
i

TIM PENYUSUN

Pengarah
Dr. dr. Mulyadi, Sp.P (K)

Wakil Pengarah
Dr. dr. Endang Mutiawati Rahayuningsih, SpS. (K)

Penanggung Jawab
Dahlia, S.Psi., M.Sc

Wakil Penanggung Jawab
Haiyun Nisa, M. Psi., Psikolog

Ketua:
Nucke Yulandari, M.Psi., Psikolog

Wakil Ketua
Arum Sulistyani, S. Psi., M.Sc

Sekretaris
Intan Dewi Keumala, S.Psi., M. Si

Anggota:
Kartika Sari, M.Si., Psikolog

Afriani, S.Psi., M.Sc
Zaujatul Amna, S.Psi., M.Sc

Sekretariat:
Arfira Yasa, S.Psi

Redaksi:
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Jl. Tgk. Tanoh Abee Darussalam
Banda Aceh



ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PANDUAN UMUM Hal

I. PERSYARATAN PENGAJUAN TOPIK PENELITIAN ................ 1

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ................................................... 1

III. PERSYARATAN UJIAN PROPOSAL............................................ 1

IV. UJIAN PROPOSAL.......................................................................... 2

V. PELAKSANAAN PENELITIAN..................................................... 2

VI. PERSYARATAN PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI......................... 2

VII. UJIAN SKRIPSI ............................................................................... 3

VIII. PENYELESAIAN SKRIPSI............................................................. 3

IX. ATURAN PENULISAN................................................................... 3

PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN ......................... 7

PANDUAN PENYUSUNAN SKRIPSI

BAGIAN AWAL .................................................................................. 8

BAGIAN ISI.......................................................................................... 10

I. PENELITIAN KUANTITATIF........................................................ 10

BAB I PENDAHULUAN................................................................. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA....................................................... 12

BAB III METODE PENELITIAN.................................................... 13

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................... 17

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN............................................ 18

II. PENELITIAN KUALITATIF........................................................... 19

BAB I PENDAHULUAN................................................................. 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA....................................................... 21

BAB III METODE PENELITIAN.................................................... 23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................... 25



iii

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN............................................ 29

BAGIAN AKHIR ................................................................................. 30

KETENTUAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA....................... 30

NASKAH PUBLIKASI .................................................................................. 33

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 35

LAMPIRAN

INSTRUKSI KERJA TPS



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga
buku panduan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Buku Panduan Penulisan Skripsi ini
merupakan revisi II yang disusun berdasarkan masukan – masukan konstruktif dari para
civitas akademik Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Buku Panduan Penulisan Skripsi edisi revisi II ini mengalami pengembangan baik
dari sistematika  isi maupun kelengkapan pembahasan disertai dengan lampiran contoh.
Meskipun demikian, saran dan kritik membangun dari para pembaca sangat dibutuhkan
untuk pengembangan buku ini di masa mendatang.

Selama proses penyelesaian revisi Buku Panduan Penulisan Skripsi ini tidak lepas
dari bantuan dan dukungan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Oleh karena itu
tim penyusun buku panduan skripsi edisi revisi II mengucapkan terimakasih yang sebesar -
besarnya. Semoga segala bantuan dan dukungan menjadi amal yang baik dan hasil dari
Buku Panduan Penulisan Skripsi edisi revisi II dapat bermanfaat. Amin

Banda Aceh, 10 Oktober 2014

Tim Penyusun



Buku Panduan Skripsi
Prodi Psikologi FK Unsyiah

1

PANDUAN UMUM

I. PERSYARATAN PENGAJUAN TOPIK PENELITIAN

Mahasiswa semester VI yang telah lulus mata kuliah Statistik, Metode Penelitian

Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif, Penyusunan dan Pengembangan Skala

Psikologi, Observasi dan Wawancara dengan nilai minimal C. Telah mencapai

minimal  99 SKS. Bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan di atas dapat

mengajukan tema penelitian kepada Tim Pengelola Skripsi (TPS). Tema penelitian

diajukan dalam bentuk proposal yang memuat latar belakang masalah, tinjauan

pustaka, dan metode penelitian.

