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PANDUAN PENYUSUNAN SKRIPSI PENELITIAN KUANTITATIF

Secara garis besar, skripsi memuat tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian utama dan
bagian akhir. Skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. Bagian awal
Bagian awal skripsi meliputi : halaman sampul luar, halaman judul (sampul dalam),
halaman surat pernyataan keaslian penelitian, halaman persetujuan, halaman
pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar
tabel, daftar bagan/gambar, daftar lampiran, intisari, dan abstract.
a. Halaman sampul luar
Halaman sampul luar memuat judul skripsi, maksud skripsi, logo Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, nama dan nomor mahasiswa, nama program
studi, nama fakultas, nama universitas, nama kota, dan tahun penyusunan skripsi.
i. Judul skripsi merupakan ekspresi dari topik yang akan diteliti (Sarwidi, dkk.
2001). Judul skripsi dibuat singkat dan jelas seperti diuraikan pada proposal
penelitian.
ii. Logo Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dicantumkan
harus standar.
iii. Nama lengkap mahasiswa yang mengajukan skripsi tidak boleh disingkat dan
tanpa derajat kesarjanaan. Nomor mahasiswa secara lengkap dicantumkan di
bawah nama.
iv. Secara berurutan identitas institusi : nama program studi: Program Studi
Psikologi; nama fakultas: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora; nama
universitas: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, nama kota:
Yogyakarta; dan tahun penyelesaian skripsi: tahun ujian skripsi terakhir dan
diletakkan di bawah tulisan Yogyakarta.
Contoh format halaman sampul luar adalah sebagai berikut (hal.5) :
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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL DAN STABILITAS
EMOSI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

disusun oleh:
Muhammad Ali
NIM 05710001
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
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b. Halaman Judul (sampul dalam)
Isi halaman judul (sampul dalam) sama dengan halaman sampul luar dan diketik di
atas kertas putih berlogo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
c. Halaman Surat Pernyataan Keaslian Penelitian
Halaman pernyataan berisi pernyataan peneliti bahwa selama melakukan penelitian
dan dalam membuat laporan penelitian, peneliti tidak melanggar etika akademik
seperti penjiplakan, pemalsuan data, dan manipulasi data. Jika di kemudian hari
peneliti terbukti melanggar kode etik akademik, maka peneliti menyatakan
kesediaan untuk menerima konsekuensi berupa dicabutnya gelar kesarjanaan yang
disandangnya. Dalam surat pernyataan ini, peneliti membubuhkan tanda tangan di
atas materai senilai Rp 6.000,-.
Contoh format halaman surat pernyataan keaslian penelitian adalah sebagai berikut:

Pernyataan Keaslian Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :
Nama
: Muhammad Ali
NIM
: 05710001
Prodi
: Psikologi
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi
ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain.
Apabila di kemudian hari dalam skripsi saya ini ditemukan plagiasi dari karya orang lain,
maka saya bersedia ditindak sesuai aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 April 2009
Yang menyatakan
(materai Rp. 6000,-)
Muhammad Ali
NIM. 05710001

5

d. Halaman Persetujuan
Halaman persetujuan berisi pernyataan pembimbing yang ditujukan kepada dekan
bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan kepada fakultas untuk memenuhi
sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Psikologi. Halaman
persetujuan berkop resmi universitas. Contoh format halaman persetujuan adalah
sebagai berikut :

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Hal
Lamp

:
:

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa
skripsi Saudara:
Nama : Muhammad Ali
NIM : 05710001
Prodi : Psikologi
Judul : Hubungan antara Tingkat Kecerdasan Spiritual dan Stabilitas Emosi pada
Mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
dalam program studi Psikologi.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 10 Juni 2009
Pembimbing,

(Nama lengkap)
NIP.
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e. Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan berisi tanggal pelaksanaan ujian, nama, dan tanda tangan
ketua program studi dan dewan penguji. Halaman pengesahan berkop resmi
universitas. Contoh format halaman pengesahan adalah sebagai berikut :

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
No : UIN. 02/DSH/PP.00.9/933. 6/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL DAN STABILITAS
EMOSI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama
: Muhammad Ali
NIM
: 05710001
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 24 Juni 2009
Nilai munaqosyah
: 76,33 (B)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan
Kalijaga.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :
Ketua Sidang,
(Nama lengkap)
NIP.
Penguji I

Penguji II

(Nama lengkap)
NIP.

