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VISI DAN MISI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNISNU JEPARA
VISI :
Pada tahun 2023 menjadi Program Studi Teknik Informatika yang unggul
dalam mengembangkan Iptek, serta sumber daya manusia yang cendikia,
berakhlakul karimah dan berkepribadian ahlusunnah wal jama’ah di
tingkat nasional.
MISI :
a. Melaksanakan sistem pendidikan yang berkarakter ahlussunnah wal
jama’ah.
b. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang Teknik
Informatika,

sehingga

menghasilkan

lulusan

yang

memiliki

keunggulan kompetitif, beretika dan bermoral.
c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama melalui
kegiatan penelitian yang bermutu, publikasi ilmiah serta kepemilikan
hak atas kekayaan intelektual sebagai upaya pengembangan ilmu
pengetahuan kerekayasaan dan teknologi.
d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan
persoalan masyarakat sebagai upaya penetapan dan pengembangan
ilmu pengetahuan Teknik Informatika.
e. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas,
profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta
kemandirian dalam penyelenggaraan program studi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

PENGERTIAN

Skripsi adalah karya tulis ilmiah dengan sistematika tertentu sebagai salah
satu syarat menyelesaikan pendidikan yang disusun oleh mahasiswa yang telah
mencapai persyaratan berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu
masalah dalam bidang keilmuannya, disusun dan dipertahankan sebagai
persyaratan untuk mencapai gelar sarjana.
Skripsi pada program studi Teknik Informatika Universitas Islam Nahdlatul
Ulama Jepara memiliki bobot 6 SKS. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :
Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian secara utuh, mulai dari
mengenal dan merumuskan masalah, merumuskan tujuan penelitian dan manfaat
penelitian, hipotesis, merancang metode pengumpulan dan analisis data, menulis
laporan penelitian dan mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik
dihadapan tim penguji yang ditetapkan dengan surat tugas dekan.
Dosen Pembimbing Satu adalah dosen Unisnu Jepara dari program studi
yang sama dengan mahasiswa yang dibimbingnya, sekurang – kurangnya
mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor dan atau Guru Besar, atau Lektor
Asisten Ahli.
Dosen Pembimbing Kedua adalah dosen Unisnu Jepara yang memenuhi
syarat sebagai dosen pembimbing yang sekurang – kurangnya mempunyai
fungsional Asisten Ahli dengan tambahan gelar minimal dosen yang sudah
mempunyai NIDN.
Dosen Penguji Skripsi adalah dosen Unisnu Jepara atau dosen luar Unisnu
yang berhak menguji dengan jabatan fungsional Lektor dan gelar akademik
magister, atau dalam hal tidak ada kualifikasi sebagaimana dimaksud maka prodi
berhak menunjuk dosen penguji yang diketahui oleh wakil dekan I dan ditetapkan
dengan surat tugas dari dekan.
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1.2 KETENTUAN UMUM
1.2.1 PERSYARATAN PENGAJUAN SKRIPSI
1) Telah lulus minimal 122 SKS dengan IPK ≥ 2,75 dan nilai C maksimal 4 mata
kuliah, tidak boleh ada nilai D dan E.
2) Mencantumkan Skripsi dalam KRS.
3) Mengisi Formulir Judul minimal mengajukan 2 judul, membuat peta konsep
penelitian dan screen shoot hasil plagiat pengujian judul.
4) Sudah pernah mengikuti seminar proposal skripsi.
5) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh fakultas/program studi.
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1.2.2 PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SKRIPSI
1) Skripsi dengan bobot 6 SKS maksimal dilaksanakan dalam waktu penyusunan
2 semester termasuk penulisan proposal, pengambilan data lapangan,
penyusunan laporan, pembimbingan, seminar dan ujian.
2) Selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan, mahasiswa harus
melaporkan dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing minimal 1 kali dalam
1 bulan.
3) Dosen pembimbing bersama mahasiswa yang dibimbing berkewajiban untuk
mengusahakan proses penyelesaian laporan skripsi sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan dan mengisi buku konsultasi.
4) Pelaksanaan skripsi dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja atau
proposal yang telah disusun.

1.2.3 PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI
1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat ujian skripsi.
2) Telah menyelesaikan semua beban teori (semua mata kuliah).
3) Telah lulus KKL, PKN/KP dan KKN.
4) IPK minimal 2,75 dengan nilai C maksimal 4 mata kuliah, tidak boleh ada nilai
D dan E.
5) Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi yang disetujui pembimbing
yang jumlahnya sesuai ketentuan program studiuntuk diajukan ke sidang
skripsi.
6) Menyerahkan fotocopy Ijazah SMA/MA/SMK dan akte kelahiran yang
dimiliki (sebagai dasar penulisan Ijazah)
7) Menyerahkan fotocopy 3 sertifikat seminar dan 2 sertifikat pelatihan.
8) Mengumpulkan naskah skripsi yang dijilid softcover berwarna merah (sesuai
dengan bendera fakultas) sebanyak 3 eksemplar dimasukkan ke dalam map
berwarna merah, untuk display produk menyiapkan konsep dan profile,
mengumpulkan ringkasan naskah (15-20 halaman) Tugas Akhir/Skripsi dalam
bentuk print out dan soft file untuk dicek plagiasi sebagai pendamping ujian.
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1.2.4 PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI
1) Ujian Skripsi dapat berlangsung dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
mahasiswa, pimpinan sidang dan dosen penguji;
2) Jika ujian terpaksa ditunda maka lama waktu penundaan ujian skripsi tidak
boleh lebih dari 2 minggu dari jadwal sebelumnya;
3) Semua berkas/dokumen yang terkait dengan pelaksanaan ujian skripsi harus di
sediakan oleh program studi;

1.2.5 PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI
Prosedur penyusunan skripsi adalah :
1) Skripsi dengan bobot 6 SKS maksimal dilaksanakan dalam waktu penyususnan
2 semester meliputi: penulisan proposal, pengambilan data lapangan,
penyusunan laporan, pembimbingan, dan ujian skripsi.
2) Mahasiswa

mengajukan

proposal

skripsi

dibawah

bimbingan

dosen

pembimbing skripsi, selanjutnya disahkan oleh ketua program studi setelah
mendapatkan persetujuan dari pembimbing skripsi.
3) Mahasiswa melakukan pendaftaran judul skripsi ke ketua program studi agar
tidak terjadi kesamaan judul antar mahasiswa.
4) Mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dibawah bimbingan
dosen pembimbing skripsi.
5) Skripsi diujikan apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari kedua dosen
pembimbing.
1.3

MATERI PENULISAN SKRIPSI
Penulisan Skripsi diharapkan memenuhi aspek-aspek di bawah ini :
1.

Relevan dengan jurusan dari mahasiswa yang bersangkutan.

2.

Mempunyai pokok permasalahan yang jelas.

3.

Masalah dibatasi, sesempit mungkin.
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1.4

DIAGRAM PROSEDUR

Menelaah topik
penelitian dari

Panduan Penyusunan Skripsi

Page 6

BAB II
PROPOSAL

2.1

PENGERTIAN

Proposal Penelitian (Research Proposal) merupakan rencana kegiatan
ilmiah mahasiswa yang disusun secara terinci dan sistematis.

2.2

SISTEMATIKA PROPOSAL SKRIPSI

Usulan Penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk
halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan
font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 ukuran kertas A-4
margin kiri 4 cm, margin kanan,atas,dan bawah masing – masing 3 cm serta
mengikuti sistematika sebagai berikut:
a.

JUDUL (contoh terlampir)
Judul penelitian sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi
penelitian yang ingin diteliti. Maksimal terdiri dari 8 – 12 kata dan tidak ada
singkatan, tidak menggunakan kata – kata redundant (study on, research on,
dsb). Hendaknya judul penelitian memuat: 1) Metode yang diusulkan, 2)
Tujuan penelitian, 3) Obyek Penelitian

b.

HALAMAN PENGESAHAN (contoh terlampir)

c.

DAFTAR ISI

d.

BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Latar belakang berisi tentang studi pendahuluan yang telah dilakukan
mahasiswa berkaitan dengan adanya masalah baik dari sisi masyarakat
maupun sisi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Masalah
muncul karena adanya kesenjangan, misal antara kebutuhan dengan
ketersediaan, antara harapan dengan kenyataan, antara standar dengan
ketercapaian, antara keingintahuan dengan jawaban dari iptek, dan
sebagainya.
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a) Masalah Umum
Kesenjangan pertama yang dijumpai dari sisi masyarakat atau
pengguna perlu diperdalam pembahasannya agar dapat dipastikan tidak ada
solusi lain selain melalui hasil penelitian ini nantinya dengan langkahlangkah sebagai berikut. 1) Tetapkan domain penelitian yang akan diterjuni,
misal: Strategi Pembelajaran. 2) Masalah: strategi pembelajaran yang tidak
menghargai keunikan karakteristik pemelajar. 3) Diskusi: meskipun bisa
dikupas dari Psikologi/ Pedagogi, namun kupaslah dari paradigma Teknik
Informatika. Yakinkan pembaca bahwa masalah tersebut penting, menarik,
dan dapat diatasi melalui pendekatan Teknik Informatika. Masalah tersebut
dapat dipertajam dengan menjalankan siklus pertanyaan ‘mengapa?’:
“Mengapa strategi pembelajaran tidak menghargai keunikan karakteristik
pemelajar?” Misal karena pemetaan karakteristik pemelajar masih sulit
dilakukan. Bila masih kurang tajam, siklus bisa dilakukan beberapa kali lagi.
Bila tidak memungkinkan dilakukan penajaman, segera ganti domain
penelitian yang lain. 4) Sebutkan Variabel/ Parameter/ Indikator/ Faktor/
Aspek yang akan diteliti, misal Karakteristik Pemelajar.
Nilai tambah penelitian merupakan hal wajib yang harus ada pada
suatu penelitian. Konversi proses manual menjadi proses yang berbasis
komputer perlu dilandasiargumentasi yang kuat. Misal, proses pembelajaran
‘Sistem Tata Surya’ atau ‘Fusi Nuklir’ tidak mungkin dilaksanakan di kelas
dalam skala nyata, namun dengan pendekatan sistem berbasis komputer hal
tersebut dapat dilakukan. Berbeda dengan ‘Pembelajaran Instalasi LAN’.
Sistem pembelajaran berbasis komputer tak akan memiliki nilai lebih
dibanding praktikum di laboratorium. Perlu diingat bahwa penelitian harus
berangkat dari sesuatu yang general dan menghasilkan sesuatu yang bersifat
general pula, sekalipun masalah yang diangkat sangat spesifik (Prinsip Ilmu
Nomothetik).
b) Masalah Spesifik
Kesenjangan kedua yang berasal dari sisi pengembangan iptek
merupakan titik berangkat yang tidak boleh diabaikan dalam penelitian.
Kesenjangan ini dapat diperoleh melalui paper maupun proceeding. Sebutkan
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judul paper/ proceeding-nya, dan state ofthe art dari setiap paper tersebut,
misalnya yang berkaitan dengan klasterisasikarakteristik pemelajar. Ada
kalanya suatu penelitian tidak dapat dilakukan dengan tuntas, atau masih
memiliki kelemahan. Lakukan studi guna melihat kemungkinan ada peneliti
lain yang sudah menyempurnakan kelemahan tersebut. Rangkumlah hasil
kajian dan kesenjangan yang telah teridentifikasi. Misal: hasil penelitian
tentang klasterisasikarakteristik pemelajar dengan Jaringan Syaraf
Tiruan Kohonen tingkat akurasinya hanya 60%.
Selain itu kesenjangan dari sisi iptek dapat diidentifikasi melalui
pengujian atau evaluasi terhadap hasil- hasil iptek terbaik saat ini yang sesuai
dengan topik penelitian. Pengujian dilakukan berdasarkan indikator/
parameter standar sesuai teori yang ada. Contoh parameter standar kualitas
perangkat lunak dari sisi transisi produk menurut
McCall adalah interoperability, reusability, dan portability. Lakukan
pengujian terhadap produk atau sistem berdasarkan parameter tersebut. Bila
tidak ada satu pun perangkat lunak yang dapat memenuhi standar tersebut,
maka ini peluang bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian bagi
penyempurnaannya. Mahasiswa dapat menciptakan algoritma/ model
optimasinya atau menyusun rancangan yang efisien, dan sebagainya. Dengan
demikian dapat dipastikan hasil penelitian ini nantinya akan memiliki nilai
tambah dalam pengembangan iptek
Pada sisi lain kesanggupan memaknai suatu fenomena berdasarkan
empiri sensual (indera), lojik, dan etik serta penguasaan terhadap state of the
art sesuai minat dan bidang keahlian perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa.
Telaah pustaka atau studi pustaka harus dilakukan sejak proses identifikasi
masalah hingga penulisan latar belakang ini. Pustaka yang ditelaah sebaiknya
berasal dari jurnal atau publikasi hasil- hasil penelitian terkini agar current
state of the art diperoleh. Cantumkan referensi- referensi yang digunakan
dalam pembahasan masalah baik dari sisi masyarakat pengguna maupun dari
sisi pengembangan iptek.
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c) Analisis Masalah
Masalah yang telah teridentifikasi perlu dibahas lebih mendalam
terkait dengan pendekatan yang akan diusulkan. Masalah umum yang telah
teridentifikasi sesuai contoh sebelumnya adalah “pemetaan karakteristik
pemelajar masih sulit dilakukan” sedangkan masalah spesifiknya adalah
“Jaringan Syaraf Tiruan Kohonen tingkat akurasinya hanya mencapai 60%”.
Lakukan kajian terhadap pemetaan karakteristik pemelajar dengan Jaringan
Syaraf Tiruan (JST) Kohonen dapat ditingkatkan akurasinya atau tidak?
Lakukan uji coba dengan alat bantu komputasi matematik maupun statistik
untuk memperoleh penyebabnya. Bandingkan pula pendekatan- pendekatan
lain yang memungkinkan untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab
kelemahan Kohonen tersebut.
Langkah berikutnya adalah memilih pendekatan terbaik untuk
menyelesaikan masalah iptek tersebut, misal untuk meningkatkan tingkat
akurasi Jaringan Syaraf Tiruan Kohonen dalam mengidentifikasi karakteristik
pemelajar akan dilakukan dengan pendekatan efisiensi generasi neuron baru
atau penetapan parameter yang lebih natural dari karakteristik otak manusia.
d) Argumentasi
Rangkum masalah umum dan masalah spesifik yang telah
teridentfikasi dan telah dianalisis tersebut. Berikan argumentasi yang cukup
untuk pilihan pendekatan yang telah ditetapkan, ungkapkan nilai tambah
penelitian yang diusulkan dari sudut pandang masyarakat dan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Keberhasilan dalam melakukan identifikasi masalah dan analisis masalah
seperti yang tertuang dalam latar belakang sangat menentukan ketajaman
rumusan masalah. Untuk memudahkan mahasiswa dalam menajamkan
rumusan masalah, ungkapkan masalah dalam dua poin sesuai hasil
identifikasi masalah, yakni 1) masalah umum (masyarakat) dan 2) masalah
spesifik (Teknik Informatika).
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Rumusan masalah umum:“pemetaan karakteristik pemelajar masih
sulitdilakukan”, belum dapat dikategorikan sebagai rumusan masalah
penelitian teknik informatika, namun dapat dimasukkan sebagai rumusan
masalah umum.
Rumusan masalah yang berkaitan dengan belum adanya sistem, alat
bantu, atau model tertentu yang dibutuhkan saat ini harus disertai data,
argumentasi yang memadai, dan berlaku secara umum, tidak pada objek atau
lokus tertentu. Misalnya “Belum tersedianya alat bantu perencanaan anggaran
daerah”, maka perlu didukung oleh referensi yang menyatakan hal itu, bahwa
di seluruh dunia alat bantu tersebut belum pernah diciptakan. Masalah ini
termasuk masalah umum.
Rumusan masalah spesifik: hasil penelitian tentang klasterisasi
karakteristikpemelajar dengan Jaringan Syaraf Tiruan Kohonen tingkat
akurasinya hanya 60% merupakan masalah penelitian Teknik Informatika
yang masih bisa dipertanjam lagi dengan siklus pertanyaan ‘mengapa?’
Bentuk rumusan masalah (problem statement) adalah dalam kalimat
deklaratif tidak dalam bentuk kalimat tanya (research question) seperti
pada penelitian ilmu-ilmu sosial (penelitian ilmu sosial pun tidak
mengharuskan rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya) [17]
melainkan dalam bentuk pernyataan (problem statement) yang merupakan
rumusan dari masalah- masalah yang telah terindentifikasi.
Research Question sering digunakan dalam penelitian ilmu- ilmu sosial,
biasanyauntuk memudahkan penyusunan kalimat hipotesis, tetapi research
question perlu diawali dengan rumusan masalah yang jelas terlebih dahulu.
Research Question: ”Bagaimana pendekatan efisiensi generasineuronbaru
dapat meningkatkan akurasi JST Kohonen?” tidak perlu ditulis, melainkan
harus dijawab oleh peneliti sebagai indikasi kesiapan peneliti. Jawaban atas
Research Question tersebut harus dicantumkan dalam sub-bab tentang
kerangka pemikiran.
Jika ada batasan masalah bisa di tulis di dalam rumusan masalah. Isi
batasan masalah ialah masalah yang akan dicari pemecahannya harus terbatas
ruang lingkupnya agar pembahasannya dapat lebih terperinci dan dapat

Panduan Penyusunan Skripsi

Page 11

dimungkinkan pengembalian keputusan definitif. Variable – variable yang
terlihat dalm penelitian harus ditentukan.