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Mahasiswa akan dibimbing oleh 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Skripsi (DPS)

yang ditentukan berdasarkan tinjauan Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Psikologi.

Penggantian dosen pembimbing hanya dimungkinkan jika:

A. Waktu bimbingan telah berjalan selama 1 (satu) semester namun tidak

mengalami kemajuan dalam proses penulisan Skripsi terhitung sejak

dikeluarkannya ketetapan Dosen Pembimbing Skripsi oleh TPS.

B. Adanya permintaan baik dari mahasiswa maupun dosen pembimbing dengan

alasan yang jelas dan masuk akal, yang disampaikan secara tertulis kepada

pengelola skripsi. Penggantian pembimbing akan dikoordinasikan oleh Tim

Pengelola Skripsi (TPS) Program studi Psikologi FK Unsyiah.

III. PERSYARATAN UJIAN PROPOSAL

Ujian Proposal dapat dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan telah memenuhi

beberapa persyaratan administrasi sebagai berikut:

A. Telah menempuh mata kuliah (bersyarat) Penyusunan Proposal Skripsi (PPS)

dengan nilai minimal C.

B. Telah lulus dengan nilai minimal C atau sedang mengikuti matakuliah: Statistik

Psikologi, Metode Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif,

Psikometri, Penyusuanan dan Pengembangan Skala Psikologi.

C. Telah menempuh minimal 119 SKS
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D. Mengisi dan menyerahkan Surat Permohonan Ujian proposal ke TPS.

E. Melengkapi lembar kontrol pengusulan ujian proposal dengan menyertakan pas

foto terbaru berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

F. Menyerahkan draft proposal 3 (tiga) eksemplar yang telah disetujui dan

ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Skripsi pada lembar pengesahan sesuai

dengan format penulisan proposal yang berlaku.

IV. UJIAN PROPOSAL

Ujian proposal dilaksanakan setelah pengajuan persyaratan dilakukan oleh

mahasiswa dan ditentukan waktu pelaksanaannya oleh Tim Pengelola Skripsi. Ujian

Proposal dilaksanakan dengan tim penguji yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Penguji

dan 2 (dua) Anggota Penguji. Mahasiswa diwajibkan mempersiapkan power point

(ppt), berpakaian formal yang sopan dan rapi. Hasil Ujian Proposal dikategorikan:

lulus dengan perbaikan dan tidak lulus. Mahasiswa yang lulus dengan perbaikan

melakukan revisi proposal dengan batas waktu maksimal 2 (dua) minggu terhitung

dari waktu pelaksanaan ujian proposal. Sementara mahasiswa yang dinyatakan tidak

lulus saat ujian proposal, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti ujian

proposal ulang.

V. PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian dapat dilakukan setelah izin penelitian dikeluarkan oleh Program Studi

Psikologi. Sebelum mengajukan izin penelitian, mahasiswa diwajibkan

menyerahkan surat persetujuan revisi ujian proposal dan lembar persetujuan review

alat ukur (Expert Review) kepada Tim Pengelola Skripsi untuk diteruskan kepada

Sekretaris Program Studi Psikologi (contoh lihat lampiran 1 dan 2). Penelitian

dilakukan di bawah arahan dosen pembimbing skripsi.

VI. PERSYARATAN PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Mahasiswa semester IX yang telah lulus semua mata kuliah dengan nilai minimal C

berhak mengajukan persyaratan ujian skripsi. Adapun persyaratan administrasi yang

harus dipenuhi adalah:
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A. Telah menyelesaikan mata kuliah sebanyak atau lebih dari 140 SKS dengan

nilai minimal C, yang dibuktikan dengan transkrip nilai (Asli)

B. KRS mata kuliah skripsi (Asli)

C. Telah melakukan bimbingan skripsi minimal 10 kali yang dibuktikan dengan

Buku Komunikasi Bimbingan Skripsi (Asli)

D. Surat kelayakan Uji Alat Ukur yang telah ditandatangani oleh riset analis TPS

(contoh lihat lampiran 3)

E. Fotokopi Slip SPP (semester 1 & terakhir)

F. Draft skripsi sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang sudah disetujui dan

ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.