(Nama lengkap)
NIP.
Yogyakarta, 25 Juni 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial Humaniora
DEKAN

(Nama lengkap)
NIP.
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f. Halaman Motto
Halaman motto dapat ditulis jika diperlukan. Motto diusahakan relevan dengan isi
skripsi dan nilai-nilai Islam. Jika motto bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan
suratnya, maka tulisan sumber dalam bahasa arab harus dicantumkan.
g. Halaman Persembahan
Seperti halaman motto, halaman persembahan dapat ditulis jika diperlukan.
Penulisan halaman persembahan hendaknya mengikuti aturan yang baku baik isi
maupun tata tulisnya.
h. Kata Pengantar
Kata pengantar pada umumnya berisi ucapan terima kasih yang diberikan hanya
pada pihak-pihak yang berhubungan erat dengan penyusunan skripsi. Penulisan
kata pengantar hendaknya menghindari bahasa yang tidak baku.
i.

Daftar Isi
Penjelasan untuk bagian ini sama dengan penjelasan pada bagian panduan
penyusunan proposal skripsi penelitian kuantitatif. Contoh format daftar isi untuk
skripsi adalah sebagai berikut :
DAFTAR ISI
Halaman Judul........................................................................................................................ i
Halaman Surat Pernyataan Keaslian Penelitian..................................................................... ii
Halaman Persetujuan. .................................................................................................... ... iii
Halaman Pengesahan ..................................................................................................... ... iv
Halaman Motto.............................................................................................................. .... v
Halaman Persembahan................................................................................................... ... vi
Kata Pengantar .............................................................................................................. ... vii
Daftar Isi ....................................................................................................................... ... x
Daftar Tabel .................................................................................................................. ... xii
Daftar Bagan/Gambar .................................................................................................... .. xiii
Daftar Lampiran ............................................................................................................ .. xiv
Intisari ........................................................................................................................... .. xv
Abstract ......................................................................................................................... .. xvi
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................ ... 1
A. Latar Belakang Masalah................................................................................. ... 1
B. Tujuan Penelitian ........................................................................................... ... 9
C. Manfaat Penelitian ......................................................................................... ... 10
D. Keaslian Penelitian ............................................................................................... 11
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A. Stabilitas Emosi ............................................................................................. ... 12
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3. (penjelasan lain tentang kecerdasan spiritual) .............................................. ... 20
C. Dinamika antara stabilitas emosi dan kecerdasan spiritual ............................... ... 25
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A. Identifikasi Variabel Penelitian ........................................................................... 35
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E. Validitas, Seleksi Aitem, dan Reliabilitas Alat Ukur .......................................... 41
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BAB IV. PELAKSANAAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............. ... 52
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DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. ... 91
LAMPIRAN ................................................................................................................ ... 96
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j.

Daftar Tabel
Penjelasan dan contoh format untuk bagian ini sama dengan penjelasan dan contoh
format pada bagian panduan penyusunan proposal skripsi penelitian kuantitatif.

k. Daftar Bagan/Gambar
Penjelasan dan contoh format untuk bagian ini sama dengan penjelasan dan contoh
format pada bagian panduan penyusunan proposal skripsi penelitian kuantitatif.
l.

Daftar Lampiran
Penjelasan dan contoh format untuk bagian ini sama dengan penjelasan dan contoh
format pada bagian panduan penyusunan proposal skripsi penelitian kuantitatif.