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan Penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah
ditetapkan sehingga bila tujuan penelitian tercapai, maka akan diperoleh
solusi bagi pengatasan masalah secara langsung. Seperti rumusan masalah,
tujuan penelitian juga diungkapkan dalam bentuk 1) Tujuan Umum dan 2)
Tujuan Spesifik.
Penelitian Nonrekayasa dapat bertujuan untuk menjajagi, menguraikan,
membuktikan, memutakhirkan, atau menemukan hukum, dalil, teorema,
aksioma, teori,formula, algoritma, atau metode. Pada sisi lain Penelitian
Rekayasa dapat bertujuan untuk memutakhirkan, mengembangkan, atau
menemukan Model,SW,HW, atau Sistem.
Tujuan penelitian juga merupakan keluaran/ target yang terukur
sehingga evaluasi hasil dapat diukur melalui ketercapaian tujuan penelitian
ini. Hindari penggunaan kalimat aktif, misal: ”Mengujiefektivitas teori….”
atau “Membangunmodel…..”sebab proses menguji teori yang hanya sampai
50% saja sudah termasuk kategori menguji teori. Hal ini berbeda bila
digunakan kalimat “Diperolehnya kesimpulan tentang efektivitas teori....”.
Kalimat ini lebih terukur karena bila tidak diperoleh kesimpulan tentang
efektivitas teori... berarti tujuan penelitian tidak tercapai. Selain itu kalimat
tujuan penelitian merupakan negasi dari kalimat rumusan masalah, misal bila
masalahnya:”....akurasinya

hanya

mencapai

60%”,

maka

tujuannya:”.....akurasinya mencapai lebih dari 60%”. Untuk itu tujuan/ hasil
harus dibandingkan dengan masalah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian merupakan perkiraan bila tujuan penelitian tercapai.
Hal ini dapat diperkirakan melalui outcome/ dampaknya bagi masyarakat dan
dunia iptek. Paling tidak terdapat tiga nilai tambah yang harus diberikan oleh
suatu penelitian, yakni 1) bagi masyarakat, 2) bagi pengembangan iptek, dan
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3) bagi peningkatan nilai ekonomi. Bila penelitian berkaitan dengan
kebijakan, misalnya jenis penelitian evaluasi/ penelitian kebijakan (Policy
Research), maka perlu diuraikan pula manfaat bagi kebijakan institusi, bila
tidak, maka tidak perlu dicantumkan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
Sistematika Penulisan terdiri dari:
1. Bagian awal skripsi
2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari :
(a) Bab I Pendahuluan
(b) Bab II Landasan Teori
(c) Bab III Metode Penelitian
(d) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
(e) Bab V Penutup
3. Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran

e.

BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Studi (Related Research/Penelitian Sebelumnya)
(Uraikan minimal 3 penelitian lain yang berhubungan (masalah –
metode – hasil), serta tunjukkan bedanya dengan penelitian kita).
2.2 Tinjauan Pustaka
Peninjauan kembali pustaka-pustaka mengenai ( review of related
literature) mengenai masalah yang berkaitan dan tidak harus cocok identik
dengan bidang masalah yang di hadapi namun yang termasuk juga berkaitan.
Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 5 tahun terakhir)
dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan. Tinjuan
pustaka memuat apa yang ada di judul. Penjelasan harus lengkap, tuntas dan
merangkum dari banyak sumber bukan memindahkan isi satu buku.
Algoritma yang digunakan harus dijelaskan secara rinci dari tahapan sampai
contoh penerapannya.
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2.3

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan rancangan penelitian guna
penyelesaian masalah sulitnya memahami program sumber suatu sistem besar
yang ditulis dengan Bahasa Fortran, dengan maksud untuk memahami dan
memperoleh komponen-komponen, fungsi, struktur, dan data bagi keperluan
penyempurnaan sistem (reengineering). Dokumen rancangan tidak tersedia
(alien code), metode observasibelum ada, alat bantu observasinya pun juga
belum pernah diciptakan orang, sementara program yang ditulis dengan
Bahasa Fortran cenderung tidak terstruktur (spaghetti code). Diperlukan
metode dan alat bantu untuk mengobservasi program hingga diperoleh
pemahaman dan komponen- komponen, fungsi, struktur, dan data untuk
kemudian direpresentasikan ke dalam bentuk diagram (action diagram).
Berdasarkan teori, model, dan metode tentang reverse engineering
peneliti menyusun kerangka tersebut di atas. Dari kerangka pemikiran
tersebut tampak bahwa masalah yang muncul dapat terselesaikan dengan
pendekatan dan fungsi yang disusun sehingga dihasilkan metode dan alat
bantu observasi struktur program [18].Contoh terlampir.

f. BAB III METODE PENELITIAN
Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai prosedur, alat-alat, dan
bahan yang digunakan dalam penelitian yang bersifat khas dan khusus untuk
penelitian yang dirancang. Sehingga apabila metode ini dilakukan sekali lagi
oleh peneliti yang berbeda, maka akan diperoleh hasil yang sama dengan
peneliti sebelumnya. Ini sesuai dengan prinsip objektivitas dalam pandangan
positivisme. Apabila metode ini dapat digunakan juga oleh peneliti lain untuk
menyelesaikan masalah yang berbeda (bukan objek atau lokus yang berbeda)
sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang berbeda pula, maka metode
tersebut tidak tepat, terlalu umum, tidak khas, dan tidak khusus.
Metode penelitian disusun dengan mengacu pada kerangka pemikiran
atau kerangka teori yang telah dibentuk. Alat, bahan, dan prosedur yang
dilakukan dalam penelitian perlu dicantumkan dengan jelas dan rinci.
Demikian pula model, variabel, construct, definisi operasional, teknik

Panduan Penyusunan Skripsi

Page 14

pengumpulan data, teknik analisis, carapenafsiran, dan penyimpulan hasil
penelitian harus khas untuk penelitian tersebut. Hal ini dapat diperoleh bila
peneliti secara konsisten mengikuti kerangka pemikiran atau kerangka teori
yang telah diperoleh, yang memiliki benang merah dengan landasan teori,
tujuan, masalah, dan latar belakang penelitian.

g. DAFTAR PUSTAKA
Halaman ini berisi pustaka/acuan yang digunakan dalam penyusunan
proposal yang tersebut di Pendahuluan hingga Metode Penelitian. Bila
terdapat lampiran-lampiran, maka lampiran tersebut diletakkan setelah Daftar
Pustaka.
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BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

3.1

SUBSTANSI SKRIPSI

Skripsi terdiri atas tiga bagian, yakni bagian awal, bagian pokok, dan bagian
akhir. Bagian awal adalah bagian mulai dari sampul sampai dengan bagian
sebelum bab pendahuluan. Mulai bab pendahuluan sampai dengan penutup
merupakan bagian pokok, sedangkan bagian sesudah itu merupakan bagian akhir
3.1.1 Bagian Awal
Bagian awal memuat : halaman sampul depan, halaman judul, halaman
persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan
persembahan, kata pengantar, daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar
gambar, halaman daftar lampiran (jika ada), arti lambang dan singkatan (jika
diperlukan), serta Abstrak (intisari dalam bahasa Inggris).
Lembar bagian awal ini diberi nomor halaman dengan huruf romawi kecil,
diletakan pada kaki halaman bagian tengah. Penomoran halaman dimulai dari
lembar judul (bukan sampul) sampai dengan lembar sebelum bab pendahuluan.
a. Halaman Sampul Depan
Halaman sampul depan memuat antara lain judul skripsi, lambang Unisnu
Jepara , jenis laporan, disusun oleh (nama dan nomor induk mahasiswa
penulis/penyusun), nama Program Studi, nama perguruan tinggi dan tahun
dipertahankan (contoh terlampir).
1) Judul Skripsi
Judul skripsi hendaknya singkat dan jelas menunjukkan masalah
penelitian,diketik dengan huruf besar (kapital) dan tidak boleh
disingkat, format ketikan harus dalam bentuk piramida terbalik (huruf
V). Maksimal panjang judul 10 - 12 kata.
Contoh:
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK
PENENTUAN DISTRIBUSI DAERAH ASAL MAHASISWA
(Font Times New Roman, 14-16 , Bold, huruf disusun seperti piramida terbalik)
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2) Lambang Unisnu Jepara
Lambang Unisnu Jepara berbentuk bundar dengan ukuran Pj. X Lb. =
4 x 4 Cm.
3) Jenis Laporan
Jenis laporan adalah "Skripsi", ditulis:

SKRIPSI
(Font Time New Roman, 16 , Bold)

4) Halaman Judul
Halaman judul berisi tulisan yang sama seperti sampul depan (cover),
diketik diatas kertas putih, dengan tambahan pada bagian bawah jenis
laporan “SKRIPSI” ditulis penjelasan maksud skripsi.
Contoh :
Diajukan sebaga salah satu syarat untuk Meperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
(Font Time New Roman, 12, Spasi 1)

5) Nama Penyusun/Penulis
Nama penyusun/penulis harus ditulis lengkap dan tidak boleh
disingkat, tanpa gelar, dibawah nama dicantumkan nomor induk
mahasiswa penyusun/penulis.
Contoh:
Oleh :
Ahmad Ghazali
NIM : 10121234
(Font Time New Roman, 12, Bold, Spasi 1)

6) Nama Program Studi dan Nama Perguruan Tinggi
Nama Program Studi (Jurusan), nama Perguruan Tinggi, dan nama
Yayasan serta nama Kota dimana lokasi perguruan tinggi berada,
ditulis:
Contoh:

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL
ULAMAJEPARA
(Font Time New Roman, 14, Bold, Spasi 1)
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7) Tahun Dipertahankan
Tahun dipertahankan adalah tahun pada saat skripsi dipertahankan di
depan dewan penguji dan dinyatakan lulus, misal:

2018
(Font Time New Roman, 14, Bold)

b. Halaman Persetujuan Pembimbing
Halaman ini memuat nama, NIM, program studi mahasiswa, dan judul
penelitian ditandatangani dosen pembimbing skripsi dan mengetahui
kepala program studi (contoh terlampir).
c. Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan memuat, judul skripsi, nama, NIM, program studi,
tanggal, bulan dan tahun skripsi dipertahankan didepan dewan penguji,
dan ditandatangani oleh dewan penguji skripsi serta disahkan dan
ditandatangani oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepara
(contoh terlampir).
d. Halaman Pernyataan Keaslian
Halaman pernyataan berisi nama, NIM, program studi, disertai pernyataan
yang menjelaskan bahwa skripsi tersebut tidak merupakan hasil jiplakan
dan juga bukan berupa karya orang lain dilengkapi tandatangan diatas
materai 6.000 dan diatas nama dan NIM mahasiswa.(contoh terlampir)
e. Abstract
Halaman ini menyajikan intisari Skripsi kepada pembaca dalam Bahasa
Inggris, yang mencakup:
1. Masalah utama yang diteliti dan ruang lingkupnya
2. Metode yang digunakan
3. Hasil yang diperoleh, dan
4. Kesimpulan utama dan saran yang diajukan
Abstrak harus disertakan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia. Abstrak dalam bahasa Inggris diletakkan di depan
abstrak dalam bahasa Indonesia. Jangan sekali-kali mencantumkan
informasi ataupun kesimpulan yang tidak dibahas dalam Skripsi. Abstrak
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hendaknya tidak lebih dari 200 kata dan tidak menyebutkan acuan. Pada
akhir abstrak dicantumkan data jumlah halaman Skripsi serta rincian
ragam lampiran dan jumlah acuan yang digunakan serta kisaran tahun
acuan tersebut.(contoh abstrak terlampir).
f. Halaman Motto
Motto merupakan semboyan yang berupa kalimat pendek yang
menjelaskan pandangan hidup penulis.
g. Halaman Kata Pengantar
Kata pengantar sebaiknya dibuat ringkas dalam satu atau dua halaman.
Fungsi utama kata pengantar adalah mengantarkan pembaca pada
masalah yang akan dicari jawabannya dan kekhususan-kekhususan
tertentu dari skripsi. Dilanjutkan dengan ucapan terimakasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.Ucapan
terimakasih didalamnya harus memuat: nama, jabatan, dan jasa yang
telah diberikannya dalam penyusunan skripsi.
h. Halaman Persembahan
Persembahan berisi kepada siapa skripsi dipersembahkan dan merupakan
kata hati terutama hasrat pengabdian yang hendak disampaikan oleh
penulis.
i. Halaman Daftar Isi
Daftar isi memuat gambaran menyeluruh tentang isi skripsi secara garis
besardan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin melihat secara
langsung suatu pokokbahasan. Bab-bab dapat dibagi menjadi sub bab,
sub bab dapat dibagi sub-sub bab dan seterusnya.(contoh terlampir)
j. Halaman Daftar Tabel
Bila skripsi banyak terdapat tabel, maka perlu dibuat daftar tabel
secaraberurutan sesuai judul tabel untuk seluruh skripsi dan disertai
halamannya . Tabel-tabel diberi nomor urut dengan angka arab. Nomor
tabel didahului dengan nomor bab, diikutidengan nomor tabel. (contoh
terlampir).
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k. Halaman Daftar Gambar
Daftar gambar berisi grafik, gambar, foto yang terdapat dalam skripsi
dibuatsesuai dengan urutan dan disertai halaman. Gambar-gambar diberi
nomor urut denganangka arab. Nomor gambar didahului dengan nomor
bab, diikuti dengan nomor gambar. (contoh terlampir)
l. Halaman Daftar Lampiran
Sama halnya dengan daftar tabel dan gambar, daftar lampiran dibuat bila
skripsidilengkapi dengan lampiran. Isi halaman ini adalah urutan judul
lampiran dan nomorhalamannya. Nomor akan dimulai dari nomor 1
kembali, dan tiap lampiran akan diurutkan menggunakan label Lampiran
A, Lampiran B, Lampiran C, dst. (contoh terlampir)
m. Daftar Singkatan (Bila diperlukan)
Arti lambang dan singkatan berupa daftar lambang dan singkatan
yangdipergunakan dalam skripsi disertai dengan arti dan satuannya.
Contoh :
DAFTAR SINGKATAN
DSS
EIS
ES
WWW

=Decision Support System
= Executive Information System
= Expert System
=World Wide Web
(ditulis diurutkan berdasarkan abjad A-Z)

3.1.2 Bagian Pokok
Bagian pokok skripsi berisi bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode
penelitian, hasil penelitian dan pembahasan,dan penutup. Hasil penelitian dan
pembahasan harus disajikan dalam satu bab.
Pada bagian pokok untuk penulisan halaman diletakkan di pojok kanan atas
dan dimulai dari pendahuluan sampai penutup.
a. BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini merupakan bab awal yang mengantarkan pembaca
untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian
dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat uraian tentang (1)
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latar belakang masalah penelitian, (2) Rumusan masalah ,(3) tujuan
penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) sistematika penulisan skripsi.
1) Latar Belakang Masalah
Latar belakang berisi tentang studi pendahuluan yang telah
dilakukan mahasiswa berkaitan dengan adanya masalah baik dari sisi
masyarakat maupun sisi pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek). Masalah muncul karena adanya kesenjangan, misal
antara kebutuhan dengan ketersediaan, antara harapan dengan
kenyataan, antara standar dengan ketercapaian, antara keingintahuan
dengan jawaban dari iptek, dan sebagainya.
i.

Masalah Umum
Kesenjangan pertama yang dijumpai dari sisi masyarakat
atau pengguna perlu diperdalam pembahasannya agar dapat
dipastikan tidak ada solusi lain selain melalui hasil penelitian ini
nantinya dengan langkah- langkah sebagai berikut. 1) Tetapkan
domain

penelitian

yang

akan

diterjuni,

misal:

Strategi

Pembelajaran. 2) Masalah: strategi pembelajaran yang tidak
menghargai keunikan karakteristik pemelajar. 4) Diskusi:
meskipun bisa dikupas dari Psikologi/ Pedagogi, namun kupaslah
dari paradigma Teknik Informatika. Yakinkan pembaca bahwa
masalah tersebut penting, menarik, dan dapat diatasi melalui
pendekatan

Teknik

Informatika.

