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PANDUAN PENULISAN SKRIPSI PENDEKATAN KUANTITATIF 

 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ada dua jenis yaitu penelitian 

deskriptif dan penelitian eksplanatif. Panduan ini dimaksudkan terutama menyajikan 

rambu-rambu penulisan skripsi dengan jenis penelitian kuantitatif eksplanatif. 

Penelitian eksplanatif merupakan jenis penelitian arus utama dengan pendekatan 

kuantitatif yang dirancang untuk menguji atau mengonfirmasi teori/argumen teori 

tentang hubungan kausal antar variabel. Sehubungan dengan hal tersebut skripsi 

yang didasarkan pada jenis penelitian eksplanatif hendaknya disusun dengan 

mengacu kepada rambu-rambu (format) penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah merupakan paparan yang menyajikan pokok-pokok 

pikiran yang membangun alasan atau rasional yang melandasi pentingnya suatu 

permasalahan untuk diteliti. Latar belakang masalah paling tidak menyajikan: 

1) Paparan yang menunjukkan bahwa substansi dari tema penelitian yang dipilih 

penting untuk diteliti atau diteliti lebih lanjut, misalnya dengan memaparkan 

secara ringkas konteks pentingnya tema permasalahan yang akan diteliti baik 

dari perspektif konseptual/teoritik maupun empiris (dukung dengan referensi 

yang relevan). 

2) Kesenjangan penelitian (research gap) yang mendorong/memotivasi 

dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang 

bersangkutan dengan memaparkan secara ringkas: 

a. Evaluasi ringkas (global) tentang sejauhmana upaya-upaya penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tema permasalahan yang 

bersangkutan dan hasil-hasilnya. Gunakan minimal 10 rujukan artikel 

penelitian jurnal nasional dan 10 artikel penelitian jurnal internasional 

sebelumnya untuk dievaluasi (campuran artikel internasional dan 

nasional). 

b. Telaah kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya pada poin a) 

untuk mengidentifikasi apa yang menjadi keterbatasan, kelemahan, dan 

kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dilihat dari perspektif 

penelitian sebagai cara-cara ilmiah dalam mengembangkan/mengeksplor 

pengetahuan baru yang andal. Telaah kritis bisa mencakup aspek 
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substansi pengetahuan atau aspek metodologis. Telaah kritis ini harus 

didukung dengan landasan konsep/teoritik yang relevan. 

3) Keunikan/kebaruan penelitian yang merupakan upaya peneliti untuk mengisi 

kesenjangan penelitian yang diidentifikasi pada poin 2). Kebaruan penelitian 

menunjukkan nilai tambah (kontribusi ilmiah) dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap serangkaian upaya penelitian sebelumnya secara 

akumulatif dalam rangka mengeksplor dan memperoleh pengetahuan baru 

yang lebih andal terkait dengan tema permasalahan yang diteliti. Tanpa 

kebaruan sebuah penelitian menjadi tidak bermakna (sia-sia). Identifikasi 

kebaruan perlu didukung dengan referensi/landasan konseptual/teoritik yang 

relevan. 

4) Penjelasan singkat teori yang mendasari atau mengindikasikan hubungan 

logis antar variabel yang diteliti dan disajikan mengikuti bagian-bagian yang 

memerlukan di latar belakang masalah. 

5) Latar belakang masalah disajikan maksimal 1.000 kata. 

 

1.2 Rumusan Masalah atau Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah menyajikan konstruksi permasalahan yang akan diteliti 

dengan rambu-rambu sebagai berikut: 

1) Secara metodologis, jenis penelitian kuantitatif eksplanatif dimaksudkan untuk 

mengkonfirmasi/menguji hubungan kausal/teori yang bersifat apriori sehingga 

kalimat rumusan masalah harus menampakkan secara eksplisit konstruksi 

hubungan kausal antar variabel yang diteliti. 

2) Sesuai poin 1) rumusan masalah dituangkan dalam bentuk kalimat tanya yang 

lazimnya menggunakan kata tanya “Apakah” sebagai representasi pertanyaan 

yang membutuhkan jawaban yang bersifat konfirmatif. 

3) Terhadap rumusan masalah pendukung yang bersifat deskriptif dan 

eksploratif, kalimat tanya rumusan masalah lazim menggunakan kata tanya 

“Bagaimanakah”, 

4) Rumusan masalah penelitian bisa juga dituangkan dalam bentuk pernyataan 

tujuan penelitian. Pernyataan tujuan penelitian pada dasarnya memiliki 

konstruksi yang sama dengan rumusan masalah hanya saja dinyatakan bukan 

dalam bentuk kalimat tanya. Antara rumusan masalah dan tujuan penelitian 

bisa saling menggantikan atau digunakan salah satu. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menyatakan manfaat, nilai tambah, atau kontribusi dari 

penelitian yang dilakukan baik terhadap aspek teoritis (manfaat teoritis) ataupun jika 

ada terhadap aspek praktis (manfaat praktis). Manfaat penelitian harus bersifat 

spesifik berbeda dengan manfaat dari penelitian-penelitian sebelumnya walaupun dari 

sisi manfaat secara umum mungkin sama karena permasalahan yang diteliti berada 

di bawah tema permasalahan yang sama. 

 

Manfaat Teoritis: 

a. Manfaat teoritis bersumber dari kebaruan atas penelitian yang dilakukan. Jika 

sebuah penelitian tidak memiliki kebaruan karena research gap yang tidak 

jelas maka penelitian yang demikian tidak bermakna/tidak memiliki 

manfaat/kontribusi (sia-sia). 

b. Mengingat bersumber dari kebaruan (keunikan) penelitian maka manfaat 

teoritis menyajikan penjelasan tentang kontribusi/manfaat yang bersifat 

spesifik dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengembangan 

keilmuan atau upaya memperoleh pengetahuan baru yang andal sesuai 

substansi tema permasalahan yang diteliti. 

c. Mengingat poin a) dan b), maka pernyataan manfaat teoritis harus linier 

dengan kebaruan (keunikan) penelitian dan dengan sendirinya dengan 

research gap. 

 

Manfaat Praktis: 

Manfaat praktis memberikan penjelasan tentang manfaat dari hasil penelitian 

yang dapat segera dirasakan atau diimplementasikan secara langsung dalam 

memperbaiki praktik-praktik kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, lembaga, 

atau pihak-pihak lainnya yang terkait. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian Teori memuat: 

1) Kajian/pembahasan detail yang mengindikasikan bangunan teori/argumen-

argumen teori/konseptual yang akan digunakan untuk melandasi kerangka 

berpikir (deduksi) yang mendasari hubungan logis antar variabel. 
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2) Mengingat poin 1) maka penuangan kajian teori hendaknya mengintegrasikan 

variabel-variabel yang diteliti ke dalam eksplanasi/argumen teori yang 

digunakan/diacu. Dengan demikian, pada saat mengkaji teori sekaligus 

memaparkan penggunaan perspektif teori yang bersangkutan dalam 

menjelaskan/memprediksi hubungan kausal antar variabel yang diteliti. 

3) Dimensi konseptual dari variabel-variabel yang diteliti yang mendasari 

penjabaran variabel ke dalam subvariabel (jika ada) dan ke dalam indikator-

indikator pengukuran variabel yang akan digunakan. 

4) Kajian teori harus didukung dengan referensi konseptual/teoritik maupun 

empiris yang memadai. Referensi konseptual/teoritik maupun empiris yang 

dirujuk hendaknya langsung diatribusikan kepada penemu atau penulis 

(author) aslinya. 

