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Materi: Sistematika Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi meliputi: bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. 

Bagian Awal Skripsi 

1. Sampul  

• Sampul memuat: judul, maksud penulisan, lambang UNY, nama dan nomor 

mahasiswa, nama prodi dan atau jurusan, nama fakultas, nama universitas, dan 

tahun penyelesaian. 

2. Halaman perantara  

• Halaman perantara berupa halaman putih kosong sebagai perantara anatara sampul 

skripsi dengan halaman judul. 

3. Halaman judul  

• Isi halaman judul sama dengan halaman sampul, dicetak pada kertas HVS warna 

putih. 

4. Halaman persetujuan  

• Halaman ini memuat bukti persetujuan administratif dan akademik dari 

pembimbing skripsi. 

5. Halaman pernyataan  

• Halaman ini berisi pernyataan bahwa tugas akhir skripsi benar-benar karya sendiri  

6. Halaman pengesahan  

• Halaman ini memuat bukti pengesahan administratif dan akademik oleh Dekan 

Fakultas dan Tim Penguji. Unsur-unsur yang ada dalam halaman ini adalah judul 

skripsi, nama penulis, pernyataan pengesahan Tim Penguji dan Dekan Fakultas. 

7. Halaman Motto dan Persembahan  
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• Halaman ini dimaksudkan bagi penulis yang  menyampaikan kata-kata mutiara dan 

atau kata persembahan yang dianggap penting. 

8. Abstrak  

• Isi abstrak ditulis satu spasi dalam tiga paragraf dengan panjang masksimal 200 

kata. Paragraf pertama berisi uraian singkat tentang permasalahan dan tujuan 

penelitiaan. Paragraf kedua memuat metode dan atau pendekatan penelitian. 

Paragraf ketiga berisi hasil penelitian. 

9. Kata pengantar  

• Berisi informasi secara garis besar mengenai masksud penulisan skripsi serta 

ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan 

skripsi. 

10. Daftar isi  

• Daftar isi memuat abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel/daftar 

gambar/daftar lampiran, judul bab dan sub bab, serta daftar pustaka. Halaman 

sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pernyataan, halaman 

pengesahan, dan halaman motto dan persembahan tidak perlu dimasukkan ke 

dalam daftar isi namun halaman-halaman tersebut tetap diperhitungkan untuk 

pemberian nomor halaman. 

11. Daftar tabel  

• Apabila di dalam skripsi terdapat beberapa tabel perlu dibuat daftar tabel yang 

memuat nomer urut dan judul tabel beserta nomer halaman tabel. 

12. Daftar gambar  

• Apabila ada, daftar gambar berisi nomer urut, judul gambar, beserta nomer 

halaman di tempat gambar disajikan. 

13. Daftar lampiran  
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• Apabila ada, daftar lampiran berisi nomer urut, nomer lampiran, beserta nomer 

halaman lampiran disajikan. 

Bagian Tengah Skripsi 

Bagian ini memuat isi skripsi yang disajikan dalam bentuk bab, sub bab, dan anak sub bab. 

Bagian tengah skripsi meliputi: Pendahuluan, Kerangka Teori atau Kajian Pustaka, 

Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Simpulan dan Saran 

Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan terdiri atas beberapa bagian diantaranya: 

1. Latar belakang masalah menjelaskan rasional atau justifikasi penelitian dilihat dari 

latar belakang pemilihan permasalahan yang diteliti. 

2. Identifikasi masalah berisi kajian berbagai masalah yang relevan dengan ruang lingkup 

dan kedalaman masalah serta variabel yang akan diteliti. 

3. Pembatasan masalah dibuat sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang akan 

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek metodologis, kelayakan di 

lapangan, dan keterbatasan yang ada pada penulis tanpa mengorbankan kebermaknaan 

arti, konsep, atau judul yang diteliti. 

4. Perumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya yang lugas dan jelas. 

5. Tujuan penelitian menyatakan target penelitian yang akan dicapai yang merupakan 

penyelesaian permasalahan yang diajukan. 

6. Kegunaan penelitian menjelaskan manfaat temuan penelitian, baik secara teoritis dan 

praktis. 

Kajian Pustaka 

Pada bagian kajian pustaka terdiri atas beberapa bagian diantaranya: 

1. Deskripsi teori dan penelitian yang relevan. 
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• Bagian ini berisi kajian berbagai teori dan hasil penelitian yang relevan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

• Unsur-unsur suatu teori hendaknya nampak secara jelas, seperti defenisi, asumsi, 

hubungan antar variabel, dan daya penjelasnya terhadap masalah yang diteliti. 

2. Kerangka berpikir. 

• Kerangka berpikir berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka 

konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun 

berdasar kajian teoritik yang telah dilakukan. 

3. Hipotesis penelitian atau alternatifnya. 

• Hipotesis atau alternatifnya dirumuskan secara singkat, lugas, dan jelas yang 

dinyatakan dalam kalimat pernyataan. 

• Tidak semua penelitian memerlukan rumusan hipotesis, sehingga bagian ini harus 

disesuaikan.  

Metode Penelitian 

Pada bagian metode penelitian meliputi beberapa bagian diantaranya: 

1. Desain penelitian  

• Desain penelitian yang digunakan perlu dinyatakan secara jelas. 

2. Definisi operasional variabel penelitian  

• Bagian ini menjelaskan definisi operasional variabel penelitian. 

3. Populasi dan sampel penelitian  

• Bagian ini menjelaskan wilayah generalisasi atau populasi penelitian, penetapan 

jumlah sampel, teknik pengambilannya, serta rasionalnya. 
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4. Instrumen dan teknik pengumpulan data 

• Bagian ini menjelaskan semua alat ukur yang digunakan, teknik dan proses 

pengumpulan data, serta teknik penentuan kualitas instrumen (validitas, reliabilitas, 

indeks kesulitan, daya beda, dan sebagainya). 

5. Teknik analisis data 

• Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data disertai alasan 

pemilihannya. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian berisi deskripsi dan pemaknaan terhadap semua data hasil penelitian yang 

ada; hipotesis penelitian (jika ada) diuji dan ditafsirkan maknanya secara konseptual. 

Pembahasan berisi jawaban permasalahan yang diajukan dan penjelasan mengapa dan 

bagaimana hasil-hasil penelitian itu terjadi. 

Simpulan dan Saran 

Simpulan berisi simpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban secara tegas dan lugas 

atas rumusan  masalah. Saran berisi usulan konkret serta operasional yang merupakan 

tindak lanjut sumbangan penelitian terhadap perkembangan IPTEK. 

Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi memuat daftar dan lampiran. 

1. Daftar pustaka memuat daftar nama buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber lain 

yang digunakan. 

2. Lampiran memuat bahan-bahan penunjang yang digunakan dalam penulisan skripsi. 

Lampiran surat dapat berupa surat ijin penelitian , instrumen, data-data, rumus-rumus, 

dan penghitungan statistik yang dipakai, prosedur penghitungan dan hasil uji coba 

instrumen, dan catatan lapangan. 
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