraan tiga orang masing-masing 30 menit). 
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4. Tim penguji ujian skripsi terdiri dari tiga orang dosen yaitu: 

a. Dosen Pembimbing. Skripsi Pertama sebagai Penguji 

Pertama 

b. Dosen Pembimbing Skripsi Kedua sebagai penguji 

Kedua 

c. Dosen lain yang ditunjuk sebagai Penguji Anggota/ 

Penguji Ketiga 

5. Apabila penguji pertama atau salah seorang penguji 

berhalangan hadir, atas ijin Dekan/ Wakil Dekan I, penguji 

yang bersangkutan: 

a. Dapat mengadakan ujian tersendiri. 

b. Dapat menentukan penilaian terhadap pembahasan 

skripsi dalam amplop tertutup. 

6. Dekan selaku pengawas dan penanggung jawab ujian mem-

berikan pembelakan dan membuka ujian skripsi untuk 

beberapa orang peserta ujian. 

7. Dalam pelaksanaan ujian skripsi, mahasiswa/ mahasiswi 

wajib mengenakanpakaian rapi atas putih dan bawah hitam. 

Mahasiswi berbusana muslimah, sedangkan bagi 

mahasiswa diwajibkan mengenakan jas lengkap berdasi. 

 

C. Penilaian Hasil Ujian Skripsi 

1. Penilaian Skripsi terdiri dari dua tahap 

a. Pertama, penilaian pada waktu proses penyusunan 
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skripsi pada setiap semester yang berjalan (maksimal 4 

semester, kecuali mendapat ijin perpanjangan). 

b. Kedua, penilaian pada ujian akhir skripsi. 

2. Penilaian pada waktu proses penyusunan skripsi dilakukan 

path tiap akhir semester. Apabila akhir semester keempat 

penyusunan skripsi belum selesai dan belum diujikan, 

mahasiswa yang bersangkutan mendapat nilai E dan SKS 

skripsi dihitung sebagai pembagi dalam menentukan lP. 

3. Penilaian ujian akhir skripsi didasarkan pada nilai rata-rata 

yang diberikan oeh setiap penguji dengan nilai minimal 

kelulusan diharapkan: B. 

4. Apabila dalam ujian skripsi mahasiswa dinyatakan tidak 

berhasil (mendapat nilai C atau D), maka mahasiswa yang 

bersangkutan diberi kesempatan untuk mengulang, dalam 

jangka waktu maksimal 3 bulan dihitung sejak ujian 

pertama. 

5. Guna memperlancar pelaksanaan ujian skripsi, Dosen 

Pembimbing Skripsi sebelummenyetujui’skripsi untuk 

diujikan terlebih dahulu melakukan review secara 

komprehensif kelayakanmahasiswa yang dibimbingnya 

untuk menjalani ujian skripsi. Review secara komprehensif 

dimaksudkan untuk memastikan kesiapan mahasiswa dalam 

hal penguasaan materi yang akan diujikan, sehingga 

sedapat mungkin dapat dihindari ujian ulangan. 



74 
 

BAB V 

BEBERAPA PETUNJUK 

DALAM MENYIAPKAN SKRIPSI 

 

1. Memilih Judul 

a. Judul yang dipilih harus suatu masalah yang menarikbagi 

penulis sehingga akan memberi dorongan baginya untuk 

menyelesaikan dengan hasil yang memuaskan. Sambil 

membuat kertas karya penulis akan mempelajari dan 

memperdalam pemahamannya mengenai materi yang 

diteliti. 

b. Setelah judul ditentukan, mahasiswa perlu menghayati agar 

judul itu: 

1) Harus sungguh-sungguhmenarik minatnya. 

2) Mendorong untuk mengadakan penelitian, membaca, 

mengadakan observasi dan sebagainya. 

3) Memperluas, memperdalam dan memperkaya pengeta-

huannya dalam bidang yang sedang diteliti. 

4) Mengarahkan agar lebih fokus, tidak terlampau luas, 

tetapi cukup sempit dan tuntas untuk ditelaah secara 

mendalam.  

5) Harus dalam batas kesanggupan dan kemampuan Para 

mahasiswa untuk menyelesaikannya dalam waktu yang 

telah ditentukan. 

6) Harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 
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fakultas. 

2. Selanjutnya siapkan suatu kerangka (outline) dari naskah yang 

akan dibuat. Kerangka ini dapat disempurnakan apabila 

penulis meng’ Skim” buku-buku referensi. Meng-’ Skim” 

buku artinya membaca kepala-kepala bagian/ bab dari suatu 

buku untuk mengetahui kira-kira apa yang dipersoalkan dalam 

buku. Dianjurkan agar setiap kali membaca/ mempelajari 

suatu membuat catatan yang dapat dipergunakan untuk 

melengkapi kerangka naskah. Kerangka itu harus terurai 

sampai bagian yang kecil-kecil, makin luas uraian ini makin 

mudah bagi penulis, karena catatan yang terurai ini akan 

menjadi pegangan dan pedoman dalam penyelesaian naskah 

karya ilmiah itu. 