5) Kajian teori disajikan dalam 1.000 sd 1.500 kata. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Bagian penelitian terdahulu memaparkan akumulasi dari serangkaian 

penelitian terdahulu terhadap tema permasalahan yang sama sehingga bisa disajikan 

atau diindikasikan tentang sejauh mana capaian akumulatif yang sudah dihasilkan 

dari serangkaian penelitian tersebut. Termasuk di dalamnya evaluasi kritis peneliti 

terhadap hasil-hasil yang sudah dicapai dari penelitian terdahulu tersebut terutama 

terkait dengan kontribusi dan keterbatasannya. 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Jenis penelitian kuantitatif eksplanatif bertujuan untuk 

mengkonfirmasi/menguji teori/ hubungan kausal antar variabel yang bersifat 

apriori melalui pengujian hipotesis. Atas dasar ini bagian pengembangan 

hipotesis menyajikan: 

1) Kerangka berpikir yang berisi penalaran deduktif berdasarkan premis-

premis (pernyataan-pernyataan teoritik/konseptual) yang ada (yang diacu) 

sehingga dihasilkan konstruksi/rumusan hipotesis tentang hubungan kausal 

antar variabel yang akan diuji. 

2) Pengembangan hipotesis bukan didasarkan kepada hasil-hasil penelitian 

empiris sebelumnya. Hasil-hasil penelitian empiris sebelumnya jika 

digunakan pada bagian ini hanya berperan untuk mendukung deduksi 

teoritik pada poin 1). 
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3) Konstruksi rumusan hipotesis konsisten dengan rumusan masalah 

sehingga berisi pernyataan teoritik tentang hubungan kausal antar variabel 

yang akan diuji. 

4) Kerangka berpikir untuk pengembangan setiap hipotesis tidak lebih dari 250 

kata. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis Penelitian 

Bagian ini menyajikan jenis penelitian kuantitatif yang digunakan dalam rangka 

menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya disertai 

dengan penjelasan rasional/alasan mengapa jenis penelitian yang bersangkutan 

yang dipilih. 

 

Rancangan Penelitian: 

Rancangan penelitian adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengatur 

strategi/prosedur penelitian dalam rangka mengisolasi (menetralisir) pengaruh 

variabel luar (extraneous variables) terhadap variabel terikat yang diteliti. Tujuan 

dari rancangan penelitian adalah agar data penelitian yang diperoleh benar-benar 

bersumber dari subyek atau sampel penelitian yang tepat dan merepresentasikan 

hanya fenomena hubungan kausal yang diteliti tanpa terkontaminasi oleh 

pengaruh variabel luar. Atas dasar ini, rancangan penelitian menyajikan tentang: 

1) Rancangan/desain eksperimental (jika jenis penelitian yang dipilih 

penelitian eksperimen) atau desain survei (jika jenis penelitian survei) 

yang akan digunakan. 

2) Rancangan penelitian sebaiknya disajikan dalam bentuk diagram/model dan 

disertai dengan narasi. 

(catatan: rancangan penelitian bukan representasi model hubungan antar 

variabel) 

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Bagian ini menyajikan tentang: 

1) Definisi operasional vaiabel yang merupakan definisi (konstruk) yang 

diberikan oleh peneliti terhadap masing-masing variabel yang diteliti. Definisi 

operasional variabel merupakan dasar bagi pengukuran variabel yang 

bersangkutan. 
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2) Pengukuran variabel yaitu penentuan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk 

mengukur variabel. Misalnya variabel “profitabilitas” diukur menggunakan 

ukuran kuantitatif return on asset (ROA), variabel “nilai perusahaan” diukur 

menggunakan ukuran kuantitatif Tobin’s q ratio, sedangkan variabel 

“komitmen manajemen” diukur menggunakan ukuran kuantitatif berupa skala 

sikap, misalnya dengan Likert’s scale. 

Penetapan jenis ukuran kuantitatif ini harus dijustifikasi berdasarkan referensi 

yang relevan. 

 

3.3 Jenis, Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data Penelitian 

Bagian ini menjelaskan: 

a. Jenis data, dengan menyebutkan data apa yang digunakan dan termasuk 

jenis/kategori data apa dalam tipologi data penelitian yang ada di literatur 

metodologi penelitian. 

b. Sumber data, dengan menyebutkan subyek, obyek, lokasi darimana data 

diperoleh. 

c. Teknik pengumpulan data, dengan menyebutkan tehnik dan proses/prosedur 

pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

bersangkutan (misalnya proses/prosedur penyebaran kuesioner dan 

pengumpulan hasilnya, proses/prosedur pelaksanaan tes, dsb.) 

 

3.4 Pengembangan Instrumen Penelitian 

Untuk jenis data primer, pengukuran variabel dan pengumpulan data 

umumnya menggunakan instrumen penelitian seperti kuesioner, tes, lembar 

pengamatan, pedoman wawancara, dan sejenisnya. Bagian ini terutama menyajikan 

beberapa hal berikut. 

1) Jenis instrumen yang digunakan dan spesifikasinya 

2) Jabaran variabel/subvariabel dan indikator yang digunakan disertai 

penjelasan darimana dan bagaimana indikator-indikator tersebut diderivasi 

(digali) didukung dengan referensi yang jelas. 

3) Item instrumen (pertanyaan/pernyataan) yang dikembangkan berdasarkan 

indikator pada poin 2) terutama untuk instrumen berupa kuesioner dan tes 

(bisa dilampirkan) disertai dengan cara pemberian skor pada item-item 

instrumen tersebut. 
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4) Desain pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen (prosedur 

dan subyek uji). 

5) Pada dokumen skripsi (sebagai laporan penelitian) bagian ini juga 

menyajikan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, dan proses tindak 

lanjut terhadap hasil pengujian sampai dengan dihasilkannya instrumen 

yang dianggap valid dan reliabel dan siap pakai. 

 

3.5  Populasi dan Pengambilan Sampel 

Populasi 

Sebutkan subyek atau obyek yang menjadi target populasi penelitian serta 

jumlah anggota target populasi (jika memungkinkan). 

 

Pengambilan Sampel: 

Jika penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel maka bagian ini 

menyajikan: 

1) Teknik pengambilan sampel yang digunakan disertai penjelasan rasional 

yang menjadi alasan (justifikasi) dipilihnya teknik sampling yang 

bersangkutan dengan didukung referensi yang jelas. 

2) Penetapan jumlah sampel yang digunakan 

3) Proses/prosedur penerapan teknik sampling yang dipilih sampai 

dihasilkannya anggota sampel sesuai jumlah yang ditetapkan. 

 

3.6 Analisis data Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif eksplanatif, analisis data dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis dengan menggunakan tehnik-tehnik statistik. Dengan demikian, 

bagian ini menyajikan antara lain: 

Jika penelitian dilakukan menggunakan sampel, bagian ini menyajikan: 

1) Jenis teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan 

justifikasi mengapa jenis tehnik tersebut yang dipilih, disertai referensi yang 

relevan. 

2) Asumsi-asumsi klasik yang akan diuji yang mendasari digunakannya tehnik 

analisis yang dipilih pada poin 1) dan prosedur pengujiannya yang akan 

dilakukan. 

3)  Hasil pengujian asumsi klasik 
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Menyajikan hasil pengujian dan tindak lanjut hasil pengujian asumsi klasik 

sehingga tehnik analisis yang dipilih untuk menguji hipotesis memenuhi 

aspek kelayakan statistik inferensial untuk digunakan menguji hipotesis 

(Untuk penelitian yang tidak menggunakan sampel tidak perlu bagian ini). 

 

Jika penelitian tidak menggunakan sampel: 

Jika penelitian dilakukan langsung terhadap seluruh anggota populasi (tidak 

menggunakan sampel) pengujian hipotesis tidak menggunakan prosedur statistik 

inferensial dengan kata lain kesimpulan penerimaan/penolakan hipotesis tidak 

didasarkan kepada hasil uji signifikansi. Atas dasar ini bagian ini hanya 

menyajikan jenis tehnik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dan justifikasi mengapa jenis tehnik tersebut yang dipilih tanpa asumsi-asumsi 

klasik. Bagian ini harus didukung dengan referensi yang relevan. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian khususnya hasil analisis data yang 

mencakup antara lain: 

4.1 Profil subyek penelitian 

Menyajikan deskripsi tentang profil subyek atau obyek yang menjadi sampel 

penelitian, misalnya deskripsi dari aspek demografis. 