G. Pas photo terbaru berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)

H. Sertifikat TOEFL dengn skor minimal 475 (Asli)

VII. UJIAN SKRIPSI

Ujian skripsi dilaksanakan setelah mahasiswa mengajukan persyaratan administrasi

kepada Tim Pengelola Skripsi dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Tim

Pengelola Skripsi. Mahasiswa diwajibkan menyiapkan presentasi dalam bentuk

power point, berpakaian formal dengan sopan dan rapi. Ujian skripsi bersifat

tertutup dan diuji oleh tim penguji yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu)

Ketua Penguji dan 2 (dua) Anggota  Penguji.

VIII. PENYELESAIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan perbaikan diberikan waktu

maksimal selama 1 (satu) bulan untuk melakukan revisi. Bagi mahasiswa yang

dinyatakan tidak lulus saat ujian skripsi diwajibkan untuk mengikuti ujian ulang.

Skripsi dan naskah publikasi yang telah selesai direvisi, kemudian diserahkan dalam

bentuk hardcopy dan softcopy (CD) (contoh lihat lampiran 4). Skripsi yang

diserahkan telah ditandatangani dan disahkan oleh Dosen Pembimbing, Dosen

Penguji, Ketua Program Studi Psikologi dan Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah.



Buku Panduan Skripsi
Prodi Psikologi FK Unsyiah

4

IX. ATURAN PENULISAN

A.  Kertas

Spesifikasi kertas yang digunakan:

- Jenis : HVS - Warna : Putih polos

- Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm) - Berat : 80 gram

B. Pengetikan

Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut:

1) Pengetikan dilakukan pada satu sisi kertas (single side)

2) Posisi penempatan teks pada tepi kertas :

- Batas kiri : 4 cm

- Batas kanan : 3 cm

- Batas atas : 3 cm

- Batas bawah : 3 cm

3) Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman 12 poin dan diketik rapi

rata kiri kanan (justify).

4) Pengetikan dilakukan dengan spasi 2 (Line spacing = 2 lines).

5) Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan seragam.

C.  Penomoran Halaman

Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apapun. Jenis nomor halaman ada dua

macam yaitu angka Romawi kecil ( misalnya : i, ii, iii, …dan seterusnya) dan

angka Latin (1, 2, 3… dan seterusnya).

D.  Angka Romawi Kecil

- Digunakan untuk bagian awal skripsi dimulai dari halaman pengesahan sampai

dengan abstrak

- Letak: ditengah pada bagian halaman bawah 2,5 cm dari tepi bawah kertas.

- Khusus untuk halaman judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap

diperhitungkan.
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E.  Angka Latin

a. Digunakan dari BAB I sampai dengan Daftar Pustaka

b. Letak: khusus untuk halaman pertama tiap BAB, penomorannya diletakkan di

tengah (posisi center), dan 2,5 cm dari tepi bawah kertas dan untuk halaman

berikutnya penomoran pada kanan atas kertas.

F.  Halaman Cover

Halaman cover skripsi secara umum mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Halaman cover skripsi berwarna hijau tua (hard cover)

b. Semua huruf dicetak dengan tinta hitam dengan font Times New Roman (14pt),

spasi tunggal (line spacing = single).

c. Format penulisan: Judul tidak boleh lebih dari 12 suku kata (center). Judul

tidak diperkenankan menggunakan singkatan kecuali nama atau istilah

(contoh: PT, UD, CV) dan tidak disusun dalam kalimat tanya serta tidak perlu

ditutup dengan tanda baca apapun. (contoh  lihat lampiran 5).

G.  Halaman Judul

Halaman judul skripsi secara umum adalah sebagai berikut :

a. Format halaman judul secara prinsip sama dengan halaman cover, hanya saja

dicetak dengan tinta warna hitam.

b. Jenis atau jenjang skripsi ditempatkan setelah judul di tengah dengan

mencantumkan jenis atau jenjang penulisan serta untuk apa karya tulis itu

dibuat.

c. Semua huruf ditulis dengan spasi tunggal (line spacing = single).