3. Carilah buku-buku yang bemilai, yang diakui keunggulannya 

dalam bidang-bidang yang ada hubungannya dengan tulisan 

yang disiapkan. Mutu dari karya penulis banyak tergantung 

pada mutu dari sumber-sumber yang telah dipilih. 

Menyusun bibliografi yang selengkap-lengkapnya. Menulis 

hanya nama bukunya saja tidaklah cukup, hendaknya dicatat 

bab-bab atau halaman-halaman dari buku itu yang ada 

hubungannya dengan karya saudara. Untuk catatan-catatan dan 

buku yang dipelajari sebaiknya dipergunakan kertas-kertas 

lepas. Kertas-kertas lepas ini dapat disusun sesuka hati sesuai 

dengan kerangka dari kertas, karya tersebut. 

Kumpulkan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil bacaan, 
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angket, observasi, wawancara yang oleh penulis telah 

disimpan dalam buku catatan-catatan dimaksud di atas. 

Lebih baik lagi untuk setiap bab disediakan satu stopmap 

tempat menyimpan kertas-kertas catatan itu dengan 

mencantumkan: 

a. Nama penyusun 

b. Tahun penerbitan 

c. Nama buku 

d. Nama penerbit / tempat penerbit 

e. Halaman yang dibaca 

f. Isi atau ikhtisar dari yang dibaca, buah pikiran yang penting 

atau bagian-bagian yang dirasakan perlu untuk dimasukkan 

sebagai kutipan dalam kerangka tulisan yang sedang 

disusun. 

Buku-buku yang tebal tidak perlu dirisaukan, sebab buku tebal 

itu sering tidak perlu dibaca seluruhriya. Kadang-kadang 

cukup hanya beberapa bagian bab, bahkan adakalanya cukup 

beberapa halaman saja dari buku itu. Bagian-bagian mana 

yang perlu dibaca, dapat dilihat dalam daftar indeks, register 

atau daftar isi. 

4. Dalam pembuatan/ penulisan kertas karyailmiah (skripsi) yang 

sedang disusun, seyogyanya sering melakukan konsultasi 

dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan untuk 

mendapatkanpetunjuk dan kalau perlu persetujuan. 

Pembicaraan yang bersifat konsultasi ini tidak cukup satu kali 
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saja, perlu beberapa kali sesuai kemajuan yang dapat dicapai. 

Di samping itu sampaikan pula secara tertulis rumusan-

rumusan problema yang dihadapi, alasan-alasan saudara 

memilihnya dan cara yang akan ditempuh untuk 

memecahkannya. Setelah kerangka itu disetujui oleh 

pembimbing, penyusun dapan saudara mulai. 

5. Wawancara perseorangan 

Di samping pengumpulan data melalui kepustakaan (library 

orientated), kemungkinan juga perlu pengumpulan data 

melalui wawancara perseorangan. Dalam hal ini penulis 

sebelumnya harus membuat rencana wawancara yang 

berisikanpertanyaan-pertanyaan khusus dalam suatu urutan 

yang logis. Di samping itu penulis harus mengetahui benar 

tentang lingkup kertas karya (skripsi)nya dan latar belakang 

pribadi dari calon narasumber yang akan diminta 

berwawancara. 

Pada permulaan wawancara penulis sebaiknya memberikan 

penjelasan kepada yang diwawancarai, sehingga ia mendapat 

gambaran tentang apa yang akan ditulis. Jawaban-jawaban 

dari pertanyaan-penanyaan harus dicatat seketika itu atau 

segera setelah selesai wawancara. Sebelum selesai wawancara, 

maka pihak penulis harus minta ijin pada yang diwawancarai 

mengenai pemasukanhasil wawancara ke dalam kertas karya. 

6. Angket (Questionaire) 

Sumber lain mengenai data asli adalah angket (anquette). 
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Dalam banyak hal, angket ini dapat disamakan dengan 

wawancara, hanya bedanya bahwa angket biasanya 

menggunakan suatu bentuk tertulis. Isi angket tersebut harus 

didahului dengan suatu uraian atau harus disertai suatu 

pengantar yang memuat uraian tentang tujuan dan lingkup dari 

persoalan penulis dengan ditambah permohonan pengiriman 

kembali dari orang yang diminta mengisi angket-angket 

tersebut. 