m. Intisari
Intisari merupakan uraian singkat tetapi lengkap mengenai tujuan penelitian,
subjek, hipotesis, metode, dan hasil skripsi. Intisari berisi maksimal 200 kata,
panjangnya tidak lebih dari satu halaman, ditulis satu spasi dengan jenis huruf
Times New Roman ukuran 10 dan ditulis dalam 4 paragraf. Intisari diakhiri dengan
kata-kata kunci atau key word.
n. Abstract
Abstract adalah intisari dalam versi bahasa Inggris. Penjelasan dan aturan
penulisannya sama dengan bagian intisari.
2. Bagian Utama
Bagian utama skripsi kuantitatif terdiri dari lima bab, meliputi : pendahuluan; dasar
teori; metode penelitian; pelaksanaan, hasil penelitian dan pembahasan; serta
kesimpulan dan saran.
I. Pendahuluan
Penjelasan untuk bab ini sama dengan penjelasan pada bagian panduan penyusunan
proposal skripsi penelitian kuantitatif.
II. Dasar Teori
Penjelasan untuk bab ini sama dengan penjelasan pada bagian panduan penyusunan
proposal skripsi penelitian kuantitatif.
III. Metode Penelitian
Penjelasan untuk bab ini sama dengan penjelasan pada bagian panduan penyusunan
proposal skripsi penelitian kuantitatif.
IV. Pelaksanaan, Hasil Penelitian, dan Pembahasan
Bab IV ini memuat empat subbab yang sifatnya terpadu, yaitu orientasi kancah dan
persiapan, pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.
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A. Orientasi Kancah dan Persiapan
Bagian ini berisi gambaran singkat tetapi menyeluruh mengenai kondisi yang
spesifik dari kancah penelitian serta segala persiapan yang telah dilakukan oleh
peneliti.
1. Orientasi Kancah
Orientasi kancah berisi informasi penting mengenai lokasi penelitian yang
terkait dengan topik penelitian, yaitu ciri khas tempat penelitian,
karakteristik subjek penelitian, dan keadaan lingkungan sekitarnya.
lnformasi yang didapatkan dapat disajikan dalam tabel. Contoh tabel
informasi yang disajikan pada subbab orientasi kancah adalah sebagai
berikut :
Tabel 1
lnformasi Data Keadaan Responden Jumlah Mahasiswa yang Masih Aktif
Dan
Jenis
seterusnya.
Fakultas
Prodi
Total
Jumlah
Kelamin
.. (sesuai
kebutuhan)
Ilmu Sosial dan Psikologi
1175
L
344
Humaniora
P
831
Komunikasi 454
L
239
P
215
Sosiologi
346
L
150
P
196
Dan
seterusnya...
(sesuai
kebutuhan)
(Sumber : Direktorat Akademik UlN, Oktober 2009)
2. Persiapan
Subbab ini berisi penjelasan mengenai persiapan yang dilakukan, meliputi
persiapan administrasi dan persiapan alat ukur.
1) Persiapan administrasi. Bagian ini menerangkan tentang perijinan untuk
melakukan pengambilan data penelitian.
2) Persiapan alat ukur. Bagian ini dibuat bila peneliti membuat sendiri alat
ukur, memodifikasi alat ukur, atau mengadaptasi alat ukur. Hal tersebut
berarti bahwa peneliti harus melakukan uji-coba (try out). Uji-coba alat
ukur dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur.
3) Persiapan modul. Persiapan modul hanya dikhususkan bagi penelitian
eksperimen. Modul yang telah disusun harus memuat : tujuan, prosedur,
material, durasi waktu dan debrief dari setiap sesi pelatihan.
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B. Pelaksanaan Penelitian
Laporan pelaksanaan penelitian antara lain menyebutkan hal-hal sebagai
berikut: hari dan tanggal pelaksanaan pengambilan data, keadaan orang yang
terlibat dalam pelaksanaannya, prosedur pelaksanaan dan kondisi subjek
penelitian. Untuk penelitian eksperimen, peneliti juga perlu menjelaskan
tentang pelaksanaan pretest, pelaksanaan eksperimen dan pelaksanaan posttest.
Pada pelaksanaan eksperimen, perlu ditambahkan penjelasan tentang setiap sesi
dari pelatihan yang telah dilaksanakan.
C. Hasil Penelitian
Bagian ini berisi laporan hasil analisis data penelitian yang telah diperoleh.
Hasil analisis data pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan,
antara lain meliputi : deskripsi statistik, hasil kategorisasi subjek penelitian, uji
asumsi, uji hipotesis, dan jika diperlukan maka dapat ditambah dengan analisis
tambahan.
D. Pembahasan
Bagian ini berisi tentang elaborasi hasil penelitian, berdasarkan pemikiran dan
penalaran yang mendalam dengan menggunakan teori yang relevan dan
temuan hasil riset sebelumnya minimal tiga jurnal. Bagian ini juga memuat:
1. Jawaban atas hipotesis,
2. Alasan diterima atau ditolaknya hipotesis,
3. Seberapa besar kontribusi (r2) variabel bebas terhadap variabel tergantung
jika hipotesis diterima,
4. Penjelasan fenomena atas temuan data kategorisasi yang dominan pada
variabel bebas maupun tergantung,
5. Evaluasi penelitian berdasar perspektif peneliti.
V. Kesimpulan dan Saran
Bab V ini terdiri dari dua subbab yang dinyatakan secara terpisah, yaitu kesimpulan
dan saran penelitian.
A. Kesimpulan
Bagian ini berisi jawaban terhadap rumusan pertanyaan dan tujuan penelitian.
B. Saran
Saran merupakan rekomendasi bagi subjek, peneliti selanjutnya, maupun pihak
yang terkait dengan penelitian.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Penjelasan
tentang daftar pustaka dalam skripsi sama dengan penjelasan di bagian panduan
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penyusunan proposal skripsi penelitian kuantitatif, sedangkan lampiran dalam skripsi
kuantitatif minimal terdiri dari :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Alat ukur uji coba dan alat ukur penelitian
Tabulasi data hasil uji-coba;
Uji seleksi aitem dan reliabilitas;
Tabulasi data penelitian;
Uji asumsi;
Uji hipotesis;
Surat izin penelitian
Surat keterangan telah melaksanakan penelitian; dan
Surat/lembar kesediaan subjek penelitian/informed consent (untuk penelitian
eksperimen)
10) Dokumentasi
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PANDUAN PENYUSUNAN SKRIPSI PENELITIAN KUALITATIF

