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PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 
 

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI, 
 

Menimbang : a. bahwa pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2015 

dianggap tidak relevan untuk menjamin kualitas skripsi yang 

dihasilkan oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari; 

  b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas skripsi yang dihasilkan 

program studi akuntansi perlu melakukan revisi pedoman penulisan 

skripsi. 
 

 c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat 

keputusan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan 

Tinggi; 

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 

12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen; 

9. Keputusan Mendikbud Nomor 092/D/O/1994 Tentang Izin 

Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari; 

10. Keputusan Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Enam Enam Bumi 

Kendari Nomor 105/YAPDIK-66/IX/2018 tentang Statuta Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari; 

11. Keputusan Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Enam Enam Bumi 

Kendari Nomor 05/Yapdik-66/IV/2019 tentang Pengangkatan Ketua 
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MEMUTUSKAN 
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KENDARI. 

KESATU :   Program Studi Akuntansi menggunakan Pedoman Penulisan Skripsi 

Edisi Revisi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari sebagai acuan dalam penulisan Skripsi 

sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Setiap mahasiswa Program Studi Akuntansi pada akhir masa studi 

wajib menggunakan pedoman penulisan Skripsi Edisi Revisi, yang 

dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

sebagai acuan dalam penulisan Skripsi sebagaimana tersebut dalam 

lampiran Keputusan ini. 

KETIGA :   Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, 

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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     Ketua, 

 

 

       

 

     Dr. Bakhtiar Abbas, S.E.,M.Si 
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Assalaamu’alaikum wr. wb. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 PENGERTIAN SKRIPSI 

Skripsi adalah karya ilmiah tertulis yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan 

hasil penelitian sebagai tugas dan syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana 

jenjang Strata 1 (S-1). Panduan atau pedoman penyusunan  skripsi  disusun  untuk  

mempermudah  dan  melancarkan penyusunan skripsi. Pedoman penyusunan skripsi 

ini menjelaskan tata cara dan ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, tata cara 

penulisan, isi skripsi (susunan skripsi) dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 

penyusunan dan  penulisan skripsi. 

 

1.2 PERSYARATAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan menyusun 

skripsi dan mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yaitu persyaratan 

akademik dan persyaratan administrasi. 

 

1.2.1 Persyaratan Akademik 

Mahasiswa dapat menyusun/menulis skripsi apabila telah memenuhi 

persyaratan akademik sebagai berikut: 

a) Proposal 

 Jumlah SKS Kumulatif minimal 122 SKS, dengan indeks prestasi 

kumulatif minimal sebesar  2,85 (dua koma delapan  lima). 

 Lulus  dengan  nilai  B  untuk  mata  kuliah  konsentrasi/bidang 

peminatan dan atau lulus dengan nilai minimal B matakuliah 

Metodologi penelitian. 

b) Hasil Penelitian 

 Jumlah SKS Kumulatif minimal 144 SKS, dengan indeks prestasi 

kumulatif minimal sebesar  3,00 (tiga koma nol). 

 Lulus  dengan  nilai  B  untuk  mata  kuliah  konsentrasi/bidang 

peminatan dan atau Lulus  dengan  nilai  minimal B  untuk  mata  kuliah  

Metodologi  Penelitian. 

 Telah melaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) dan telah 

menylesaikan seminar KKL dan dinyatakan LULUS. 

 Lulus dengan nilai minimal B untuk Kuliah Kerja Lapangan 

 Telah memenuhi standar penilaian plagiarism maksimal 20%. 

c) Skripsi 

 Jumlah SKS Kumulatif minimal 144 SKS, dengan indeks prestasi 

kumulatif minimal sebesar  3,00 (tiga koma nol). 

 Lulus  dengan  nilai  minimal B  untuk  mata  kuliah  Metodologi  

Penelitian. 

 Telah memenuhi standar penilaian plagiarism maksimal 20%. 

 

1.2.2 Persyaratan Administrasi 

Syarat administrasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang akan 

menyusun skripsi adalah sebagai berikut: 

1) Melunasi SPP dan biaya bimbingan proposal, hasil penelitian/skripsi 

melalui bank yang telah ditunjuk/BAUK. 



 
 

 

2 

 

 

Buku Panduan Penulisan Skripsi 

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 2021 

2) Memasukkan skripsi  pada saat key in/revisi  Kartu Rencana Studi (KRS) 

online sesuai jadwal masing-masing program studi. 

3) Mengambil blangko konsultasi skripsi ke Program Studi Akuntansi dengan 

menyerahkan bukti pembayaran proposal, hasil penelitian dan atau skripsi 

serta persyaratan lain yang telah ditentukan oleh program studi. 

 

1.3 PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI (DPS) 

Mahasiswa dapat memilih DPS sesuai dengan daftar DPS yang telah disediakan 

oleh Program Studi Akuntansi sesuai kuota. Dosen yang telah dipilih mahasiswa akan 

mendapatkan SK sebagai pembimbing skripsi beserta daftar mahasiswa yang 

dibimbing pada semester tersebut. Penunjukkan DPS hanya akan dilakukan sekali saja 

dan dapat  diganti sesuai prosedur  yang ditetapkan. 

1.4 PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI 

Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang akan 

menyusun skripsi: 

1) Mahasiswa mengambil Surat Bimbingan Skripsi di Program Studi Akuntansi untuk 

menemui/berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS). 

2) Mahasiswa melaksanakan penyusunan skripsi dengan bimbingan dari Dosen 

Pembimbing Skripsi sejak pengajuan proposal skripsi sampai dengan naskah akhir 

skripsi disetujui DPS. 

 

1.5 BATAS WAKTU PENYUSUNAN SKRIPSI 

Jangka waktu penyusunan skripsi ditetapkan maksimal 6 bulan sejak 

memperoleh Surat Bimbingan Skripsi. Jika dalam waktu 6 bulan ternyata penyusunan  

skripsi  belum  selesai,  maka  mahasiswa yang bersangkutan harus memperpanjang 

ijin penulisan skripsi di Program Studi Akuntansi atau melakukan proses penggantian 

DPS. 

 

1.6   PROSEDUR PERPANJANGAN BIMBINGAN SKRIPSI 

1) Melunasi Administrasi/SPP dan biaya perpanjangan bimbingan melalui bank yang 

telah ditunjuk/BAUK. 

2) Melakukan key in skripsi pada saat key in/revisi Kartu Rencana Studi (KRS) online 

sesuai jadwal program studi. 

3) Mahasiswa tidak perlu membayar biaya perpanjangan skripsi, apabila skripsi telah 

disetujui untuk diujikan maksimal 2 minggu setelah masa berakhirnya periode 

bimbingan. 

 

1.7   PENGGANTIAN PEMBIMBING SKRIPSI 

Bila mahasiswa dan atau Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) merasa tidak ada 

kesesuaian tentang proses skripsi yang sedang dijalankan, maka salah satu pihak bisa 

menghentikan proses pembimbingan. Penghentian proses bimbingan ini harus disertai 

alasan yang tepat dan diketahui oleh kedua belah pihak. Penghentian dan penggantian 

ini paling cepat dilakukan setelah 3 bulan sejak surat keputusan penetapan dosen 

pembimbing skripsi dikeluarkan. Mahasiswa hanya diperkenankan mengajukan 

penggantian DPS satu kali saja. Penentuan DPS pengganti dilakukan oleh program 

studi dengan memperhatikan kuota DPS yang bersangkutan. 

Bila DPS yang menghentikan proses pembimbingan, maka DPS tersebut harus 

membuat memo yang berisi alasan penghentian proses pembimbingan dan diberikan 

kepada mahasiswa untuk disampaikan kepada Ketua Prodi. Berdasar memo tersebut 

Ketua Prodi menunjuk DPS yang baru dengan berdasarkan surat keputusan Ketua 

STIE Enam Enam Kendari tentang Penetapan Dosen Pembimbing yang baru. 
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Bila mahasiswa yang menghentikan proses bimbingan, maka mahasiswa 

tersebut harus melapor kepada Ketua Prodi dengan mengisi formulir yang telah 

disediakan dan menunggu penunjukkan DPS baru. 

 

1.8 MASA KEDALUWARSA SKRIPSI 

Masa kedaluwarsa skripsi adalah 12 bulan setelah skripsi tersebut disetujui dan 

disahkan untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji. Bila skripsi tersebut tidak diujikan 

setelah dua belas bulan dari saat disetujui, skripsi tersebut dinyatakan kedaluwarsa dan 

gugur. Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan menyusun  kembali  skripsi yang 

baru. Prosedur pendaftaran skripsi yang baru seperti prosedur pendaftaran yang 

semula. 

 

1.9 KODE ETIK PENELITIAN 

Selama proses penyusunan skripsi, mahasiswa harus mendasarkan pada kode 

etik penelitian, dalam rangka mewujudkan atmosfir akademik yang menjunjung tinggi 

aspek moral, saling menghargai, saling peduli, jujur, menjunjung tinggi kebebasan  

berfikir, kemampuan mencipta, berdedikasi dan bermoral dalam mengembangkan dan 

menerapkan ilmu pengetahuan.  

Penelitian adalah upaya mencari kebenaran terhadap semua fenomena demi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia. Etika penelitian 

adalah pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian, termasuk 

perilaku peneliti, sedangkan Kode Etik Penelitian adalah hal-hal yang menjelaskan 

standar kinerja perilaku etis yang diharapkan dari semua pihak yang terlibat penelitian 

di lingkungan dan atau mengatasnamakan Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari sebagai sebuah institusi. Yang dimaksud sebagai 

Peneliti adalah seseorang yang melalui pendidikannya memiliki kemampuan untuk 

melakukan investigasi ilmiah dalam suatu bidang keilmuan tertentu dan/atau lintas 

disiplin. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan Kode Etik Penelitian 

adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh setiap mahasiswa Program Studi Akuntansi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari harus memenuhi kaidah 

keilmuan, dan dilakukan berlandaskan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, 

dan tanggung jawab.  

b. Penelitian yang dilakukannya merupakan upaya untuk memajukan ilmu 

pengetahuan, kesejahteraan, martabat, dan peradaban manusia, serta terhindar 

dari segala sesuatu yang menimbulkan kerugian atau membahayakan.  

c. Setiap peneliti harus memahami Kode Etik Penelitian dan menaati semua 

ketentuannya.   

d. Pelanggaran terhadap kode etik akan berdampak pada pemberian sanksi bagi 

pihak yang melanggarnya, antara lain berupa: teguran, skorsing, pemberhentian, 

dan tindakan lainnya.   

e. Seorang peneliti wajib taat pada kode etik penelitian dan menghindari 

penyimpangannya yang meliputi:  

1. Rekaan, pemalsuan data, atau tindakan sejenisnya.  

2. Plagiarisme yang diartikan sebagai tindakan mengumumkan atau 

memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan 

cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.  

3. Autoplagiarisme yang diartikan sebagai tindakan (peneliti) yang 

mengemukakan kembali kalimat, kata, data atau ide dalam karya tulis yang 

telah dipublikasikan oleh yang bersangkutan tanpa menyebutkan sumbernya. 
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f. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan metode, prosedur dan pencapaian hasil 

secara ilmiah, yang dapat dipertanggungjawabkan.  

g. Kewajiban peneliti terhadap penelitiannya adalah sebagai berikut:  

1. Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan 

kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.   

2. Peneliti harus jujur dalam mengungkapkan temuan dan pembahasan hasil 

penelitiannya.   

3. Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat hasil penelitiannya. 

 

1.10 SEMINAR PROPOSAL DAN HASIL PENELITIAN 

Seminar proposal dan hasil penelitian dilakukan oleh dewan penguji yang 

terdiri dari 2 (dua) orang dosen penguji dan 2 (dua) orang dosen pembimbing. Adapun 

penilaian seminar proposal dan atau seminar hasil penelitian diberikan oleh dewan 

penguji dengan bobot masing-masing 25%. Jika salah satu dosen pembimbing tidak 

bisa hadir pada saat pelaksanaan seminar proposal dan atau seminar hasil penelitian 

maka, Ketua Program Studi menunjuk salah satu dosen tetap untuk menggantikan 

dalam menguji. Dan jika salah satu dosen tetap yang ditunjuk untuk menggantikan 

tetap berhalangan, maka penilaian seminar proposal dan atau seminar hasil penelitian 

diberikan oleh dosen penguji dengan bobot ketua penguji 40% dan anggota dengan 

bobot 30%. Pelaksanaan seminar proposal dan atau seminar hasil penelitian diatur 

sebagai berikut: 

a. Dalam pelaksanaan seminar proposal dan atau seminar hasil penelitian semua 

dewan penguji dan peserta seminar datang 10 menit sebelum seminar dimulai. 

b. Pakaian mahasiswa menggunakan dasi warna hitam, baju kemeja putih dan 

celana panjang warna hitam bagi pria dan memakai rok warna hitam bagi wanita. 

c. Dosen penguji/pembimbing memakai pakaian formal dan sopan. 

d. Penguji/pembimbing wajib mengisi berita acara pelaksanaan seminar yang telah 

disediakan oleh program studi. 

e. Pengumuman hasil seminar dilakukan pada akhir seminar oleh ketua penguji 

yang telah diberikan tugas oleh Ketua Program Studi dan jika ketua penguji 

berhalangan, maka hasil pelaksanaan seminar diumumkan oleh sekretaris penguji 

atau Ketua Program Studi Akuntansi. 

f. Unsur-unsur penilaian seminar proposal meliputi: 

1. Kejelasan masalah pada latar belakang yang meliputi gap teori, gap 

fenomena, dan empiris, Ketajaman identifikasi rumusan masalah, ketajaman 

tujuan penelitian, batasan masalah dan manfaat penelitian. 

2. Relevansi antara teori dan masalah yang diteliti, kemutakhiran terhadap teori 

dan referensi yang digunakan, konstruksi alur pikir/konsep teoritik secara 

sistematis, kejelasan hubungan antara variabel yang diteliti. 

3. Ketepatan metode yang digunakan, validitas dan reliabilitas instrumen yang 

digunakan. 

4. Ketepatan hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan tingkat 

plagiarisme (seminar hasil penelitian). 

5. Penguasaan materi, kemampuan berargumentasi, dan sikap atau etika dalam 

seminar proposal dan atau seminar hasil penelitian. 

 

 

 

1.11 UJIAN SKRIPSI 

Ujian skripsi dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas Ketua Penguji, 

Sekretaris dan 2 Anggota. Adapun penilaian ujian skripsi diberikan oleh dosen penguji 
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dengan bobot ketua penguji 40%, sekretaris dan anggota masing-masing 20%. Jika 

salah satu dosen penguji tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan ujian skripsi maka, 

Ketua STIE Enam Enam Kendari menetapkan dosen tetap atas usulan Ketua Program 

Studi Akuntansi untuk ditetapkan sebagai penguji pengganti. Dan jika salah satu dosen 

tetap yang telah ditetapkan sebagai penguji pengganti tetap berhalangan, maka Ketua 

program studi dapat  menggantikan. Pelaksanaan ujian skripsi diatur sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan ujian skripsi semua tim penguji dan peserta ujian datang 10 menit 

sebelum seminar dimulai. 

b. Pakaian mahasiswa menggunakan jas warna hitam, dasi warna hitam, baju 

kemeja putih dan celana panjang warna hitam bagi pria dan memakai rok warna 

hitam bagi wanita. 

c. Dosen penguji/pembimbing memakai pakaian formal dan sopan. 

d. Penguji/pembimbing wajib mengisi berita acara pelaksanaan ujian skripsi yang 

telah disediakan oleh program studi. 

e. Pengumuman hasil ujian skripsi dilakukan pada akhir ujian oleh ketua penguji 

yang telah diberikan tugas oleh Ketua Program Studi dan jika ketua penguji 

berhalangan, maka hasil pelaksanaan ujian skripsi diumumkan oleh sekretaris 

penguji atau Ketua Program Studi Akuntansi. 

f. Unsur-unsur penilaian ujian skripsi meliputi: 

1. Kinerja karya ilmiah. 

2. Sikap atau etika dalam ujian skripsi. 

3. Kejelasan pemaparan, kemampuan menjawab dan penguasaan 

teori/komprehensif. 

Naskah skripsi yang akan diujikan diserahkan kepada bagian  penyelenggara 

ujian dalam keadaan dijilid sebanyak 5 eksemplar. 

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian skripsi jika: 

1)    Skripsi telah mendapat persetujuan DPS. 

2) Menunjukkan bukti pembayaran ujian skripsi. Pembayaran ujian skripsi 

dilakukan di Bank yang  telah ditentukan atau BAUK. 

3) Persyaratan lain yang telah ditentukan oleh program studi. 

Jadwal dan kelengkapan pendaftaran adalah sebagai berikut: 

1) Pendaftaran ujian skripsi dilakukan di Bagian Program Studi Akuntansi 4 hari 

sebelum pelaksanaan ujian. 

2)   Jadwal ujian dapat dilihat di mading program studi 3 hari sebelum pelaksanaan 

ujian skripsi. 

3) Naskah skripsi secara lengkap (dijilid) diserahkan paling lambat 4 hari sebelum 

pelaksanaan ujian. Jika sampai batas waktu tersebut naskah belum diserahkan, 

kesempatan mengikuti ujian skripsi dinyatakan gugur dan menunggu putusan 

berikutnya. 
 

1.12 REVISI SKRIPSI 

Mahasiswa peserta ujian skripsi yang dinyatakan lulus, tetapi perlu melakukan 

revisi maka mahasiswa diwajibkan melakukan revisi paling lambat 1 minggu setelah 

ujian dilaksanakan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum melakukan 

revisi, maka hasil kelulusan dinyatakan batal dan mahasiswa diwajibkan untuk 

mengulang ujian skripsi. 

 

1.13 TOPIK SKRIPSI 

Topik skripsi dapat dipilih sendiri oleh mahasiswa pada bidang studi sebagai berikut: 

1) Akuntansi Keuangan  

2) Akuntansi Manajemen 

3) Pengauditan 
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4) Sistem Informasi Akuntansi 

5) Akuntansi Syariah 

6) Akuntansi Sektor Publik 

7) Perpajakan 

1.14 JENIS-JENIS PENELITIAN 

Jenis-jenis penelitian yang dapat dipilih oleh mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 

1.14.1 Deskriptif versus Analitis 

Penelitian deskriptif termasuk survei dan berbagai penyelidikan pencarian fakta. 

Tujuan utama penelitian deskriptif adalah penggambaran keadaan yang ada sekarang 

ini. Karakteristik pokok metode ini adalah bahwa peneliti tidak memegang kendali 

atas variabel-variabelnya; dia hanya dapat melaporkan apa yang telah terjadi atau apa 

yang sedang terjadi. Dalam penelitian analitis, di lain pihak, peneliti harus   

menggunakan fakta-fakta atau informasi yang sudah tersedia dan menganalisanya 

untuk membuat evaluasi kritis atas informasi-informasi tersebut. 

 

1.14.2 Terapan versus Fundamental 

Penelitian dapat berupa penelitian terapan (atau tindakan) atau dapat juga 

berupa penelitian fundamental (atau dasar atau murni). Penelitian terapan mengarah 

kepada penemuan sebuah solusi untuk masalah saat ini yang dihadapi suatu 

masyarakat atau sebuah organisasi industri/bisnis, sementara penelitian fundamental 

pada pokoknya mengenai generalisasi dan formulasi sebuah teori. Menghimpun ilmu 

pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dikatakan penelitian murni atau 

penelitian dasar. 

 

1.14.3 Kuantitatif versus Kualitatif 

Penelitian kuantitatif didasarkan pada ukuran kuantitas atau jumlah. Penelitian 

ini dapat diterapkan untuk fenomena yang dapat diungkapkan dalam hal kuantitasnya. 

Penelitian kualitatif, di lain pihak, berkenaan dengan fenomena kualitatif, yaitu, 

fenomena yang berkaitan dengan atau mencakup kualitas atau sejenisnya. Misalnya,   

saat kita tertarik untuk menyelidiki alasan-alasan perilaku manusia (yaitu, mengapa 

orang berpikir atau melakukan hal-hal tertentu). Penelitian semacam ini bertujuan 

untuk menemukan apa motivasi-motivasi dan keinginan-keinginan yang 

mendasarinya, untuk tujuan tersebut didapatkan dari wawancara- wawancara yang 

mendalam. 

 

1.14.4    Konseptual versus Empiris 

Penelitian konseptual adalah penelitian yang berkaitan dengan beberapa 

gagasan abstrak atau teori. Penelitian semacam ini umumnya dilakukan oleh  para   

akademisi untuk membangun konsep-konsep baru atau membuat interpretasi ulang 

konsep yang sudah ada. Di lain pihak, penelitian empiris bersandar pada pengalaman 

atau observasi itu sendiri, seringkali tanpa memperhatikan sistem atau teori. Penelitian 

jenis ini adalah penelitian berdasar  data  (data-based),  muncul  dengan  konklusi 

yang dapat dibuktikan dengan observasi atau percobaan. Dalam penelitian semacam 

ini perlu mendapatkan fakta-fakta dari sumbernya. Dalam penelitian semacam ini, 

peneliti harus menyiapkan diri dengan sebuah hipotesis atau dugaan yang berlaku atas 

hasil yang mungkin terjadi. Kemudian peneliti bekerja untuk mendapatkan fakta (data) 

yang cukup untuk membuktikan atau menyangkal hipotesisnya. 

  

1.15 KAIDAH PENELITIAN 
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Gambar 1.1: Level penelitian 

S3 

(Kontribusi) 

S2 

(Replikasi) 

S1 

(Konfirmasi) 

(Konfirmasi) 

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana peneliti harus memahami kaidah-

kaidah penulisan riset yang baik. Bab ini akan membahas pentingnya motivasi 

penelitian, temuan riset sebelumnya dan pengukuran variabel. Selain itu, pada bab ini 

akan dijelaskan tata cata penulisan riset menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang 

baik serta penggunaan kata yang tepat dalam menulis referensi. 

Pada umumnya, penelitian dapat dibedakan sesuai dengan level kebutuhan 

peneliti yang biasanya ditunjukkan dengan adanya motivasi penelitian seperti yang 

digambarkan pada Gambar 1.1. Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi dalam 

penyusunan riset kuantitatif yaitu motivasi penelitian, temuan riset sebelumnya dan 

pengukuran variabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motivasi Penelitian 

Masing-masing level memiliki motivasi penelitian yang berbeda, pada level S-1 

(skripsi) motivasi yang paling umum adalah banyaknya riset-riset terdahulu yang tidak 

konsisten. Beberapa contoh motivasi penelitian adalah sebagai berikut: 

 
Motivasi penelitian ini yaitu adanya beberapa hasil penelitian terdahulu yang saling 

bertentangan atau tidak konsisten, penelitian Sabeni (2014); Komara (2015) menunjukkan 

bahwa dukungan atasan dan pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem informasi. 

Namun, penelitian Handayani (2015); Rahmawati (2016) membuktikan bahwa dukungan 

atasan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem informasi. Selain itu, beberapa 

penelitian terdahulu dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah, sedangkan penelitian 

ini dilakukan pada perusahaan swasta yang memiliki sistem informasi yang lebih komplek 

(Bastian 2015). 

 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya Boush et al., (2016) dan Chandra 

(2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jumlah variabel 

independen yang diuji, batasan usia, dan kategori produk. Selain menguji pengaruh 

pengetahuan taktik memasang iklan, penghargaan diri, kerentanan konsumen terhadap 

skeptisme remaja pada iklan televisi (Boush, 2016: Chandra, 2017), penelitian ini juga 

menguji pengetahuan produk konsumen (Kurnia, 2015). Penelitian terdahulu menggunakan 

sampel usia 12-15 tahun (awal pubertas), sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 

usia 17-21 tahun (dewasa) karena lebih memiliki sikap rasional (Kartono, 2017). 

 

Selama ini penelitian yang menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) lebih 

banyak difokuskan pada beliefs dengan beberapa outcome seperti attitudes dan usage 

(Venkatesh, 2010; Staub, 2015) namun tidak banyak penelitian tentang bagaimana beliefs 
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diformulasikan. Penelitian ini merupakan replikasi model yang dikembangkan oleh Hong 

(2015) dengan menambahkan variabel individual differences (Karahana, 2016). 

 

 

Pada umumnya motivasi penelitian berada pada paragraf pendahuluan pada 

alenia terakhir sebelum peneliti menjelaskan tujuan penelitian. Beberapa riset 

menggunakan nama atau istilah identifikasi masalah sebagai pengganti motivasi 

penelitian. Motivasi penelitian ini penting karena sebuah riset selain memiliki tujuan 

juga harus memiliki alasan mengapa riset ini masih layak untuk dilakukan. Selain itu, 

motivasi penelitian juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa riset 

ini harus dilakukan kembali? Mengapa tidak menggunakan saja kesimpulan yang telah 

dilakukan riset-riset sebelumnya? 