 

4.2 Deskripsi variabel 

Menyajikan deskripsi profil data dari masing-masing variabel dengan 

menggunakan tehnik-tehnik penyajian statistik deskriptif seperti tabel kelas interval, 

tabel frekuensi, dan grafik atau ukuran-ukuran pusat dan sebaran data seperti rata-

rata, varian, median, modus, deviasi standar, dan sejenisnya. Penyajian ini disertai 

interpretasi terhadap ukurtan-ukuran deskriptif yang disajikan tersebut. 

 

4.4 Hasil pengujian hipotesis 

Bagian ini menyajikan antara lain: 

1) Hasil analisis data pengujian hipotesis menggunakan tehnik analisis statistik 

yang dipilih dengan menampilkan output analisis. 

2) Interpretasi terhadap output analisis data sehingga menghasilkasn 

pernyataan yang menyimpulkan bahwa hipotesis diterima atau ditolak. 
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3) Jika penelitian tidak menggunakan sampel, interpretasi terhadap output 

analisis data untuk menghasilkan pernyataan hipotesis diterima atau ditolak 

dilakukan secara deskriptif bukan inferensif. Kesimpulan hipotesis diterima 

atau ditolak hanya didasarkan kepada nilai koefisien (parameter) hubungan 

kausal yang dihasilkan dari tehnik analisis (bukan hasil uji signifikansi) 

dengan disertai interpretasi deskriptif terkait dengan intensitas (kuat tidaknya) 

hubungan kausal antar variabel berdasarkan nilai koefisien/parameter 

tersebut. 

 

BAB V PEMBAHASAN 

Temuan hasil pengujian hipotesis sebenarnya masih lebih merupakan 

pernyataan mekanistik yang belum banyak memberikan makna temuan. Makna dari 

hasil penelitian baru bisa diberikan ketika peneliti mengkaitkannya secara kritis 

dengan tujuan dan motivasi awal yang mendorong dilakukannya penelitian yang 

bersangkutan. Mengingat motivasi dan alasan-alasan pentingnya penelitian tercermin 

dalam paparan kesenjangan penelitian (research gap) di bagian latar belakang 

masalah, maka pembahasan terhadap temuan penelitian hendaknya dilakukan 

terutama dalam konteks untuk menjawab/mengisi kesenjangan penelitian dan 

sekaligus mengkonfirmasi kontribusi spesifik penelitian yang bersumber dari 

kebaruan/keunikan penelitian. Dengan demikian bagian pembahasan akan 

memperlihatkan eksplanasi di seputar kontribusi ilmiah dari penelitian yang dilakukan 

terhadap upaya penggalian pengetahuan baru yang andal sesuai tema permasalahan 

yang diteliti. Atas dasar tersebut bagian ini menyajikan pembahasan kritis terhadap 

hasil-hasil penelitian (pengujian hipotesis) yang mencakup hal-hal berikut. 

1) Pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan telah berhasil atau gagal 

menolak hipotesis nol yang bermakna bahwa penelitian yang dilakukan telah 

berhasil atau gagal mengonfirmasi argumen teori (deduksi teoritik/kerangka 

berpikir) yang telah dibahas di bab kajian teori, yang melandasi prediksi 

hubungan kausal antar variabel yang diteleiti. Sertakan secara ringkas 

argumen teori yang dimaksud beserta referensi pendukungnya. 

2) Telaah kritis hasil pengujian hipotesis/temuan dalam konteks kebaruan 

(research gap) dari penelitian yang dilakukan dengan mengaitkan temuan 

yang dihasilkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemukakan 

bahwa dengan kebaruan yang diusung oleh penelitian yang dilakukan 

(sebutkan kebaruannya), temuan yang dihasilkan konsisten (sejalan) atau 
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berbeda dengan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya serta 

tunjukkan implikasinya terhadap upaya akumulatif eksplorasi dan 

pengembangan pengetahuan baru yang andal sesuai tema penelitian, 

sebagaimana yang telah diupayakan melalui serangkaian penelitian-

penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menampakkan kontribusi ilmiah temuan 

penelitian terhadap pengembangan pengetahuan baru yang andal sesuai 

hakekat dari penelitian (eksplanatif) itu sendiri. 

3) Pembahasan kritis terhadap hal-hal unik dan menonjol yang ditemukan 

dalam proses penelitian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari temuan 

penelitian sehingga memperkuat nilai tambah dari penelitian yang dilakukan 

dibanding penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pembahasan 

aspek ini harus didukung dengan fakta/data yang dihasilkan dari analisis data 

dan referensi yang relevan. 

4) Pembahasan/telaah kritis terhadap dampak dari keterbatasan-

keterbatasan/kendala metodologis yang dianggap penting yang terjadi dalam 

proses penelitian (jika ada) terhadap validitas (internal dan eksternal) hasil 

temuan. Pembahasan ini perlu didukung referensi yang relevan. 

5) Pembahasan kritis tentang kemungkinan ekstensifikasi dan intensifikasi 

aspek substansi maupun metodologis yang mengarah kepada rekomendasi 

untuk penelitian lebih lanjut dalam rangka menggali dan mengeksplor 

pengetahuan baru yang andal sesuai tema permasalahan yang diteliti. 

Pembahasan aspek ini harus didukung referensi yang relevan. 

6) Dalam hal penelitian gagal menolak hipotesis nol atau gagal mengonfirmasi 

argumen teori yang diuji, lakukan pembahasan (analisis) secara kritis 

kemungkinan-kemungkinan yang diduga menjadi penyebabnya. Ada 

beberapa kemungkinan yang bisa dikembangkan sebagai bahan 

analisis/pembahasan penyebab penelitian gagal menolak hipotesis nol, yaitu: 

◼ Kesalahan dalam spesifikasi model hubungan kausal antar variabel 

(model misspecification). Kerangka berpikir yang salah menyebabkan 

pemilihan/penempatan variabel dalam konteks hubungan kausal bisa 

salah, sehingga berujung hipotesis penelitian tidak terbukti. 

◼ Rancangan atau pemilihan aspek-aspek metodologis yang kurang 

tepat, misalnya terkait dengan aspek pengukuran variabel (indikator 

dan instrumen pengukuran), pengumpulan data (sumber dan jenis 

data), sampling (tehnik dan ukuran sampel), dan tehnik analisis data. 



 

11 

Pembahasan pada poin 6) ini harus didukung referensi dan data atau bukti 

yang mengindikasikan dugaan tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

6.1 Simpulan 

Simpulan penelitian menyajikan kesimpulan hasil temuan penelitian sesuai 

tujuan penelitian dan sekaligus implikasi dari temuan yang bersifat linier terutama 

dengan manfaat teoritis dan juga jika ada terhadap manfaat praktis. 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian (Jika Ada) 

Keterbatasan penelitian menyajikan kendala atau keterbatasan terutama 

terkait aspek metodologis yang ditemui selama proses penelitian berlangsung yang 

dianggap memiliki dampak penting terhadap validitas temuan. Keterbatasan bukan 

batasan ruang lingkup penelitian yang secara sengaja telah ditetapkan oleh peneliti 

sebelum pelaksanaan penelitian. 

 

6.3 Saran 

Bagian ini menyajikan saran atau rekomendasi bagi penelitian lanjut 

berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah diidentifikasi dan dibahas 

sebelumnya dan saran praktis sesuai manfaat praktis penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

◼ Penulisan daftar pustaka merujuk kepada ketentuan PPKI – UM. 

◼ Gunakan software reference manager (Mendeley, Endnote atau 

Zotero) untuk mempermudah penulisan dan pelacakan referensi. 

 

LAMPIRAN 

Beberapa dokumen pokok yang harus disertakan dalam skripsi sebagai lampiran 

antara lain: 

1) Instrumen penelitian yang digunakan 

2) Output otentik analisis data yang dihasilkan dari software yang digunakan. 

3) Surat ijin penelitian 

4) Data penelitian yang sudah diolah (jika memungkinkan) 

 

Catatan 

1. Sumber rujukan minimal 20 artikel jurnal internasional bereputasi.  
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2. Sumber rujukan minimal 80% berasal dari artikel yang diterbitkan 10 tahun terakhir. 