H. Halaman Pengesahan

Semua huruf ditulis dengan spasi tunggal (line spacing = single), dengan font

Times New Roman (12pt) dan menggunakan huruf kapital (contoh lihat lampiran

6).
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I. Halaman Pernyataan

Ditulis dengan font Times New Roman (12pt), spasi 2 dan ditandatangani diatas

materai Rp. 6000 (contoh  lihat lampiran 7).

J. Kata Pengantar

Ditulis dengan font Times New Roman (12pt) dengan spasi 2 (line spacing = 2

lines) dan maksimal 2 halaman (contoh lihat lampiran 8).

K. Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi untuk Kepentingan

Akademis

Halaman kesediaan publikasi ini secara umum adalah sebagai berikut:

a. Ditulis dengan font Times New Roman (12 pt), dengan spasi 2 (line spacing =

2 lines)

b. Khusus untuk judul Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi untuk

kepentingan akademis dicetak tebal dan huruf besar (kapital) dengan spasi

tunggal (line spacing = single) (contoh lihat lampiran 9).
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PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Bagian pembuka, yang terdiri dari :

- Cover (dijilid : cover depan mika, cover belakang karton jeruk warna biru)

- Halaman Judul

- Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing

- Daftar Isi

- Daftar Tabel

- Daftar Gambar

2. Bagian isi, terdiri dari :

- BAB I : Latar Belakang Masalah

- BAB II : Tinjauan Pustaka

- BAB III : Metode Penelitian

- Daftar Pustaka

- Lampiran instrumen pengukuran (misalnya: kuesioner atau skala pada

penelitian kuantitatif dan panduan wawancara pada penelitian kualitatif).

Catatan : Penulisan isi proposal menggunakan font Times New Roman, (12pt) spasi 2.
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PANDUAN PENULISAN SKRIPSI

BAGIAN AWAL

A. Daftar Isi

Daftar isi dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh

tentang isi skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin melihat langsung

suatu BAB. Daftar isi ditulis secara berurutan mulai halaman judul sampai halaman

daftar pustaka, disertai dengan nomor halaman (contoh lihat lampiran 10).

B. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat judul-judul tabel dan nomor halaman ditulis secara berurutan.

Nomor urut tabel dan nomor halaman menggunakan angka latin. Penomoran tabel

mengikuti penomoran BAB sesuai aturan APA manual edisi 6 (contoh lihat

lampiran 11).

C. Daftar Gambar

Daftar gambar yang memuat urutan judul gambar dan nomor halaman ditulis secara

berurutan. Nomor urut tabel dan nomor halaman menggunakan angka latin.

Penomoran tabel mengikuti penomoran BAB sesuai aturan APA manual edisi 6

(contoh lihat lampiran 12).

D. Daftar Grafik

Daftar grafik yang memuat urutan judul grafik dan nomor halaman ditulis secara

berurutan. Nomor urut tabel dan nomor halaman menggunakan angka latin.

Penomoran tabel mengikuti penomoran BAB sesuai aturan APA manual edisi 6

(contoh lihat lampiran 13)

E. Daftar Lampiran

Daftar lampiran dan nomor halamannya ditulis secara berurutan. Nomor urut

lampiran menggunakan angka latin, sesuai aturan APA manual edisi 6 (contoh lihat

lampiran 14).
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F. Abstrak

Abstrak ditulis dengan menggunakan kalimat aktif tanpa kata ganti orang ketiga,

seperti saya, mereka, dan lain-lain. Abstrak ditulis tanpa singkatan dan citation.

Ditulis dengan 1 (satu) spasi, dengan jumlah kata minimal 150 dan maksimal 250

kata, yang terdiri dari :

a. Latar Belakang (Alasan dan tujuan penelitian).

b. Metode penelitian, memuat metode yang digunakan, jumlah partisipan,

karakteristik partisipan, validitas, reliabilitas dan lain-lain.

c. Hasil Penelitian, memuat hasil penelitian yang diperoleh setelah pelaksaan

penelitian dalam kalimat yang singkat.

d. Kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil

penelitian.

e. Kata Kunci (Keywords) ditulis dengan cetak miring (Italic) minimal terdiri dari

3 kata.

f. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (contoh lihat

lampiran 15).
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BAGIAN ISI

I. PENELITIAN KUANTITATIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang masalah berisi tentang:

1. Pemaparan fenomena atau masalah penelitian yang terkini, cukup menarik,

dan penting untuk diteliti.