 

2. Temuan Riset Sebelumnya 

Untuk menemukan motivasi penelitian, peneliti seharusnya mempelajari dan 

memahami temuan-temuan riset sebelumnya. Hasil temuan riset sebelumnya menjadi 

acuan apakah peneliti masih dapat melakukan penelitian selanjutnya. Temuan  hasil  

riset  sebelumnya  merupakan  pintu  bagi  peneliti  untuk menemukan gap 

(kesempatan) sehingga penelitian yang akan dilakukan masih menarik untuk dikaji 

lebih mendalam. Beberapa hal yang harus di jelaskan oleh peneliti ketika merefer 

penelitian sebelumnya adalah 1) tujuan riset sebelumnya; 2) sampel atau data yang 

digunakan; 3) hasil penelitian. Judul penelitian sebelumnya sebaiknya tidak ditulis 

pada bagian ini karena akan ditulis sebagai daftar referensi pada daftar pustaka. 

Beberapa contoh penulisan riset sebelumnya adalah sebagai berikut: 

 
Penelitian Purnomo (2013) dilakukan dengan menganalisis rasio-rasio berdasarkan laporan 

keuangan pada 100 perusahaan Property & Real Estate yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. Data yang digunakan adalah rasio-rasio laporan keuangan pada tahun 2012-

2017. Pengujian hipotesis menggunakan analisis diskriminan, hasil penelitian menunjukkan 

bawa terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang mengalami financial 

distress dengan perusahaan yang sehat. Hasil analisis dari sepuluh variabel yang diteliti, 

terdapat 3 buah variabel yang dapat memprediksi financial distress perusahaan yaitu 

operating profit margin, return on investment, dan return on equity. 

 

Penelitian yang berkaitan dengan kompensasi dan kepuasan kerja dilakukan oleh Erbasi & 

Tugay (2016). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara insentif finansial 

dan insentif non finansial dengan kepuasan pegawai perusahaan yang bergerak di bidang 

makanan. Sampel penelitian berjumlah 428 responden pada perusahaan di Turki. Selain 

menguji variabel kompensasi, penelitian ini juga menguji faktor demografi seperti jenis 

kelamin, status perkawinan, dan keanggotaan serikat pekerja. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa insentif finansial dan non finansial berhubungan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Namun, insentif finansial memiliki efek yang lebih dominan dibandingkan 

dengan insentif non-finansial. Selain itu dari faktor demografi hanya keanggotaan serikat 

yang dapat membedakan perilaku terhadap insentif non-finansial. 

 

Temuan riset sebelumnya dapat ditulis dalam bentuk paragraf, namun beberapa 

peneliti merangkum beberapa temuan riset sebelumnya dengan menggunakan tabel. 

Apabila dirangkum dalam sebuah tabel, sebaiknya 1 tabel di buat dalam 1 halaman, 

karena tabel dalam 1 halaman, akan mempermudah peneliti lain memahami isi tabel 

penelitian. 

Tabel riset terdahulu berisi 3 informasi penting yaitu, nama peneliti dan tahun, 

metode riset dan hasil penelitian. Judul penelitian tidak perlu dicantumkan dalam tabel 
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karena ada pada daftar referensi. Jenis variabel independen dan dependen tidak perlu 

dijelaskan karena tidak semua penelitian menggunakan regresi berganda. 

 

3. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel atau definisi operasional variabel merupakan definisi 

khusus yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian. Definisi operasional variabel 

dapat diadopsi dari definisi yang sudah digunakan oleh riset-riset sebelumnya atau 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peneliti di lapangan. Pengukuran variabel 

biasanya mengacu pada buku tertentu atau riset sebelumnya yang sudah 

dipublikasikan. Pada level S-1 (skripsi) pengukuran variabel sebaiknya diadopsi dari 

jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi bukan dari skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa 

lain. Peneliti pada level S-1 dapat mengadopsi pengukuran variabel dari skripsi 

mahasiswa lain jika sumber asli (artikel/ buku) juga dicantumkan dalam penulisan. 

Pengukuran variabel yang dilakukan oleh peneliti harus dapat menjelaskan atau 

mendefinisikan secara detail variabel-variabel yang akan diteliti. Setiap peneliti 

mungkin akan menggunakan definisi operasional variabel yang berbeda meskipun 

variabel yang digunakan adalah sama. Peneliti dapat mengadopsi atau memodifikasi 

pengukuran variabel yang pernah dilakukan peneliti lain tentunya disesuaikan dengan 

kebutuhan riset. Sebagai contoh peneliti A akan melakukan penelitian tentang 

pemanfaatan informasi teknologi (IT) di perusahaan manufaktur. Peneliti A dapat 

menggunakan pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti B meskipun peneliti 

B melakukan penelitian di perusahaan jasa, tentunya dengan beberapa modifikasi yang 

sesuai dengan kebutuhan. Beberapa contoh pengukuran variabel adalah sebagai 

berikut: 
 

Kepuasan kerja merupakan perasaan pegawai tentang pekerjaannya. Kuesioner 

kepuasan kerja yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Sukardiajaya (2010) yang menggunakan 10 item pertanyaan 

dengan indikator sebagai berikut Gibson (2015): 

1) Kepuasan pada pekerjaan 

2) Kepuasan pada pembayaran 

3) Kepuasan pada promosi 

4) Kepuasan pada supervisi 

5) Kepuasan pada rekan kerja 

 

 

 

 

 
Persepsi tentang kemudahan (perceived ease of use) dalam penelitian ini adalah 

ukuran dimana seorang mahasiswa percaya bahwa komputer dapat dengan mudah 

dipahami dan digunakan dan membantu meningkatkan kinerja. Instrumen terdiri dari 

3 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Miller (2010) Riyanto (2013) dalam Dani 

(2016) dengan indikator yaitu: 1) kemudahan menggunakan komputer; 2) komputer 

memberikan solusi; 3) komputer meningkatkan ketrampilan. 

 

 

 

 

Berdasarkan ilustrasi diatas sudah sangat jelas bahwa peneliti tidak dapat 

menggunakan pengukuran variabel secara langsung dari buku teks karena belum 

pernah diuji secara mendalam oleh peneliti sebelumnya. Dengan kata lain, peneliti 

Buku Riset 

Skripsi Buku Riset/Jurnal 
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dapat mengadopsi pengukuran yang terdapat dalam buku teks jika memang sudah 

pernah diuji oleh peneliti sebelumya sehingga dapat dipastikan bahwa pengukuran 

yang dilakukan sudah tepat. 
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2.1 PROSES PENELITIAN KUANTITATIF 

Riset kuantitatif adalah riset yang bersifat deduktif atau dalam bidang akuntansi 

dikenal dengan pendekatan positivisme. Riset kuantitatif akan dimulai dengan 

menggunakan teori-teori yang sudah ada misalnya teori kontingensi, teori proses 

informasi, teori agensi dan teori lain yang banyak ditemukan oleh para ahli. Misalnya 

peneliti menggunakan teori proses informasi yang dikemukakan oleh Galbraith 1973. 

Teori proses informasi menjelaskan bahwa kebutuhan dan kapasitas informasi yang 

seimbang akan menghasilkan kinerja yang baik. Kapasitas informasi yang lebih besar 

dari kebutuhan menunjukkan pemborosan sedangkan kapasitas yang lebih kecil dari 

kebutuhan mengakibatkan informasi tidak lengkap. 

Penelitian kuantitatif juga dapat menggunakan teori partisipasi anggaran yang 

telah diungkapkan oleh Brownell atau Govindarajan yang menjelaskan bahwa 

partisipasi anggaran akan meningkatkan kinerja seseorang. Peneliti dapat menguji 

apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Peneliti biasanya 

mendeskripsikan partisipasi anggaran dengan indikator yang telah digunakan peneliti 

sebelumnya. Indikator akan diterjemahkan ke dalam kuesioner yang akan disebarkan 

kepada responden. Data yang diperoleh dari responden penelitian akan diuji dengan 

alat statistik sehingga diperoleh angka tertentu sebagai kesimpulan. 

Ketika memulai melakukan penelitian, kita perlu menjawab pertanyaan penting 

penelitian yaitu apa, mengapa, siapa, dimana dan kapan. Ketika sudah dapat 

memikirkan hal tersebut, kita sudah bisa memulai menghimpun data (Dawson, 2009). 

Hal ini akan dijawab melalui proses penelitian kuantitatif pada gambar berikut. Proses 

diawali dengan observasi hingga menghasilkan kesimpulan, saran dan implikasi hasil. 

(Uma Sekaran, 2011) 

Gambar 2.1 Proses Penelitian 

 
 

Dibawah ini dapat dijelaskan defenisi elemen setiap proses penelitian 

1. Observasi 

Observasi (observation) adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode 

pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjaring 

data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau obyek penelitian 

secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis. Dengan demikian peneliti 

melakukan pencatatan secara seksama dan sistematis terhadap apa dan bagaimana 

serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dilihat, didengar maupun dirasakan 

terhadap subyek/obyek yang diamati tersebut. 

 

2. Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di 

lokasi penelitian atau objek penelitian. Penelitian pada dasarya akan mendapatkan 

fakta atau data lapangan (primer) untuk pemecahan masalah. Untuk memperoleh 



 
 

 

12 

 

 

Buku Panduan Penulisan Skripsi 

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 2021 

data yang diperlukan dan data yang berkualitas, maka peneliti harus mampu 

menetapkan metode pengumpulan data yang cocok. 

3. Definisi Masalah 

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa 

yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan 

pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stonner (1982) mengemukakan 

bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan 

antara pengalaman dengan kenyataan antara apa yang direncakan dengan 

kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi. 

4. Kerangka Dasar Teori 

Cooper dan Schindler (2006), mengemukakan bahwa, A Theory is a set of 

systematcally interrelated concepts, definition, and proposition that are advanced 

to explain and predict phenomena (fact). Teori adalah seperangkat konsep, definisi 

dan proposisi yang terusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk 

mejelaskan dan meramalkan fenomena. Teori adalah alur logika atau penalaran, 

yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara 

sistematis. 

Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi yaitu faktor- faktor yang 

dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. Variabel 

penelitian perlu ditentukan dan dijelaskan agar alur hubungan dua atau lebih 

variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis. 

Penentuan variabel dalam suatu penelitian berkisar pada variabel bebas 

(independent variable), variabel tergantung (dependent variable) maupun variabel 

(intervening variable). Sedangkan yang dimaksud dengan indikator variabel yaitu 

bagaimana menentukan parameter untuk mengukur variabel. Untuk mengukur 

variabel, pertama ditentukan dulu indikator variabel. Salah satu contoh dalah 

mengukur “variabel  profesi  yang  disukai  masyarakat”,  digunakan  indikator  

Dokter, Pengacara, Notaris, Dosen, Konsultan, Wiraswasta, dan Manajer. Pada 

intinya indikator variabel berfungsi sepenuhnya untuk mendeteksi variabel yang 

akan diukur, tetapi perlu diingat bahwa indikator hanya muncul dari konsep 

variabel penelilitian yang telah ditentukan sebelumnya. 

5. Penggalian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di 

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yan diberan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan maslah penlitian, belum jawaban yang empirik. Ketika 

kita mengajukan atau merumuskan pertanyaan penelitian, maka sebenarnya pada 

saat itu jawabanya sudah ada dalam pikiran. Jawaban tersebut memang masih 

meragukan dan bersifat sementara, akan tetapi jawaban tersebut dapat digunakan 

untuk mengarahkan kita untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Pernyataan yang 

dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian disebut 

sebagai hipotesis penelitian. Hipotesisi penelitian dapat juga dikatakan sebagai 

dugaan yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah sebelum dibuktikan 

kebenarannya. 

 

6. Desain Penelitian 

Desain Penelitian merupakan suatu rancangan perencanaan penelitian atas 

pertanyaan ilmiah tertentu. Desain penelitian sangat tergantung pada jenis 

penelitian menurut tujuannya (eksploratif, development, dan verifikatif). 
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7. Pengumpulan Data, analisis dan interpretasi 

Sebagai kelengkapan proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh 

data penelitian atau data empiris, maka peneliti harus menentukan alat atau 

instrumen pengumpulan data penelitian. Instrumen pengumpulan data merupakan 

alat bantu untuk medapatkan data empiris lapangan secara tepat guna dan berhasil 

guna (efektif dan efisien). 

8. Deduksi Temuan Penelitian 

Pendekatan deduktif adalah pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan 

konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. 

Suatu hipotesis lahir dari sebuah teori, lalu hipotesis ini diuji dengan dengan 

melakukan beberapa observasi. Hasil dari observasi ini akan dapat memberikan 

konfirmasi tentang sebuah teori yang semula dipakai untuk menghasilkan hipotesis. 

9. Penulisan Laporan 

Sistematika penyusunan laporan penelitian meliputi : 

a. Pendahuluan, bagian pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan hasil 

penelitian dan berisi tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan hipotesis. 

b. Telaah kepustakaan/kajian teori, bagian kajian teori merupakan bagian yang 

berisi tentang hasil telaah yang dilakukan oleh peneliti terhadap teori dan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

c. Metode penelitian, berisi segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti mulai dari 

persiapan, pelaksanaan dan akhir dari sebuah penelitian. Bagian metode 

penelitian berisi tentang teknik pengambilan data, cara atau teknik pengolahan 

data, populasi dan sampel, alat, bahan, tempat dan waktu penelitian. 

d. Hasil dan pembahasan penelitian, berisi tentang data hasil penelitian yang 

berhasil dikumpulkan selama penelitian. Data yang diperoleh disampaikan 

dalam bentuk grafik, tabel , atau diagram. 

e. Kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan merupakan 

jawaban terhadap hipotesis yang sudah diuji kebenarannya. Saran dari peneliti 

kepada pihak lain, yaitu pembaca dan bagi peneliti lainnya untuk melakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

10. Presentasi Laporan 

Setelah laporan disusun dalam bentuk draft, peneliti sudah dapat 

mempresentasikan hasil penelitiannya. Tujuan dari pressentasi tersebut, selain 

memaparkan hasil temuan juga menerima masukan-masukan dari narasumber 

tentang berbagai hal yang terkait dengan penelitian tersebut. 

 

2.2 SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN 

1. PROPOSAL 

Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang pertama dan memuat 

seluruh rancangan setiap kegiatan penyusunan dan penulisan penelitian. Proposal 

penelitian juga berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan penelitian yang harus mampu 

mengarahkan jalannya penelitian sehingga hasil penelitian tidak menyimpang dari 

permasalahan yang dihasilkan oleh peneliti. Proposal penelitian untuk skripsi terdiri 

atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 

2.2.1 Bagian Awal 

Bagian awal proposal penelitian ditetapkan dengan susunan sebagai berikut: 

1) Halaman judul (dapat dilihat pada lampiran). 

2) Halaman pengesahan proposal oleh Dosen Pembimbing Skripsi (dapat 

dilihat pada lampiran). 

3) Daftar Isi 
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4) Daftar Tabel 

5) Daftar Gambar 

6) Daftar Lampiran (jika ada) 

2.2.2 Bagian Isi 

 BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Tinjauan Empirik  

 2.2 Tinjauan Teoritik 

 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian 

 2.4 Hipotesis (jika ada) 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3 Populasi dan Sampel (jika ada) 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

3.7 Instrumen Penelitian (jika ada) 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

2.2.3 Penjelasan Bagian Isi 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah merupakan pengembangan lebih lanjut topik 

penelitian. Latar belakang masalah menguraikan pokok-pokok pikiran 

penyusun tentang argumentasi atau alasan pemilihan topik. Latar belakang 

masalah juga mengindikasikan arti pentingnya masalah tersebut untuk 

dikaji dalam bentuk kegiatan penelitian. Di samping itu latar belakang 

masalah juga menguraikan kelayakan topik tersebut untuk diteliti dan 

memberikan gambaran awal tentang subjek penelitian. 

Uraian pada latar belakang masalah ini disusun berdasarkan hasil 

pemikiran peneliti, hasil kajian terhadap buku teks dan teori maupun hasil 

penelitian orang lain, pengamatan ataupun   hasil studi pendahuluan. 

Secara teknis perumusan latar belakang masalah ini dapat disusun dalam  

format  piramida terbalik yaitu pada bagian awal diuraikan hal-hal yang 

bersifat umum, semakin lama semakin  mengerucut  sehingga  ditutup  

dengan  paparan judul penelitian. Semua komponen di dalam judul 

penelitian harus diuraikan alasannya. Jika yang dilakukan adalah penelitian 

kasus dengan menggunakan objek tertentu, maka harus diberikan alasan 

logis kenapa objek tersebut diambil. Di bagian akhir dari bagian ini ditutup 

dengan paparan judul. 

Peneliti perlu memahami bahwa penulisan pendahuluan (introduction) 

pada sebuah riset setidaknya berisi tiga hal yaitu latar belakang (background) 

motivasi penelitian (motivation) tujuan dan rasionalisasi (purpose & rationale). 
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Sebagai contoh apabila peneliti akan melakukan riset dengan tema pemanfaatan 

IT di UKM maka yang pertama harus dilakukan adalah dengan menjawab 

pertanyaan mengapa pemanfaatan IT di UKM itu penting? Jawaban atas 

pertanyaan ini akan digunakan sebagai background atau kalimat pembuka. 

 

Latar Belakang (Background)  
 

Usaha Kecil & Menengah (UKM) memiliki peranan yang sangat penting bagi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UKM memberikan kontribusi pada penyerapan 

95% tenaga kerja produktif, serta tahan terhadap guncangan krisis (Kemenkeu, 

2017) 
  

Motivasi (Motivation) 
 

Informasi teknologi sangat diperlukan bagi perkembangan UKM karena dapat 

meningkatkan efisiensi perusahaan (Levy et al., 2012). Riset yang meneliti 

pemanfaatan IT terutama pada konteks UKM telah banyak dilakukan (Grande et 

al., 2011) namun masih menarik karena: 1) implementasi IT pada UKM akan 

berbeda dengan perusahaan besar (Ismail & King 2007); 2) UKM memiliki 

permasalahan utama yaitu keterbatasan sumberdaya finansial dan sumberdaya 

informasi (Levy et al., 2012); 3) teknologi yang dimiliki mudah usang (Vitri, 

2009). 
  

Sumber: Budiarto et al., (2015) 
 

Rasionalisasi & Tujuan (purpose & rationale) 

Untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan rasionalisasi sebuah riset 

maka diperlukan jawaban mengapa IT itu penting bagi UKM? Jawaban atas 

pertanyaan tersebut digunakan sebagai kalimat awal rasionalisasi. 

Rasionalisasi merupakan penjelasan yang logis dari peneliti berdasarkan hasil 

temuan riset-riset sebelumnya. Rasionalisasi diperlukan untuk memperjelas alur 

penelitian sehingga pembaca mudah memahami isi sebuah riset dari awal 

sampai akhir penelitian. Penjelasan yang logis dalam rasionalisasi akan 

menambah pemahaman pembaca mengapa riset ini menarik dan sangat penting 

untuk dilakukan. 

 
Informasi Teknologi (IT) memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan 

karena dapat memberikan informasi yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi 

(Amidu et al., 2012). Informasi yang dihasilkan merupakan landasan bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan strategis baik jangka pendek maupun 

jangka panjang (Naranjo 2004) serta membantu pengendalian perusahaan (Grande et 

al., 2011). Pemilihan IT yang tepat akan mempercepat proses pengambilan 

keputusan, meningkatkan kualitas keputusan, dan meningkatkan efisiensi 

perusahaan (Ismail & King 2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh pemanfaatan (implementasi) IT terhadap kinerja UKM. 
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Sumber: Zhang & Si (2008) 

 

Beberapa peneliti bahkan langsung menunjukkan bahwa penelitian yang 

dilakukan masih jarang, sehingga masih menjadi pertanyaan riset dan sangat 

menarik. Seperti pada contoh motivasi penelitian dari Zhang & Si (2008). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan kristalisasi latar belakang masalah. 

Secara teknis perumusan masalah penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang akan dijawab dengan kegiatan penelitian tersebut. Semua masalah yang 

diajukan harus didukung oleh uraian di latar belakang masalah. Semua 

masalah yang diajukan harus sejalan dengan judul penelitian dan latar 

belakang masalah. 

1.3 Batasan Masalah 

Bagian ini tidak harus ada dalam sebuah proposal. Jika semua masalah 

penelitian yang ada dibahas tuntas dan tidak ada pengertian ganda pada 

rumusan masalah, maka bagian ini bisa tidak ada. Sedangkan jika tidak 

semua masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah dibahas dalam 

penelitian yang dilakukan maka diperlukan pembatasan masalah. Demikian 

juga jika masalah penelitian mengandung pengertian atau interpretasi ganda 

maka diperlukan batasan masalah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  merupakan  sesuatu  yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Tujuan penelitian merupakan satu rangkaian dengan judul 

penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah,  hipotesis  serta  

pembahasan. Dengan kata lain, tujuan penelitian harus sinkron dengan judul 

penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, hipotesis 

serta pembahasan. Teknis perumusan tujuan penelitian dapat menggunakan 

kata-kata seperti: 

•  Untuk mengetahui …; 

•  Untuk mengevaluasi ...; 

•  Untuk membuktikan ...; 

•  Untuk menganalisis ...; 

•  Untuk mengukur … 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam bagian ini diuraikan manfaat yang diharapkan oleh peneliti setelah 

penelitian ini dilakukan. Manfaat ini berhubungan dengan hasil penelitian 

bukan berhubungan dengan peneliti itu sendiri. Manfaat yang dapat dicapai, 

misalnya adalah memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan,   

membantu penyelesaian secara operasional, membantu dalam mengusulkan 
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kebijaksanaan, dan lain-lain. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut: (1) Manfaat Teoritis, (2) Manfaat Praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat secara substantif dari hasil temuan 

penelitian yang akan dilaksanakan untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan. Manfaat teoritis harus selalu relevan dan memiliki 

keterkaitan secara langsung dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dimaksud adalah bagi peneliti, lembaga, obyek 

penelitian, dan penggunaan praktis yang dimanfaatkan oleh ilmuwan 

lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini peneliti mengemukakan teori normatif yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan dan hasil penelitian terdahulu.  

2.1 Tinjuan Empirik 

Pada bagian ini peneliti mendokumentasikan penelitian yang pernah 

ada pada area yang sama. Dari kajian ini peneliti dapat menemukan 

kelemahan atau kekurangan pada penelitian yang lalu. Kajian pustaka 

penting  untuk  mengetahui  hubungan  antara  penelitian yang dilakukan 

dengan penelitian yang sudah ada dan sekaligus dapat menghindari 

duplikasi. Telaah terhadap hasil penelitian terdahulu perlu dikemukakan 

untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tersebut 

mempunyai arti penting dan dapat diketahui kontribusinya terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan maupun dunia praktis. Fungsi dari kajian 

pustaka adalah meletakkan dasar pijak yang kokoh bagi pemecahan 

masalah yang diteliti, mempertegas variabel-variabel yang menjadi pusat 

perhatian penelitian, dan menentukan atau merumuskan hipotesis 

penelitian. Sumber tinjauan empirik ini meliputi skripsi, tesis, disertasi, dan 

diutamakan berasal dari jurnal. Pada bagian ini perlu dijelaskan apa 

perbedaan dan persamaan penelitian yang sedang dilaksanakan dengan 

penelitian terdahulu, sehingga dapat diketahui posisi penelitian yang 

sedang dilaksanakan dibandingkan penelitian yang sudah ada. 

2.2 Tinjaun Teoritis 

Bagian ini menjelaskan pengertian dan karakteristik variabel serta 

berbagai konsep yang berhubungan dengan variabel  yang  diteliti. Selain 

itu, bagian ini juga menjelaskan teori yang mendasari hubungan antara 

berbagai variabel yang terlibat dalam permasalahan penelitian. Dalam  

pengungkapan teori, hal  yang  biasa dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan teori yang sudah ada atau pendapat-pendapat berbagai 

kalangan yang dipandang ahli dalam masalah tersebut. Seorang peneliti 

dapat menggunakan logika mereka sendiri selama pendapat ini bersifat 

ilmiah dan mempunyai argumen yang kuat. 

 

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual adalah penjelasan (baik narasi maupun grafis) 

mengenai sesuatu yang akan diteliti (berupa variabel, konstruk atau faktor) 

dan penjelasan mengenai hubungan antar variabel yang menjadi perhatian 

utama penelitian. 
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Kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan 

sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi 

sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian.  

Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka 

berpikir, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu menjelaskan secara 

teoritis. Sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variabel yang 

diangkat. Jadi peneliti bisa menjelaskan hubungan antara variabel 

independen & variabel dependent. 