3. Sumber rujukan dari buku maksimal 20% dari total rujukan. 

4. Kutipan langsung maksimal 10% dari total kutipan. 

5. Toleransi similiaritas maksimal 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

PANDUAN PENULISAN SKRIPSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Penelitian dan pengembangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menghasilkan output atau produk pengembangan yang langsung bisa 

dimanfaatkan untuk memperbaiki efektifitas/efisiensi praktik-praktik operasional dalam 

kehidupan sehari-hari. Produk yang dimaksud bisa berupa alat bantu yang bersifat 

fisik, model atau cara-cara sistematis untuk melaksanakan sesuatu, software, 

kebijakan, dan sejenisnya. Atas dasar ini, skripsi yang berasal dari hasil penelitian 

pengembangan disusun/ditulis dengan rambu-rambu sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah menyajikan antara lain: 

1) Konteks penelitian & pengembangan terkait dengan masalah yang hendak 

dipecahkan misalnya dengan memaparkan secara ringkas konteks pentingnya 

permasalahan yang akan diteliti/dipecahkan dari perspektif konseptual/ teoritik 

dan praktis. 

2) Identifikasi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata (riil) dengan kondisi 

ideal yang diharapkan serta dampak yang ditimbulkan dari kesenjangan 

tersebut terhadap praktik-praktik operasional sehari-hari pada bidang yang 

menjadi fokus penelitian. 

3) Identifikasi alternatif pemecahan untuk mengatasi kesenjangan yang berujung 

kepada kebutuhan akan produk pengembangan sebagai alternatif solusi. 

Kemukakan secara ringkas bahwa alternatif produk pengembangan yang 

diusulkan memang relevan sebagai pilihan solusi dengan didukung justifikasi 

referensi baik dari perspektif konseptual teoritik maupun empiris. 

4) Latar belakang masalah disajikan maksimal 800 kata 

 

1.2 Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Bagian ini menyatakan tujuan penelitian & pengembangan yang akan 

dilakukan yaitu mengembangkan dan menghasilkan produk dengan spesifikasi 

tertentu yang diharapkan menjadi kelebihan dari produk tersebut dalam mengisi 

kesenjangan praktis yang telah diidentifikasi pada latar belakang masalah. 
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1.3 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang 

spesifikasi dan karaketristik produk yang akan dikembangkan. Karakteristik produk 

mencakup atribut atau ciri-ciri utama produk yang mendukung efektifitas dan 

kemanfaatan produk dalam menyelesaikan masalah kesenjangan yang ditetapkan. 

 

1.4 Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Bagian ini memaparkan urgensi dari upaya pengembangan produk melalui 

penelitian yang dilakukan terutama menjelaskan mengapa masalah yang ada perlu 

dan mendesak untuk dipecahkan melalui pemanfaatan produk yang dikembangkan. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Bagian ini memaparkan tentang: 

1) Kerangka konseptual/teoritik yang menjadi landasan bagi pengembangan 

produk. Kerangka konseptual ini memberikan justifikasi teoritik/konseptual 

tentang relevansi produk yang dikembangkan terhadap konteks 

permasalahan yang akan dipecahkan. 

2) Tinjauan konseptual dari produk yang akan dikembangkan yaitu menjelaskan 

secara konseptual tentang apa, bagaimana, dan mengapa dari produk yang 

bersangkutan. 

3) Hasil-hasil penelitian atau bukti-bukti empiris sebelumnya yang 

mengindikasikan efektifitas dan kemanfaatan atau bahkan keterbatasan (jika 

ada) atas produk yang kurang lebih memiliki tema sejenis yang 

dikembangkan sebelumnya dalam konteks permasalahan yang terkait. Hasil-

hasil temuan sebelumnya bermanfaat sebagai referensi dan masukan bagi 

pengembangan produk dengan spesifikasi tertentu. 

4) Kajian teori disajikan 1.000 sampai dengan 1.500 kata 

 

BAB III METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN  

3.1 Model Penelitian & Pengembangan 

Bagian ini menyajikan jenis model penelitian pengembangan yang diacu 

beserta penjelasan singkat struktur tahapan penelitian dan pengembangan dari 
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model tersebut. Sertakan juga justifikasi (rasional) mengapa dipilih model yang 

bersangkutan yang digunakan. 

3.2 Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur penelitian pengembangan mencakup langkah-langkah prosedural 

yang ditempuh oleh peneliti sesuai model penelitian pengembangan yang diacu mulai 

dari tahapan kegiatan awal penelitian sampai dengan dihasilkannya produk yang 

ditargetkan. Pada bagian ini, setiap tahapan dijelaskan secara detail yang mencakup 

antara lain: 

1. Penjelasan tentang tujuan dari tahapan kegiatan yang bersangkutan. 

2. Penjelasan tentang hasil/output yang diharapkan dari tahapan kegiatan 

tersebut dan sebutkan juga manfaat atau kegunaan dari output yang 

dihasilkan terhadap pengembangan produk yang ditargetkan. 

3. Penjelasan tentang rancangan prosedur atau metodologi yang digunakan 

untuk melaksanakan tahapan kegiatan tersebut guna mencapai tujuan/hasil 

dari tahapan tersebut. 

Untuk memberikan ilustrasi tentang detail informasi yang harus disajikan pada bagian 

prosedur penelitian dan pengembangan sebagaimana digariskan pada poin 1) – 3) di 

atas kita gunakan kerangka dasar prosedur penelitian pengembangan berikut. Pada 

dasarnya tahapan-tahapan kegiatan dalam penelitian pengembangan, apapun jenis 

referensi model penelitian pengembangan yang digunakan/diacu, biasanya 

mencakup empat tahapan kegiatan utama/pokok pengembangan. Pertama, penelitian 

pendahuluan (preliminary research) dalam rangka pengumpulan informasi/data 

(information collecting) awal. Kedua, pengembangan rancangan/desain awal produk 

berdasarkan analisis data/informasi yg diperoleh dari tahap penelitian pendahuluan. 

Ketiga, uji coba produk untuk memperoleh informasi empiris tentang kinerja produk 

dari sisi efektifitas/daya guna produk sesuai spesifikasi peruntukannya. Keempat, 

penyempurnaan produk berdasarkan hasil tahapan kegiatan uji coba sehingga 

dihasilkan desain produk final yang siap disosialisasikan/diimplementasikan. Literatur 

model-model penelitian pengembangan yang ada biasanya merupakan variasi atau 

pengembangan dari empat tahapan kegiatan pokok tersebut. Kerangka prosedur 

empat tahap tersebut disajikan disini hanya untuk kepentingan ilustrasi. Dalam 

penelitian yang sebenarnya, prosedur/tahapan penelitian disesuaikan dengan model 

penelitian pengembangan yang digunakan (yang diacu). 
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Dengan contoh empat tahapan penelitian pengembangan tersebut, informasi 

yang harus disajikan pada masing-masing tahapan sebagai berikut. 

a. Penelitian pendahuluan (preliminary research) 

1) Jelaskan tujuan yang ingin dicapai dari tahap penelitian pendahuluan 

tersebut. Biasanya tujuan dari tahapan ini untuk mengumpulkan informasi 

empiris dalam rangka analisis kebutuhan (need assessment). 

2) Jelaskan jenis informasi/data empiris apa saja yang akan dikumpulkan 

dan jelaskan manfaat (untuk apa) informasi/data tersebut dalam rangka 

pengembangan produk yang ditargetkan. 

3) Jelaskan tehnik pengumpulan data yang akan digunakan untuk 

memperoleh informasi/data empiris tersebut (misalnya: kuesioner, 

wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan sebagainya) berserta 

instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. 