Angket harus mencerminkan sifat-sifat sebagai berikut 

a. Bentuk harus pendek 

b. Pertanyaan-pertanyaannya harus disusun secara jelas, tepat 

dan logis. 

c. Pertanyaan-pertanyaan harus mencari jawaban-jawaban 

yang faktual dan tidak meraba-raba/ dikira-kira. 

d. Keterangan-keterangan yang diminta hanya keterangan 

yang oleh si peneliti tidak dapat diketahui sebelumnya. 

7. Tulislah sebagian demi sebagian dari karya ilmiah saudara itu. 

Kemudian bacalah dengan teliti dan kritis seolah-olah tulisan 

itu adalah tulisan orang lain. Jangan puas sebelum tulisan itu 

cukup tajam, jelas dan sesuai dengan apa yang terkandung 

dalam pikiran saudara. 

Kadang-kadang menuangkan suatu pemikiran ke dalam bentuk 

tulisan tidaklah mudah. Perbaikilah setiap kesalahan tafsfran 

yang tidak tepat, juga kesalahan-kesalahan mengenai bahasa 

dan ejaan. Perlu selalu diin gat, bahwa tulisan saudara itu 



79 
 

adalah untukdibaca orang lain, bukan untuk diri sendiri. 

Kecuali bilamana dosen pembimbing skripsi menghendaki 

penyerahan draft skripsi secara utuh, draft skripsi sebaiknya 

diajukan bab demi bab kepada dosen pembimbing untuk 

diteliti dan tidak perlumenunggusampai selesai seluruhnya 

dengan kemungkinan akan ditolak seluruhnya pula. Bab-bab 

itu akan dikembalikan dengan catatan-catatan dan usul-usul 

perubahan serta petunjuk-petunjuk lainnya. Lebih baik 

mengulang satu bab yang keliru, daripada mengulang 

seluruhnya. 

Mahasiswa betul-betul perlu menekuni buku atau pelajaran 

mengenai metodologi penelitian yang ada, khususnya buku 

yang berkaitan dengan penelitian hukum. 

8. Ada beberapa singkatan, yang lazimnya digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, yaitu : 

1. atau 11. Line (s), baris (-baris) 

loc. cit.  loco citato, pada tempat yang telah disebut/ dikutip 

notabene, harap diperhatikan; let well, post 

scriptum (P.S. umumnya pada surat) 

n.d. nota date, tanpa tanggal (t.t) atau tahun penerbitan 

n.n. nomen nisco, tanpa nama (t.n.) anom 

no (s) numero (s), nomor (-nomor), no 

op. cit. opero citato, dalam karya yang telah disebut/ 

dikutip 

P. (PP.) page(s), halaman (h.), halaman-halaman 



80 
 

passim tersebar dalam suatu karya 

post di bawah; infra 

P. S . post scriptum, catatan akhir 

q.q. qualitate qua, dalam kedudukan (kuantitas) sebagai 

wakil 

Quond non  padahal tidak 

resp. respectively, berturut-turut 

see (s) section (s), pasal (-pasal) 

Ser. Series, jilid; volume (s), vol (s) 

sie memang begitu dalam naskah asli 

supra di atas, ante 

t.n. tanpa nama 

t.p. tanpa penulis 

t.t. tanpatanggal/ tahun 

trans. translation, terjemaklan 

v. (vs.) versus, lawan 

vide lihat 

vol(s) volume (sj, jilid, series (set) 
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Lampiran 3 
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Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Pada 
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Dewan Penguji 

Ketua : Sudaryono, S.H., M.Hum. (..............................) 
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Lampiran 4 

PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

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

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

Alamat : .......................................................................................... 

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah 

diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan 

tinggi lain. 

2. Karya tulis ini adalah murni 

gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan 

pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang 

telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara 

tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah 

dengan disebutkan nama pengarang danjudul buku aslinya dan 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di 

kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran 

dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi 

akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya 
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peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai 

dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini. 

Surakarta, ............................ 
Yang membuat pernyataan, 
 
 
 
................(Nama 
Mahasiswa)______ 
NIM. 
............................................ 
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Lampiran 5 

 

MOTTO 

 

 

“Demi masa, 

sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh 

dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat 

menasihati supaya menetapi kesabaran.” 

 

(Al Qur’an Surat Al-’Asr/ 103: 1-3) 
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Lampiran 6 

 

PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: 

1. Ibu yang tercinta atas doa dan penantiannya. 

2. Isteri tercinta yang telah dengan sabar 

mendampingi dan atas doa serta dorongan 

semangatnya. 

3. Anakku tersayang,   

4. Adik-adikku tersayang. 
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