2. Penjelasan  teori dan hasil penelitian sebelumnya terkait fenomena/masalah

yang akan diteliti.

3. Kesenjangan hasil penelitian sebelumnya dalam menjelaskan fenomena

tersebut, artinya peneliti mengidentifikasikan hal-hal apa saja terkait dengan

fenomena yang tidak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

4. Memaparkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dan didukung

oleh teori.

5. Pemaparan tentang mengapa penelitian penting dilakukan berdasarkan

fenomena atau masalah, tinjauan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

B. Perumusan Masalah

1. Perumusan masalah berisi tentang pertanyaan penelitian sesuai dengan

variabel yang akan diteliti.

2. Pertanyaan penelitian dapat lebih dari satu, diakhiri dengan kalimat tanya,

padat dan jelas.

Contoh :

1. Apakah ada hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja pada

PNS di   Dinas Pendidikan Aceh?

2. Apakah ada perbedaan regulasi diri mahasiswa ditinjau dari keikutsertaan

dalam organisasi kampus di Universitas Syiah Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisikan pernyataan untuk menjawab rumusan masalah

penelitian.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan tentang manfaat yang akan diperoleh dari

penelitian ini secara teoritis dan praktis.

Manfaat teoritis merupakan manfaat untuk pengembangan teori dan manfaat praktis

merupakan aplikasi hasil penelitian.

E. Keaslian Penelitian

 Menjelaskan beberapa penelitian terkini sesuai variabel yang akan diteliti

dengan mencantumkan nama peneliti dan tahun penelitian, variabel yang

diteliti, subjek, metode dan hasil penelitian.

Contoh :

.................. Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Amalia (2011) tentang

pemaafan pada janda korban konflik Aceh. Metode yang digunakan yaitu

metode kualitatif dengan responden penelitian janda Korban konflik Aceh.

Hasil penelitian menyatakan bahwa para janda korban konflik Aceh sudah

memaafkan atas peristiwa kekerasan yang telah terjadi.

 Memaparkan keaslian penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian

sebelumnya.

Contoh:

Penelitian ini akan berfokus pada hubungan individualisme-collectivisme,

dengan pemaafan korban pelanggaran HAM konflik Aceh. Metode penelitian

yang digunakan adalah kuantitatif, dengan subjek penelitian korban pelanggaran

HAM konflik di Aceh Timur. Dengan demikian penelitian ini memiliki

perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan perbedaan

tersebut, peneliti menyakini bahwa penelitian ini masih bersifat asli (original)

 Semua hasil penelitian dituliskan dalam daftar pustaka.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori mengenai variabel bebas dan variabel terikat yang merupakan

dasar teori (grand theory) dalam penelitian.

A. Variabel  Bebas

Berisi uraian tinjauan teori minimal 3 teori dari referensi yang berbeda mengenai

variabel bebas dikutip dari buku dan jurnal penelitian. Uraian tersebut meliputi

definisi, aspek-aspek dan faktor-faktor dari variabel bebas. Peneliti me-review teori

– teori tersebut untuk selanjutnya memilih satu teori yang akan dijadikan acuan

pada penelitiannya dengan disertai argumentasi logis.

B. Variabel Terikat

Berisi uraian tinjauan teori minimal 3 teori dari referensi yang berbeda mengenai

variabel terikat dikutip dari buku dan jurnal penelitian. Uraian tersebut meliputi

definisi, aspek-aspek dan faktor-faktor dari variabel terikat. Peneliti me-review

teori – teori tersebut untuk selanjutnya memilih satu teori yang akan dijadikan acuan

pada penelitiannya dengan disertai argumentasi logis.

C. Hubungan antara variabel penelitian

Berisikan penjelasan tentang hubungan atau keterkaitan antara variabel-variabel

penelitian berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya.

D. Hipotesis

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang merupakan dugaan sementara terhadap

masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya.