4) Jelaskan tehnik analisis data yang akan digunakan (misalnya dengan 

tehnik-tehnik statistik deskriptif atau analisis kualitatif) 

5) Jelaskan output/hasil akhir yang ingin dihasilkan dari tahapan penelitian 

pendahuluan ini. Misalnya berupa data yang teranalisis yang 

menggambarkan peta need assessment sebagai dasar (masukan) guna 

pengembangan draft desain produk. 

b. Pengembangan desain produk 

1) Jelaskan tujuan yang ingin dicapai dari tahap pengembangan desain 

produk ini. Biasanya tahapan ini bertujuan mengembangkan draft desain 

awal dari produk yang akan dikembangkan sesuai spesifikasi produk 

yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

2) Jelaskan prosedur atau tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan dalam 

rangka pengembangan draft desain awal produk, misalnya: 

a) Pengembangan draftt desain awal berdasarkan hasil analisis data 

(need assessment) yang dihasilkan pada tahap penelitian 

pendahuluan. 

b) Validasi draftt desain awal produk, misalnya validasi ahli atau juga 

melibatkan validasi oleh calon pengguna (user). 

Terkait dengan validasi ini, jelaskan: 

◼ aspek-aspek dari produk yang akan divalidasi. 
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◼ sebutkan para validator (termasuk kualifikasinya) yang diminta 

untuk memvalidasi desain awal produk. 

◼ sajikan instrumen validasi yang akan digunakan dan bagaimana 

analisis yang akan digunakan terhadap data hasil validasi. 

3) Jelaskan kegiatan penyempurnaan draft desain awal produk yang akan 

dilakukan berdasarkan hasil validasi sehingga dihasilkan desain awal 

produk yang siap diuji lapangan. 

4) Jelaskan output yang ditargetkan dari tahapan ini yang akan menjadi 

masukan bagi tahapan berikutnya. 

c. Uji coba produk 

1) Jelaskan tujuan tahapan uji coba produk. Biasanya tujuan uji coba 

lapangan dari produk adalah untuk memperoleh informasi empiris 

tentang kinerja/efektifitas produk sesuai tujuan peruntukannya dalam 

setting lapangan dimana produk akan diimplementasikan. 

2) Jelaskan kriteria/indikator-indikator yang akan digunakan untuk menilai 

kinerja/efektifitas produk. 

3) Jelaskan desain uji coba yang akan digunakan, misalnya bisa dengan 

desain eksperimen atau yang lain misalnya desain penelitian tindakan 

(action research).  

Jika yang digunakan desain eksperimen, maka jelaskan hal berikut: 

◼ Jenis desain eksperimen yang akan digunakan, misalnya dengan 

menggunakan desain kelompok kontrol - kelompok eksperimen, 

atau yang lainnya dan jelaskan rasional pemilihan jenis desain 

tersebut. 

◼ Jelaskan jenis perlakuan (treatment) yang akan dilakukan pada 

kelompok eksperimen dan juga pada kelompok kontrol. 

◼ Subyek eksperimen yang akan digunakan sebagai subyek uji coba 

(sesuai prinsip-prinsip sampling). 

◼ Jenis data yang hendak diperoleh dalam uji coba, sesuaikan 

dengan indikator kinerja produk yang digunakan. 

◼ Tehnik dan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. 

◼ Tehnik analisis data (teknik statistik) yang akan digunakan untuk 

menghasilkan kesimpulan tentang efektifitas produk sesuai 

indikator-indikator yang digunakan. Bisa menggunakan prinsip-

prinsip statistik pengujian hipotesis. 



 

18 

 

 

Jika yang digunakan desain penelitian tindakan, jelaskan hal berikut: 

◼ Jelaskan tindakan (action) yang akan dilakukan pada subyek 

uji coba. Subyek yang dilibatkan dalam tindakan uji coba. 

◼ Jenis data yang hendak diperoleh dari hasil tindakan uji coba, 

sesuaikan dengan indikator kinerja produk yang digunakan. 

◼ Teknik dan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. 

◼ Teknik analisis data (teknik kuantitatif atau kualitatif)) yang akan 

digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tentang efektifitas 

produk sesuai indikator-indikator yang digunakan. Bisa 

menggunakan prinsip-prinsip statistik pengujian hipotesis. 

4) Jelaskan output/hasil yang ditargetkan dari tahapan uji lapangan atas 

desain produk yang dikembangkan 

d. Penyempurnaan/revisi produk 

1) Jelaskan tujuan dari tahapan penyempurnaan produk. Tahapan ini 

biasanya bertujuan untuk menyempurnakan atau merevisi desain produk 

berdasarkan hasil tahapan kegiatan uji coba lapangan sehingga 

dihasilkan desain produk final yang siap disosialisasikan/ 

diimplementasikan. 

2) Jelaskan output/hasil akhir dari tahapan kegiatan penyempurnaan atau 

revisi produk pasca uji coba lapangan ini. 

 

BAB IV HASIL 

Hasil akhir dari produk penelitian pengembangan tidak terlepas dari seluruh 

proses tahapan kegiatan yang dilakukan dan hasil-hasilnya sesuai model penelitian 

pengembangan yang diacu. Atas dasar ini, bagian (bab) ini menyajikan hasil-hasil 

dari setiap tahapan sesuai target output dari masing-masing tahapan kegitan 

pengembangan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya (Bab III). Dengan 

mengacu pada ilustrasi empat tahap kegiatan penelitian pengembangan di atas, 

penyajian hasil dilakukan untuk setiap tahapan sebagai berikut. (Catatan: dalam 

penelitian yang sebenarnya, tahapan penelitian disesuaikan dengan model penelitian 

pengembangan yang digunakan (yang diacu). 

a. Hasil penelitian pendahuluan (preliminary research) 
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Pada bagian ini sajikan data/informasi empiris apa saja yang sudah diperoleh. 

Data yang disajikan di bagian ini adalah data/informasi hasil analisis data 

yang menggambarkan analisis kebutuhan (need assessment), yang relevan 

dan yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan desain awal produk. 

b. Hasil pengembangan desain produk 

1) Sajikan draftt desain awal produk yang sudah dihasilkan dan telah 

tervalidasi (bisa dilampirkan). Selanjutnya jelaskan mengapa produk 

didesain seperti tersebut berdasarkan (dengan memperhatikan) hasil 

analisis data pada poin a) dan tinjauan/landasan konseptual produk yang 

disajikan pada Bab 2. Penjelasan tersebut dilakukan untuk setiap bagian/ 

komponen produk. Sebagai contoh, untuk produk pengembangan 

misalnya berupa rancangan pembelajaran akuntansi dengan pendekatan 

saintifik, maka jelaskan mengapa tujuan pembelajaran, metode, materi, 

sumber belajar, kegiatan belajar, evaluasi, dan perangkat kelengkapan 

pembelajaran dirancang sedemikian rupa seperti yang tertuang pada 

draft rancangan pembelajaran yang dikembangkan. Sebagai contoh, 

diperoleh data bahwa siswa kelas 3 SMA yang diteliti memiliki 

kemampuan Bahasa Inggris yang memadai. Dengan data tersebut maka 

rancangan pembelajaran di kelas tersebut akan didesain sedemikian 

rupa yang memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada siswa untuk 

menggunakan sumber belajar (asing atau lokal) sesuai pilihan mereka 

(tidak ditentukan oleh guru). 

 

Paparan pada bagian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rancangan 

produk yang dihasilkan telah dikembangkan secara rasional berdasarkan 

analisis kebutuhan dan landasan konseptual produk. 

 

Catatan: ada bagian-bagian produk yang dikembangkan hanya 

berdasarkan data empiris hasil analisis kebutuhan, ada bagian produk 

yang diformulasikan hanya berdasarkan aspek konseptual produk, dan 

ada kemungkinan juga bagian produk yang dikembangkan berdasarkan 

gabungan data empiris dan aspek konseptual produk. 

 

Penyajian bagian ini dalam bentuk tabel akan lebih mudah dibaca. 
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2) Sajikan hasil validasi untuk menunjukkan bahwa desain awal (draftt) 

rancangan produk telah divalidasi dan disempurnakan secara cermat 

sehingga siap diujicoba lapangan. Struktur sajian bagian ini sebagai 

berikut. 

 

◼ Sajikan data hasil validasi berupa penilaian (yang sudah dianalisis) 

dan masukan dari validator. 