Masalah

tersebut

dapat

dipertajam dengan menjalankan siklus pertanyaan ‘mengapa?’:
“Mengapa strategi pembelajaran tidak menghargai keunikan
karakteristik pemelajar?” Misal karena pemetaan karakteristik
pemelajar masih sulit dilakukan. Bila masih kurang tajam, siklus
bisa dilakukan beberapa kali lagi. Bila tidak memungkinkan
dilakukan penajaman, segera ganti domain penelitian yang lain. 4)
Sebutkan Variabel/ Parameter/ Indikator/ Faktor/ Aspek yang
akan diteliti, misal Karakteristik Pemelajar.
Nilai tambah penelitian merupakan hal wajib yang harus
ada pada suatu penelitian. Konversi proses manual menjadi
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proses yang berbasis komputer perlu dilandasiargumentasi yang
kuat. Misal, proses pembelajaran ‘Sistem Tata Surya’ atau ‘Fusi
Nuklir’ tidak mungkin dilaksanakan di kelas dalam skala nyata,
namun dengan pendekatan sistem berbasis komputer hal tersebut
dapat dilakukan. Berbeda dengan ‘Pembelajaran Instalasi LAN’.
Sistem pembelajaran berbasis komputer tak akan memiliki nilai
lebih dibanding praktikum di laboratorium. Perlu diingat bahwa
penelitian harus berangkat dari sesuatu yang general dan
menghasilkan sesuatu yang bersifat general pula, sekalipun
masalah yang diangkat sangat spesifik (Prinsip Ilmu Nomothetik).
ii.

Masalah Spesifik
Kesenjangan kedua yang berasal dari sisi pengembangan
iptek merupakan titik berangkat yang tidak boleh diabaikan dalam
penelitian. Kesenjangan ini dapat diperoleh melalui paper
maupun proceeding. Sebutkan judul paper/ proceeding-nya, dan
state ofthe art dari setiap paper tersebut, misalnya yang berkaitan
dengan klasterisasikarakteristik pemelajar. Ada kalanya suatu
penelitian tidak dapat dilakukan dengan tuntas, atau masih
memiliki kelemahan. Lakukan studi guna melihat kemungkinan
ada peneliti lain yang sudah menyempurnakan kelemahan
tersebut. Rangkumlah hasil kajian dan kesenjangan yang telah
teridentifikasi. Misal: hasil penelitian tentang klasterisasi
karakteristik pemelajar dengan Jaringan Syaraf Tiruan
Kohonen tingkat akurasinya hanya 60%.
Selain itu kesenjangan dari sisi iptek dapat diidentifikasi
melalui pengujian atau evaluasi terhadap hasil- hasil iptek terbaik
saat ini yang sesuai dengan topik penelitian. Pengujian dilakukan
berdasarkan indikator/ parameter standar sesuai teori yang ada.
Contoh parameter standar kualitas perangkat lunak dari sisi
transisi produk menurut
McCall adalah interoperability, reusability, dan portability.
Lakukan pengujian terhadap produk atau sistem berdasarkan
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parameter tersebut. Bila tidak ada satu pun perangkat lunak yang
dapat memenuhi standar tersebut, maka ini peluang bagi
mahasiswa untuk melakukan penelitian bagi penyempurnaannya.
Mahasiswa dapat menciptakan algoritma/ model optimasinya atau
menyusun rancangan yang efisien, dan sebagainya. Dengan
demikian dapat dipastikan hasil penelitian ini nantinya akan
memiliki nilai tambah dalam pengembangan iptek
Pada sisi lain kesanggupan memaknai suatu fenomena
berdasarkan empiri sensual (indera), lojik, dan etik serta
penguasaan terhadap state of the art sesuai minat dan bidang
keahlian perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa. Telaah pustaka
atau studi pustaka harus dilakukan sejak proses identifikasi
masalah hingga penulisan latar belakang ini. Pustaka yang
ditelaah sebaiknya berasal dari jurnal atau publikasi hasil- hasil
penelitian terkini agar current state of the art diperoleh.
Cantumkan

referensi-

referensi

yang

digunakan

dalam

pembahasan masalah baik dari sisi masyarakat pengguna maupun
dari sisi pengembangan iptek.
iii.

Analisis Masalah
Masalah yang telah teridentifikasi perlu dibahas lebih
mendalam terkait dengan pendekatan yang akan diusulkan.
Masalah umum

yang telah teridentifikasi

sesuai

contoh

sebelumnya adalah “pemetaan karakteristik pemelajar masih sulit
dilakukan” sedangkan masalah spesifiknya adalah “Jaringan
Syaraf Tiruan Kohonen tingkat akurasinya hanya mencapai 60%”.
Lakukan kajian terhadap pemetaan karakteristik pemelajar
dengan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Kohonen dapat ditingkatkan
akurasinya atau tidak? Lakukan uji coba dengan alat bantu
komputasi matematik maupun statistik untuk memperoleh
penyebabnya. Bandingkan pula pendekatan- pendekatan lain yang
memungkinkan untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab
kelemahan Kohonen tersebut.
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Langkah berikutnya adalah memilih pendekatan terbaik
untuk menyelesaikan masalah iptek tersebut, misal untuk
meningkatkan tingkat akurasi Jaringan Syaraf Tiruan Kohonen
dalam mengidentifikasi karakteristik pemelajar akan dilakukan
dengan pendekatan efisiensi generasi neuron baru atau penetapan
parameter yang lebih natural dari karakteristik otak manusia.
iv.

Argumentasi
Rangkum masalah umum dan masalah spesifik yang telah
teridentfikasi dan telah dianalisis tersebut. Berikan argumentasi
yang cukup untuk pilihan pendekatan yang telah ditetapkan,
ungkapkan nilai tambah penelitian yang diusulkan dari sudut
pandang masyarakat dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