Contoh Judul Penelitian : Kerangka Berfikir 

Penggunaan media pembelajaran quipper school di STIE Enam Enam 

Kendari digunakan untuk membantu dosen dan mahasiswa melakukan 

pembelajaran dimana saja dan kapan saja. Aplikasi E-learning ini membantu 

mahasiswa dalam mengakses materi, soal bahkan ujian sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan oleh dosen, berikut merupakan alur kerangka berfikir dari 

teori yang ditetapkan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Berfikir 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Quipper school adalah 

media yang memberikan konten-konten pembelajaran dalam mendukung 

proses kegiatan belajar-mengajar. Dari skema di atas, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh serta kendala yang 

dihadapi siswa dalam penggunaan media pembelajaran quipper school. 

Tentunya penggunaan ini dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

melalui menu yang tersedia. 

Media pembelajaran quipper school merupakan salah satu cara 

untuk melihat hasil belajar mahasiswa dimana dosen dituntut untuk 

menggunakan media quipper school dalam setiap proses belajar-mengajar 

serta memberitahukan kepada mahasiswa manfaat dari penggunaan media 

tersebut. Selain teori yang ada dibuku, quipper school menyediakan materi 

dari berbagai jenjang pendidikan. Hal ini dapat memudahkan dosen maupun 

mahasiswa, dimana dosen bisa memberikan tugas melalui soal yang ada di 

aplikasi kemudian jawaban dan hasil akan secara otomatis muncul tanpa 

dinilai secara manual. Kegiatan ini mempermudah proses pembelajaran serta 

melatih mahasiswa mengenal teknologi baru dan pengetahuan yang didapat 

untuk meningkatkan hasil belajar. Berdasarkan hal tersebut mendorong 

semua pihak khususnya peneliti untuk mengetahui penggunaan media 

pembelajaran quipper school untuk meningkatkan hasil belajar. 

2.4 Hipotesis Penelitian (jika ada) 
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Hipotesis bisa ada maupun tidak ada, tergantung pada pokok masalah 

yang akan diteliti maupun jenis penelitian itu sendiri. Jenis penelitian 

deskriptif tidak memerlukan hipotesis, sebaliknya penelitian analitis harus 

mengemukakan hipotesis. Apabila digunakan hipotesis, maka hipotesis 

merupakan dugaan atau suatu kesimpulan awal dan merupakan hasil yang 

diharapkan oleh peneliti. Formulasi hipotesis didasarkan pada kajian teroritis 

dan rumusan masalah penelitian, didekati secara teoritik akhirnya peneliti 

akan mengetahui dan dapat merumuskan hipotesis penelitian. 

Penurunan hipotesis dalam penelitian diawali dengan menjelaskan 

hubungan antar variabel yang akan diuji. Sebagai contoh akan diuji apakah 

komitmen pemilik berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan teknologi 

maka pada paragraph pertama akan menjelaskan hubungan antara komitmen 

pemilik dengan teknologi informasi: 

Hubungan antara komitmen pemilik dengan pemanfaatan teknologi 

informasi 

 
Pada perusahaan kecil (UKM) biasanya pemilik akan merangkap sebagai 

manajer yang akan mengelola perusahaan. Pemilik yang memiliki ketertarikan 

pada perkembangan IT akan mendorong kesuksesan UKM. Oleh karena itu 

pemilik akan berusaha melakukan investasi IT agar pendapatan dan biaya dapat 

dikontrol dengan optimal (Levy et al., 2011). Pemilik harus meningkatkan 

pengetahuan dan komitmennya pada perkembangan IT sehingga strategi 

perusahaan dapat berjalan dengan efektif (Dibrel et ai., 2008). Komitmen 

pemilik sangat penting karena kesuksesan organisasi tidak hanya tergantung 

pada ukuran perusahaan namun juga di pengaruhi oleh komitmen dan 

pengetahuan pemilik. 

 

Paragraf ke dua akan menjelaskan beberapa temuan riset terdahulu yang 

mendukung maupun tidak mendukung hipotesis yang akan diajukan. 

Kalimat selanjutnya adalah kesimpulan dan dilanjutkan dengan pengajuan 

suatu hipotesis. 

 
Ismail & King (2014) menemukan bukti bahwa dalam banyak kasus bahwa 

implementasi IT pada UKM tidak efisien karena kebutuhan informasi tidak 

sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Permasalahan ini mengharuskan pemilik 

memiliki komitmen yang besar pada perkembangan IT sehingga dapat memilih 

IT dengan tepat. Penelitian lain, Hussin (2012) menemukan bukti bahwa 

komitmen pemilik berpengaruh langsung terhadap implementasi IT. Oleh 

karena itu semakin tinggi komitmen pemilik, maka implementasi IT akan 

semakin mudah. Berdasarkan beberapa temuan riset diatas, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Komitmen pemilik berpangaruh signifikan terhadap implementasi IT di     

        UKM 
 

Sumber: Budiarto (2014) 

 

Penting bagi peneliti adalah bahwa hipotesis secara default adalah 

positif signifikan, jadi jika peneliti mengajukan 4 hipotesis yaitu x 

berpengaruh signifikan terhadap y, artinya bahwa seluruh hipotesis yang 

diajukan adalah positif signifikan. Namun jika peneliti mengajukan hipotesis 

dengan arah yang berbeda-beda, ada yang positif dan ada yang negatif, maka 

hipotesis yang harus ditulis juga harus berbunyi x berpengaruh positif/ 

negative signifikan terhadap y. 

Berikut ini adalah contoh-contoh formulasi hipotesis: 
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1) Integritas  auditor  berpengaruh  positif  terhadap peramalan laba. 

2) Rata-rata tingkat keuntungan tidak normal saham lima hari sebelum  

tanggal pengumuman berbeda dengan lima hari setelah tanggal 

pengumuman laba. 

3) Materialitas berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur prosedur 

audit. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 
Bagian ini pada dasarnya memuat hal pokok, sebagai berikut yaitu: 

3.1 Rancangan Penelitian 

Pada bagian ini dapat dijelaskan perspektif pendekatan yang 

digunakan. Pendekatan data dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan 

pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara 

deskriptif dan naratif. Sementara pendekatan kuantitatif merupakan 

pengukuran secara numerik berdasarkan kejadian yang sedang diteliti. 

Kemudian diraikan juga jenis penelitian yang digunakan, misalnya survey, 

deskriptif, eksperiman, kausal dan sebagainya. 

Secara umum ada tiga pendekatan penelitian yang umum digunakan 

terutama dalam penulisan skripsi. Ketiga pendekatan penelitian itu terdiri 

dari, metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode 

penelitian kombinasi (mixed methods). 

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. 

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-

depth analysis ), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena 

metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda 

dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari pendekatan penelitian 

kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori 

substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif 

dibagi menjadi lima macam yaitu phenomenological research, grounded 

theory, ethnography, case study dan narrative research. 

Pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi 

ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat ukur 

(instrumen) penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah 

dibuat/ditetapkan. Secara umum metode kuantitatif terdiri atas metode survei 

dan metode eksperimen. Metode penelitian survei ialah salah satu 

pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, 

karakteristik perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa 

hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil 

dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan 

(wawancara atau kuesioner) dan hasil penelitian cenderung untuk 

digeneralisasikan. Pendekatan penelitian selanjutnya adalah menggunakan 

eksperimen. Pendekatan penelitian ini digunakan  digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen (treatment/perlakuan) terhadap 

variabel dependen (hasil) dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi 
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dikendalikan agar tidak ada variabel lain (selain variabel treatment) yang 

mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka 

dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol. Penelitian 

eksperimen sering dilakukan di laboratorium. 

Metode Campuran atau Mixed Methods adalah jenis penelitian di 

mana peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif 

dan kuantitatif. Metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan 

pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian 

studi. Premis dasar penggunaan metode campuran adalah bahwa 

menggabungkan lebih dari satu jenis sumber data memberikan pemahaman 

yang lebih lengkap tentang masalah penelitian dari pada pendekatan tunggal 

atau mono-metode. Tujuan umum metode campuran adalah menggabungkan 

komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif guna memperluas dan 

memperkuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode campuran harus 

berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian dan bagaimana 

pengetahuan serta validitasnya akurat. Satu sumber data mungkin tidak 

cukup, seperti Hasil awal perlu dijelaskan lebih lanjut; metode kedua 

diperlukan untuk mendukung metode utama; dan proyek yang diteliti 

memiliki multi-fase. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Mengutarakan secara singkat tentang pembatasan keluasan dan kedalaman 

cakupan penelitian. Jika diperlukan dapat dijelaskan asumsi-asumsi yang 

digunakan dalam penelitian. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, jumlah sampel yang 

digunakan, metode penentuan jumlah sampel,. dijelaskan pula teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kuaitas dan karakteristik tertentu yang mempunyai kulitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam  

yang  lain. Populasi juga  bukan sekedar jumlah  yang  ada  pada  

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Satu orang-pun dapat digunakan sebagai populasi, karena satu orang itu 

mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin probai, 

hobi, cara bergaul, kepemimpinannya dan lain-lain. Misalnya akan 

melakukan penelitian tentang kepemiminan presiden Y maka kepemimpinan 

itu merupakan sampel dari semua karakterisitik yang dimiliki presiden Y. 

Dalam bidang kedokteran, satu orang sering bertindak sebagai populasi. 

Darah yang ada pada setiap orang adalah populasi, kalau akan diperiksa 

cukup diambil sebagia darah yang berupa sampel. Data yang diteliti dari 

sampel tersebut selajutnya diberlakukan ke seluruh darah yang dimiliki 

orang tersebut. 

Berdasarkan definisi diatas, maka populasi menjadi amat beragam. Kalau 

populasi dilihat dari penentuan sumber data, maka populasi dapat dibedakan: 

populasi terbatas dan populasi tak terhingga. 

a. Populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas 

batas-batasnya secara kuantitatif. Misalnya, jumlah mahasiswa (remaja) 

Perguruan Tinggi di Kendari pada tahun 2017 sebanyak 150.000 
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mahasiswa, terdiri dari 78.000 peserta didik putra dan 72.000 peserta 

didik putri. 

b. Populasi tak terhingga, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang 

tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Oleh karenanya, 

luas populasi bersifat tak terhingga dan hanya dapat dijelaskan secara 

kualitatif. Misalnya, jumlah gelandangan di Indonesia. Ini berarti harus 

dihitung jumlah gelandangan di Indonesia dari tahun ke tahun, dan tiap 

kota. Tidak saja perhitungan terhadap jumlah gelandangan yang ada 

sekarang, tetapi juga dilakukan penafsiran jumlah gelandangan di waktu 

yang akan datang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimilki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. 

Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama 

dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi bila jumlah populasi 1000 

dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa 

ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah 

populasi tersebut yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati 

populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya 

makin kecil jumlah sampel mejauhi populasi, maka makin besar kesalahan 

generalisasi (diberlakukan umum). 

Perencanaan sampel dengan bobot yang representatif seperti 

penjelasan di atas, kadang kurang memuaskan peneliti, karena kadang upaya 

mendeskripsikan poulasi kurang berhasil, disebabkan karena populasi 

memiliki ciri tak terhingga. Karena itu hasil dilakukan perhitungan secara 

pasti jumlah besaran sampel untuk populasi tertentu. Hal ini sebenarnya 

jalan pintas untuk menghindari berbagai kesulitan karena populasi memiliki 

karakter yang sukar digambarkan. 

Selanjutnya peneliti dapat mencermati dalam menentukan teknik 

pengambilan sampel. Secara umum teknik pengambilan sampel yang 

digunakan peneliti ada 2 yaitu probability sampling dan non-probability 

sampling. 

1. Probability sampling 

Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

memberi kesempatan yang sama kepada semua elemen populasi untuk 

menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dengan 

probability sampling mengharuskan peneliti mengetahui dengan pasti 

jumlah populasi yang akan diteliti. Setelah peneliti mengetahui jumlah 

populasi, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan jumlah sampel 

sebagai dasar analisis. Jumlah sampel penelitian dapat ditentukan salah 

satu cara adalah menggunakan rumus Slovin. Setelah mengetahui jumlah 

target sampel yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah 

menentukan teknik pengambilan sampel. 

Teknik pengambilan sampel dengan probabilitas yang sama diantaranya 

adalah: 

a. Simple random sampling 
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Teknik pengambilan sampel yang menurut pengertiannya adalah acak 

sederhana. Teknik pengambilan sampel ini paling mudah dilakukan. Salah 

satu contoh teknik pengambilan sampel ini adalah dengan melakukan 

undian pada seluruh anggota populasi. 

b. Systematic random sampling 

Teknik systematic random sampling merupakan pengambilan sampel 

secara sistematik artinya peneliti harus melakukan langkah-langkah 

sitematik untuk menentukan jumlah sampel. Sebagai contoh peneliti akan 

meneliti kepuasan mahasiswa dengan populasi 10.000 mahasiswa salah 

satu Universitas. Sampel yang diperlukan adalah 500 mahasiswa maka 

peneliti dapat memilih sampel dengan acak yaitu dengan menentukan 

interval berdasarkan nomor mahasiswa misalnya dimulai nomor 1, 20, 40, 

80 dan seterusnya sehingga diperoleh 500 mahasiswa sebagai sampel dari 

10.000 populasi yang ada. 

c. Stratified random sampling 

Teknik pengambilan sampel ini merupakan pengambilan sampel secara 

acak namun terstrata. Misalnya peneliti ingin mengambil sampel 500 

mahasiswa dari populasi 10.000, maka selain menggunakan cara 

sistematik, dapat juga dengan strata yaitu dengan mengambil sampel 

berdasarkan Fakultas, Jurusan dan prodi, misalnya masing-masing diambil 

10% sehingga dapat terkumpul 500 sampel. 

d. Cluster sampling 

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan peneliti jika tidak dapat 

dilakukan secara strata karena populasi yang terlalu menyebar. Contoh 

teknik ini adalah dengan mengelompokkan populasi kedalam kelompok 

kecil misalnya menjadi Desa, Kecamatan, Kelurahan, Pedukuhan dan RT. 

Peneliti akan menentukan jumlah sampel pada masing-masing cluster atau 

kelompok yang sudah ditentukan. 

2. Non-probability sampling 

Teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang 

sama anggota populasi menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan 

sampel ini digunakan oleh peneliti karena tidak mengetahui jumlah pasti 

populasi yang akan diteliti. Teknik ini akan memudahkan peneliti untuk 

memperoleh data penelitian. Beberapa teknik pengambilan sampel ini 

adalah: 

a. Purposive sampling 

Teknik pengambilan sampel ini adalah teknik yang paling mudah dan 

sederhana yang biasa dilakukan oleh banyak peneliti. Teknik pengambilan 

sampel ini mengharuskan peneliti benar-benar paham responden yang 

akan dipilih sebagai sampel penelitian sehingga responden dapat 

memberikan informasi kepada peneliti tentang data-data yang diperlukan. 

Untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan sesuai dengan 

kebutuhan data penelitian, maka peneliti harus menetapkan kriteria sampel 

penelitian. Misalnya peneliti ingin mengetahui tingkat loyalitas 

pengunjung sebuah hypermart, maka peneliti dapat menentukan kriteria 

misalnya: 1) pengunjung yang sedang berbelanja; 2) minimal sudah 3x 

berbelanja di tempat yang sama. Kriteria itu akan membantu peneliti 

memperoleh sampel yang tepat untuk menguji loyalitas pengunjung. 

b. Kuota sampling 
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Kuota sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang hampir sama 

dengan stratified random sampling. Bedanya adalah peneliti tidak 

mengetahui jumlah pasti populasi yang akan digunakan sebagai sampel. 

c. Situration sampling 

Teknik pengambilan sampel ini digunakan peneliti jika jumlah populasi 

sangat terbatas sehingga seluruh populasi dapat digunakan sebagai 

sampel. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Peneliti dapat mengemukakan jenis data yang digunakan dalam penelitian 

(data kuantitatif atau data kualitatif), dan dari mana data tersebut diperoleh 

apakah sumber data primer atau sumber data sekunder, disertai dengan 

macam data yang digunakan. 

Untuk menentukan sumber data, peneliti harus menjelaskan dimana data 

peneltitian dapat diperoleh. Agar tidak keliru dalam menentukan sumber 

data, maka peneliti paling tidak harus melihat kemali konsep, variabel dan 

indikator variabel serta pengukuran yang telah dirusmuskan sebelumnya. 

Apabila salah dalam menentukan sumber data maka peneliti harus 

melakukan pengumpulan data ulang terhadap sumber data yang 

sebenanrnya. 

Dalam menentukan sumber data, dijelaskan pula mengenai populasi dan 

sampel penelitian. Pada pembicaraan populais ditunjukkan wilayah mana 

dijadikan penelitian dan bagaimana refresentasi sampel penelitian, 

bagaimana pertimbangan-pertimbagan pengambilan sampel tersebut dan 

teksnik sampling apa yang digunakan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pada bagian ini, diuraikan secara rinci tentang jenis data, sumber data serta 

teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang 

biasa digunakan antara lain adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3.6 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional adalah definisi yang didasari atas sifat-sifat hal yang 

didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional 

itu akan menunjukan alat pengambilan data yang cocok digunakan atau 

mengacu kepada bagaimana mengukur suatu variabel. Dalam penelitian 

kuantitatif, uraian tentang definisi dan pengukuran variabel merupakan hal 

yang mutlak harus dilakukan. Variabel-variabel yang diukur minimal adalah 

variabel-variabel yang tercantum dalam hipotesis yang akan diuji 

berdasarkan data yang dikumpulkan dari tempat penelitian. Sedangkan 

dalam penelitian kualitatif, variabel ini umumnya berupa konsep, sehingga 

tidak penting untuk dilakukan pengukuran. Contoh definisi operasional dari 

variabel “disiplin belajar” adalah keajegan dalam melakukan aktifitas belajar 

yang meliputi waktu, durasi, cara, dan strategi belajar”. 

Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan karena teramatinya konsep 

atau konstruk yang diselidiki akan memudahkan pengukurannya. Di samping 

itu, penyusunan definisi operasional memungkinkan orang lain melakukan 

hal yang serupa sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk 

diuji kembali oleh orang lain. 

 

3.7 Instrumen Penelitian (jika ada) 

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang spesifikasi alat yang digunakan 

dalam pengumpulan data (misalnya kuesioner untuk sumber data primer). 
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Jika menggunakan kuesioner maka perlu disertakan metode untuk uji 

validitas dan reliabilitas. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Mengemukakan teknik atau cara yang digunakan dalam analisis data disertai 

alasan penggunakan teknik tersebut termasuk prosedur atau langkah-langkah 

dalam analisis data, misalnya rumus statistik untuk menganalisis data 

penelitian dan prosedur pengujian hipotesis. 

Proses analisis data dimulai dengan menelah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara,pengamatan, yang sudah 

ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar 

foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, 

dan ditelah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang 

dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. 

Setelah pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan maka tahap 

berikutnya adalah tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap yang sanagat 

penting dan menentukan. Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa 

sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaranya yang dapat dipakai 

untuk menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian. Pada 

tahap inilah imajinasi dan kreativitas peneliti betul-betul di uji. 

Pada dasarnya, analisis data tergantung dari jenis penelitian yang 

dipilih dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Analisis dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Analisis Kualitatif  

2. Analisis Kuantitatif  

Analisis deskriptif biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif 

namun juga banyak dipakai dalam penelitian kuantitatif. Analisis deskriptif 

dapat berupa deskripsi dalam bentuk tabel-tabel, deskripsi tentang fenomena 

sosial, dan sebagainya. Berikutnya, analisis inferensial cenderung digunakan 

dalam penelitian kuantitatif dengan menyajikan model-model analisa 

statistik untuk menguji hipotesis. Data yang dipakai dapat berupa data 

kuantitatif maupun data kualitatif, yang pada umumnya dikuantifikasi 

misalnya dalam bentuk skala nominal, ordinal, dan interval.  

Salah satu tujuan dari penelitian adalah menguji hipotesis. Hipotesis 

yang dinyatakan dalam sebuah penelitian tentunya berbeda-beda sehingga 

hasil yang diperoleh juga akan berbeda. Tujuan dilakukannya pengujian 

hipotesis adalah untuk menentukan akurasi dari masing-masing hipotesis 

penelitian terhadap kenyataan dari data yang dikumpulkan para peneliti. 

Banyak peneliti melakukan penelitian dan sekedar menguji sebuah 

data tanpa mempertimbangkan skala pengukuran yang digunakan. Peneliti 

hanya mengandalkan alat analisis seperti SPSS, Eviews, Amos, PLS dan alat 

analisis lainnya tanpa melakukan pengukuran variabel dengan benar. Semua 

alat analisis hanya dapat membaca angka dan memproses menjadi hasil 

statistik yang di tunjukkan dengan nilai signifikansi. Bahkan data yang tidak 

berhubungan pun dapat diuji dengan alat staistik. Misalnya data jumlah 

kendaraan yang lewat dapat dihubungkan dengan kenaikan harga saham. 

Data yang tidak berhubungan ini dapat dianalisis dengan alat statistik dan 

mungkin hasilnya signifikan. 

 

Skala Pengukuran 

Pengukuran merupakan proses melekatkan simbol ke dalam karakteristik 

tertentu atau ke dalam variabel tertentu. Skala pengukuran biasanya 
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merujuk pada karakteristik khusus seperti jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan, penghasilan atau melekat pada merek tertentu. Menurut 

Ghozali, skala pengukuran dapat merujuk pada jenis data yaitu nominal, 

ordinal, rasio dan interval. Data nominal dan ordinal biasanya disebut 

variabel non-parametrik atau variabel non-metrik dengan analisis non-

parametrik (univariat). Data rasio dan interval biasanya disebut variabel 

metrik dengan analisis multivariate. 

Data Nominal 

Data nominal merupakan data yang skala pengukurannya menggunakan 

angka untuk menjelaskan kategori atau kelompok. Apabila peneliti ingin 

membedakan jenis kelamin responden, maka peneliti dapat menggunakan 

skala 1 untuk laki-laki dan 2 untuk wanita. Angka 1 dan 2 hanya 

merupakan angka kategori yang tidak memiliki nilai tertentu sehingga 

tidak tepat jika dilakukan uji rata-rata untuk variabel jenis kelamin. Dalam 

hal ini angka 2 tidak berarti lebih besar daripada angka 1 karena angka 

dalam jenis data ini hanya merupakan simbol. Variabel jenis kelamin 

biasanya hanya digunakan untuk menghitung frekuensi atau menganalisis 

perbedaan pada variabel lain berdasarkan jenis kelamin. 

Data Ordinal 

Data ordinal merupakan data yang skala pengukurannya menggunakan 

angka untuk menjelaskan kategori dalam bentuk urutan atau rangking. 

Peneliti dapat mengelompokkan suatu kategori sepeda motor berdasarkan 

banyaknya penjualan, misalnya 1= Honda, 2= Yamaha, 3= Suzuki, 4= 

Kawasaki. Angka 1 menunjukkan penjualan terbanyak sedangkan angka 4 

menunjukkan penjualan yang paling sedikit. Skala ordinal hanya 

menunjukkan urutan antara 1-4 namun tidak menggambarkan data pasti 

besarnya penjualan masing- masing kelompok atau kategori sampel. Data 

ordinal juga dapat digunakan untuk menyatakan tingkatan misalnya 1= 

staff, 2= supervisor, 3= manager. Dalam hal ini angka 3 menunjukkan 

tingkatan jabatan yang lebih tinggi dibandingkan angka 2, selanjutnya 

angka 2 menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan angka 1. 

Data Rasio 

Data rasio merupakan data yang skala pengukurannya menggunakan 

perbandingan atau rasio tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Pada 

ilmu ekonomi dikenal berbagai jenis rasio keuangan yang dapat diperoleh 

pada laporan keuangan seperti Return on Investment (ROI), Return on 

Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM). Rasio-rasio ini telah memiliki 

nilai tertentu karena telah dihitung sesuai kaidah atau rumus yang telah 

ditetapkan. Skala rasio merupakan variabel metric yang dapat diuji dengan 

berbagai jenis alat statistik. 

Data Interval 

Data interval merupakan data yang skala pengukurannya menggunakan 

preferensi responden terhadap nilai tertentu. Skala interval menunjukkan 

tingkat pemahaman responden terhadap rating berdasarkan interval. 

Misalnya responden diberikan pertanyaan tentang kepuasan dan 

disediakan jawaban dengan interval antara 1= sangat tinggi, 2= tinggi, 3= 

sedang, 4= rendah, 5= sangat rendah, responden akan menjawab sesuai 

dengan kepuasan yang dirasakan. 

Tabel 5.1: Skala Pengukuran 

Skala Jenis variable Alat analisis 
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Nominal 
Variabel non-metrik Analisis non-

parametrik Ordinal 

Rasio 
Variabel metrik Analisis 

uni/multivariate Interval 

 

Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan pada 

sebuah riset harus menyesuaikan dengan data yang dimiliki oleh peneliti. 