◼ Jelaskan tindak lanjut terhadap masukan dari validator dalam bentuk 

revisi draft produk. Dalam hal ini, tunjukkan konstruksi (tampilan) 

bagian draft produk sebelum direvisi, tunjukkan masukan dari 

validator terkait dengan bagian tersebut, dan tunjukkan pula 

konstruksi (tampilan) bagian dari draft produk tersebut yang sudah 

direvisi. Penyajian hasil validasi dalam bentuk tabel akan lebih 

mudah dibaca. 

c. Hasil Uji coba produk 

Bagian ini bertujuan untuk memaparkan hasil proses ujicoba lapangan sesuai 

desain dan metodologi yang digunakan, untuk memperkuat aspek ilmiah dari 

produk yang dikembangkan. Bagian ini dapat disajikan dengan struktur sajian 

sebagai berikut: 

1) Sajikan secara ringkas proses pelaksanaan uji coba produk di lapangan, 

kemukakan hal-hal yang mendukung dan hal-hal yang menjadi kendala 

dalam proses pelaksanaan uji coba lapangan. 

2) Sajikan hasil analisis data yang diperoleh dari uji coba lapangan sesuai 

metodologi dan jenis data yang digunakan. 

3) Sajikan kesimpulan hasil analisis data untuk menunjukkan bukti empiris 

atas kinerja/efektifitas produk. Jika desain uji coba menggunakan desain 

eksperimen maka ada dua kemungkinan hasil yang diperoleh, yaitu 

produk terbukti efektif (hipotesis nol ditolak) atau produk terbukti tidak 

efektif (hipotesis nol gagal ditolak). 

4) Jika uji coba dilakukan dengan desain penelitian tindakan, jelaskan 

proses pelaksanaan uji coba pada setiap siklus yang dilakukan dan 

sajikan proses perbaikan/ revisi produk yang dilakukan sebagai hasil uji 

coba pada setiap siklus. 

d. Penyempurnaan/revisi produk 
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Uji coba lapangan dengan desain eksperimen pada dasarnya hanya untuk 

mengkonfirmasi apakah rancangan produk terbukti efektif atau tidak melalui 

prinsip-prinsip pengujian hipotesis. Walaupun hasil uji coba membuktikan 

produk efektif, namun dimungkinkan berdasarkan data yang digali oleh 

peneliti misalnya melalui pengamatan selama proses eksperimentasi, peneliti 

melakukan penyempurnaan terhadap bagian-bagian tertentu dari produk 

pasca uji coba sehingga menjadi produk final yang lebih sempurna dan siap 

disosialisasikan atau diimplementasikan. Atas dasar ini, pada bagian ini 

disajikan sebagai berikut: 

1) Penjelasan tentang bagaimana proses penyempurnaan/revisi dengan 

menunjukkan konstruksi (tampilan) dari bagian produk yang akan direvisi, 

alasan direvisi dan data/bukti yang dijadikan dasar revisi, dan konstruksi 

bagian produk setelah direvisi. Jika ada beberapa item revisi maka 

penyajian dalam bentuk tabel akan lebih mudah dibaca. 

2) Produk final (setelah disempurnakan/direvisi) yang dihasilkan (bisa 

dilampirkan). 

 

Catatan: Bagaimana jika hasil uji coba dengan desain eksperimen 

membuktikan produk tidak efektif. 

 

Walaupun tujuan penelitian pengembangan yang sebenarnya adalah 

mengembangkan dan menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang 

diharapkan dan yang efektif menyelesaikan masalah atau mengisi 

kesenjangan yang ada, namun dimungkinkan hasil uji coba dengan desain 

eksperimen membuktikan misalnya produk tidak efektif. 

 

Untuk karya akademik setingkat skripsi ada beberapa alternatif (skenario) 

menyikapi status hasil/temuan penelitian pengembangan yang demikian. 

1) Disikapi sebagai hasil akhir penelitian dengan status produk yang 

dihasilkan tidak terbukti efektif. 

2) Dilakukan penyempurnaan/revisi yang lebih mendasar dan dilakukan uji 

coba lapangan lagi sebagai bagian dari proses yang tak terpisahkan dari 

penelitian pengembangan yang dilakukan. Skenario ini sebenarnya mirip 

dengan uji lapangan dengan desain penelitian tindakan. 
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Sementara ujicoba menggunakan desain penelitian tindakan, walaupun 

prosesnya lebih rumit, dapat diarahkan untuk menghasilkan produk final 

yang efektif sesuai tujuan pengembangan. 

BAB V PEMBAHASAN PRODUK DAN SARAN 

5.1 Pembahasan Produk yang Dihasilkan 

Sebagai temuan ilmiah, produk yang dihasilkan perlu dibahas/direview 

secara kritis agar keberadaan produk sebagai temuan ilmiah (apapun hasil akhirnya) 

bisa dipahami dan disikapi secara obyektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pembahasan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut: 

1) Awali pembahasan dengan pernyataan misalnya bahwa penelitian 

pengembangan ini telah menghasilkan produk (sebutkan spesifikasi ringkas 

dari produk yang dihasilkan) melalui tahapan-tahapan sesuai metodologi yang 

digunakan berdasarkan model penelitian pengembangan (sebutkan jenis model 

yang diacu). 

2) Jelaskan secara kritis tentang sejauh mana efektifitas dari produk dan 

kelebihan-kelebihan dari produk tersebut baik dari perspektif konseptual teoritik 

(yang dibahas pada Bab 2) maupun empiris (hasil-hasil penelitian sebelumnya, 

need assessment, validasi, dan hasil uji coba lapangan). Jika mungkin sertakan 

penjelasan komparatif singkat dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan 

oleh penelitian pengembangan sebelumnya. 

3) Bahas secara kritis keterbatasan produk jika ada serta kendala-kendala yang 

dihadapi dalam proses penelitian dan jelaskan apa dampak dari keterbatasan 

dan kendala-kendala tersebut terhadap hasil akhir produk (misalnya terhadap 

efektifitas produk). 

4) Jelaskan secara kritis bagaimana peluang pemanfaatan atau implementasi dari 

produk yang dihasilkan agar efektif sesuai yang diharapkan. Misalnya 

permasalahan yang perlu diantisipasi yang mungkin timbul dalam 

implementasi, persyaratan-persyaratan implementasi produk yang perlu 

disiapkan, dan lainnya yang relevan. 

5) Bahas juga kemungkinan pengembangan produk sejenis misalnya dengan 

spesifikasi yang berbeda, pemanfaatan dalam konteks yang berbeda, 

pengkolaborasian produk yang dihasilkan dengan produk 

pengembanganlainnya, dan inovasi lainnya yang relevan dengan produk yang 

dihasilkan. Pembahasan produk yang dihasilkan jika hasil uji coba lapangan 
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dengan desain eksperimen membuktikan produk tidak efektif, dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

a) Awali pembahasan dengan pernyataan misalnya bahwa penelitian 

pengembangan ini telah menghasilkan produk (sebutkan spesifikasi 

ringkas dari produk yang dihasilkan) melalui tahapan-tahapan sesuai 

metodologi yang digunakan berdasarkan model penelitian 

pengembangan (sebutkan jenis model yang diacu) dengan hasil uji coba 

lapangan yang membuktikan kinerja produk tidak sesuai yang diharapkan 

(tidak efektif). 

b) Sajikan analisis/telaah kritis terhadap dugaan-dugaan faktor penyebab 

sehingga produk yang dihasilkan “gagal” berfungsi sesuai yang 

diharapkan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa dikembangkan 

sebagai bahan analisis/pembahasan terhadap penyebab tidak efektifnya 

produk yang dihasilkan. 

◼ Desain   konseptual   produk   salah   diformulasikan/dispesifikasi   

(product misspecification) yang disebabkan pemilihan landasan 

konseptual yang kurang relevan dengan permasalahan yang ingin 

dipecahkan. Dengan demikian telah terjadi salah rancang secara 

konseptual terhadap desain produk. 