Secara garis besar, skripsi kualitatif memuat tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian
utama dan bagian akhir. Skripsi kualitatif disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. Bagian Awal
Bagian awal skripsi meliputi halaman sampul luar, halaman judul (sampul dalam),
halaman surat pernyataan keaslian penelitian, halaman persetujuan, halaman
pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar
tabel, dan daftar bagan/gambar, daftar lampiran, intisari, dan abstract. Penjelasan dan
contoh format untuk bagian-bagian tersebut sama dengan penjelasan dan contoh format
pada bagian panduan penyusunan skripsi penelitian kuantitatif.
2. Bagian Utama
Bagian utama skripsi kualitatif terdiri dari lima bab, meliputi : pendahuluan, tinjauan
pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan
saran. Dalam penulisan skripsi untuk penelitian kualitatif, dapat dilakukan penyesuaian
konteks untuk Bab I sampai Bab V sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan.
I. Pendahuluan
Penjelasan untuk bab ini sama dengan penjelasan pada bagian panduan penyusunan
proposal skripsi penelitian kualitatif.
II. Tinjauan Pustaka
Penjelasan untuk bab ini sama dengan penjelasan pada bagian panduan penyusunan
proposal skripsi penelitian kualitatif.
III. Metode Penelitian
Penjelasan untuk bab ini sama dengan penjelasan pada bagian panduan penyusunan
proposal skripsi penelitian kualitatif. Dalam penulisan skripsi kualitatif, dapat
dilakukan penyesuaian konteks sesuai dengan pelaksanaan penelitian.
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dan
pembahasan tentang hasil tersebut.
i. Hasil penelitian
Subbab ini berisi deskripsi hasil penelitian.
ii. Pembahasan
Subbab ini berisi pembahasan hasil penelitian. Peneliti harus melakukan
penafsiran dan pemaknaan terhadap semua data hasil penelitian yang ada.
Pembahasan ini berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Cara
membahas hasil penelitian ada dua, berdasarkan atas fenomena individual atau
14

berdasarkan tematik kategorisasi. peneliti wajib memaparkan alur dinamika
psikologis berdasarkan hasil penelitian.
V. Kesimpulan dan Saran
Bab V ini terdiri dari dua subbab yang dinyatakan secara terpisah, yaitu kesimpulan
dan saran penelitian.
i. Kesimpulan
Dalam subbab ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian secara tegas dan
lugas, sesuai dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan bukanlah ringkasan
dari pembahasan, melainkan jawaban dari masalah yang dikemukakan, sehingga
isi kesimpulan tidak boleh keluar dari rumusan masalah yang dikemukakan.
ii. Saran
Setelah hasil penelitian disimpulkan, peneliti juga harus mampu memberikan
saran yang operasional berdasarkan temuan penelitian. Saran tersebut berupa
rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, pihak yang terkait dengan penelitian,
dan masyarakat secara umum.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Penjelasan tentang
daftar pustaka dalam skripsi sama dengan penjelasan di bagian panduan penyusunan
proposal skripsi penelitian kualitatif, sedangkan lampiran dalam skripsi kualitatif
minimal terdiri dari :
a) Panduan wawancara/observasi/FGD
b) Data penelitian : data mentah (verbatim lengkap dari pre-eliminary sampai akhir
penelitian, hasil observasi, hasil FGD) dan tabel kategorisasi
c) Surat pengantar dan ijin penelitian (untuk penelitian yang berhubungan dengan
institusi)
d) Surat keterangan telah melaksanakan penelitian (dari institusi)
e) Lembar pernyataan kesediaan menjadi subjek penelitian (informed consent)
f) Dokumentasi yang relevan

15