Peneliti harus berhati-hati dalam menggunakan data karena kesalahan 

penggunaan data mengakibatkan kesimpulan yang bias dan membingungkan. 

Beberapa alat analisis telah digunakan oleh peneliti akan tetapi alat analisis 

yang paling banyak digunakan pada penelitian kuantitatif adalah regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda banyak digunakan karena memang 

memiliki hasil sesuai dengan beberapa tujuan riset kuantitatif yaitu meneliti 

apakah suatu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain. Pengaruh 

variabel satu dengan yang lainnya akan dijelaskan oleh peneliti melalui sebuah 

dugaan atau hipotesis. 

 

2.2.3. Bagian Akhir 

Bagian akhir proposal penelitian terdiri atas daftar referensi dan lampiran. 

Daftar referensi memuat buku-buku, jurnal dan lain- lain yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini. Daftar referensi disarankan menggunakan sumber atau buku terbitan 

terbaru (5 tahun terakhir), atau lebih dari 5 tahun untuk referensi yang tidak terbit lagi. 

Cara penulisan referensi diuraikan pada bab selanjutnya.  

Sementara itu, lampiran memuat berbagai hal yang tidak memungkinkan untuk 

dimasukkan dalam   proposal   skripsi, misalnya: kuesioner dan surat ijin penelitian. 

 

2.3 SISTEMATIKA PENULISAN HASIL PENELITIAN DAN ATAU SKRIPSI 

Pada bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai isi hasil penelitian dan atau 

skripsi, sedangkan tata cara pengetikan akan dibahas pada Bab IV. Pada dasarnya, isi 

hasil penelitian dan atau skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir. 

 

2.3.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri atas: 

1) Halaman Sampul Depan (Contoh lihat lampiran) 

Halaman judul ditulis huruf kapital, merupakan satu kalimat tanpa diakhiri 

titik, diketik simetris ditengah batas tepi kiri dan kanan, dilengkapi dengan 

nama dan NIM, serta logo sekolah tinggi. Judul skripsi disarankan paling 

banyak 15 kata. 

2) Halaman Sampul Dalam (Contoh lihat lampiran) 

Halaman sampul dalam sama dengan sampul depan, ditambah kalimat 

bahwa skripsi merupakan salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana 

S-1 (contoh lihat lampiran). 

3) Lembar Persembahan  (jika diperlukan/lihat lampiran) 

Berisi kata/kalimat persembahan/motto, dan maksimal 1 (satu) halaman. 

4) Lembar Pengesahan Pembimbing  (lihat lampiran) 

Lembar pengesahan berisi nama penyusun skripsi, dilengkapi tanda tangan 

Dosen Pembimbing (contoh lihat lampiran). Lembar pengesahan skripsi 
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menunjukkan hasil penelitian dan atau skripsi siap untuk 

diseminarkan/diujikan dan telah dilakukan perbaikan. 

5) Lembar Pengesahan Dewan Penguji  (lihat lampiran) 

Lembar pengesahan berisi nama penyusun skripsi, dilengkapi tanda tangan 

Dosen Penguji (contoh lihat lampiran). Lembar pengesahan skripsi 

menunjukkan skripsi telah dipertahankan didepan Dewan Penguji dan telah 

dilakukan perbaikan, jika hasil ujian skripsi perlu ada perbaikan (revisi). 

Untuk penjilidan, lembar pengesahan skripsi harus berisi tanda tangan asli 

dari dosen penguji. 

6) Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme (Contoh lihat lampiran) 

Berisi pernyataan dari mahasiswa bahwa karya ilmiah (skripsi) yang 

disusun merupakan hasil karya ilmiah sendiri, bukan hasil karya orang lain 

baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan dan 

referensi yang telah disebutkan sumbernya. 

7) Abstrak 

Abstrak merupakan ringkasan yang sangat padat atas laporan penelitian 

secara lengkap. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

dalam satu halaman. Abstrak paling tidak berisi 3 bagian yang ditulis 

dalam 1 (satu) spasi dengan panjang abstrak  biasanya  tidak  lebih  dari 

250  kata  untuk masing-masing bahasa. Pada akhir abstrak dituliskan kata 

kunci (keyword). Abstrak harus memuat latar belakang penelitian,   tujuan   

penelitian,   metodologi   penelitian,   dan temuan serta  implikasi  

penelitian.  Kesimpulan  utama penelitian biasanya ditonjolkan di sini. 

“Kelebihan” penelitian dibandingkan  dengan  penelitian  lain  juga  harus 

ditonjolkan agar pembaca lebih tertarik untuk membaca secara lengkap. 

Contoh penulisan abstrak dapat dilihat dalam lampiran. 

8) Kata Pengantar 

Bagian ini berisi ungkapan peneliti atas selesainya penelitian beserta 

laporannya. Di bagian ini pula peneliti menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu jalannya penelitian. Kata 

pengantar ditutup dengan ungkapan agar hasil penelitian bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

9) Daftar Isi (lihat lampiran) 

10) Daftar Tabel (lihat lampiran) 

11) Daftar Gambar (lihat lampiran) 

12) Daftar Lampiran (lihat lampiran) 

 

2.3.2 Bagian Isi 

Bagian ini terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Tinjauan Teoritik 

 2.2 Tinjauan Empirik 
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 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian 

 2.4 Hipotesis (jika ada) 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3 Populasi dan Sampel (jika ada) 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

3.7 Instrumen Penelitian (jika ada) 

3.8 Teknik Analisis Data 

BAB IV : HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.3 Pembahasan 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

5.2 Saran-Saran 

 

2.2.3 Penjelasan Bagian Isi 

 Pada bagian Bab I, Bab, II dan Bab III telah dibahas dibagian penulisan 

Proposal, sementara dibagian ini hanya menjelaskan Bab IV dan Bab V. Bagian bab 

IV menjelaskan mengenai deskripsi data, analisis hasil penelitian dan pembahasan 

sedangkan pada bagian Bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Data 

Bagian ini menjelaskan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah dan 

tujuan penelitian secara deskriptif pada saat penelitian maupun masa lalu yang 

menyangkut obyek penelitian. Penyajiannya dapat dilengkapi dengan tabel, 

grafik, ataupun foto disertai penjelasan secara deskriptif kondisi dari data yang 

disajikan. 

Contoh: Pada bagian ini biasanya peneliti akan memberikan deskripsi hasil 

penelitian berupa karakteristik responden seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1: Karakteristik Responden 
Karakteristik responden Jumlah Prosentase 
Jenis Kelamin   
1. Laki-laki 50 50% 

2. wanita 50 50% 

Pendidikan   
1. SLTA 20 20% 
2. Sarjana 30 30% 

3. Lain-lain 50 50% 

Dibawah tabel akan dijelaskan mengenai angka-angka diatas dalam bentuk 

kalimat secara singkat. Misalnya: Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 50 

responden berjenis kelamin laki-laki dan 50 responden berjenis kelamin wanita. 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

Menjelaskan hasil analisis data, apabila menggunakan hipotesis maka harus 

dijelaskan pula langkah-langkah dan hasil pengujian hipotesis. Jika menggunakan 
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analisis statistik, maka pada Bab ini hanya disajikan tampilan akhir yang 

menunjukkan hasilnya, sedangkan perhitungannya (manual ataupun 

menggunakan software komputer) disajikan pada lampiran. 

Contoh. Hasil Pengujian Data 

Tahap kedua pada hasil penelitian adalah tahap pengujian data. Untuk data primer 

akan diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Untuk data sekunder akan diuji 

dengan uji asumsi klasik. Apabila peneliti menggunakan kuesioner maka akan 

diuji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas. Contoh uji validitas dan 

reliabiltas ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.2: Hasil Uji Validitas Variabel Love of Money 
Instrumen P Value Keterangan 

Instrumen x1.1 0,000
**

 Valid 

Instrumen x1.2 0,000
**

 Valid 

Instrumen x1.3 0,000
**

 Valid 

Instrumen x1.4 0,000
**

 Valid 

Instrumen x1.5 0,000
**

 Valid 

Instrumen x1.6 0,000
**

 Valid 

Instrumen x1.7 0,000
**

 Valid 

Instrumen x1.8 0,000
**

 Valid 

Ket: ** signifikansi <1%, Sumber: Data primer diolah, 2017 
 

Tabel 4.3: Hasil Uji Reabilitas 
Variabel Item Cronbach Alpha Keterangan 

Love of Money X1.1-X1.18 0,852 Reliabel 

Religiusitas X2.1-X2.20 0,823 Reliabel 

Tax Evasion Y1.1-Y1.15 0,861 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 

Beberapa penelitian yang menggunakan kuesioner juga menggunakan uji asumsi 

klasik, namun banyak peneliti tidak melakukan uji asumsi klasik dengan alasan 

bahwa data yang menggunakan interval sebagian besar berdistribusi normal. 

Kesalahan yang biasanya dilakukan peneliti adalah melakukan uji Auto-korelasi 

untuk data primer. Biasanya data primer seperti kuesioner tidak terdapat 

kesalahan penggangu pada t-1. 

Hasil Uji Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis merupakan hasil dari analisis menggunakan alat 

statistik yang kemudian akan dijabarkan oleh peneliti dalam sebuah kalimat. 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi linier ditunjukkan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.4:. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Β P Value Hasil 

(Constant) 2,381 0,000  

Love of Money 0,219 0,014 H1: diterima 

Religiusitas -0,128 0,237 H2: ditolak 

F Hitung = 3,133 

Adjusted R Square= 0,020 

 0,046  

Ket: signifikansi <5%, Sumber: Data primer diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa variabel love of money 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak dengan p value 

sebesar 0,014 (< 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 terbukti. 
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Variabel religiusitas memiliki p value sebesar 0,237 (>0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

penggelapan pajak (hipotesis 2 tidak didukung) 

Penggunaan kata hipotesis terbukti, didukung, dapat dibuktikan atau 

hipotesis ditolak, tidak didukung, tidak terbukti merupakan hal yang biasa. 

Peneliti dapat memilih salah satu kata karena pemilihan kata bukan 

merupakan substansi hasil penelitian. 

 

Regresi Linier 

Regresi linier digunakan untuk menguji apakah variabel independen (x) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (y). Regresi linier yang 

menguji pengaruh 1 variabel independen terhadap variabel dependen adalah 

regresi linier sederhana. Regresi linier yang menguji pengaruh 2 atau lebih 

variabel independen adalah regresi linier berganda. Berikut ini adalah contoh 

aplikasi regresi linier berganda (data dapat dilihat pada lampiran) yang menguji 

2 variabel independen yaitu independensi auditor (x1) dan kompetensi auditor 

(x2) terhadap kualitas hasil audit (y). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah: 

H1: Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit  

H2: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit  

Hasil regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

 
Std. Error of the Estimate 

1 .493a .243 .216 .329151204667524 

a. Predictors: (Constant), indep, kompetensi 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa adjusted R square sebesar 0,216 artinya 

bahwa variabel kualitas audit (y) dapat dijelaskan oleh independensi (x1) dan 

kompetensi (x2) sebesar 0,216 atau 21,6%, sisanya 78,4% dijelaskan oleh faktor 

lain diluar model penelitian. 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1.947 2 .974 8.988 .000a 

6.067 56 .108   

8.015 58    

 

Uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 (signifikan) hal ini 

berarti bahwa model yang diajukan adalah fit, atau secara simultan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 
 

Model 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 
 

T 

 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 
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1     (Constant) 2.206 .341  6.470 .000 

Independensi .183 .087 .286 2.099 .040 

kompetensi .187 .092 .278 2.039 .046 

a. Dependent Variable: kualitas audit 

 

Hasil uji t dapat menjelaskan 2 hal yaitu pertama, arah dan besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen; kedua, signifikan atau 

tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pada kolom unstandardized coefficient diperoleh nilai konstanta sebesar 2.206 

artinya apabila variabel independen dianggap konstan sama dengan nol maka 

besarnya variabel dependen adalah 2.206 

Koefisien beta pada variabel independensi adalah sebesar 0.183 (positif) 

artinya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah 

searah. Setiap peningkatan 1 % variabel independensi (x1) akan meningkatkan 

kualitas audit sebesar 0.183%. 

Koefisien beta pada variabel kompetensi adalah sebesar 0.187 (positif) artinya 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah searah. 

Setiap peningkatan 1 % variabel kompetensi (x2) akan meningkatkan kualitas 

audit sebesar 0.187%. 

Nilai signifikansi pada variabel independensi adalah sebesar 0.040 (signifikan) 

hal ini berarti bahwa variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kualitas audit. 

Nilai signifikansi pada variabel kompetensi adalah sebesar 0.046 (signifikan) 

hal ini berarti bahwa variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kualitas audit. 

 

Pengujian Normalitas Data 

Pengujian normalitas data diperlukan untuk memastikan alat analisis yang harus 

digunakan untuk melakukan uji beda pada satu sampel. Biasanya pengujian 

normalitas data menggunakan Kolmogorov Smirnov Test. Hasil pengujian 

menggunakan Kolmogorov smirnov test akan menentukan apakah uji beda akan 

menggunakan independent sampel t test atau Mann whitney. Apabila hasil 

pengujian normalitas data diperoleh nilai p value > 0,05 berarti data terdistribusi 

normal begitu juga sebaliknya. Apabila data terdistribusi normal, maka alat 

analisis yang digunakan adalah independent sampel t test. Sedangkan apabila 

data tidak terdistribusi normal, maka alat analisis yang digunakan adalah Mann 

whitney. 

 

Independent sampel t test 

Sebelum melakukan analisis uji beda, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian 

normalitas data. Independent sampel t test digunakan untuk menguji perbedaan 

antara 2 sampel yang independen atau bebas. Uji beda ini biasanya digunakan 

untuk menganalisis kelompok sampel yang terdiri 2 kategori. Contoh data 

dalam lampiran dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan 

yang signifikan antara auditor dalam hal independensi berdasarkan gender. 

Tabel 4.5: Tabulasi data 

resp jenis X1 X2 X3 independensi 

1 1 3 4 4 3.67 
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2 1 2 4 5 3.67 

3 1 2 5 4 3.67 

4 1 2 5 4 3.67 

5 1 1 3 5 3.00 

6 2 4 4 4 4.00 

7 2 4 4 4 4.00 

8 2 5 5 5 5.00 

9 1 5 5 5 5.00 

10 1 5 5 5 5.00 

 

Tabel diatas merupakan tabulasi data debagai contoh untuk analisis atau 

pengujian independen sampel t test atau Mann whitney. Kolom pertama 

menunjukkan urutan responden, table diatas hanya terdiri dari 10 responden. 

Kolom kedua menunjukkan jenis kelamin 

Kategori kelompok yang digunakan pada kolom ke 2 adalah:  

1= laki-laki 

2= wanita 

Kolom ke 3, 4, 5 menunjukkan bahwa variabel independensi terdiri dari 3 butir 

pertanyaan yaitu X1, X2 dan X3 dengan skala 5 point yaitu 1 sd 5. Kolom ke 6 

merupakan total nilai dari variabel independensi, pada tabel diatas 

menggunakan rata-rata dari 3 butir pertanyaan. 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

H1:  Terdapat perbedaan yang signifikan dalam independensi antara auditor 

laki-laki dengan wanita 

Hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

jenis N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Indep Laki-laki 

 
Wanita 

30 

 
29 

4.2750 

 
3.5000 

.34335 

 
.51322 

.06269 

 
.09530 

 

Hasil pengujian pada tabel pertama menunjukkan bahwa jumlah sampel laki- 

laki adalah 30 orang auditor dengan rata-rata jawaban 4,27 sedangkan jumlah 

sampel wanita adalah 29 auditor dengan rata-rata jawaban 3,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Sampels Test 

 Independensi 
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Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

 F 

 
Sig. 

3.592 

 
.063 

 

t-test for 
Equality of 

Means 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

T 

 

Df 

 

Sig. (2-tailed) 

Mean Difference 

Std. Error Difference 

Lower 

Upper 

6.839 6.794 

57 48.673 

.000 .000 

.77500 .77500 

.11332 .11407 

.54808 .54573 

1.00192 1.00427 

 

Hasil pengujian independent pada tabel kedua diperoleh nilai signifikansi pada 

lavene‟s test sebesar 0,063 (>0,05) karena hasil uji tidak signifikan, 

  

maka kesimpulan diambil dari kolom equal variances not assumed. Hasil t- test 

menunjukkan nilai signifikansi pada kolom ke 3 sebesar 0.000 (signifikan) 

artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara auditor laki-laki 

dengan wanita dalam hal independensi. 

 

Mann Whitney 

Apabila data yang dimiliki peneliti adalah data yang tidak normal, maka uji 

beda akan dilakukan dengan Mann Whitney. Hasil pengujian Mann Whitney 

adalah sebagai berikut: 

 

Ranks 

Jenis 

kelamin 

 

 
N 

 

 
Mean Rank 

 

 
Sum of Ranks 

pemahaman teknologi 1 11 14.27 157.00 

 
2 16 13.81 221.00 

 
Total 27 

  

 

Table diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki (1) berjumlah 11 

responden sedangkan jenis kelamin wanita (2) berjumlah 16 orang. 

 

 

 

 

 

Test Statistics
b
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pemahaman 

teknologi 

Mann-Whitney U 85.000 

Wilcoxon W 221.000 

Z -.160 

Asymp. Sig. (2-tailed) .873 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .904a 
 

a.Not corrected for ties. 

b.Grouping Variable: Jenis kelamin 

 

Hasil uji Mann Whitney menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,904 

(> dari 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

penggunaan teknologi berdasarkan jenis kelamin dari 27 responden. 

 

One Way ANOVA 

Pengujian one way ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 

sampel yang independen atau bebas. Uji beda ini biasanya digunakan untuk 

menganalisis kelompok sampel yang terdiri 3 kategori. Contoh data dalam 

lampiran dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan antara auditor dalam hal kompetensi berdasarkan jabatan. 

 

Tabel 7.2: Tabulasi Data 

resp jabatan X1 X2 X3 independensi 

1 1 3 4 4 3.67 

2 1 2 4 5 3.67 

3 1 2 5 4 3.67 

4 1 2 5 4 3.67 

5 1 1 3 5 3.00 

6 2 4 4 4 4.00 

7 2 4 4 4 4.00 

8 2 5 5 5 5.00 

9 3 5 5 5 5.00 

10 3 5 5 5 5.00 

 

Tabel diatas merupakan tabulasi data sebagai contoh untuk analisis atau 

pengujian ANOVA. Kolom pertama menunjukkan urutan responden, tabel 

diatas hanya terdiri dari 10 responden. Kolom kedua menunjukkan jabatan 

responden 

Kategori kelompok yang digunakan adalah berdasarkan jabatan responden 

yaitu: 

1= junior auditor 

2= supervisor 

3= senior auditor 
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Kolom ke 3, 4, 5 menunjukkan bahwa variabel independensi terdiri dari 3 butir 

pertanyaan yaitu X1, X2 dan X3 dengan skala 5 point yaitu 1 sd 5. Kolom ke 6 

merupakan total nilai dari variabel independensi, pada tabel diatas 

menggunakan rata-rata dari 3 butir pertanyaan. 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kompetensi antara auditor  

berdasarkan jabatan 

Hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

 

ANOVA 

Kompetensi 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.684 2 1.842 7.3

20 

.001 

Within Groups 14.091 56 .252   

Total 17.775 58    

 

Hasil pengujian ANOVA pada tabel pertama diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,001 (signifikan) artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal 

kompetensi auditor berdasarkan jabatan. Untuk menjelaskan hasil pengujian 

ANOVA dapat dilakukan pengujian lanjutan dengan bonferroni test dengan 

hasil sebagai berikut: 

 
(J) 

(I) jabatan jabatan 

 
Mean Difference 

(I-J) 

 
 

Std. Error 

 
 

Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Yunior Spv 

 

Senior 

-.38616 .16646 

 

.15304 

.072 

 

.001 

-.7970 

 

-.9556 

.0247 

 

-.2002 -.57792* 

Spv Yunior 

 

Senior 

.38616 

 

-.19176 

.16646 

 

.16482 

.072 

 

.749 

-.0247 

 

-.5985 

.7970 

 

.2150 

Senior Yunior 

 

Spv 

.57792* 

 

.19176 

.15304 

 

.16482 

.001 

 

.749 

.2002 

 

-.2150 

.9556 

 

.5985 

Yunior Spv 
 

Senior 

-.38616 .16646 
 

.15304 

.072 
 

.001 

-.7970 
 

-.9556 

.0247 
 

-.2002 -.57792* 

Spv Yunior 

 

Senior 

.38616 

 

-.19176 

.16646 

 

.16482 

.072 

 

.749 

-.0247 

 

-.5985 

.7970 

 

.2150 

Senior Yunior 

 
Spv 

.57792* 

 
.19176 

.15304 

 
.16482 

.001 

 
.749 

.2002 

 
-.2150 

.9556 

 
.5985 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Nilai signifikansi sebesar 0.072 (tidak signifikan) pada baris ke 2 kolom ke 5 

menunjukkan perbedaan kompetensi antara junior auditor dengan supervisor, 

hasil pengujian yang tidak signifikan artinya tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara junior auditor dengan supervisor dalam hal kompetensi. 

Nilai signifikansi sebesar 0.001 (signifikan) pada baris ke 3 kolom ke 5 

menunjukkan perbedaan kompetensi antara junior auditor dengan senior, hasil 

pengujian yang signifikan artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara 

junior auditor dengan senior auditor dalam hal kompetensi. 

Nilai signifikansi sebesar 0.749 (tidak signifikan) pada baris ke 5 kolom ke 5 

menunjukkan perbedaan kompetensi antara supervisor dengan senior auditor, 

hasil pengujian yang tidak signifikan artinya tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara senior auditor dengan supervisor dalam hal kompetensi. 

4.3. Pembahasan 

Bagian ini merupakan pembahasan hasil analisis data atau penjelasan pemecahan 

masalah yang merupakan bagian terpenting dari skripsi. Bab ini menunjukkan 

tingkat penguasaan peneliti terhadap hasil analisis dipadukan dengan konsep dan 

teori yang digunakan, sehingga dapat menjelaskan rumusan masalah yang 

diajukan serta pembahasan hasil penelitian. Pembahasan juga menjelaskan 

implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penggunaan praktis. Pada bagian ini perlu dijelaskan pula hubungan antara hasil 

penelitian dengan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat dijelaskan 

temuan-temuan spesifik dari penelitian. 

Contoh. Pembahasan  

Pada bagian pembahasan peneliti hanya perlu menjelaskan hasil temuan 

didasarkan hasil temuan sebelumnya dan teori yang digunakan untuk menduga 

hipotesis. Pada bagian ini sudah tidak perlu menjelaskan angka- angka karena 

angka-angka sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya yaitu hasil penelitian. 

Penjelasan atau diskusi hanya penjelasan berdasarkan teori yang mendukung 

sehingga tidak terjadi penulisan angka-angka yang berulang-ulang. 

Contoh pembahasan untuk tabel 6.4 adalah sebagai berikut: 
 

Love of money berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis tax evasion 

mahasiswa akuntansi. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Vitell et al, 

2007; Lau et al, 2013) yang menjelaskan bahwa seseorang yang termotivasi oleh 

uang dan memiliki prioritas utama untuk memperoleh kekayaan cenderung 

menganggap praktek penggelapan pajak adalah hal biasa. Seseorang yang memiliki 

tingkat love of money tinggi akan melakukan segala cara agar kebutuhan dan 

keinginannya terpenuhi dengan mengabaikan aturan yang berlaku (Tang & Chiu, 

2003; Tripermata, 2016). 

 

 
 

Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis tax evasion 

mahasiswa. Kondisi ini disebabkan karena rata-rata tax evasion sebesar 2,7 yang 

menunjukkan persepsi etis mahasiswa tidak melakukan tax evasion yang didukung 

dengan rata-rata religiusitas tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 5,2. Hasil ini 

mendukung penelitian sebelumnya dimana tidak ada pengukuran dan teori yang 

memadai mengenai religiusitas. Tingkat religiusitas seseorang seperti “roller 

coaster” dimana religiusitas seseorang dapat naik dan turun. Selain itu, seseorang 

menganggap pekerjaan lebih penting dibandingkan hal lain (Parboteeah et al., 2008; 

Walker et al., 2012). 

Sumber: Budiarto et al, 2018 
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Penting bagi peneliti adalah menyesuaikan arah hipotesis dengan 

pembahasan pada hasil penelitian. Apabila hipotesis berbunyi positif signifikan, 

maka penjelasan juga harus bermakna positif signifikan. Apabila hipotesis 

berbunyi positif signifikan, sedangkan hasilnya adalah negatif signifikan, hal ini 

berarti bahwa hipotesis tidak terbukti. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berisi ringkasan/kesimpulan sintesis dari pembahasan yang mencakup 

jawaban terhadap rumusan masalah dan hal baru yang ditemukan dalam 

penelitian (tidak perlu lagi menyajikan secara kuantitatif/angka-angka hasil 

analisis). 