◼ Terjadi kesalahan dalam analisis kebutuhan (need assessment) 

misalnya karena data/informasi empiris yang dihasilkan pada tahap 

penelitian pendahuluan tidak relevan dengan yang sebenarnya 

dibutuhkan atau pemaknaan data/informasi empiris tersebut yang 

kurang tepat sehingga salah memanfaatkannya/menghubungkannya 

dengan desain/rancangan produk. 

◼ Desain uji coba atau adanya bagian-bagian dari metodologi uji coba 

lapangan yang dipilih yang kurang tepat atau adanya kendala-

kendala lapangan dalam proses pelaksanaan uji coba lapangan yang 

mengganggu akurasi dari proses uji coba. 

◼ Dan faktor-faktor lain yang tidak disebutkan di sini. 

c) Sajikan pembahasan terhadap alternatif-alternatif perbaikan terhadap 

desain produk berdasarkan hasil analisis kritis pada poin 2) termasuk 

kemungkinan perlunya penelitian pengembangan lanjut sebagai tindak 

lanjut terhadap alternatif perbaikan yang direkomendasikan dalam rangka 

menghasilkan produk yang diharapkan. Penelitian lanjut ini dimungkinkan 
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hanya difokuskan kepada tahapan uji coba lapangan dan 

penyempurnaan produk sehingga menjadi produk final yang diharapkan. 

 

 

5.2 Saran 

Saran yang disajikan harus didasarkan kepada hasil-hasil penelitian yang 

diperoleh dan terutama bersumber dari substansi yang sudah dibahas pada poin 5.1. 

Saran terkait penelitian dan pengembangan bisa diarahkan kepada tiga hal, yaitu 

saran untuk pemanfaatan produk, saran untuk diseminasi produk kesasaran yang 

lebih luas dan saran untuk pengembangan produk lebih lanjut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Penulisan daftar pustaka mengacu kepada PPKI – UM. 

2. Gunakan Reference Manager, seperti Mendeley, Endnote atau Zotero untuk 

membantu penulisan dan pelacakan referensi. 

3. Sumber rujukan minimal 10 artikel dari jurnal internasional. 

 

LAMPIRAN 

Beberapa dokumen pokok yang harus disertakan dalam skripsi hasil 

penelitian pengembangan sebagai lampiran antara lain: 

1. Draft rancangan awal produk sebelum validasi 

2. Draft rancangan produk setelah validasi (jika rancangan awal 

mengalami revisi dari validasi cukup signifikan) 

3. Rancangan produk final (setelah direvisi pasca uji coba) 

4. Ouput analisis data 

5. Data hasil uji coba (jika memungkinkan). 

6. Dan lainnya yang dianggap penting 

 

Catatan 

1. Sumber rujukan minimal 20 artikel jurnal internasional bereputasi.  

2. Sumber rujukan minimal 80% berasal dari artikel yang diterbitkan 10 tahun 

terakhir. 

3. Sumber rujukan dari buku maksimal 20% dari total rujukan. 

4. Kutipan langsung maksimal 10% dari total kutipan. 

5. Toleransi similiaritas maksimal 20 
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PANDUAN PENULISAN SKRIPSI PENDEKATAN KUALITATIF 

 

Penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna yang tidak di ukur 

secara eksperimental baik dalam hal kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. 

Peneliti kualitatif menekankan sifat realitas yang dikonstruksi secara sosial, hubungan 

yang intim antara peneliti dengan apa yang dipelajari beserta masalah penelitian yang 

membentuk investigasi, observadi dan pengamatan. Peneliti kualitatif menekankan 

sifat penyelidikan yang sarat nilai. Penelitian ini mencari jawaban atas pertanyaan 

yang menekankan pada bagaimana pengalaman diciptakan dan diberi makna. 

 

Judul Penelitian 

Judul merupakan aspek yang sangat penting dalam mengidentifikasi proyek 

penelitian. 

1. Judul merefleksikan ide utama atau gagasan studi. 

2. Judul yang baik disajikan dalam kalimat yang singkat dan menggambarkan isi 

dan/atau tujuan penelitian. 

3. Melalui judul pembaca sebaiknya mendapatkan gambaran apakah jenis penelitian 

kuantitatif, kualitatif atau mix method 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan memberikan wawasan terkait arah penelitian yang 

dilakukan. Melalui pendahuluan, pembaca mengetahui konteks atau latar belakang 

penelitian, fokus dan manfaat penelitian. 

1.1  Latar Belakang Masalah 

a. Latar belakang mengidentifikasi dan menjelaskan masalah penelitian yang 

mengacu pada fenomena baik literatur maupun realitas sosial 

b. Informasi yang disajikan menunjukkan akar masalah, ruang lingkup dan sejauh 

mana penelitian sebelumnya telah berhasil menginvestigasi masalah tersebut. 

Tahap ini juga menyajikan kesenjangan yang coba diatasi pada penelitian. 

c. Latar belakang mampu menjelaskan topik dan masalah penelitian. Oleh 

karena itu seberapa jelas pembaca memahami masalah tersebut bergantung 

pada kedalaman informasi yang disajikan. Hal ini menuntut mahasiswa 

memahami masalah penelitian agar informasi yang disajikan komprehensif dan 
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mendalam. Latar belakang maksimal 7 halaman namun eksploratif, detail dan 

mendalam. 

d. Motivasi penelitian sangat penting dalam penelitian khususnya membantu 

mengartikulasikan pentingnya penelitian yang diusulkan. Motivasi penelitian 

perlu diuraikan pada latar belakang untuk memberikan justifikasi penelitian 

mengapa masalah tertentu layak dan kuat untuk diangkat dalam penelitian. 

e. Latar belakang masalah disajikan maksimal 1.500 kata 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah komponen penting dari penelitian yang diusulkan. 

Disajikan dalam bentuk pertanyaan yang singkat namun informatif tentang bidang yang 

menjadi perhatian, kondisi yang harus diperbaiki dan kesulitan yang perlu 

mendapatkan pemecahan. dan masalah yang ditemukan dari observasi awal atau 

praktik, literatur ilmiah dan perdebatan teori. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

harus didukung oleh alasan-alasan mengapa masalah tersebut yang diangkat dalam 

penelitian. Alasan tersebut harus dikemukakan secara jelas, sesuai dengan sifat 

penelitian kualitatif yang holistik, induktif, dan naturalistic yang berarti dekat sekali 

dengan gejala yang diteliti. Bahkan melalui pertanyaan penelitian, pembaca mampu 

menduga metode penelitian yang akan dipergunakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

diajukan setelah diadakan studi pendahuluan di lapangan, litelatur ilmiah dan atau 

perdebatan teori. Tujuan dari rumusan masalah adalah untuk: 

1. Memberikan pemahaman kepada pembaca terkait pentingnya topik yang 

sedang dipelajari. 

2. Melalui rumusan masalah pembaca mendapat gambaran masalah pada 

konteks tertentu yang diteliti. 

3. Melalui rumusan masalah, pembaca mendapatkan gambaran apa yang 

mungkin diperlukan untuk melakukan studi. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian turut andil dalam menentukan kualitas atau mutu penelitian. 

Oleh karena itu djelaskan pula kontribusi baik teoritis, praktis, dan kontribusi lain 

sepanjang relevan. Uraian pada bagian manfaat penelitian berisi alasan kelayakan 

atas masalah yang diteliti. Diharapkan melalui manfaat penelitian dapat disimpulkan 

bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan 

hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam 

penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian 

berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan 

terhadap keberlakukan teori yang digunakan. Sementara pada penelitian kualitatif, 

peneliti bertolak pada data, memanfaatkan Teori untuk memperkaya dalam proses 

menjawab pertanyaan penelitian di pembahasan, teori juga dipergunakan sebagai 

lensa untuk memeriksa data-data peneltian dan akhir dari penelitian kualitatif 

menghasilkan kerangka konseptual yang dicabut dari fenomena. 