2) RUMUSAN MASALAH
Keberhasilan dalam melakukan identifikasi masalah dan analisis
masalah seperti yang tertuang dalam latar belakang sangat
menentukan ketajaman rumusan masalah. Untuk memudahkan
mahasiswa dalam menajamkan rumusan masalah, ungkapkan masalah
dalam dua poin sesuai hasil identifikasi masalah, yakni 1) masalah
umum (masyarakat) dan 2) masalah spesifik (Teknik Informatika).
Rumusan masalah umum:“pemetaan karakteristik pemelajar
masih sulitdilakukan”, belum dapat dikategorikan sebagai rumusan
masalah penelitian teknik informatika, namun dapat dimasukkan
sebagai rumusan masalah umum.
Rumusan masalah yang berkaitan dengan belum adanya
sistem, alat bantu, atau model tertentu yang dibutuhkan saat ini harus
disertai data, argumentasi yang memadai, dan berlaku secara umum,
tidak pada objek atau lokus tertentu. Misalnya “Belum tersedianya alat
bantu perencanaan anggaran daerah”, maka perlu didukung oleh
referensi yang menyatakan hal itu, bahwa di seluruh dunia alat bantu
tersebut belum pernah diciptakan. Masalah ini termasuk masalah
umum.
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Rumusan masalah spesifik: hasil penelitian tentang klasterisasi
karakteristikpemelajar dengan Jaringan Syaraf Tiruan Kohonen
tingkat akurasinya hanya 60% merupakan masalah penelitian Teknik
Informatika yang masih bisa dipertanjam lagi dengan siklus
pertanyaan ‘mengapa?’
Bentuk rumusan masalah (problem statement) adalah dalam
kalimat deklaratif tidak dalam bentuk kalimat tanya (research
question) seperti pada penelitian ilmu-ilmu sosial (penelitian ilmu
sosial pun tidak mengharuskan rumusan masalahnya dalam bentuk
kalimat tanya) [17] melainkan dalam bentuk pernyataan (problem
statement) yang merupakan rumusan dari masalah- masalah yang telah
terindentifikasi.
Research Question sering digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu
sosial, biasanyauntuk memudahkan penyusunan kalimat hipotesis,
tetapi research question perlu diawali dengan rumusan masalah yang
jelas terlebih dahulu. Research Question: ”Bagaimana pendekatan
efisiensi generasineuronbaru dapat meningkatkan
akurasi JST Kohonen?” tidak perlu ditulis, melainkan harus
dijawab oleh peneliti sebagai indikasi kesiapan peneliti. Jawaban atas
Research Question tersebut harus dicantumkan dalam sub-bab
tentang kerangka pemikiran.
Jika ada batasan masalah bisa di tulis di dalam rumusan
masalah. Isi batasan masalah ialah masalah yang akan dicari
pemecahannya harus terbatas ruang lingkupnya agar pembahasannya
dapat lebih terperinci dan dapat dimungkinkan pengembalian
keputusan definitif. Variable – variable yang terlihat dalm penelitian
harus ditentukan.
3) TUJUAN PENELITIAN
Tujuan Penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang
telah ditetapkan sehingga bila tujuan penelitian tercapai, maka akan
diperoleh solusi bagi pengatasan masalah secara langsung. Seperti
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rumusan masalah, tujuan penelitian juga diungkapkan dalam bentuk 1)
Tujuan Umum dan 2) Tujuan Spesifik.
Penelitian Nonrekayasa dapat bertujuan untuk menjajagi,
menguraikan, membuktikan, memutakhirkan, atau menemukan
hukum, dalil, teorema, aksioma, teori, formula, algoritma, atau
metode. Pada sisi lain Penelitian Rekayasa dapat bertujuan untuk
memutakhirkan, mengembangkan, atau menemukan Model,SW,HW,
atau Sistem.
Tujuan penelitian juga merupakan keluaran/ target yang
terukur sehingga evaluasi hasil dapat diukur melalui ketercapaian
tujuan penelitian ini. Hindari penggunaan kalimat aktif, misal:
”Mengujiefektivitas teori….” atau “Membangunmodel…..” sebab
proses menguji teori yang hanya sampai 50% saja sudah termasuk
kategori menguji teori. Hal ini berbeda bila digunakan kalimat
“Diperolehnya kesimpulan tentang efektivitas teori....”. Kalimat ini
lebih terukur karena bila tidak diperoleh kesimpulan tentang
efektivitas teori... berarti tujuan penelitian tidak tercapai. Selain itu
kalimat tujuan penelitian merupakan negasi dari kalimat rumusan
masalah, misal bila masalahnya :”....akurasinya hanya mencapai
60%”, maka tujuannya:”.....akurasinya mencapai lebih dari 60%”.
Untuk itu tujuan/ hasil harus dibandingkan dengan masalah.
4) MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian merupakan perkiraan bila tujuan penelitian
tercapai. Hal ini dapat diperkirakan melalui outcome/ dampaknya bagi
masyarakat dan dunia iptek. Paling tidak terdapat tiga nilai tambah
yang harus diberikan oleh suatu penelitian, yakni 1) bagi masyarakat,
2) bagi pengembangan iptek, dan 3) bagi peningkatan nilai ekonomi.
Bila penelitian berkaitan dengan kebijakan, misalnya jenis penelitian
evaluasi/ penelitian kebijakan (Policy Research), maka perlu diuraikan
pula manfaat bagi kebijakan institusi, bila tidak, maka tidak perlu
dicantumkan.
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5) SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
Sistematika Penulisan terdiri dari:

1. Bagian awal skripsi
2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari :
(a) Bab I Pendahuluan
(b) Bab II Landasan Teori
(c) Bab III Metode Penelitian
(d) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
(e) Bab V Penutup
3.Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran
b. BAB II LANDASAN TEORI
1) Tinjauan Studi (Related Research/Penelitian Sebelumnya)
(Uraikan minimal 3 penelitian lain yang berhubungan (masalah –
metode – hasil), serta tunjukkan bedanya dengan penelitian kita)
2) Tinjauan Pustaka
Peninjauan kembali pustaka-pustaka mengenai ( review of related
literature) mengenai masalah yang berkaitan dan tidak harus cocok
identik dengan bidang masalah yang di hadapi namun yang termasuk
juga berkaitan. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir
(maksimum 5 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada
jurnal ilmiah yang relevan. Tinjuan pustaka memuat apa yang ada di
judul. Penjelasan harus lengkap, tuntas dan merangkum dari banyak
sumber bukan memindahkan isi satu buku. Algoritma yang digunakan
harus

dijelaskan

secara

rinci

dari

tahapan

sampai

contoh

penerapannya.
3) Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran ini merupakan rancangan penelitian guna
penyelesaian masalah sulitnya memahami program sumber suatu
sistem besar yang ditulis dengan Bahasa Fortran, dengan maksud
untuk memahami dan memperoleh komponen-komponen, fungsi,
struktur,

dan

data

bagi

keperluan

penyempurnaan

sistem

(reengineering). Dokumen rancangan tidak tersedia (alien code),
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metode observasi belum ada, alat bantu observasinya pun juga belum
pernah diciptakan orang, sementara program yang ditulis dengan
Bahasa Fortran cenderung tidak terstruktur (spaghetti code).
Diperlukan metode dan alat bantu untuk mengobservasi program
hingga diperoleh pemahaman dan komponen- komponen, fungsi,
struktur, dan data untuk kemudian direpresentasikan ke dalam bentuk
diagram (action diagram). Berdasarkan teori, model, dan metode
tentang reverse engineering peneliti menyusun kerangka tersebut di
atas. Dari kerangka pemikiran tersebut tampak bahwa masalah yang
muncul dapat terselesaikan dengan pendekatan dan fungsi yang
disusun sehingga dihasilkan metode dan alat bantu observasi struktur
program [18].Contoh terlampir.
c. BAB III METODE PENELITIAN
Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai prosedur, alat-alat,
dan bahan yang digunakan dalam penelitian yang bersifat khas dan
khusus untuk penelitian yang dirancang. Sehingga apabila metode ini
dilakukan sekali lagi oleh peneliti yang berbeda, maka akan diperoleh
hasil yang sama dengan peneliti sebelumnya. Ini sesuai dengan prinsip
objektivitas dalam pandangan positivisme. Apabila metode ini dapat
digunakan juga oleh peneliti lain untuk menyelesaikan masalah yang
berbeda (bukan objek atau lokus yang berbeda) sehingga kemudian
menghasilkan sesuatu yang berbeda pula, maka metode tersebut tidak
tepat, terlalu umum, tidak khas, dan tidak khusus.
Metode penelitian disusun dengan mengacu pada kerangka
pemikiran atau kerangka teori yang telah dibentuk. Alat, bahan, dan
prosedur yang dilakukan dalam penelitian perlu dicantumkan dengan
jelas dan rinci. Demikian pula model, variabel, construct, definisi
operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis, carapenafsiran,
dan penyimpulan hasil penelitian harus khas untuk penelitian tersebut.
Hal ini dapat diperoleh bila peneliti secara konsisten mengikuti kerangka
pemikiran atau kerangka teori yang telah diperoleh, yang memiliki
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benang merah dengan landasan teori, tujuan, masalah, dan latar belakang
penelitian.
d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan paparan implementasi atau paparan hasil-hasil
yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian, serta menyajikan
data dari hasil uji coba program atau produk hasil penelitian beserta
pembahasannya.
Model research and development atau pengembangan Sistem
Informasi(RPL), peneliti harus menyajikan informasi hasil dari
pengembangan sistem tersebut apakah sudah sesuai dengan rancangan
atau ada perubahan/pengembangan dari rancangan sebelumnya, hasil
implementasi rancangan hingga testing. Selain itu,sebaiknya hasil
penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang
sejenis atau keadaan sebelumnya, sesuai dengan kondisi. Penelitian
sebelumnya harus dipaparkan pada tinjauan pustaka (Bab II).
e. BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan
kembali masalah penelitian, menjawab pertanyaan di rumusan masalah
dan membuktikan capaian tujuan penelitian, menyimpulkan bukti-bukti
yang diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang
didapat (dikerjakan), layak untuk digunakan (diimplementasikan).
Penulis harus menyimpulkan hasil penelitian secara objektif.
Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan
(sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan). Saran
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dicantumkan karena peneliti melihat adanya jalan keluar untuk mengatasi
masalah (kelemahan yang ada), saran yang diberikan tidak terlepas dari
ruang lingkup penelitian (untuk objek penelitian maupun pembaca yang
akan mengembangkan hasil penelitian).
3.1.3 Bagian Akhir
Bagian akhir dari skripsi berisi Daftar Pustaka dan isi lampiran (jika ada).
a) Penulisan Pustaka Dalam Naskah
1. Bab related research
Contoh : Penelitian yang dilakukan oleh ........

pada tahun ......... dengan

judul ..................... menjelaskan bahwa ......................