5.2 Saran-Saran 

Berisi saran yang diusulkan berdasarkan hasil penelitian dan implikasi hasil 

penelitian terhadap penggunaan praktis dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, yang didasarkan pada gap atau kesenjangan yang ada pada sub 

bab Latar Belakang Masalah (Bab I). Saran juga ditujukan pada peneliti 

selanjutnya, sebagai hasil pemikiran peneliti atas keterbatasan penelitian. 

  

Kesimpulan hanya berisi uraian singkat hasil penelitian sesuai dengan 

dugaan pada hipotesis sebelumnya. Kesimpulan tidak berisi angka- angka 

statistik sehingga angka-angka statistik tidak diulang-ulang penjelasannya. 

Kesimpulan bisa dalam bentuk paragraf atau bisa dalam bentuk numbering, 

yang paling penting bagi peneliti bahwa kesimpulan adalah menyimpulkan 

hipotesis atau dugaan. Oleh karena itu jika penelitian memiliki 4 hipotesis maka 

akan menghasilkan 4 kesimpulan. Contoh kesimpulan singkat penelitian adalah: 

 

1. Love of money berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis tax evasion 

mahasiswa, dengan demikian hipotesis diterima. Seseorang yang termotivasi 

oleh uang dan memiliki prioritas utama untuk memperoleh kekayaan 

cenderung menganggap praktek penggelapan pajak adalah hal biasa. 

2. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis tax evasion 

mahasiswa, dengan demikian hipotesis ditolak. Tingkat religiusitas 

seseorang seperti “roller coaster” pada saat tertentu akan naik dan pada saat 

yang lain akan turun. 

 

 

2.3.4 Bagian Akhir 

Bagian akhir Hasil penelitian dan atau skripsi terdiri atas daftar referensi 

dan lampiran. Daftar referensi memuat buku-buku, jurnal dan lain- lain yang 

menjadi acuan dalam penelitian ini. Daftar referensi disarankan menggunakan 

sumber atau buku terbitan terbaru (5 tahun terakhir), atau lebih dari 5 tahun 

untuk referensi yang tidak terbit lagi. Cara penulisan referensi diuraikan pada 

bab selanjutnya.  

Sementara itu, lampiran memuat berbagai hal yang tidak memungkinkan untuk 

dimasukkan dalam   hasil penelitian dan atau skripsi, misalnya: kuesioner, surat 

ijin penelitian, Hasil pengolahan data dan sebagainya. 
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BAB III 

PENELITIAN KUALITATIF 

 

3.1   PROSES PENELITIAN KUALITATIF 

Riset kualitatif adalah riset yang cenderung memberikan penjelasan secara 

deskriptif atau cerita dengan analisis tambahan yang lebih mengutamakan proses 

untuk menghasilkan kesimpulan. Penelitian kualitatif merupakan penjelasan yang 

dialami oleh peneliti tentang fenomena yang ada. peneliti terlebih dahulu memiliki 

data sebagai sumber acuan. Data yang ada akan dijelaskan berdasarkan teori yang 

menjadi acuan. 

Beberapa perbedaan antara riset kuantitatif dengan riset kualitatif adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengungkapan 

Kuantitatif deduktif, riset kuantitatif akan diawali dengan pengungkapan teori yang 

sudah ada dan diungkapkan oleh para ahli. Teori yang sudah ada merupakan dasar 

bagi peneliti untuk diuji kebenarannya. Riset kualitatif bersifat induktif artinya dari 

data-data yang sudah ada kemudian dihubungkan dengan teori yang mendasari. 

2. Alat analisis 

Kuantitatif menggunakan statistik parametrik, riset kuantitatif menggunakan alat 

analisis yang menghasilkan parameter yang pasti karena menggunakan tingkat 

signifikansi yang dianalisis berdasarkan data menggunakan alat statistik. Riset 

kualitatif menggunakan statistik non-parametrik biasanya menggunakan nilai rata-

rata. Nilai rata-rata sebuah data kemudian dihubungkan dengan landasan teori. 

3. Hipotesis 

Riset kuantitatif menggunakan hipotesis berdasarkan landasan teori dan temuan 

riset sebelumnya. Hipotesis diajukan berdasarkan landasan teori yang kuat dan 

dilandasi hasil temuan berbagai riset yang mendukung teori. Riset kualitatif dengan 

exploratory, maksudnya peneliti akan mencari hubungan antara data-data yang 

sudah dimiliki dengan landasan teori. 

4. Kesimpulan 

Riset kuantitatif akan menghasilkan kesimpulan yang obyektif. Riset kuantitatif 

menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan angka 

signifikansi hasil pengujian hipotesis, sehingga hasilnya sudah pasti berdasarkan 

angka statistik. Riset kuantitatif akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat 

subyektif. Artinya kesimpulan akan diambil oleh peneliti berdasarkan persepsi 

peneliti. Hasil pengujian deskriptif biasanya didukung oleh data-data yang sudah 

ada. 

Riset kualitatif dapat dimulai dengan data yang dimiliki oleh peneliti, misalnya 

peneliti merupakan Direktur sebuah Bank BSA akan meneliti kinerja Bank yang 

dipimpinnya selama 3 tahun. Data yang sudah dimiliki dapat dikombinasikan dengan 

teori pengukuran kinerja perusahaan. Berbagai macam teori pengukuran kinerja 

perusahaan dapat digunakan misalnya Tobin- Q, Altman Z Score, atau Balance 

Scorecard dari Kaplan & Norton yang sudah banyak diuji oleh banyak peneliti 

sebelumnya. Misalnya direktur Bank BSA memutuskan untuk menggunakan 

pengukuran kinerja menggunakan Balance Scorecard maka data-data yang sudah 

dimiliki akan dapat digunakan sebagai alat analisis. 

Berdasarkan data yang dimiliki, Direktur Bank BSA dapat menggunakan teori 

Balance Scorecard dengan 5 perspektif yang ada. Misalnya dengan perspektif 

finansial dan learning and growth. Direktur Bank dapat mengukur kinerja finansial 

dan learning and growth selama 3 tahun. Perspektif finansial dapat diukur dengan 
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Visi & 

strategi

y 

Internal business 

perspective 

Customer 

perspective 

Financial 

perspective 

Learning & 

growth 

environment 

berbagai pengukuran seperti net profit marjin, return on investment atau pengukuran 

dengan rasio lainnya. Perspektif learning and growth dapat diukur dengan kompetensi 

dan kepuasan karyawan. Berdasarkan 2 perspektif tersebut dibuat indikator 

keberhasilan pada tabel 2.2 

 

Gambar 2.1: Teori Balance Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2: Pengukuran Kinerja 

 2015 2016 2017 

Finansial    

1. Net profit margin 

2. Return on investment 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

0,6 

0,7 

Learning & Growth    

1. Jumlah karyawan yang lulus sertifikasi 

2. Jumlah karyawan yang keluar 

5 

10 

6 

8 

7 

3 

Berdasarkan data yang dimiliki, Direktur bank dapat membuat riset pengukuran 

kinerja perusahaan Bank BSA dengan menggunakan teori Balance Scorecard sesuai 

teori yang sudah dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Berdasarkan data dan teori 

yang sudah dikombinasikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Kinerja keuangan selama 3 tahun (2015-2017) mengalami kenaikan, hal ini 

ditunjukkan dengan rasio NPM dan ROI yang meningkat dari tahun ke tahun 

selama 3 tahun. Pengukuran finansial dapat menggunakan indikator lainnya dan 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga pengukuran kinerja yang 

dilakukan lebih bermanfaat. 

2. Kinerja perspektif learning & growth juga semakin baik ditandai dengan jumlah 

karyawan yang semakin kompeten dan memiliki sertifikasi, selain itu jumlah 

karyawan yang keluar juga semakin sedikit, hal ini menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja semakin kondusif. 

Selain 2 perspektif yang sudah diukur, Direktur dapat mengukur perspektif 

lainnya dengan data-data yang sudah dimiliki. Hasil pengukuran dapat dirangkum 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan 

masyarakat. 
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Proses penelitian kualitatif disajikan menurut tahap-tahapnya, yaitu: tahap 

sebelum ke lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, dan tahap 

penulisan hasil penelitian. 

A.    Tahap Sebelum ke Lapangan 

1.  Penyusunan Rancangan Awal Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup 

peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi 

secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang 

diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi. 

2.  Penentuan Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih 

lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan 

mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak 

terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan 

yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung 

dengan lapangan, seperti dengan kualitas dan keadaan sekolah (Dinas 

Pendidikan). Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari pihak 

yang terkait juga melihat dari keragaman masyarakat yang berada di sekitar 

tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang 

dimilikinya. 

3. Pengurusan Izin Penelitian 

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian. 

Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka 

perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini 

akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang 

tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang dikeluarkan akan 

mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai 

peneliti. 

4. Penjajakan Lapangan dan Sosialisasi Diri 

Hal ini dilakukan dengan keadaan karena kitalah yang menjadi alat utamanya 

maka kitalah yang akan menetukan apakah lapangan merasa terganggu 

sehingga banyak data yang tidak dapat digali, tersembunyikan/disembunyikan, 

atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota 

mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa 

terganggu. 

Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan 

maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup, dan 

merasakan serta menghayati bersama tatacara dan tata hidup dalam suatu latar 

penelitian. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, 

mematuhi dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. 

Dalam menghadapi persoalan tersebut peneliti hendaknya mempersiapkan diri 

baik secara fisik, psikologis maupun mental. 

5.  Informan yang dipilih 

Selain untuk mengenal situasi dan kondisi lokais penelitian, kegiatan 

penjajakan dapat juga dimanfaat untuk memilih dan memanfaatkan informan. 

Penentuan partner kerja berfungsi sebagai “kedua mata” kita yang 

memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang 

dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga 

independen secara kepentingan penelitian atau kepentingan karier. 
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6.  Penyusunan Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul 

data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Peneliti sebagai 

intrumen utama dalam penelitian kualitatif, meliputi ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dan 

lingkungan yang bermakna atau tidak dalam suatu penelitian. 

b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri dengan aspek keadaan yang 

dapat mengumpulkan data yang beragam sekaligus. 

c. Tiap situasi adalah keseluruhan, tidak ada instrumen berupa test atau 

angket yang dapat mengungkap keseluruhan secara utuh. 

d. Suatu interaksi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami 

oleh pengetahuan semata-mata. 

e. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. 

f. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan dari data 

yang diperoleh. 

g. Dengan manusia sebagai instrumen respon yang aneh akan mendapat 

perhatian yang seksama. (Sanafiah Faisal:1990) 

B.     Tahap Kegiatan di Lapangan 

1. Memahami Lokasi Penelitian 

Pada saat memasuki lapangan, peneliti kualitatif harus mampu melakukan 

adaptasi dengan lokasi penelitian. Sejalan dengan kenyataan ini peneliti harus 

memahami lapangan. Kegiatan memahami lapangan meliputi: 

a. Memahami latar penelitian, latar terbuka, dimana secara terbuka orang 

berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati, latar terttutup dimana 

peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang.  

b. Penampilan, menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, adat, tata cara, 

dan budaya latar penelitian. 

c. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan, berindak netral dengan 

peranserta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek. 

d. Jumlah waktu studi, pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi 

yang dibutuhkan. 

2.   Pengumpulan Data 

Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat 

berupa kegiatan: 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap subjek (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka 

berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi 

menjadi ujung tombak kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti 

pemanfaatan Tape Recorder dan Handy Camera. 

b. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang 

rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung 

dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana 

responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan 

pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara 

ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan Audio Visual, hal 

ini dilakukan untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh. 
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c. Studi Dokumentasi 

Selain sumber manusia (human resources) melalui observasi dan 

wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen 

tertulis yang resmi ataupun tidak resmi. 

C.    Tahap Analisis Data 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data 

sakunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun 

demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang 

setelah peneliti masuk dan selama dilapangan. 

1.  Analisis Model Miles dan Huberman 

a.  Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, 

maka lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, 

kompleks dan rumit.  Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh 

karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala 

sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, itulah 

yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi 

peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat 

mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui 

diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat 

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori 

yang signifikan. 

b.  Display Data (Penyajian Data) 

Penyajian data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar 

kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan 

berbentuk teks naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah difahami tersebut. dalam melakukan display data, selain dengan teks 

yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan 

chart. 

c.  Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
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konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitin kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kasual atau interaktif, hipotetsis atau teori. 

2. Analisis Model Spradley 

a.   Analisis Domain 

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan 

menyeluruh dari objek penelitian atau setting sosial. Domain-domain 

fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan drand tour dan mini 

tour. Dalam analisis domain peneliti menetapkan domain-domain yang akan 

diteliti melalui fenomena-fenomena lapangan yang berhubungan dengan 

aktivitas (place, actor, activity) tempat, subjek, dan aktivitas di lapangan, 

selanjutnya melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan 

wawancara, melakukan observasi deskriptif, maka selanjutnya adalah 

melakukan analisis domain. 

b.  Analisis Taksonomi 

Analisis taksonomi merupakan langkah lanjut dari analisis domain, hasil 

analisis domain tersebut dijabarkan lebih rincidan lebih terfokus, sehingga 

nampak secara detail apa-apa yang berhubungan dengan domain-domain 

tersebut. Analisis taksonomi dilakukan dengan teknik observasi terfokus, 

wawancara mendalam, dan studi dokumen yang berhubungan dengan domain-

domain yang diteliti. 

c.   Analisis Komponensial 

Analisis komponensial merupakan kelanjutan dari analisis taksonomi, yang 

mana domain yang telah dijadikan fokus melalui analisis taksonomi. Dalam 

analisis komponensial adalah mencari perbedaan atau yang kontras, data ini 

dicari dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen. 

d.  Analisis Tema Budaya 

Analisis tema budaya merupakan merupakan kelanjutan dari analisis domain, 

analisis taksonomi, analisis komponensial, dari analisis ketiga ini, maka akan 

terdapat konstruksi bangunan yang utuh yang menjelaskan tentang situasi 

sosial penelitian (place, actor, activity) yang sebelumnya masih gelap atau 

remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang 

dan jelas. 

3. Meningkatkan Keabsahan Hasil Penelitian 

a. Kesahihan Internal (Credibility) 

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai 

kreadibilitas, diantaranya: 

 Teknik triangulasi: teknik pemeriksaan keabsahan data untuk mencek 

kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh 

sumber lain, dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan 

sejumlah data. 
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 Pengamatan secara terus menerus 

 Perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan 

 Diskusi teman sejawat 

 Tersediannya refrensi 

 Member chek: pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna 

perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan 

dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti. 

b.  Kesahihan Eksternal (Transferability) 

Bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan oleh pemakai 

penelitian, penelitian ini memperoleh tingkat yang tinggi bila para pembaca 

laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks 

dan fokus penelitian. 

c.  Dependenbility dan  Confirmability 

Digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan 

kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterprestasikan data sehingga data 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh 

manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, 

dan pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan melalui audit dipendability oleh ouditor independent 

oleh dosen pembimbing. 

D. Tahap Penulisan Hasil Penelitian 

Pada tahap penulisan hasil penelitian, dapat dilakukan kegiatan penyusunan. 

Penyusunan laporan penelitian merupakan tahap akhir yang penting dalam 

penelitian, laporan penelitian merupakan pengkomunikasian hasil penelitian 

kepada pembaca. Adapun secara kompleks, dimulai dari awal proses penelitian 

sampai dengan penyajian hasil penelitian. 

Proses menyusun hasil penelitian apabila peneliti telah mengumpulkan data, 

menyajikan data, memverifikasi data atau mengambil kesimpulan sehingga temuan 

tersebut dapat dikomunikasikan dan dipublikasikan bagi orang yang berkompeten 

dan respek dengan temuan tersebut. 

Pencapaian derajat keilmiahannya sebuah penelitian, harus memenuhi sistematika 

yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Peneliti dapat menyesuaikan 

dengan format yang baku atau sesuai dengan masing-masing lembaga. 

Demikianlah tahapan penelitian kualitatif yang harus ditempuh oleh seorang 

peneliti. Dalam beberapa tahapan tersebut terdapat sejumlah aktivitas yang harus 

dilakukan sekaligus sejumlah aturan tertentu yang harus dipatuhi. Pelaksanaan 

penelitian kualitatif yang taat norma diharapkan akan menghasilkan temuan 

penelitian yang tidak bias sehingga orang akan memadang bahwa penelitian 

kualitatif dapat digunakan untuk melakukan penelitian pada bidang tertentu dengan 

tingkat keyakinan hasil sama tingginya dengan penelitian lainnya. 

 

3.1.1 Masalah Penelitian 

Identifikasi masalah merupakan turunan dari gambaran kondisi yang dijabarkan 

di latar belakang. Pada sub bab ini dijabarkan hal-hal apa saja yang menjadi 

permasalahan atau masalah-masalah apa yang mungkin timbul dari fenomena yang 

dipilih. Rumusan masalah, pada umumnya menggunakan kalimat tanya, agar 

pembahasan pada proses berikutnya menjadi lebih terarah dan tidak membingungkan. 

Dalam penyampaianya, perumusan masalah harus relevan dengan judul. 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah teridentifikasi di atas, maka peneliti 

harus menentukan masalah penelitian yang dilakukannya. Masalah penelitian biasanya 
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diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya, seperti Bagaimanakah ......, Apa ......, 

Mengapa dan sebagainya. 

 

3.1.2 Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif ada empat metode untuk mengumpulkan data 

penelitian, yaitu observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis 

dokumen. Observasi merupakan pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang 

atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu. Pada penelitian kualtatif, peneliti 

bertindak sebagai pewawancara (interviewer) dan narasumber atau responden 

bertindak sebagai yang diwawancarai (interviewee). Focus Group Discussion (FGD) 

merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data pada 

penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan data interaksi yang dihasilkan dari 

diskusi di antara partisipannya. Serta analisis dokumen merupakan pengumpulan data 

dengan melakukan peninjauan, pembedahan, dan pengkodean konten ke dalam subjek 

penelitian. 

 

3.1.3 Analisis Data dan Pembahasan 

Terkait dengan peran peneliti sebagai instrumen utama penelitian kualitatif, 

maka analisis utama (untuk menyimpulkan jawaban rumusan masalah) dilakukan 

dengan pendekatan brainware (bukan software atau hardware).   Pada   prinsipnya   

dalam   analisis   data kualitatif peneliti akan mengidentifikasi pola yang ada pada data 

untuk menemukan jawaban rumusan masalah dengan melalui 3 tahapan utama yaitu: 

open coding; axial coding; dan selective coding. Untuk membantu peneliti dalam 

melakukan analisis brainware, maka disarankan peneliti menggunakan bantuan 

aplikasi Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) seperti 

misalnya ATLAS-ti5, Nvivo7, MAXqda2, HyperRESEARCH6, QDA Miner 2.0,  

Qualrus,  dan  Transana2. 

 

3.1.4 Simpulan dan Saran 

Setelah data dianalis dan dilakukan pembahasan secukupnya,  tahap  berikutnya 

adalah proses  penarikan  simpulan penelitian. Simpulan yang diambil harus konsisten 

dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Bagian terakhir proses penelitian adalah 

proses pemberian saran untuk penelitian mendatang maupun saran yang lebih bersifat 

praktis. Saran yang diberikan harus relevan dengan permasalahan penelitian. 

 

3.2 SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Proses dan makna 

(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya 

penelitian kualitatif terkait dengan eksplorasi isu, memahami fenomena, dan 

menjawab pertanyaan. Rencana penelitian yang dijabarkan oleh proposal penelitian 

kualitatif umumnya bersifat fleksibel dan adaptif yang dapat berubah menyesuaikan 

dengan jalannya penelitian. 

 

3.2.1 Bagian Awal 

Bagian awal pada penelitian kualitatif memiliki kesamaan dengan bagian awal 

penelitian kuantitatif. 

3.2.2 Bagian Isi 

 BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 
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1.3 Fokus/Ruang Lingkup Penelitian 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Tinjauan Empirik  

 2.2 Tinjauan Teoritik 

 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian (jika diperlukan) 

  

BAB III : METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Objek Penelitian 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Pengujian Keabsahan Data 

3.7 Teknik Analisis Data  

3.8 Definisi Operasional 

 

3.2.3 Penjelasan Bagian Isi 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah penelitian kualitatif memiliki cakupan bahasan 

yang sama dengan penelitian kuantitatif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam proposal penelitian kualitatif formatnya lebih 

fleksibel daripada penelitian kuantatif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat  

tanya yang singkat, padat, dan jelas. Untuk membantu peneliti supaya  tidak  

terjebak merumuskan rumusan penelitian yang tidak relevan dengan judul, 

maka rumusan tersebut perlu dilengkapi dengan deskripsi yang mencakup 

manfaat rumusan masalah (apa yang akan didapatkan peneliti dari rumusan 

masalah tersebut) dan penjelasan secara eksplisit maupun implisit tentang 

keterkaitan rumusan masalah tersebut dengan rumusan masalah yang lain. 

Rumusan Masalah perlu mendapat perhatian karena ada perbedaan 

substansial antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif  

lebih  diarahkan atau  ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan bagaimana  dan 

mengapa. Oleh karena  itu, perumusan masalah harus difokuskan pada 

persoalan utama secara tegas dan jelas. Jika perlu, peneliti dapat menyertakan 

masalah-masalah yang lebih kecil sebagai unsur dari   masalah utama (pokok) 

dan disajikan setelah masalah pokok (masalah penelitian). 

1.3 Fokus/Ruang Lingkup Penelitian 

Agar peneliti dapat memenuhi target penelitiannya dengan baik sesuai 

dengan sumber daya yang dimilikinya (pengetahuan, waktu dan biaya) maka 

perlu menjabarkan dengan jelas fokus penelitiannya. Fokus penelitian ini 

umumnya akan memberikan batasan area, aspek, dan periode waktu dari objek 

penelitian yang akan diteliti. Fokus penelitian juga berfungsi untuk 

menghindari kesalahan tafsir dalam rumusan masalah yang telah ditentukan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian mengungkapkan apa yang ingin dicapai dalam  

penelitian dan menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk 

mencari jawaban atas masalah penelitian. Tujuan dirumuskan dengan kalimat 

yang jelas, operasional, dan merupakan jabaran pemecahan masalah 

penelitian. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian kualitatitif memiliki kesamaan 

dengan penelitian kuantitatif. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Empirik 

Dalam kajian penelitian sebelumnya peneliti menggambarkan 

tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan pada area topik yang 

sama. Dari kajian ini peneliti dapat menemukan kelemahan atau 

kekurangan pada penelitian yang lalu. Kajian pustaka penting  untuk  

mengetahui  hubungan  antara  penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian yang sudah ada dan sekaligus dapat menghindari resiko 

duplikasi. Telaah terhadap penelitian terdahulu perlu dikemukakan untuk 

menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tersebut mempunyai 

arti penting dan dapat diketahui kontribusinya terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan maupun dunia praktis. Dalam kajian pustaka penelitian 

kualitatif,  pemahaman  terhadap  hasil  penelitian sebelumnya akan 

menjadi fondasi untuk mengembangkan pola berpikir peneliti sebagai 

instrumen utama penelitian. Pada bagian ini peneliti akan menyusun peta 

literatur yang menggambarkan bagaimana penelitian-penelitian 

sebelumnya  terhubung  satu  sama  lain.  Untuk  membuat peta literatur 

ini peneliti dapat  menggunakan Computer Assisted Qualitative Data 

Analysis Software (CAQDAS) seperti misalnya ATLAS-ti5, Nvivo7,  

MAXqda2, HyperRESEARCH6, QDA  Miner 2.0, Qualrus,dan  

Transana2. 

2.2  Tinjauan Teoritik 

Dalam bagian ini, peneliti mengemukakan teori yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan dan juga memberi gambaran tentang 

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, 

dua bagian utama dari sebuah kajian pustaka adalah kajian teoritis dan 

kajian penelitian sebelumnya. Dalam kajian teoritis, peneliti menjelaskan 

tentang teori-teori yang nantinya akan menjadi bagian dari kerangka 

berpikir peneliti dalam melakukan brainware analysis di tahap analisis 

data.  

Model Brainware Analysis Awal 

Terkait dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, pada bagian 

ini peneliti akan merumuskan model awal dari brainware analysis yang 

memberikan gambaran awal tentang isu-isu dan tema-tema penting yang 

diperkirakan akan menjadi kerangka penalaran dalam mencari jawaban 

rumusan masalah. Model awal ini hanya bersifat sementara dan disusun 

dengan berdasarkan prediksi peneliti terkait dengan kemungkinan 

jawaban dari rumusan masalah penelitian berdasarkan data atau literatur. 