 

2.2  Penelitian Terdaahulu 

Memiliki minimal 10 jurnal internasional untuk mendukung fokus dan ruang 

lingkup penelitian. Jurnal tersebut tidak harus termasuk jurnal peringkat atas karena 

bukan peringkat jurnal yang menjadi parameter utama namun akumulasi ilmu 

pengetahuan yang terbangun dari proses analisis jurnal-jurnal terdahulu. Kajian teori 

disajikan maksimal 1.000 sd 1.500 kata. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III menjelaskan mengenai bagaimana menentukan metodologi, metode 

pengumpulan data, dan pendekatan analisis data detail dalam proses pengambilan 

informan. Bagian ini menjelaskan proses kredibilitas dan kepercayaan penelitian 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa 

pendekatan ini digunakan. Selain itu juga dikemukakan orientasi teoretis yaitu 

landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala dan jenis penelitian yang 

digunakan apakah etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, 

partisipatoris, penelitian tindakan atau penelitian kelas, fenomenologis, interaksi 

simbolis, kebudayaan, etnometodologis atau kritik seni (hermeneutika). 
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3.2 Kehadiran Peneliti 

Dalam bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi 

fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena 

itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. 

Kehadiran peneliti ini harus dilukiskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu 

dijelaskan, apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau 

pengamat penuh. Di samping itu, perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Uraian lokasi penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan 

memilih lokasi serta bagaimana peneliti memasuki lokasi tersebut. Lokasi hendaknya 

diuraikan secara jelas, misalnya letak geografis, bangunan fisik (jika perlu disertakan 

lokasi), struktur organisasi, program, dan suasana sehari-hari. Pemilihan lokasi harus 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian 

dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan 

hal-hal yang bermakna dan baru. Peneliti kurang tepat jika mengutarakan alasan-

alasan seperti dekat dengan rumah peneliti, peneliti pernah bekerja di situ, atau 

peneliti telah mengenal orang-orang kunci. 

 

3.4 Data dan Konteks Penelitain 

Data dalam peneltian kualitatif dipergunakan untuk mengeksplorasi konteks 

penelitian dalam hal ini realitas. Penelitian kualitatif menciptakan berbagai jenis 

pengetahuan melalui upaya memahami konstruksi realitas dalam konteks penelitian. 

Data berupa informasi yang bersumber dari apa yang dipahami oleh informan dan 

selanjutnya dimaknai oleh penelti untuk disajikan dalam struktur sajian bahasa. Proses 

ini dilakukan dengan berhati-hati agar minim unsur-unsur subyektifitasnya. Tahap ini 

menjelaskan sumber data dan analisis data sesuai dengan metode yang dipilih. 

1. Sumber Data 

Pada bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, dan teknik penjaringan 

data dengan keterangan yang memadai. Uraian tersebut meliputi data apa saja 

yang dikumpulkan, bagaimana karateristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan 
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informan peneliti, bagaimana ciri-ciri subjek dan informan itu, dan dengan cara 

bagaimana data dijaring, sehingga kredibilitasnya dapat dijamin. Misalnya, data 

dijaring dari informan yang dipilih dengan teknik bola salju (snowball sampling). 

Istilah pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif harus digunakan 

dengan penuh kehati-hatian. Dalam penelitian kualitatif, tujuan pengambilan 

sampel adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, bukan untuk 

melakukan rampatan (generalisasi). Pengambilan sampel dikenakan pada situasi, 

subyek, informan dan waktu. 

 

2. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, 

misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Terdapat 

dua dimensi rekaman data: fidelitas dan struktur. Fidelitas mengandung arti sejauh 

mana bukti nyata dari lapangan disajikan (rekaman audio atau video memiliki 

fidelitas tinggi, sedangkan catatan lapangan memiliki fidelitas kurang). Dimensi 

struktur menjelaskan sejauh mana wawancara dan observasi dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur. Hal-hal yang menyangkut jenis rekaman, format 

ringkasan rekaman data, dan prosedur perekaman diuraikan pada bagian ini. 

Selain itu, dikemukakan cara-cara untuk memastikan keabsahan data dengan 

triangulasi dan waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data. 

 

3. Analisis Data 

Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan 

secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan 

pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, 

pengungkapan hal yang penting dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, 

dengan teknik-teknik misalnya analisis domain, analisis taksonomis, analisis 

komponensial, dan analisis tema. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan 

statistik nonparametrik, logika, etika, dan estetika. Dalam uraian tentang analisis 

data ini sebaiknya diberikan contoh yang operasional, misalnya matriks dan logika. 

 

4. Pengecekan Keabsahan Temuan 
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Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh 

keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, perlu 

diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran 

peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (menggunakan 

beberapa sumber, metode, peneliti dan teori), pembahasan sejawat, analisis kasus 

negatif, pelacakan kesesuaian hasil dan pengecekan anggota. Selanjutnya, perlu 

dilakukan pengecekan dapat-tidaknya temuan ditransfer ke latar lain 

(transferability), ketergantungan pada konteksnya (dependability) dan dapat-

tidaknya dikonfirmasikan kepada sumbernya (confirmability). 

 

5. Tahap-tahap Pengembangan Desain Penelitian 

Istilah desain penelitian mengacu pada keputusan tentang bagaimana 

penelitian itu sendiri dikonseptualisasikan, pelaksanaan selanjutnya dari proyek 

penelitian tersebut, dan pada akhirnya jenis kontribusi penelitian yang 

dimaksudkan untuk pengembangan pengetahuan di bidang tertentu. Pada tahap 

ini diuraikan bagaimana pengembangan desain penelitian berdasarkan pada tipe 

pendekatan kualitatif yang dipilih Proses pengembangan desain penelitian 

menggabungkan tiga komponen yang terhubung secara luas dan saling 

bergantung: pertimbangan teoretis, metodologis, dan etis yang relevan dengan 

proyek penelitian. Pada bagian ini juga menjelaskan secara detail ruang lingkup 

pendekatan yang dipilih misalnya siapa yang mengembangan pendekatan yang 

dipilih, dari berbagai macam ilmuwan yang mengembangkan pendekatan tersebut 

mengapa memilih salah satu diantaranya, menjelaskan mengapa pendekatan yang 

dipilih dirasa paling tepat untuk konteks penelitian, dan lain-lain.  

 

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

Bab IV memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan 

menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab II. Uraian ini terdiri atas 

paparan data yang disajikan dengan topik seusai dengan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh dari pengamatan (apa yang 

terjadi) dan/atau hasil wawancara (apa yang dikatakan) serta deskripsi informasi 

lainnya (misalnya berasal dari dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran). 

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pol, 

tema, kecenderungan dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat 

berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi dan tipologi. 
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BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-

kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori-teori dan temuan-temuan 

yang sebelumnya serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari 

lapangan. 

 

BAB VI PENUTUP 

Penutup memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut 

penelitian, serta saran-saran atau rekomendasi yang diajukan. Dalam penelitian 

kualitatif, temuan pokok atau kesimpulan harus menunjukkan “makna” temuan-temuan 

tersebut. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

◼ Penulisan daftar pustaka merujuk kepada ketentuan PPKI – UM. 

◼ Gunakan software reference manager (Mendeley, Endnote atau Zotero) untuk 

mempermudah penulisan dan pelacakan referensi. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Beberapa dokumen pokok yang harus disertakan dalam skripsi sebagai lampiran 

antara lain: 

1. Instrumen penelitian yang digunakan 

2. Output otentik analisis data yang dihasilkan dari software yang digunakan 

3. Hasil coding berupa tema utama dari hasil wawancara 

4. Surat ijin penelitian 

5. Data penelitian yang sudah diolah (jika memungkinkan) 

 

Catatan 

1. Sumber rujukan minimal 20 artikel jurnal internasional bereputasi.  

2. Sumber rujukan minimal 80% berasal dari artikel yang diterbitkan 10 tahun 

terakhir. 

3. Sumber rujukan dari buku maksimal 20% dari total rujukan. 

4. Kutipan langsung maksimal 10% dari total kutipan. 

5. Toleransi similaritas maksimal 20%. 
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