)

2. Bab selain related research
Contoh : Data mining di kelompokkan menjadi empat bidang yaitu 1.......
2......... 3........... 4............ [3]
c. Penulisan Pustaka Dalam Daftar Pustaka
Daftar pustaka memuat semua pustaka yang dijadikan acuan dalam
penulisan skripsi . Pustaka yang dikutip dapat berupa buku, jurnal,
majalah, surat kabar, atau internet. Semua unsur dalam pustaka harus
dicantumkan dalam daftar pustaka. Jarak penulisan antar referensi di daftar
pustaka 1 (satu) spasi. Semua sumber yang dikutip yang berisi sistem
nama, dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun terbit, judul
buku, sumber atau penerbit.
Pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan
nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel
tersebut dimuat.
Sangat

direkomendasikan jika

penulis dapat

menggunakan

sekurangnya 3judul dari Jurnal Ilmiah nasional atau internasional sebagai
Tinjauan Pustaka, dan3 buku teks sebagai dasar teori. Buku-buku atau
jurnal ilmiah tersebut berasal dari 5 tahun terakhir.
Contoh penulisan:
a. Penulis berjumlah 1 sampai 4 orang :
1. BUKU
Nama belakang pengarang, Inisial., Tahun penerbitan. Judul ditulis miring
(italic), edisi (kalau ada), kota penerbit: penerbit.
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Contoh:
Baron, D. P., 2008. Business and the organisation. Chester: Pearson.
Conn, E.E., 1987. Outlines of Biochemistry, 5th ed., New York: John
Wiley & Sons.
2. JURNAL
Nama belakang pengarang, Inisial., Tahun penerbitan. Judul. Nama jurnal
(singkatan resmi) ditulis miring (italic), nomor volume (jika ada Nomor
issue), nomor halaman.
Contoh:
Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an brief look.
Political Science Quarterly, 42(6), p.564.
Kalotas, T.M., & Lee, A.R., 1990. A Simple Device to Illustrate Angular
Momentum Conservation and Instability. American Journal of
Physics, 58 (6), pp.80 - 81.
3. MAJALAH
Nama belakang pengarang, Inisial., Tahun penerbitan. Judul. Nama
majalah ditulis miring (italic), nomor halaman awal dan akhir dari artikel.
Contoh:
Kipper, D., 2008. Japan’s New Dawn. The Times, 3 Sep, pp.10.
4. PROSEDING
Nama belakang pengarang, Inisial., Tahun penerbitan. Judulditulis miring
(italic). In: Nama seminar/proseding. Lokasi, tanggal seminar. Tempat
publikasi: Penerbit.
Contoh:
Efros, A., Berg, A., Mori, G. & Malik, J., 2003. Recognizing Action at a
Distance. In: International Conference on Computer Vision (ICCV).
France, Nice, 13-16 Oct. 2003, IEEE.
5. TESIS dan DISERTASI
Nama belakang pengarang, Inisial., Tahun Publikasi. JudulTesisditulis
miring (italic). Level. Nama Universitas.
Contoh:
Richmond, J., 2005. Customer expectations in the world of electronic
banking: a case study of the Bank of Britain. Ph. D. Anglia Ruskin
University.
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b. Penulis lebih dari 4 orang :
Penulisan nama hanya sampai pada nama keenam, nama selanjutnya
menggunakan dkk.
Contoh:
Aulinas, J., dkk., 2011. Feature extraction for underwater visual SLAM. In:
OCEANS, Santander, 6-9 June 2011. IEEE

Contoh penulisan :
DAFTAR PUSTAKA
[1] Santoso, Budi. 2007. Data Mining dengan MATLAB. Yogyakarta: Graha Ilmu.
[2] Kusrini, & Luthfi, T. E. (2009). Algoritma Data Mining. (T.A.P., Penyunt.)
Yogyakarta: Andi Offset
[3] Widiastuti, Nur Aeni.2012. Algoritma klasifikasi data mining naive bayes
bebrbasis particle optimization untuk deteksi penyakit jantung.
Semarang : UDINUS
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Lampiran 2. Contoh Halaman Persetujuan

PERSETUJUAN PEBIMBING
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :
Nama
NIM
Program Studi
Judul

:
:
:
:

Ahmad Ghazali
10121234
Teknik Informatika
Deteksi Penyakit Jantung dengan Menggunakan
Algoritma Data Mining Naive Bayes Berbasis Particle
Swarm Optimization

Skripsi ini telah disetujui pembimbing dan siap untuk dipertahankan dihadapan
tim penguji program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jepara, 20 Maret 2018
Pembimbing I

Pembimbing II

Buang Budi Wahono, M.Kom
NIDN.

Ir. Adi Sucipto, M.Kom
NIDN.
Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Akhmad Khanif Zyen, M.Kom
NIDN.
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Lampiran 3. Contoh Halaman Pengesahan

PENGESAHAN
Skripsi dengan judul “Deteksi Penyakit Jantung dengan Menggunakan Algoritma
Data Mining Naive Bayes Berbasis Particle Swarm Optimization” karya :
Nama
NIM
Program Studi

: Ahmad Ghazali
: 10121234
: Teknik Informatika

telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang oleh Dewan Penguji Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara dan
dinyatakan lulus pada tanggal : ..................................
Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
(S1) Program Studi Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi
Unisnu Jepara Tahun Akademik 2018/2019.
Jepara, 23 Maret 2018
Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

[Nama Lengkap.............. ]
NIDN.

[Nama Lengkap.............. ]
NIDN.

Penguji I,

Penguji II,

[Nama Lengkap ..............]
NIDN.
NIDN.

[Nama Lengkap.............. ]

Mengetahui
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UnisnuJepara

[Nama Dekan Saintek]
NIDN.
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Lampiran 4. Contoh Halaman Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIM
Program Studi

: Ahmad Ghazali
: 10121234
: Teknik Informatika

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, bahwa Skripsi
yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata
1 (S1) Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara merupakan hasil karya saya
sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana dari Perguruan Tinggi lain.
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari karya
orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan
etika penulisan ilmiah.
Selanjutnya saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Sains dan Teknologi
Unisnu Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari
pernyataan ini.

Jepara,

15 Maret 2018

Materai
6000
AHMAD GHAZALI
NIM. 10121234
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Lampiran 5. Contoh Abstrak

ABSTRAK
Ahmad Ghazali. 10121234. Deteksi Penyakit Jantung dengan Menggunakan
Algoritma Data Mining Naive Bayes Berbasis Particle Swarm Optimization.
Buang Budi Wahono, M. Kom. Ir. Adi Sucipto, M. Kom.
Data mining sering disebut knowledge discovery in database (KDD). Data mining
biasanya digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa yang
akan datang berdasarkan informasi yang diperoleh dari masa lalu. Sekumpulan
data yang ada di laboratorium klinik belum difungsikan secara efektif dan hanya
difungsikan sebagai arsip untuk riwayat penyakit pasien. Penyakit jantung
merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Setiap tahun, kurang lebih 150.000
orang meninggal karena penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan gangguan
yang terjadi pada sistem pembuluh darah besar sehingga menyebabkan jantung
dan peredaran darah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah naive bayesberbasis particle swarm
optimization (PSO)untuk meningkatkan akurasi dalam deteksi penyakit jantung.
Data set yang akan digunakan sejumlah 300 pasien dengan parameter sebagai
berikut: usia, jenis kelamin, kolesterol total, HDL, LDL, trigliserid, rasio
kolestrol, irama, frekuensi/menit, zone transisi, axis (posisi listrik), gelombang P,
gelombang QRS, interval P-R, interval QRS, voltage , segmen ST, gelombang T,
gelombang U, cepat capek disertai nyeri dada dan sesak, merokok, olahraga,
hipertensi, tekanan darah. Hasil penelitian ini adalah algoritma naive bayes
berbasis particle swarm optimization terbukti akurat dengan akurasi 92.86% dan
memiliki nilai AUC 0.83 dikategorikan ke dalam good classification.