Model ini dapat dibuat dengan menggunakan Computer Assisted 

Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) seperti misalnya ATLAS-
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ti5, Nvivo7,  MAXqda2, HyperRESEARCH6,   QDA  Miner 2.0,  Qualrus,  

dan  Transana2. 

2.2 Kerangka Konseptual Penelitian (jika diperlukan) 

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa pemahaman mengenai kerangka 

konsep. Ada yang berpendapat tidak ada kerangka konsep, biasanya 

dilakukan untuk studi-studi yang banyak dipakai dalam ilmu antropologi. 

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

terhadap konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka konsep 

berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar 

suatu tema penelitian yang akan dibahas. Kerangka konsep juga 

merupakan elaborasi/implementasi dari satu atau beberapa kerangka 

teori. 

Kerangka konsep menyajikan tema penelitian yang akan digali termasuk 

melihat keterkaitan antar tema tersebut. Umumnya dijelaskan dalam 

metode penelitian dan tertuang dalam definisi operasional. Sebagai 

contoh kerangka konsep status gizi baduta dipengaruhi oleh faktor 

langsung yaitu usia, berat badan lahir, panjang badan lahir, infeksi, ASI 

eksklusif, inisiasi menyusui dini (IMD), dan MP-ASI. Sedangkan faktor 

yang tidak langsung adalah faktor sosial ekonomi, budaya, PHBS, 

pengetahuan dan pendidikan orang tua. (lihat gambar 3) 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3 : Kerangka konsep penelitian “Pola pemberian ASI dan MP-

ASI terhadap status gizi anak baduta di Yogyakarta tahun 2015” 

 

(Sumber : Modifikasi dari Irawati, 2004) 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bagian ini menggambarkan rencana perjalanan peneliti dalam 

menjawab rumusan masalah. Di bagian ini peneliti menggambarkan  tentang 

rencana prosedur  yang digunakan  dalam  mencari  data  yang  dibutuhkan  

untuk penelitian. Hal-hal yang dibahas dibagian metode penelitian ini 

mencakup: 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian kuantitatif  dan kualitatif  masing-masing mempunyai fungsi 

dan peran sendiri dalam dunia penelitian. Ada rumusan masalah yang lebih 

tepat diteliti secara kuantitatif dan ada pula yang lebih baik diteliti secara 
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kualitatif. Terkait dengan hal ini maka peneliti harus menjelaskan mengapa 

topik dan judul yang dipilih sesuai untuk diteliti secara kualitatif. 

3.2 Objek Penelitian 

Peneliti   menggambarkan   secara  jelas   lokasi dimana penelitian akan 

dilakukan. Dalam penelitian kualitatif objek penelitian adalah satu atau 

beberapa situasi sosial yang mempunyai unsur tempat (place), pelaku (actors), 

dan aktivitas (activity). Peneliti perlu menggambarkan secara jelas situasi 

sosial yang akan diteliti dalam penelitiannya. 

3.3  Instrumen Penelitian 

Dalam  penelitian  kualitatif,  instrumen  utama yang digunakan adalah 

peneliti sendiri sebagai human instrument. Peneliti perlu menjelaskan 

gambaran umum tentang perannya sebagai instrumen penelitian. penelitian 

kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pembangkitan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas semuanya. 

Tahap menentukan informan sangat penting karena kunci dari 

keberhasilan penelitian kualitatif adalah kecermatan memilih informan yang 

tepat, mampu menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan peneliti dan 

bersedia berpartisipasi untuk diwawancarai. 

Memilih informan dilakukan di lapangan dan prosesnya sering tidak 

mudah karena membutuhkan waktu untuk interaksi dengan calon informan. 

Pemilahan informan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Snowballing 

sampling atau 2. Purposive sampling. Snowballing sampling adalah pemilihan 

informan dengan mengikuti pola bola salju dimana pengenalan dan interaksi 

sosial dengan seorang informan telah berhasil maka kemudian ditanyakan 

kepada orang tersebut siapa lagi yang dikenal atau disebut secara tidak 

langsung olehnya untuk dapat menjadi informan berikutnya. Purposive 

sampling adalah pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Sementara 

itu, pemilihan informan atau peserta untuk Diskusi Kelompok Terarah 

(Focused Group Discussion) pada umumnya dilakukan secara purposive, 

dengan jumlah peserta sebanyak minimal 6 orang dan maksimal 12 orang. 

Sedangkan untuk minimal jumlah kelompok Diskusi Kelompok Terarah 

adalah sebanyak dua kelompok. Pada dasarnya prinsip penetapan kelompok 

diskusi ini mengacu pada prinsip appropriateness (kesesuaian) dan adequacy 

(kecukupan) Sepanjang informasi yang digali masih belum mencapai tingkat 

jenuh, maka informasi dapat terus digali dari beberapa kelompok, sesuai 

dengan tujuan ataupun substansi dari penelitian kualitatif. 

Informan yang baik harus memenuhi kriteria yakni Informan yang akan 

dipilih berasal dari daerah penelitian dan atau orang yang terlibat langsung 

dengan topik penelitian. Informan tersebut diharapkan bersedia memberikan 

informasi dan mempunyai waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam 

penelitian. 

3.4  Jenis Data dan Sumber Data 

4. 1 Jenis Data  

Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas tiga kelompok yaitu  

wawancara, dokumen, dan observasi (pengamatan dengan pancaindra). 

Dalam penelitian kualitatif, umumnya pengumpulan data dilakukan 

dengan  interaksi   yang   intensif dengan responden. Tujuan yang akan 

dicapai oleh peneliti terkait dengan data yang dikumpulkan adalah untuk 

mendapatkan pemahaman  yang mendalam  tentang topik  dan  judul 
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yang sedang diteliti sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang 

telah ditentukan. 

4.2 Sumber Data 

Terkait dengan jenis data yang digunakan, sumber data dalam 

penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan ketersediaan data dan bukan 

atas dasar proporsi “populasi-sampel”. Oleh karena itu, responden dalam 

penelitian   kualitatif ditentukan berdasarkan potensi data yang dapat digali 

dari responden tersebut sehingga jumlah responden yang akan 

diwawancarai tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan untuk  

menjawab  rumusan  masalah  penelitian. Terkait dengan hal ini maka 

peneliti perlu dengan jelas menjabarkan sumber data yang akan digunakan 

termasuk para responden yang akan diwawancarai beserta alasannya. Oleh 

karena itu, di bagian ini peneliti perlu menjelaskan data apa saja yang akan 

digunakan dalam  penelitiannya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Terkait dengan sumber data yang telah ditetapkan untuk penelitian, 

peneliti perlu untuk menjabarkan bagaimana caranya  mengakses  sumber 

data tersebut serta bagaimana caranya menggali dan mendapatkan data dari 

sumber. 

3.5.1 Menggali Informasi Data 

1. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam merupakan salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif yang mencakup penggalian secara 

mendalam dari suatu fenomena atau kejadian yang akan diteliti. 

Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan, 

karena dalam topik bahasan tertentu perlu adanya data dukung 

pengamatan ekspresi wajah ataupun gaya berbicara dari informan, 

serta kondisi sekitar saat wawancara berlangsung. Sebelum 

melakukan wawancara mendalam peneliti hendaknya 

mempersiapkan topik yang akan digali agar wawancara tidak 

melebar atau keluar dari topik bahasan yang ingin digali. Sementara 

untuk pertanyaan yang diajukan kepada responden hendaknya juga 

terus berkembang sesuai dengan respon atau jawaban informan 

karena instrumen dari wawancara mendalam adalah peneliti yang 

bersangkutan sebagai kunci dalam keberhasilan menggali informasi 

secara mendalam. Pada umumnya juga pada saat wawancara dapat 

juga disertai dengan kisi-kisi pertanyaan. Pewawancara atau peneliti 

juga yang dapat menetapkan tingkat kejenuhan suatu penggalian 

informasi dan menetapkan bahwa wawancara sudah mencukupi atau 

masih membutuhkan informasi lain dari informan yang sama 

ataupun informan lainnya (Hansen, 2006). 

Berikut adalah perbedaan wawancara mendalam dalam 

penelitian kualitatif dengan wawancara kuesioner dalam penelitian 

kuantitatif adalah sebagai berikut: 
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Wawancara mendalam studi 

kualitatif 
Wawancara studi kuantitatif 

a. Pertanyaan fleksibel dan tidak 

terstuktur 

b. Tidak memerlukan kuesioner 

(daftar pertanyaan) tetapi kisi- 

kisi topik yang digali 

c. Pertanyaan berkembang 

sesuai jawaban informan 

d. Memerlukan waktu yang tidak 

terhingga tergantung kejenuhan 

informasi 

e. Dilakukan oleh peneliti 

langsung atau orang yang 

memahami substansi yang 

digali agar informasi 

didapatkan secara dalam dan 

lengkap 

a. Pertanyaan sudah baku dan 

terstruktur 

b. Memerlukan kuesioner 

(daftar pertanyaan) yang 

sudah baku 

c. Pertanyaan bersifat tetap/ 

tidak berkembang 

d. Dapat dilakukan dengan waktu 

yang sudah ditetapkan sesuai 

dengan banyaknya pertanyaan 

e. Dapat dilakukan oleh petugas 

pengumpul data/bukan peneliti 

langsung melalui suatu 

pembekalan mengenai 

pertanyaan. 

(Creswell, 1994) 

 

2 Diskusi kelompok terarah (Focused Group Discussion) 

Penggalian informasi secara kualitatif juga dapat dilakukan melalui 

suatu diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion). Penggalian 

informasi melalui kelompok ini pada umumnya dilakukan untuk data atau 

susbtansi yang sifatnya menggambarkan kondisi masyarakat atau kelompok 

tertentu, misalnya pendapat masyarakat tentang pelayanan pengobat 

tradisional, peran kader dalam kegiatan posyandu. Batasan jumlah peserta 

yang efektif dalam diskusi kelompok adalah minimal 6 orang dan maksimal 

12 orang. Kelompok harus bersifat homogen atau variasi yang sama untuk 

substansi tertentu. Homogenitas kelompok ini ditetapkan berdasarkan 

substansi yang akan digali atau didiskusikan, misal: kelompok umur yang 

sama, kelompok jenis kelamin yang sama, tingkat pendidikan yang sama, 

petugas kesehatan dengan jabatan yang sama, dll (Kusumawardani, N. 

dkk.2015). 

Seperti halnya wawancara mendalam, dalam melaksanakan Diskusi 

Kelompok Terarah juga diperlukan menetapkan topik yang akan dibahas 

mencakup topik utama dan topik secara detail. Misalnya: 

Topik utama : Peran kader dalam kegiatan posyandu balita 

Sub topik : Kegiatan Posyandu; kriteria kader; manfaat kader; hubungan  

  kader dengan tenaga kesehatan. 

Peserta diskusi : 

Kelompok (1)  : Kelompok ibu balita pengguna posyandu usia 20 s.d 30  

 Tahun, sebanyak 2 kelompok 

Kelompok (2) :  Tenaga kesehatan penanggung jawab posyandu balita di 5  

 puskesmas. 1 kelompok 

Kelompok (3) : Kelompok Kader dengan masa kerja di bawah 5 tahun, (1  

  kelompok) Kelompok kader dengan masa kerja di atas 5  

tahun (1 kelompok) 
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3  Observasi 

Dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan sebagai data untuk 

menggambarkan lingkungan sekitar, perilaku, ataupun proses suatu kegiatan. 

Dalam melakukan observasi peneliti dituntut untuk bisa secara cermat 

melakukan pengamatan sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang 

jelas dan berarti dalam menjawab pertanyaan penelitian.  

Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Secara langsung seperti mengamati petugas kesehatan melakukan pelayanan 

kesehatan pada pasien. Beberapa contoh topik penelitian yang membutuhkan 

data pengamatan adalah: Perilaku penanganan ayam oleh penjual ayam di 

pasar; Proses pengobatan tradisional oleh dukun; Gambaran lingkungan 

tempat tinggal penderita TB; dll. Pengamatan secara tidak langsung yaitu 

menggunakan media seperti melalui foto, gambar, video/film, narasi, suara. 

Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan non partisipatif. Pada 

observasi partisipatif, peneliti terlibat langsung pada kondisi yang diamati 

(pengamatan terlibat), Pelaksanaan observasi partisipatif membutuhkan 

kemampuan peneliti dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan 

lingkungan informan serta masuk menjadi bagian dari proses atau kegiatan 

yang menjadi topik observasi. Sementara pada observasi non-partisipatif, 

peneliti hanya mengamati saja tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang 

diamati. 

Dalam pengumpulan data melalui pengamatan ini perlu 

dipertimbangkan juga aspek etik, terutama untuk suatu kegiatan atau perilaku 

yang sifatnya cukup sensitif. Untuk pertimbangan etik ini diperlukan 

persetujuan juga oleh informan dengan menjelaskan maksud dan tujuan 

pengamatan. Pada beberapa penelitian kualitatif ada yang melakukan 

pengamatan ini tanpa disadari oleh informan. 

Berikut adalah check list hal penting dalam manajemen data selama 

melakukan penelitian kualitatif  

Untuk observasi partisipan: 

 Persetujuan etik? 

 Catatan temuan lapangan, termasuk peta dan diagram 

 Lembar informasi pengarsipan hasil lapangan (foto, hasil rekaman, 

catatan lapangan, dll) 

 Dokumentasi tambahan yang relevan dengan objek pengamatan 

 

Wawancara mendalam: 

 Formulir persetujuan ditandatangani oleh pewawancara (lembar 

persetujuan tertulis dari informan) 

 File hasil rekaman wawancara 

 Catatan yang diperoleh dari lapangan 

 Transkrip (ditulis tangan dan diketik, dengan terjemahan bila wawancara 

dilakukan dalam Bahasa daerah) 

 Lembar informasi pengarsipan hasil lapangan (foto, hasil rekaman, 

catatan lapangan, dll) 

 Korespondensi terkait dengan kegiatan pengumpulan data bila diperlukan 

 

Untuk FGD (Focus Grup Discussion) 

 Formulir persetujuan ditandatangani oleh moderator Diskusi Kelompok 

Terarah/ FGD (atau peserta jika mendapat persetujuan tertulis) 

 Catatan pengantar untuk melakukan Diskusi Kelompok Terarah/FGD 
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 File hasil rekaman wawancara 

 Catatan tulisan tangan 

 Peta duduk 

 Lembar informasi pengarsipan hasil lapangan (foto, hasil rekaman, 

catatan, lapangan, dll) 

 Korespondensi terkait dengan kegiatan pengumpulan data bila diperlukan 

 

3.5.2 Tahapan Pengumpulan Data 

1.  Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap pra-lapangan, peneliti perlu memastikan bahwa semua 

dokumen ataupun informasi telah tersedia baik secara substansi maupun 

dokumen fisik dan kondisi di lapangan. Peneliti harus mempunyai informasi 

awal yang cukup termasuk tujuan, topik yang akan digali serta kontak person 

di lapangan untuk penetapan informan. Pada tahapan ini peneliti dapat 

memastikan semua data dan dokumen pendukung sudah tersedia sehingga 

dapat memperlancar kegiatan pada tahap berikutnya, yaitu tahap 

pengumpulan data. 

Tahap pra-lapangan mencakup kegiatan sebagai berikut: 

a. Pembuatan topik-topik yang akan digali 

b. Penentuan informan 

c. Penentuan lokasi 

d. Penentuan waktu 

e. Penentuan biaya 

f. Komunikasi dengan kontak person di lapangan serta membuat janji 

bertemu dengan informan 

g. Mempersiapkan peralatan pendukung (video, alat perekam suara, 

kamera, formulir kegiatan harian dan daftar informan, formulir 

pengamatan) 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti sudah menetapkan metode yang akan 

dilakukan serta sudah mengetahui informan yang akan dilibatkan. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan pada saat pengumpulan data: 

a. Memastikan alat pendukung (alat rekam suara, ataupun kamera video) 

berfungsi dengan baik. 

b. Perkenalan diri peneliti serta menyampaikan maksud dan tujuan 

pengumpulan data 

c. Menanyakan kesediaan informan secara sukarela 

d. Mendapatkan tanda tangan informan untuk formulir lembar persetujuan 

‘(informed consent’). Untuk pengamatan persetujuan bisa didapatkan 

dari aparat/tokoh masyarakat setempat yang mengetahui tentang obyek 

atau kegiatan yang akan diamati. 

e. Pencairan suasana agar komunikasi dapat efektif. Diawali dengan 

pertanyaan yang sifatnya umum dan mudah dijawab. 

f. Beri waktu yang cukup bagi informan untuk menjawab pertanyaan. 

g. Tidak bertanya dengan cara yang mengarahkan jawaban ke jawaban 

tertentu atau yang sifatnya menuduh atau ‘judgmental’. 

h. Untuk pertanyaan sensitif bisa ditanyakan secara berhati-hati dengan 

cara yang tidak secara langsung. 

i. Pada akhir wawancara atau diskusi dapat dilakukan konfirmasi jawaban 

atau respon dari informan yang sifatnya sebagai kunci jawaban dari 

topik yang digali. 
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j. Mengucapkan terimakasih dan bertukar kontak diri untuk komunikasi 

lebih lanjut bila diperlukan. 

k. Informan berhak untuk sewaktu-waktu menolak untuk meneruskan 

wawancara atau diskusi. 

l. Khusus saat diskusi kelompok terarah, peneliti dapat menjadi fasilitator 

diskusi yang dapat mengarahkan agar diskusi tidak didominasi oleh 

informan tertentu. Diskusi harus berjalan dengan partisipasi aktif semua 

anggota kelompok diskusi. 

3.  Tahap Paska Pengumpulan Data 

Pada tahap paska pengumpulan data, peneliti diharapkan sudah mendapatkan 

informasi dari semua informan yang diharapkan. Selanjutnya memastikan 

semua informasi yang telah didapatkan sudah sampai pada tahap jenuh, 

sehingga sudah tidak diperlukan penggalian informasi lagi. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap paska pengumpulan data 

adalah sebagai berikut: 

a. Membuat ringkasan awal (general findings) hasil wawancara/diskusi 

dari rekaman wawancara/diskusi  

b. Membuat transkrip dialog kata per kata (transkrip verbatim) dari semua 

wawancara dan diskusi 

c. Mengatur soft file semua data/informasi dan cleaning data 

d. Membuat koding 

e. Membuat matriks hasil wawancara/diskusi. 

f. Melakukan analisis data. 

 

3.6  Pengujian Keabsahan Data 

Data-data terutama yang bersifat kualitatif perlu diuji keabsahannya salah 

satunya dengan metode triangulasi, seperti misalnya triangulasi sumber dan 

waktu. 

Validitas dalam penelitian kualitatif, merupakan pengakuan atau keyakinan 

bagi pembaca, bahwa hasil penelitian telah dilakukan dengan menggunakan cara 

yang benar. Misalnya wawancara telah tepat dilakukan dengan wawancara 

mendalam atau diskusi kelompok terarah. 

Salah satu pendekatan untuk mengukur validitas dalam penelitian kualitatif 

dengan triangulasi. Triangulasi adalah kombinasi dari data/informan dengan 

menggunakan metode wawancara yang berbeda dalam satu penelitian. 

Triangulasi membantu menghindari terjadinya kesalahan apabila hanya 

menggunakan satu metode khusus. Dengan menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data dan sumber data, diharapkan dapat mengatasi bias dalam 

penelitian. Istilah ini berasal dari ilmu navigasi dan merujuk pada satu teknik 

tertentu untuk menentukan lokasi dari berbagai arah (WHO, 1994) 

Jenis yang paling umum untuk triangulasi adalah: 

1) Triangulasi Sumber, adalah menggunakan sumber informan yang berbeda, 

serta melakukan kroscek serta membandingkan dan melakukan kontras data 

dengan sumber data yang lain. 

2) Triangulasi Metode adalah menggunakan berbagai metode dalam 

pengumpulan data misalnya dengan wawancara mendalam, diskusi 

kelompok terarah, atau melakukan observasi untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

3) Triangulasi Analisis adalah melakukan analisis data dengan melibatkan tim 

peneliti. 
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4) Triangulasi Data adalah melakukan konfirmasi/umpan balik dari sumber 

data yang diteliti. 

Apakah semua triangulasi digunakan atau dilaksanakan oleh peneliti? Jika 

tidak, peneliti cukup menguraikan jenis triangulasi yang digunakan untuk 

menguji objektivitas data beserta seluruh prosedurnya. Untuk menguji keabsahan 

data, peneliti dapat menggunakan metode lain seperti: perpanjangan kehadiran 

pengamat, diskusi rekan sejawat, analisis kasus negatif, review informan, atau 

kecukupan referensi. 

Secara teoretik ada beberapa model analisis yang dapat digunakan, seperti: 

(1) interactive analysis models, dan (2) flow analysis models. Apakah kedua 

model ini digunakan sekaligus dalam suatu penelitian? Jika tidak, peneliti  cukup  

menguraikan  model  yang digunakan.  Ini sangat  penting  karena  setiap  model  

memiliki  bagian bagian yang perlu dijelaskan, baik secara konseptual maupun 

penerapannya. Misalnya, interactive analysis models memiliki  3  (tiga) 

komponen utama, yaitu:  (1) sajian data, (2) reduksi data, dan (3) verifikasi data 

yang harus  berinteraksi secara logis dan terus-menerus, sehingga dapat ditarik 

simpulan yang akurat. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Terkait dengan peran peneliti sebagai instrumen utama penelitian kualitatif, 

maka analisis utama (untuk menyimpulkan jawaban rumusan masalah) dilakukan 

dengan pendekatan brainware (bukan software atau hardware).   Pada   

prinsipnya   dalam   analisis   data kualitatif peneliti akan mengidentifikasi pola 

yang ada pada data untuk menemukan jawaban rumusan masalah dengan melalui 

3 tahapan utama yaitu: open coding; axial coding; dan selective coding. Untuk 

membantu peneliti dalam melakukan analisis brainware, maka disarankan peneliti 

menggunakan bantuan aplikasi Computer Assisted Qualitative Data Analysis 

Software (CAQDAS) seperti misalnya NVivo. Peneliti juga perlu untuk dapat 

membuat gambaran umum mengenai rencana analisisnya sebelum memulai 

penelitian. 

3.8 Definisi Operasional Variabel 

Agar variabel dalam penelitian dapat diukur dan diobservasi (diamati), 

maka perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi operasional variabel. Untuk 

mempermudah penulis dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian serta 

mempermudah penulis dalam menentukan perihal wawancara, maka diperlukan 

definisi operasional variabel. 

 

3.2.4   Bagian Akhir 

Bagian akhir pada penelitian kualitatif memiliki kesamaan dengan 

bagian akhir penelitian kuantitatif. 

 

3.3   SISTEMATIKA PENULISAN HASIL PENELITIAN DAN ATAU SKRIPSI 

 Pada bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai isi hasil penelitian dan atau 

skripsi, sedangkan tata cara pengetikan akan dibahas pada Bab IV. Pada dasarnya, isi 

hasil penelitian dan atau skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir. 

3.3.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri atas: 

1) Halaman Sampul Depan (Contoh lihat lampiran) 

Halaman judul ditulis huruf kapital, merupakan satu kalimat tanpa diakhiri 

titik, diketik simetris ditengah batas tepi kiri dan kanan, dilengkapi dengan 
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nama dan NIM, serta logo sekolah tinggi. Judul skripsi disarankan paling 

banyak 15 kata. 

2) Halaman Sampul Dalam (Contoh lihat lampiran) 

Halaman sampul dalam sama dengan sampul depan, ditambah kalimat 

bahwa skripsi merupakan salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana 

S-1 (contoh lihat lampiran). 

9) Lembar Persembahan  (jika diperlukan) 

Berisi kata/kalimat persembahan/motto, dan maksimal 1 (satu) halaman. 

10) Lembar Pengesahan Pembimbing  (lihat lampiran) 

Lembar pengesahan berisi nama penyusun skripsi, dilengkapi tanda tangan 

Dosen Pembimbing (contoh lihat lampiran). Lembar pengesahan skripsi 

menunjukkan hasil penelitian dan atau skripsi siap untuk 

diseminarkan/diujikan dan telah dilakukan perbaikan. 

11) Lembar Pengesahan Dewan Penguji  (lihat lampiran) 

Lembar pengesahan berisi nama penyusun skripsi, dilengkapi tanda tangan 

Dosen Penguji (contoh lihat lampiran). Lembar pengesahan skripsi 

menunjukkan skripsi telah dipertahankan didepan Dewan Penguji dan telah 

dilakukan perbaikan, jika hasil ujian skripsi perlu ada perbaikan (revisi). 

Untuk penjilidan, lembar pengesahan skripsi harus berisi tanda tangan asli 

dari dosen penguji. 

12) Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme (Contoh lihat lampiran) 

Berisi pernyataan dari mahasiswa bahwa karya ilmiah (skripsi) yang 

disusun merupakan hasil karya ilmiah sendiri, bukan hasil karya orang lain 

baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan dan 

referensi yang telah disebutkan sumbernya. 

13) Abstrak 

Abstrak merupakan ringkasan yang sangat padat atas laporan penelitian 

secara lengkap. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

dalam satu halaman. Abstrak paling tidak berisi 3 bagian yang ditulis 

dalam 1 (satu) spasi dengan panjang abstrak  biasanya  tidak  lebih  dari 

250  kata  untuk masing-masing bahasa. Pada akhir abstrak dituliskan kata 

kunci (keyword). Abstrak harus memuat latar belakang penelitian,   tujuan   

penelitian,   metodologi   penelitian,   dan temuan serta  implikasi  

penelitian.  Kesimpulan  utama penelitian biasanya ditonjolkan di sini. 

“Kelebihan” penelitian dibandingkan  dengan  penelitian  lain  juga  harus 

ditonjolkan agar pembaca lebih tertarik untuk membaca secara lengkap. 

Contoh penulisan abstrak dapat dilihat dalam lampiran. 

14) Kata Pengantar 

Bagian ini berisi ungkapan peneliti atas selesainya penelitian beserta 

laporannya. Di bagian ini pula peneliti menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu jalannya penelitian. Kata 

pengantar ditutup dengan ungkapan agar hasil penelitian bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

9) Daftar Isi (lihat lampiran) 

10) Daftar Tabel (lihat lampiran) 

11) Daftar Gambar (lihat lampiran) 

12) Daftar Lampiran (lihat lampiran) 

 

3.3.2 Bagian Isi 

Bagian ini terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Fokus/Ruang Lingkup Penelitian 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Tinjauan Empirik  

 2.2 Tinjauan Teoritik 

 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian (jika diperlukan) 

  

BAB III : METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Objek Penelitian 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Pengujian Keabsahan Data 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.8 Definisi Operasional  

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Latar Penelitian  

4.2 Deskripsi Informasi Hasil 

4.3 Deskripsi Hasil Analisis Data 

4.4 Pembahasan 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

5.2 Saran-Saran 

 

3.3.3 Penjelasan Bagian Isi 

 Pada bagian Bab I, Bab, II dan Bab III telah dibahas dibagian penulisan 

Proposal, sementara dibagian ini hanya menjelaskan Bab IV dan Bab V. Bagian bab 

IV menjelaskan mengenai deskripsi latar penelitian, Deskripsi informasi hasil, 

Deskripsi hasil analisis data dan pembahasan sedangkan pada bagian Bab V 

menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini  merupakan  pelaporan  hasil  penelitian dan pembahasannya yang 

mengaitkan dengan kerangka teori dan/atau penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, biasanya tidak dipisahkan antara hasil dan 

pembahasan dalam bagian tersendiri. Bagian ini dapat terdiri dari beberapa bab sesuai 

dengan materi yang akan disajikan. Pada umumnya materi yang dilaporkan dalam bab 

yang lebih awal bersifat lebih umum daripada materi bab yang selanjutnya. Dengan 

demikian, bab berikutnya  bersifat  lebih  rinci,  spesifik, operasional dan mengarah 

kepada penjelasan   lebih terfokus dari topik penelitian dalam skripsi. 
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Untuk memudahkan pelaksanaannya, pedoman ini menetapkan bahwa bagian 

ini disajikan dalam satu bab, yaitu Bab IV dengan judul: Hasil dan Pembahasan. Isi 

bab ini secara garis besar dapat dirinci menjadi 2 (dua) subbab sebagai berikut: 

1)  Deskripsi tentang latar penelitian, baik fisik maupun sosial. Bagian ini dapat 

dirinci menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya: 

a. Lingkungan  alam,  sejarah,  dan  tata  pemerintahan lokasi penelitian. 

b. Organisasi dan kehidupan sosial masyarakat. 

2) Deskripsi temuan yang diorganisasikan di sekitar pertanyaan-pertanyaan 

penelitian dan pembahasannya secara integratif dan komprehensif.  Bagian ini 

dapat dirinci sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Ada 3 (tiga) bagian yang 

sangat penting, yaitu: 

a. Deskripsi informasi hasil pengamatan, wawancara, dan/atau informasi yang 

berasal dari dokumen, foto, dan lain-lain. 

b. Deskripsi hasil analisis data yang berupa penyajian pola, tema, 

kecenderungan, dan motivasi yang muncul dari data, serta penyajian kategori, 

sistem klasifikasi, dan tipologi (tipologi yang disusun subjek untuk 

menjelaskan dunianya dan yang disusun peneliti). 

c. Penafsiran dan penjelasan, berupa ulasan tentang kaitan antara kategori 

dengan dimensi, antar konsep yang ada, dan berupa persoalan yang berkaitan 

dengan sebab dan konsekuensinya. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok skripsi. Simpulan hendaknya 

berisi uraian tentang temuan-temuan yang penting dalam penelitian dan implikasi-

implikasi dari temuan tersebut. Simpulan harus sejalan dengan masalah, tujuan, dan 

merupakan ringkasan hasil pembahasan dan analisis. Uraian dalam simpulan harus 

menjawab masalah yang dikemukakan dalam bab pendahuluan dan memenuhi semua 

tujuan penelitian. 

Saran dikemukakan dengan mengaitkan temuan dalam simpulan dan kalau 

mungkin jalan keluarnya juga disampaikan. Saran dapat bersifat praktis atau teoretis. 

Selain itu, perlu juga dikemukakan masalah-masalah baru yang ditemukan dalam 

penelitian yang memerlukan penelitian lanjutan. 

 

3.3.4 Bagian Akhir 

Seperti dikemukakan pada bagian awal, bagian akhir pada penelitian  kualitatif  

memiliki bagian yang  sama  dengan  bagian akhir pada penelitian kuantitatif, yaitu: 

(1)  Daftar Referensi 

(2)  Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB lV 
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TATA CARA PENULISAN SKRIPSI 

 

Pada bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai: bentuk skripsi, tata cara 

pengetikan, penulisan referensi, lampiran, tabel dan gambar. 

 

4.1 BENTUK SKRIPSI 

Skripsi disusun dalam bentuk karya tertulis dan dijilid sebagai buku laporan 

hasil penelitian. Skripsi sebagai sebuah laporan hasil kegiatan penelitian, memerlukan 

ketentuan-ketentuan dalam pencetakan/pengetikan dan penjilidan. Ketentuan bentuk 

skripsi ditetapkan sebagai berikut: 

1) Skripsi berukuran A4 (29,7 x 21 cm atau 8,4 x 11,2 inchi). 

2) Halaman sampul skripsi terbuat dan kertas karton (tebal) yang disisi luarnya 

dilapisi kertas linen bufalo dengan cetakan yang berisi seperti halaman judul dan 

bagian paling luar dilapisi plastik tembus pandang (laminasi). Bagian dalam kulit 

dilapisi kertas putih. 

3) Warna  dasar  sampul  skripsi  adalah  berwama  kuning muda.   

4) Kertas yang digunakan adalah kertas jenis HVS 70 gram berwarna putih. 

5)     Naskah skripsi diketik untuk satu sisi kertas. 

6)     Ketikan naskah skripsi menggunakan jenis huruf Times New Roman 12 point. 

7)     Warna ketikan naskah adalah hitam. 

8)     Naskah skripsi diketik rata kanan. 

 

4.2   TATA CARA PENGETIKAN 

Tata  cara  pengetikan  untuk  penyusunan  skripsi  diatur  sebagai berikut: 

1)     Margin (batas) pengetikan naskah adalah: 

1. Batas atas : 4 cm (1,6 inchi) 

2. Batas bawah : 3 cm (1,2 inchi) 

3. Batas kiri : 4 cm (1,6 inchi) 

4. Batas kanan : 3 cm (1,2 inchi) 

2) Pengetikan naskah dengan spasi rangkap (spasi 2), kecuali abstrak, kutipan  

langsung,  judul  tabel/gambar  yang  lebih  dari  1  baris,  dan daftar referensi, 

diketik dengan jarak 1 spasi. 

3) Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku dengan memperhatikan 

kaidah yang disempurnakan (EYD). 

4) Bentuk  kalimat  tidak  menampilkan  orang  pertama,  kedua  maupun ketiga. 

Bentuk kalimat dianjurkan adalah kalimat pasif, kecuali dalam penyajian  kata  

pengantar.  Dalam  penyajian  kata  pengantar,  bisa digunakan kalimat aktif, kata 

“saya” diganti dengan kata “penulis”. 

5) Istilah-istilah yang dipakai menggunakan istilah Bahasa Indonesia atau yang telah 

di-Indonesia-kan (kata serapan). Jika terpaksa mempergunakan istilah asing harus 

cetak miring dan penggunaannya harus tepat. 

6) Kata penghubung, seperti: sehingga, sedangkan, tetapi, karena itu, dan, tidak 

boleh dipergunakan sebagai awal kalimat. 

1.  Pemberian  nomor  halaman  diatur  sebagai  berikut: Pada bagian awal 

dipergunakan “angka romawi kecil” dan ditulis pada tengah kertas bagian 

bawah. 

2.   Pada bagian isi dan bagian akhir menggunakan “angka” dan ditulis pada 

kanan atas kertas naskah. 

Contoh: 

- Angka Romawi kecil: 

i (satu),  ii (dua) , iii (tiga), iv (empat) , v (lima) dst. 
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- Angka: 

1. (satu) 

2. (dua) 

3. (tiga) 

4. (empat) 

5. (lima) 

dst. 

7)    Penomoran bab dan subbab 

1. Bab menggunakan angka romawi (I, II, III, IV, V, dst.) 

2. Subbab menggunakan model “angka titik angka”. Angka digit pertama 

menyatakan nomor bab, digit kedua untuk subbab pertama, digit ketiga untuk 

sub subbab dan seterusnya dengan maksimum angka digit keempat. 

3.  Setiap nomor subbab baru dimulai dari margin kiri. 

8)    Penomoran bab dan subbab. 

Penulisan judul bab dengan huruf besar (huruf kapital) dengan format center 

(terletak ditengah atas) dan cetak tebal. 

9) Penulisan subbab dengan huruf besar pada setiap huruf pertama setiap kata, 

kecuali kata sambung dan kata depan tetap dengan huruf kecil. 

10) Setiap tabel, grafik dan gambar/diagram diberi nomor dengan “angka titik angka” 

mengikuti nomor bab yang bersangkutan dan judul dan tabel,  grafik,  gambar  

yang  bersangkutan  dengan  penulisan  seperti penulisan subbab. 

11) Setiap alinea baru, huruf pertama dimulai pada 1,27 cm dari batas margin sebelah 

kiri. 

 

4.3 LAMPIRAN 

Berikut ini adalah pedoman tentang penulisan lampiran, tabel, dan bahan gambar. 

 

4.3.1 Lampiran 

Lampiran memuat keterangan informasi tambahan dan lebih bersifat teknis 

sehingga tidak praktis jika dimasukkan dalam teks laporan karena akan mengganggu 

keruntutan laporan yang disajikan, sedangkan keterangan tersebut tidak mungkin 

dimasukkan pada catatan  kaki,  misalnya  tabel-tabel   yang  sangat  terperinci  atau 

panjang untuk dipresentasikan di dalam teks, kutipan dokumen atau peraturan-

peraturan yang mendukung uraian, daftar pertanyaan atau angket, contoh-contoh 

ilustrasi, dan hal-hal lain yang berhubungan. Apabila dilakukan studi kasus, maka 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian wajib disertakan sebagai lampiran. Cara 

penulisan lampiran adalah sebagai berikut: 

1) Lampiran diletakkan setelah daftar referensi. 

2) Jika terdapat lebih dari satu macam lampiran, maka masing- masing dibuatkan 

lampiran secara terpisah. 

3) Setiap  lampiran diberi nomor  urut    

4) (LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 2, dst.). 

5) Kata lampiran diletakkan di tengah-tengah margin teks secara simetris. 

6) Judul lampiran ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap awal 

kata, kecuali untuk kata sambung. 

7) Jarak antara kata “LAMPIRAN” dengan judul lampiran sebanyak dua spasi. 

 

 

 

4.3.2   Tabel 
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Jika data berbentuk angka-angka (data kuantitatif/data statistik) biasanya 

disusun dalam bentuk tabel, agar pembaca dengan mudah dan  cepat  memahami  serta 

menginterpretasikannya. Tabel yang baik disusun sederhana atas baris dan kolom dan 

memuat sejumlah variabel penelitian yang terbatas. Hal ini penting karena suatu tabel 

merupakan kesatuan keterangan yang menggambarkan secara jelas apa yang 

dikandung dalam tabel itu, sehingga tabel sebaiknya hanya berisi satu jenis persoalan 

saja. Bila tabel terlalu panjang dapat ditempatkan sebagai lampiran. 

Aturan penulisan tabel ditentukan sebagai berikut: 

1) Setiap tabel diberi nama dan nomor urut mulai dari tabel pertama sampai akhir 

mengikuti nomor bab, ditulis dengan angka latin, dipisahkan dan diakhiri dengan 

tanda baca titik (.). Misal: Tabel 1.1; Tabel 2.1; Tabel 2.2; Tabel 3.1 

2)   Perkataan tabel yang diikuti nomor tabel ditulis dengan huruf besar pada 

pertengahan margin teks secara simetris. 

3)   Nama tabel ditulis dibawah kata tabel, berjarak dua spasi. Nama tabel diketik 

dengan huruf awal besar dan diikuti dengan huruf kecil serta ditempatkan di 

tengah secara simetris. 

4)   Jika  nama  tabel  lebih  dari  satu  baris,  maka  penyusunannya seperti segitiga 

terbalik, yaitu baris kedua lebih pendek dan baris pertama, dan seterusnya; 

diketik berjarak satu spasi. 

5)   Nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel. 

6)   Penempatan  tabel 

a.  Tabel yang pendek ditempatkan langsung dibawah teks yang bersangkutan.  

Jika tidak  mungkin,  maka tabel  ditempatkan pada halaman berikutnya. 

b.  Tabel  yang  lebih  dari  satu  halaman,  pengetikannya dilanjutkan pada 

halaman berikutnya. Misalnya pada halaman pertama Tabel 3.1. pada 

halaman kedua ditulis Tabel 3.1. (lanjutan). 

c.   Pada tabel yang lebar melebihi margin kertas yang tersedia, diketik   

memanjang  pada  halaman   tersendiri.   Jika  harus diketik pada kertas dua 

halaman yang dilipat, maka kata tabel dan judul ditempatkan pada halaman 

pertama, dan pada halaman kedua dituliskan Tabel... (lanjutan). 

d.  Kepala lajur/kolom diketik tepat di atas lajur/kolom yang bersangkutan.  

Kepala  lajur  boleh  diketik  vertikal, membacanya dari atas ke bawah. 

7) Contoh penulisan tabel dapat dilihat pada lampiran. 

4.3.3 Bahan Gambar 

Bahan gambar atau bahan ilustrasi meliputi gambar grafik, diagram, foto,  

lukisan,  dan  peta.  Bahan  gambar disajikan  dalam  teks  agar pembaca  lebih  jelas  

dan  lebih mudah memahami data penelitian yang disajikan. Berikut ini adalah 

pedoman penulisan bahan gambar: 

1) Sedapat  mungkin  bahan gambar ditempatkan pada halaman yang sama dengan 

teks yang bersangkutan. 

2) Lebar suatu  gambar jangan sampal melewati  lebar teks. Jika bahan gambar lebih 

lebar dan lebih panjang, maka gunakanlah kertas yang lebih besar dan bahan 

gambar yang disajikan dapat dilipat baik-baik. 

3) Seperti  pada  tabel,  bahan  gambar  diberi  nomor  urut  sesuai dengan nomor 

babnya, dipisahkan dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) seperti sebagai 

berikut: Gambar 1.1; Gambar 2.1 dst. 

4) Setiap kata dalam judul gambar diketik dengan huruf awal besar dan diikuti huruf 

kecil, kecuali kata penghubung ditulis dengan huruf kecil. 

5)    Nomor dan judul gambar diletakkan dibawah gambar. 

6)    Contoh penulisan gambar dapat dilihat pada lampiran 
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4.4 DAFTAR REFERENSI 

Pada bagian ini akan dijelaskan pengertian daftar referensi, kriteria referensi, 

serta ketentuan penulisan daftar referensi. 

 

4.4.1   Pengertian Daftar Referensi 

Daftar referensi adalah daftar  yang memuat bahan bacaan yang dirujuk dalam 

proses penulisan karya ilmiah. 

 

4.4.2 Kriteria Referensi 

Tidak semua bacaan harus dituliskan dalam daftar referensi. Untuk dapat 

dimasukkan  dalam  daftar  referensi  harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Bahan bacaan harus dikutip dan relevan dengan topik karya tulis ilmiah. 

2) Bahan bacaan harus dipublikasikan, artinya ada penerbit atau lembaga yang 

bertanggung jawab terhadap publikasi bahan tersebut. 

3) Jika bahan tidak dipublikasikan, maka bahan tersebut harus didokumentasikan di 

perpustakaan (pribadi/instansi) dan terdapat penanggung jawab naskah 

dokumentasi tersebut. 

 

4.4.3 Bahasa yang Digunakan 

Bahan  bacaan  yang ditulis dalam bahasa Indonesia ditulis dalam Bahasa 

Indonesia, bahan bacaan dalam bahasa Inggris ditulis dalam bahasa Inggris, sedangkan 

bacaan dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, judul tulisan, nama buku atau nama 

jurnal ditulis asli dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 

 

4.4.4 Tata Cara Penulisan Daftar Referensi 

Daftar referensi harus disusun berdasarkan tata aturan yang berlaku, dengan 

menggunakan alat atau software reference manager, seperti Mendeley, EndNote, 

Zotero dan lain-lain. Kata-kata yang dihasilkan  oleh software reference manager  

yang  masih  dalam bahasa Inggris (misalnya kata “and”) harus diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia. Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada LAMPIRAN. 

  

4.5 KUTIPAN dan REFERENSI DALAM TEKS 

4.5.1 Pengertian Kutipan 

Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang penulis, baik yang 

terdapat dalam jurnal, buku, majalah, koran, dan sumber lainnya, ataupun berasal dari 

ucapan seorang tokoh. Kutipan digunakan untuk mendukung argumentasi penulis. 

Namun, penulis jangan sampai menyusun tulisan yang hanya berisi  kumpulan  

kutipan.  Kerangka  karangan,  simpulan,  dan  ide dasar harus tetap pendapat penulis 

pribadi, kutipan berfungsi untuk menunjang/mendukung   pendapat   tersebut.  Selain   

itu, seorang penulis sebaiknya tidak melakukan pengutipan yang terlalu panjang, 

misalkan  sampai  satu  halaman  atau  lebih,  hingga  pembaca  lupa bahwa apa yang 

dibacanya adalah kutipan. Kutipan dilakukan seperlunya saja sehingga tidak merusak 

alur tulisan. 

Kutipan juga bisa diambil dari pernyataan lisan dalam sebuah wawancara,   

ceramah, ataupun pidato. Namun, kutipan dari pernyataan lisan ini harus 

dikonfirmasikan dulu kepada narasumbernya sebelum dicantumkan dalam tulisan. 

Terdapat dua jenis kutipan: 

1) Kutipan langsung, apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap 

kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan 

sama sekali. 
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2) Kutipan tidak  langsung,  apabila penulis  mengambil  pendapat orang lain dengan 

menguraikan inti sari pendapat tersebut, susunan kalimat sesuai dengan gaya 

bahasa penulis sendiri. Kutipan jenis ini ditulis dalam bentuk referensi dalam teks. 

Salah satu karakter utama tulisan ilmiah adalah argumen-argumen yang 

diajukan  dilandasi oleh teori atau  konsep tertentu, sekaligus menunjukkan kejujuran 

intelektual dengan mencantumkan sumber kutipan (referensi) yang digunakan.   

Dalam praktik penulisan, setiap kali penulis mengutip pendapat orang lain, baik dari 

jurnal, buku, majalah, ataupun wawancara, setelah kutipan itu harus dicantumkan 

sumber kutipan yang digunakan. 

Secara mendasar, pencantuman sumber kutipan ini mempunyai fungsi sebagai: 

1) Menyusun pembuktian (etika kejujuran dan keterbukaan ilmiah). 

2) Menyatakan penghargaan kepada penulis yang dikutip (etika hak cipta 

intelektual). 

 

4.5.2   Penulisan Kutipan Langsung 

4.5.2.1   Kutipan langsung empat baris atau lebih 

Prinsip-prinsip: 

1) Kutipan dipisahkan dari teks. 

2) Kutipan menjorok ke dalam 1,27 cm (1 tab) dari batas margin 

kiri. 

3) Kutipan diketik dengan spasi satu. 

4) Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. 

5) Contoh  penulisan kutipan dapat dilihat pada LAMPIRAN. 

 

4.5.2.2  Kutipan langsung kurang dari empat baris 

Prinsip-prinsip: 

1) Kutipan tidak dipisahkan dari teks (menyatu dengan teks). 

2) Kutipan harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. 

3) Jika menggunakan catatan tubuh, contoh: 

Bagi sebuah kekuasaan resmi negara, salah satu representasi   

ideologi yang penting terwujud dalam pidato dan pernyataan-

pernyataan para penyelenggara kekuasaan negara tersebut, secara 

khusus adalah seorang presiden ataupun raja yang berkuasa. Hart 

(1967: 61) mengatakan: "The symbolic dimensions of politics speech-

making, for presidents, is a political act, the mechanism for wielding 

power." 

 

4.5.2.3 Kutipan tidak langsung (Referensi dalam teks) 

Contoh penulisan kutipan tidak langsung (referensi dalam teks) bisa 

dilihat dalam LAMPIRAN. 
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ABSTRAK 

 

Artikel ini adalah hasil penelitian yang mengevaluasi kesuksesan implementasi 

sistem e- government  oleh  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Bertempat  di  

Kabupaten  Sleman  dan Kabupaten  Tulungagung,  penelitian  dengan  metode  

kualitatif  berbasis  studi  lapangan  ini bertujuan mengetahui pengalaman, respon, 

umpan balik dan impresi dari masyarakat para pengguna sistem e-government, 

khususnya perijinan online. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap 12 orang 

informan yang mewakili beberapa karakteristik demografik, seperti wilayah, jenis 

kelamin, tempat tinggal, dan kelompok umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi sistem sukses karena para pengguna merasa puas dan merasakan 

manfaat dari sistem yang mereka gunakan. Namun demikian hasil penelitian ini juga 

menggambarkan bahwa sistem ini masih perlu perbaikan untuk peningkatan kualitas 

dan tingkat kesuksesannya di masa mendatang. Penelitian ini penting bagi akademisi 

untuk memahami perkembangan e- government di negara berkembang dan sebagai 

rerangka teoritis untuk melakukan evaluasi kesuksesan implementasi sistem e-

government. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

refleksi untuk peningkatan kualitas sistem e-government. 

Kata kunci: e-government, system, Indonesia 

 

 

 

 

Contoh Abstrak, ditulis dalam bentuk Bahasa Inggris  

(Halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12) 

 

 

ABSTRACT 

 

This  research  paper  aims  to  evaluate  the  implementation  of  e-government  

system provided by local governments in Indonesia. Using qualitative method based 

on field study, the research took place in Sleman regency and Tulungagung regency. 

Furthermore, the research investigates the experience, response, feedback and 

impression of the e-government system’s users, particularly online registration. Semi-

structured interviews were conducted with 12 informants representing some 

demographic characteristics, such as region, gender, residential place and age group. 

The results show that e-government implementation is successful because the users 

are satisfied and feel the benefits of the system. However, the results also reveal that 

some strong strategic efforts should be done in order to improve the quality and the 

success of the system in the future. The research is significant for scholars to 

understand the development of e-government in the developing countries as well as 

the theoretical framework to evaluate e- government system success. For the local 

governments, this research contributes to the improvement of e-government system 

quality. 