Kata kunci: Data mining, penyakit jantung, Naive bayes, Particle Swarm
Optimization (PSO)
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Lampiran 6. Contoh Motto

MOTTO
Tuliskan motto anda dapat berupa ungkapan, kalimat bijak anda sendiri
ataupun dari tokoh idola. Motto dapat juga berupa kutipan ayat Al-Qur’an dan AlHadits yang menurut anda relevan.
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Lampiran 7. Contoh Kata Pengantar

KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Haribaan Allah SWT yang telah
berkenan melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penelitian dengan judul “...........................................................”
Pada kesempatan ini penulis dengan rasa bangga dan bahagia
menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Rektor Universitas Islam Nahdkatul Ulma (Unisnu) Jepara (Dr.
Sa’dullah Assaidi, M. Ag) yang telah menyampaikan ilmu pengetahuan
sehingga dapat menambah dan menjadikan penulis bersemangat dalam
menempuh studi.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul
Ulama (Unisnu) Jepara (sebut nama pejabatnya, lengkap dengan gelar
akademik) yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan sehingga
dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi dengan baik.
3. Ketua program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara (sebut nama
pejabatnya, lengkap dengan gelar akademik) yang telah memberikan
arahan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan
skripsi dengan baik.
4. Pembimbing skripsi ................... yang dengan segala kesabaran telah
berkenan memberikan arahan kepada peneliti hingga menjadi lebih
sempurna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen program studi Teknik Informatka yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sentuhan ilmu
pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
6. dst. (silahkan disesuaikan...)
Penulis menyadari, bahwa apa yang dituangkan dan disajikan ini masih
banyak kekurangan dan kekhilafan. Tetapi peneliti berharap mudah-udahan
skripsi ini bisa mejadikana sesuatu yang bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri
dan umumnya kepada para pembaca yang sudi melihat dan membacanya.

Jepara, .............
Penulis,

Ahmad Ghazali
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Lampiran 8. Contoh Halaman Persembahan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saudara dapat menyampaikan sebuah kalimat persembahan skripsi kepada
beberapa pihak antara lain sebagai berikut :
1. Pihak-pihak yang telah banyak membantu studi anda.
2. Pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi anda.
3. Orang-orang yang special bagi anda.
4. Dst.
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Lampiran 9. Contoh Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Judul ...............................................................................................
Halaman Persetujuan Pembimbing .................................................................
Halaman Pengesahan .....................................................................................
Pernyataan Keaslian ........................................................................................
Halaman Abstrak ............................................................................................
Halaman Motto ...............................................................................................
Halaman Kata Pengantar .................................................................................
Halaman Persembahan ....................................................................................
Daftar Isi .........................................................................................................
Daftar Gambar ................................................................................................
Daftar Tabel ....................................................................................................
Daftar Lampiran..............................................................................................

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Batasan Penelitian
1.4. Tujuan Penelitian
1.5. Manfaat Penelitian
1.6. Sistematika Penyusunan Skripsi
Dst.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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Lampiran 10. Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL
Tabel 4. 1 confusion matrix untuk algoritma naive bayes ...................................
Tabel 4. 2 confusion matrix untuk algoritma naive bayes berbasis particle swarm
optimization menggunakan parameter yang sesuai dengan Srinivas ....................

Catatan : Tabel 4.1 menunjukkan tabel yang terletak pada Bab IV dengan
urutan tabel No 1
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Lampiran 11. Contoh Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PengelompokkanData Mining ........................................................
Gambar 2. 2 Grafik ROC (Discrete dan Continuous) ..........................................

Catatan : Gambar 2.1 menunjukkan gambar yang terletak pada Bab II dengan
urutan gambar No 1
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Lampiran 12. Contoh Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data X ............................................................................................
Lampiran 2 Data Y ...........................................................................................
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Lampiran 13. Contoh Kerangka Berfikir
a)

b)

Mulai

Rumusan Masalah
Bagaimana mengembangkan
Sistem inventor yang
terkomputerisasi dengan baik
dan mempumyai informasi yang
detail dan memperoleh
pekerjaan user?

Observasi
Studi Pustaka

Metodologi Pengumpulan Data

Pembuatan Sistem Informasi
inventori CV. BGP

Studi
Penelitian Terdahulu

Analisis sistem yang
berjalan

Perencanaan
Perumusan Masalah
Analisis
diajukan

sistem

yang

Tujuan
1.

2.

3.

Analisis dan
Pengembangan Sistem
Inventori yang
terkomputerisasi
Sistem database yang
dapat mengelola data
inventori sehingga tidak
terjadi duplikasi data.
Aplikasi yang memiliki fitur
Penerimaan Barang.,
Pengeluaran Barang,
Laporan Stok. Notifikasi
Persedian Hampir Habis,
dan Laporan Harian
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Perancangan Proses
Desain

Perancangan Database
Perancangan Antarmuka

Pemograman (Java,dan
Mysql)
Implemenasi

Pengujian Sistem (Black
Box) Pengujian Kuisioner /
Angket
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Lampiran 14. Contoh Jurnal

JUDUL DITULIS DENGAN
FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL
(MAKSIMUM 15 KATA)
Penulis11 ), Penulis22 ) dst. [Font Times New Roman 10 Cetak Tebal
dan Nama Tidak Boleh Disingkat]
1 Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 1) email: penulis_1@abc.ac.id
2 Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 2) email: penulis_2@cde.ac.id
Abstract [Times New Roman 11 Cetak Tebal dan Miring]
Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan
penelitian, metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu
alenia, tidak lebih dari 200 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak
miring).
Keywords: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times
New Roman 11 spasi tunggal, dan cetak miring]
1. PENDAHULUAN [Times New
Roman 11 bold]
Pendahuluan
mencakup
latar
belakang atas isu atau permasalahan
serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan
penelitian. Tujuan kegiatan dan
rencana pemecahan masalah disajikan
dalam bagian ini.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka yang relevan dan
pengembangan hipotesis (jika ada)
dimasukkan dalam bagian ini. [Times
New Roman, 11, normal].
menginterpretasikan
penemuan
secara logis, mengaitkan dengan
sumber rujukan yang relevan. [Times
New Roman, 11, normal].

2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian menjelaskan
rancangan kegiatan, ruang lingkup
atau objek, bahan dan alat utama,
tempat, teknik pengumpulan data,
definisi
operasional
variabel
penelitian, dan teknik analisis. [Times
New Roman, 11, normal].
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menyajikan hasil
penelitian. Hasil penelitian dapat
dilengkapi dengan tabel, grafik
(gambar), dan/atau bagan. Bagian
pembahasan memaparkan hasil
pengolahan data,

4. KESIMPULAN
Kesimpulan
berisi
rangkuman
singkat atas hasil penelitian dan
pembahasan. [Times New Roman,
11, normal].
5. REFERENSI
Penulisan naskah dan sitasi yang
diacu dalam naskah ini. [Times New
Roman, 11, normal].
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PENGAJUAN PENYUSUNAN SKRIPSI

Jepara, ...........................
Hal

: Pengajuan Penyusunan Skripsi

Kepada Yth. ;
Ketua Program Studi *)
Fakultas ........................
Universitas Islam Nahdlatul Ulama
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
NIM
:
Program Studi
:
Dosen Pembimbing Akademik :
Mengajukan tema skripsi sebagai berikut :
................................................................................................................... ............
.................................................................................................................. .............
................................................................................................................... ............
Besar harapan saya tema di atas dapat di setujui, dan atas perhatian Bapak/Ibu
diucapkan terimakasih.
Menyetujui,
Kepala Program Studi

Pemohon

NIDN.

NIM.

*) Coret yang tidak perlu
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BUKU BIMBINGAN SKRIPSI
Nama Mahasiswa
NIM
Dosen
Pembimbing I

:
:

Judul

:

:

Paraf
No. Tanggal

Catatan
Pembimbing
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Paraf
No. Tanggal

Catatan
Pembimbing
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Paraf
No. Tanggal

Catatan
Pembimbing

Jepara, ..............................
Pembimbing I

...........................................
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BUKU BIMBINGAN SKRIPSI
Nama Mahasiswa
NIM
Dosen
Pembimbing II

:
:

Judul

:

:

Paraf
No. Tanggal

Catatan
Pembimbing
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Paraf
No. Tanggal

Catatan
Pembimbing
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Paraf
No. Tanggal

Catatan
Pembimbing

Jepara, ..............................
Pembimbing II

..................................
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SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal
:
Lamp :
Kepada
Yth. Dekan Fakultas...................
Universitas Islam Nahdlatul Ulama
Di Jepara
Dengan Hormat,
Setelah melaksanakan pembimbingan skripsi, maka kami selaku pembimbing
berpendapat bahwa skripsi Saudara:
Nama
NIM
Judul Skripsi

: .................................................
: .................................................
: .................................................
..................................................

Dinyatakan telah selesai dan dapat dilakukan ujian Skripsi.
Jepara,
Pembimbing

..................................
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BERITA PENYERAHAN SKRIPSI

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Semester
Program Studi
Dosen PA
Judul Skripsi

: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
..............................................................
: ..............................................................
..............................................................

Skripsi telah diserahkan kepada Perpustakaan.

Jepara,.........................
Yang Menerima

Yang Menyerahkan

NIDN.

NIM.
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