Keywords: e-government, system, Indonesia 
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LAMPIRAN 15 

 

 

Contoh Penulisan Tabel dan Gambar 

 

 

Tabel 3.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

Variabel                           Nilai                 Nilai            Rata-rata            Deviasi 

                                     Minimum          Maksimum              Standar 

                                       

Kepatuhan perpajakan 1,25  5,00  3,81  0,73 

Moral perpajakan 1,33  5,00  4,07  0,67 

Partisipasi politik 1,00  5,00  2,41  1,02 

Desentralisasi  1,00  5,00  2,67  1,09 

Kondisi ekonomi 1,00  5,00  2,89  1,11 

Denda pajak  1,00  5,00  3,22  1,11 

Pemeriksaan pajak 1,00  5,00  3,05  0,78 

 

Sumber: data primer, diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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LAMPIRAN 16 

 

Contoh Penulisan Kutipan Langsung 4 Baris atau Lebih 

 

 
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kelas berkuasa bekerja melalui ideologi 

untuk melanggengkan dominasi mereka? Barangkali penting dikutip di sini bagaimana 

Mahmud (2012) menjelaskan bekerjanya kelas berkuasa: 

 

“Individu-individu yang menyusun kelas yang berkuasa berkeinginan 

memiliki sesuatu/kesadaran dari yang lainnya. Ketika mereka memegang 

peranan sebagai sebuah kelas dan menentukan ke- seluruhannya dalam sebuah 

kurun waktu, hal tersebut adalah bukti diri bahwa mereka melakukan tersebut 

dalam jangkauannya kepada yang lainnya, memegang peranan sekaligus pula 

sebagai pemikir-pemikir, sebagai pemproduksi ide serta mengatur produksi 

dan distribusi idenya pada masa tersebut” (Berger, 2000: 44-45). 
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LAMPIRAN 17 

 

Sitasi dan Referensi 

 

Elemen dari sebuah Referensi/Sitasi 

Sebuah  referensi  atau  sitasi  berisi  elemen-elemen  yang  digunakan  pembaca  

untuk  mencari sumber asli dari referensi yang telah disitasi. 

 

  

Buku: 

 

Penulis         Tahun         Judul buku                                   Penerbit 

  

 

 

Pangestu, Aditya. 2015. Akuntansi di Indonesia. Yogyakarta: Redaksi. 

 

 

 

Tempat publikasi 

 

 

 

 

 

Artikel jurnal: 

 

    Penulis                               Tahun             Judul artikel jurnal 

 

 

 

Saiffudin, Amri., dan Ahmad Maulana. 2009. “Hubungan Perilaku Etis dan 

Spiritualitas Terhadap Perilaku Kecurangan.” Jurnal Anti Kecurangan 17 (2): 

1-20. doi:10.1007/s10551-010-0687-7 

 

 

 

     Halaman  No. doi (jika ada)                                 Nomor volume  Nomor terbitan    
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Contoh Penulisan Referensi 

 

Buku (Cetak dan 

Online) 

Penulisan dalam Teks 

 

Penulisan dalam Daftar Referensi 

1. Penulis tungal (Rahmat 2014) 

 

Rahmad, Fikri. 2014. Akuntansi dalam Pandangan Umum. Bandung: Sarjana Press. 

Rahmad, Fikri. 2014. Akuntansi dalam Pandangan Umum. Bandung: Sarjana 

Press. https://www.belajarakuntansi.com/fullbook/artsb129  

 

E-book harus berisi URL untuk membantu penelusuran lokasi dari e-book 

tersebut. 

 

2. Penulis (Randy dan Bambang 2015)  

 

Randy dan Bambang (2015) 

mengatakan bahwa… 

 

Menurut        Randy        dan 

Bambang (2015) bahwa… 

Randy, Fadli.,  dan Syarif Bambang.  2015.  Tanggung  Jawab  Perusahan ke 

Masyarakat. Yogyakarta: UII Press 

 

 

Penulisan nama belakang terlebih dahulu hanya berlaku untuk penulis pertama. 

3. Penulis (Randy,    Bambang,    Beni 2015) Randy, Fadli., Syarif Bambang, dan Beni Hidayat. 2015. Tanggung Jawab 

Perusahan ke Masyarakat. Yogyakarta: UII Press 

 

4. Penulis atau lebih (Randy dkk 2015) Randy, Fadli., Syarif Bambang, Beni Hidayat, dan Robert Haryadi. 2015. 

Tanggung Jawab Perusahan ke Masyarakat. Yogyakarta: UII Press 

 

Untuk   lebih   dari   10   penulis,   tuliskan   7   nama   penulis   kemudian 

ditambahkan ‘dkk.’ 

 

https://www.belajarakuntansi.com/fullbook/artsb129
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Beberapa tulisan dari 

penulis yang sama 

(Rahmat 2014) 

 

 

(Rahmat 2016) 

Rahmat, Fikri. 2014. Akuntansi dalam Pandangan Umum. Bandung: Sarjana Press. 

 

                       . 2016. Akuntansi Berbasis IFRS. Bandung: Sarjana Press.  

 

Bebarapa tulisan yang 

diterbitkan dalam tahun 

yang sama 

(Rahmat 2014a) 

 

(Rahmat 2014b) 

 

(Rahmat 2014b) 

Rahmat, Fikri. 2014. Akuntansi dalam Pandangan Umum. Bandung: Sarjana Press. 

 

                     . 2016. Akuntansi Berbasis IFRS. Bandung: Sarjana Press. 

Tidak ada tanggal (Rahmad n.d) Rahmad, Fikri. n.d. Akuntansi dalam Pandangan Umum. Bandung: Sarjana Press. 

Skripsi, Tesis Adyaksa (2014) Adyaksa, Fandy. 2014. “Analisis Moral dan Spiritual Terhadap Perilaku 

Kecurangan.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia. 

Conference Proceeding Adyaksa (2016 Adyaksa, Fandy. 2016. “Analisis Moral dan Spiritual Terhadap Perilaku 

Kecurangan.” Paper dipresentasikan di Simposium Nasional Akuntansi XVIII, 

Lampung, Indonesia, 23-25 Agustus. 

 

 

Jurnal (Cetak dan 

Online) 

Penulisan dalam Teks 

 

Penulisan dalam Daftar Referensi 

Penulis tunggal (Prabowo 2016) Prabowo, Hendi Yogi. 2016. “Sight beyond Sight: Foreseeing Corruption in the 

Indonesian Government through Behavioral Analysis.” Journal of Financial 

Crime 23 (2): 289–316. doi:10.1007/s10551-010-0687-99. 

 

Penulisan nama belakang terlebih dahulu hanya berlaku untuk penulis pertama 
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Jurnal (Cetak dan 

Online) 

Penulisan dalam Teks 

 

Penulisan dalam Daftar Referensi 

2 Penulis (Kholid dan Bachtiar 2015) 

Kholid dan Bachtiar (2015) 

mengatakan bahwa… 

Kholid, Muamar Nur, dan Arief Bachtiar. 2015. “Good Corporate Governance dan 

Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia.” Jurnal Akuntansi dan 

Auditing Indonesia 19 (2): 126–136. doi:10.1007/s10551-010-0687-85. 

 

3 Penulis (Cahaya, Porter, dan Tower 2016) Cahaya, Fitra Roman., Stacey Porter, dan Greg Tower. 2016. “Coercive Media 

Pressures on Indonesian Companies’ Labour Communication.” International 

Journal of Critical Accounting 8 (2): 95–117. doi:10.1007/s10551-010-

0687100. 

 

4 Penulis atau lebih (Mohd-Sanusi dkk 2015) Mohd-Sanusi, Zuraidah., Rohaida Ismail, Ataina Hudayati, dan D. Agus Harjito. 

2015. “Screening Process of Shariah-Compliant Companies: The Relevance of 

Financial Risk Management.” International Journal of Economics and 

Management 9 (1): 177–195. doi:10.1007/s10551-010- 0687-145.  

 

Untuk lebih dari 10 penulis, tuliskan 7 nama penulis kemudian ditambahkan 

‘dkk.’ 

Artikel jurnal sedang 

dalam proses cetak 

(Prabowo dan Cooper 2016) Prabowo, Hendi Yogi, dan Kathie Cooper. 2016. “Re-Understanding Corruption in 

the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses.” Journal of 

Financial Crime (forthcoming). doi:10.1108/13590791011082797. 

Artikel koran atau 

majalah 

(Prabowo 2016) Prabowo, Hendi Yogi. 2016. “Bribery: In between Relativism and Absolutism.” The 

Jakarta Post, 27 September. 

http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/27/bribery-in-etweenrelativism-

and-absolutism.html. 

Beberapa tulisan dari 

penulis dan tahun yang 

sama 

(Prabowo 2016a)  

 

 

(Prabowo 2016b) 

Prabowo, Hendi Yogi. 2016a. “Sight beyond Sight: Foreseeing Corruption in the 

Indonesian Government through Behavioral Analysis.” Journal of Financial 

Crime 23 (2): 289–316. 

___________. 2016b. “Bribery: In between Relativism and Absolutism.” The Jakarta 



 
 

 
 

B
u
k
u
 P

a
n
d
u
a
n
 P

e
n
u
lis

a
n
 S

k
rip

s
i 

P
r
o
g
r
a
m

 S
tu

d
i A

k
u
n
ta

n
s
i S

T
IE

 E
n
a
m

 E
n
a
m

 K
e
n
d
a
r
i 2

0
2

1
 

 
8

4
 

Jurnal (Cetak dan 

Online) 

Penulisan dalam Teks 

 

Penulisan dalam Daftar Referensi 

Post, 27 September. http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/27/bribery-

in-betweenrelativism-and-absolutism.html. 

 

World 

Wide 

Web 

Penulisan 

dalam 

Teks 

 

Penulisan dalam Daftar Referensi 

Halaman 

web 

(Ika 2016) Ika, Aprilia. 2016.“Nasib Twitter, Tak Ada Yang Mau Membelinya, Sahamnya Pun Anjlok 13 Persen.” Kompas.com 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/10/204000126/nasib.twitter.tak.ada.yang.mau.membelinya.sahamnya.pun.

anjlok.13.persen  

 

Sertakan tanggal publikasi atau tanggal revisi dan modifikasi. Judul atau deskripsi dari halaman harus ditempatkan 

dalam tanda kutip. Termasuk pemilik atau sponsor dari situs setelah nama halaman. 

Halaman 

web 

tidak 

bertangg

al 

(Kementeri

an 

Keuangan 

Republik 

Indonesia 

2016) 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. “Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan.” Diakses 11 Oktober 

http://www.kemenkeu.go.id/Page/profil-reformasi-birokrasi.  

 

Jika mengutip dokumen online tidak bertanggal, memberikan tanggal akses dan menggunakan tahun akses sebagai 

tahun publikasi. 

 

Publikasi Pemerintah Penulisan dalam Teks 

 

Penulisan dalam Daftar Referensi 

Undang-undang Undang-undang Republik 

Indonesia No. 5 tentang Akuntan 

Publik 2011 P.5 menyatakan 

bahwa 

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tentang Akuntan Publik                

2011, http://www.setjen 

Kemenkeu.go.id/sites/default/files/UU%20No.5%20Tahun%202 

011%20tentang%20Akuntan%20Publik%20(Pdf).pdf 

http://www.setjen/
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Laporan Pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan, 

2014) 

Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Laporan Tahunan 2014. Jakarta. 

http://bpk.go.id/assets/files/annual_report/2015/annual__2015_145 

5072630.pdf  

 

Informasi Perusahaan Penulisan dalam Teks 

 

Penulisan dalam Daftar Referensi 

Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat (2015) PT. Bank Muamalat. 2015. Laporan Tahunan 2015. 

http://www.bankmuamalat.co.id/ download/file/1_ laporantahunan-

2015_20160623125348.pdf  

 

Sumber Lain Penulisan dalam Teks 

 

Penulisan dalam Daftar Referensi 

Komunikasi Pribadi, 

komunikasi via email, 

diskusi, dll 

Pada tahun 2015, standar 

akuntansi sudah cukup 

lengkap (R. Hamdani, 

Komunikasi Pribadi 10 

Maret, 2016) 

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tentang Akuntan Publik                

2011,http://www.setjenKemenkeu.go.id/sites/default/files/UU%20No.5%20Tahun

%202 011%20tentang%20Akuntan%20Publik%20(Pdf).pdf 

Interview yang tidak 

dipublikasi 

(Hamdani 2016) Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Laporan Tahunan 2014. Jakarta. 

http://bpk.go.id/assets/files/annual_report/2015/annual__2015_1455072630.pdf  

DVD atau Video ( Affleck 2016) Affleck, Ben. 2016. The Accountant. DVD. Disutradarai oleh Gavin O'Connor. 

Amerika : Electric City Entertainment  

http://bpk.go.id/assets/files/annual_report/2015/annual__2015_145%205072630.pdf
http://bpk.go.id/assets/files/annual_report/2015/annual__2015_145%205072630.pdf
http://www.bankmuamalat.co.id/
http://www.setjen/
http://bpk.go.id/assets/files/annual_report/2015/annual__2015_1455072630.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Affleck
https://id.wikipedia.org/wiki/Gavin_O%27Connor_(sutradara)
https://id.wikipedia.org/wiki/Gavin_O%27Connor_(sutradara)
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LAMPIRAN 18 

 

Contoh DAFTAR REFERENSI 

 

Chen, Yu Che., dan Kurt Thurmaier. 2014. “Advancing E-Government: Financing 

Challenges and Opportunities.” Public Administration Review 68 (3): 537–48. 

doi:10.1111/j.1540-6210.2008.00889.x. 

  

Creswell, John. 2015. “Mapping the Field of Mixed Methods Research.” Journal of 

Mixed Methods 3 (2): 95–108. 

 

Davis, Fred. D. 2014. “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User 

Acceptance of Information Technology.” Information Technolog MIS Quarterly 

13 (3): 319–340. 

 

Daymon, Christine., dan Immy Holloway. 2014. Qualitative Research Methods in 

Public Relations and Marketing Communications. New York: Routledge. 

 

Dorn,  Nicholas.,  Michael  Levi,  dan  Simone  White.  2017.  “Do  European 

Procurement Rules Generate or Prevent Crime?” Journal of Financial Crime 15 

(3): 243–60. doi:10.1108/EL-01-2014-0022. 

 

Kolstad,  Ivar.,  dan  Arne  Wiig.  2018.  “Is  Transparency the  Key to  Reducing 

Corruption in Resource-Rich Countries?” World Development 37 (3): 521–32. 

doi:10.1016/j.worlddev.2008.07.002. 

 

Mohd-Sanusi, Zuraidah., Rohaida Ismail, Ataina Hudayati, dan D. Agus Harjito. 2019. 

“Screening Process of Shariah-Compliant Companies: The Relevance of 

Financial Risk Management.” International Journal of Economics and 

Management 9 (1): 177–95. 

 

Neupane, Arjun., Jeffrey Soar, Kishor Vaidya, dan Jianming Yong. 2020. 

“Willingness to Adopt E-Procurement to Reduce Corruption.” Transforming 

Government: People,  Process  and  Policy  8  (2):  283–308. doi:doi:10.1108/TG-

08-2013-0026. 

 

Rahmad,  Fikri.  2017. Akuntansi dalam Pandangan Umum.  Bandung:  Sarjana Press. 
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LAMPIRAN 19 

Contoh Menggunakan Aplikasi Eviews 

APLIKASI EVIEWS 

Eviews  merupakan  kepanjangan  dari  kata  “econometrics  views” yang 

artinya program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisis 

statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometrika jenis runtun waktu atau 

time series. Aplikasi EViews ini kebanyakan berisi alat perhitungan untuk 

ekonometrika, seperti regresi linear, regresi data panel dan berbagai jenis regresi 

berbasis runtun waktu. 

Kelebihan dari EViews adalah memiliki user interface yang bagus dan mudah 

dimengerti, perhitungan menggunakan tingkat presisi yang tinggi hingga jenis double 

atau 10 kali pangkat 16 dibelakang koma, sehingga dapat digunakan untuk perhitungan 

dengan sampel yang sangat besar, memiliki fitur yang termasuk lengkap untuk 

berbagai jenis model peramalan terutama model runtun waktu dan model data panel, 

dilengkapi dengan berbagai pilihan koefisien estimasi yang robust pada berbagai jenis 

model regresi, serta output baik tabel ataupun gambar mudah di copy paste ke word. 

Kekurangan dari EViews adalah lebih condong atau lebih spesial untuk analisis 

ekonometrika sedangkan untuk non ekonometrika fiturnya sangat terbatas, untuk 

software ekonometrika tingkat kemampuannya masih tidak seluas pesaingnya yaitu 

STATA dan SAS, untuk non ekonometrika masih tidak selengkap SPSS, dan dari sisi 

database masih tidak bisa disejajarkan dengan sistem database SPSS. 

Membuat Workfile dan Mengimpor Data 

Sebelum mengolah data menggunakan EViews maka harus membuat workfile 

dan mengimpor data. Dalam contoh kali ini data terdiri atas tiga variabel, yaitu Tahun, 

Y, dan X. Tahun meliputi tahun 1980 sampai dengan tahun 2009, sehingga ada 30 

observasi. Apabila ingin membuatnya maka terlebih dahulu buat dalam format 

MS.Excel. setelah selesai, tutuplah MS. Excel (karena EViews tidak dapat membaca 

data yang sedang dibuka oleh program lain). 

Berikut  adalah  langkah-langkah  dalam  mengimpor  data  sebagai berikut : 

1) Klik File, pilih submenu New, kemudian pilih Workfile. 

https://www.statistikian.com/spss


 
 

88 
 

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 2021 

 

 

 

2) Pada menu Start date, isikan angka 1980 dan pada End date isikan 2009. 

 

 

 

3) Klik  Ok  (anda  sudah  mempunyai  workfile)  seperti  gambar berikut. 
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4) Klik menu File, pilih submenu Import, kemudian pilih Import from File. 

 

5) Kemudian pilihlah folder yang akan menjadi data sampel, dalam contoh ini 

pilihlah jenis file Excel (*.xls atau *.xlsx). 

6) Tentukan daerah data dengan klik Cutom Range, pilihan kolom sudah 

disediakan oleh EViews sehingga tidak perlu dirubah. 
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7) Klik Next sehingga tampilan akan seperti berikut. 

 

 

 

8) Klik Next maka tampilan akan sebagai berikut. 
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9) Isikan tahun awal pada Start Date, dalam hal ini tahun 1980 sehingga 

tampilan akan seperti berikut. 

 

 

10) Klik Finish dan data sudah masuk ke workfile EViews seperti tampilan berikut, 

kemudian simpan workfile dengan mengklik menu File, pilih submenu Save As 

lalu isikan nama file. 
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Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang terdiri dari mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan 

sum. Berikut adalah langkah-langkah statistik deskriptif melalui EViews : 

1) Klik File, pilih Open, pilih submenu EViews Workfile, kemudian pilih data yang 

akan dianalisis. 

2) Pilih menu Quick, kemudian pilih submenu Group Statistics, selanjutnya  

pilih  submenu  Descriptive  Statistics,  lalu  pilih Common Sample. 
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3) Selanjutnya isikan variabel yang akan dianalisis. Karena hanya ada dua variabel, 

isikan (dengan menuliskan) y x pada tampilan berikut ini. Apabila hanya satu 

variabel saja, maka tuliskan y saja dalam isian berikut. 

 

 

 

4) Klik Ok, maka output statistik deskriptif melalu EViews adalah sebagai berikut : 
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5) Apabila ingin menyimpan objek diatas, maka pilih menu Object, kemudian pilih 

Name, lalu isikan nama objek yang bersangkutan. 

 

Analisis Regresi Linear 

Analisis  regresi  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  antara suatu  

variabel  dependen  dengan  variabel  independen.  Apabila hanya terdapat satu 

variabel dependen dan satu variabel independent maka disebut analisis regresi 

sederhana. Tetapi apabila terdapat beberapa variabel independent maka disebut 

analisis regresi berganda. Berikut adalah langkah-langkah analisis regresi melalui 

EViews : 

1) Buka file yang akan dianalisis melalui menu File, kemudian pilih Open,  pilih  

Eviews  Workfile,  kemudian  pilih  file  yang  akan dianalisis. 

2) Pilih menu Object, kemudian pilih submenu New Object, kemudian  pilih  
Equation.  Isikan  Name  for  Object  dengan regresi01, kemudian klik Ok. 
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3) Tuliskan  persamaan  yang  akan  dianalisis,  yaitu  y  c  x  yang berarti anda akan 

menggunakan persamaan y = c + b(x) dimana c adalah constant. 

 

 

4) Klik Ok dan akan muncul tampilan sebagai berikut. 
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5) Di jendela workfile sudah ada ikon regresi01, apabila ikon regresi01 di klik dua 

kali maka akan menampilkan kembali hasil analisis regresinya. 
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Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji, yaitu: 

a. Multikolinearitas 
Multikolinearitas adalah kondisi dimana ada hubungan linear 

antarvariabel    independent.    Berikut    adalah    langkah-langkah 

multikolinearitas dengan menggunakan EViews: 

1) Buka file yang akan dianalisis melalui menu File, kemudian pilih  Open,  

pilih  Eviews  Workfile,  kemudian  pilih  file regresi01 yang tadi. 

2) Pilih   menu   View,  kemudian   pilih   submenu Coefficient Diagnostics, 

selanjutnya pilih Variance Inflation Factors. 

 

3) Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

 



 
 

98 
 

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 2021 

 

Hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai VIF pada kolom 

Centered VIF sebesar 1,000. Karena nilai VIF dari variabel x tidak lebih 

besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas. 

b. Heteroskedastisitas 

Uji asumsi klasik selanjutnya adalah heteroskedastisitas. Berikut  adalah  

langkah-langkah  heteroskedastisitas  dengan Uji Glejser dengan menggunakan 

EViews: 

1) Buka file yang akan dianalisis melalui menu File, kemudian pilih  Open,  

pilih  Eviews  Workfile,  kemudian  pilih  file regresi01 yang tadi. 

2) Pilih   menu   View,   kemudian   pilih   submenu Residual Diagnostics,  

selanjutnya pilih  Heteroskedasticity  Tests, seperti tampilan berikut. 

 

3) Pada Test type pilih Glejser, seperti gambar dibawah ini. 
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4) Klik Ok maka akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari Nilai Prob. F-

statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat 

alpha 0,05 (5%) maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila 

nilai Prob. F hitung lebih kecil dari dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka terjadi 

heteroskedastisitas. Dari uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat Nilai 

Prob. F-statistic sebesar 0,6489 lebih besar dari alpha 0,05 (5%) yang artinya 

tidak terjadi heteroskedastisitas, 

c. Autokorelasi 

Uji asumsi klasik selanjutnya adalah autokorelasi. Berikut adalah 

langkah-langkah autokorelasi uji Durbin-Watson dengan menggunakan EViews: 

1) Buka file yang akan dianalisis melalui menu File, kemudian pilih Open, 

pilih Eviews Workfile, kemudian pilih file regresi01 yang tadi. 

2) Pilih   menu   View,   kemudian   pilih   submenu Residual Diagnostics,   

selanjutnya pilih   Serial   Correalation   LM Tests, seperti tampilan 

berikut. 
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3) Kemudian akan muncul Lag Specification, klik Ok. 

 

4) Akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

Keputusan terjadi atau tidaknya autokorelasi dilihat dari Nilai Prob. F 

hitung. Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) 

maka tidak terjadi autokorelasi, sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih 

kecil dari dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka terjadi autokorelasi. Dari uji 

autokorelasi diatas dapat dilihat Nilai Prob. F hitung sebesar 0,0024 lebih 

kecil dari alpha 0,05 (5%) yang artinya terjadi autokorelasi. 

d. Normalitas 
Uji asumsi klasik selanjutnya adalah normalitas. Berikut adalah langkah-

langkah normalitas dengan menggunakan EViews : 
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1) Buka file yang akan dianalisis melalui menu File, kemudian pilih Open, 

pilih Eviews Workfile, kemudian pilih file regresi01 yang tadi. 

2) Pilih   menu   View,   kemudian   pilih   submenu Residual Diagnostics, 

selanjutnya pilih  Histogram  –  Normality Test, seperti tampilan 

berikut. 

 

3) Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut dilayar. 
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Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan 

membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque- Bera) hitung dengan tingkat 

alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, Dari hasil 

diatas dapat terlihat bahwa nilai Prob. JB hitung sebesar 0,4959 > 0,05 yang 

artinya data berdistribusi normal. 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara 

statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. 

Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut 

dinamakan Hipotesis (Hypothesis) atau Hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah 

untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-

data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari 

pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. 

Hasil uji hipotesis sudah didapat dari langkah-langkah uji regresi linear diatas 

dengan hasil sebagai berikut. 

 

Uji hipotesis terdiri dari beberapa uji, yaitu : 

a. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel  

bebas  terhadap  variabel terikatnya.  Nilai  koefisien determinasi adalah 

diantara 0 dan 1.  Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat hasil koefisien determinasi sebagai berikut. 
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b. Uji F (Uji Simultan) 
Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang 

digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Berikut adalah hasil uji F seperti gambar dibawah ini. 

 

c. Uji t (Uji Parsial) 
Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang 

digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara 

individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat. Berikut adalah 

hasil uji t seperti gambar dibawah ini. 