Contoh:

H0 : Tidak ada hubungan antara variabel A dan B

Ha : Ada hubungan antara variabel A dan B
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang identifikasi variabel penelitian, definisi operasional, desain

penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data, alat ukur penelitian, dan

analisis data.

A. Identifikasi Variabel Penelitian

Dalam sub bab ini diidentifikasikan dengan jelas variabel yang berperan sebagai

variabel bebas dan variabel terikat.

Contoh :

Judul Skripsi: Hubungan antara Persepsi Risiko dengan Kesiapsiagaan Bencana

pada Mahasiswa Unsyiah

a. Variabel Bebas : Persepsi Risiko

b. Variabel Terikat : Kesiapsiagaan Bencana

B. Definisi Operasional

Dalam sub bab ini dikemukakan variabel-variabel penelitian dalam bentuk definisi

operasional, yang sudah disimpulkan berdasarkan tinjauan pustaka beserta cara

pengukurannya.

 Variabel Bebas : Persepsi Risiko

Persepsi risiko adalah proses penilaian subjektif individu dalam

menginterpretasikan informasi mengenai risiko bencana yang melibatkan faktor

kerelaan, pengendalian, keterlambatan efek, bahaya alam vs bahaya akibat ulah

manusia, keterbiasaan terpapar risiko, manfaat-distribusi risiko, peran media

serta meliputi seberapa khawatir individu dengan dampak atau konsekuensi

yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Persepsi risiko diukur dengan

menggunakan skala persepsi risiko yang dikembangkan sendiri oleh peneliti.

Skala ini disusun berdasarkan faktor – faktor persepsi risiko yang dikemukakan

oleh Scmhidt (2004) yaitu 1) kerelaan, 2)pengendalian, 3)keterlambatan efek, 4)

bahaya alam vs bahaya buatan manusia, 5) keakraban dan kebiasaan, 6) manfaat
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dan distribusi risiko, 7) peran media. Semakin tinggi skor yang diperoleh

menunjukkan persepsi risiko yang semakin tinggi demikian pula sebaliknya.

 Variabel Terikat : Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan individu

untuk mengantisipasi bencana secara cepat dan tepat guna dengan melakukan

kegiatan yang difokuskan pada pengembangan rencana untuk menanggapi

bencana secara cepat dan efektif yang meliputi 1) pengetahuan dan sikap

terhadap risiko bencana, 2) rencana untuk keadaan darurat, 3) sistem  peringatan

dini dan 4) kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Variabel ini diukur

dengan menggunakan kuesioner kesiapsiagaan bencana individu yang

diadaptasi dan diujicobakan oleh LIPI dan UNESCO (2006). Skor tinggi dalam

kuesioner ini berarti bahwa individu memiliki kesiapsiagaan yang tinggi

sedangkan skor rendah berarti kesiapsiagaan yang rendah.

C. Desain Penelitian

Sub bab ini memaparkan tentang pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian.

Contoh :

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi

atau komparasi.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam sub bab ini dikemukakan dengan jelas tentang jumlah populasi, kriteria dan

jumlah sampel serta teknik pengambilan sampel yang digunakan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam sub bab ini diuraikan dengan jelas tentang prosedur dan alat pengumpulan

data. Apabila menggunakan alat ukur yang disusun oleh peneliti, maka penyusunan

alat ukur tersebut harus mengacu pada tinjauan pustaka.

1. Prosedur penelitian

Dalam sub bab ini menjelaskan tentang tahapan dan pelaksanaan penelitian.
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2. Instrumen alat ukur

Dalam sub bab ini menjelaskan tentang instrumen alat ukur yang didalamnya

juga mencakup distribusi aitem (blue-print).

F. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Dalam sub bab ini menjelaskan tentang pengujian validitas alat ukur yang

digunakan dalam penelitian.

Contoh :

Validitas dalam penelitian ini dibuktikan dengan pengujian isi tes (evidence

based test content), yaitu penelaahan sejauh mana isi tes merepresentasikan

construct yang diukur dengan menggunakan prosedur analisis logis (logical

analysis) dan telaah dari para ahli (expert review).

2. Uji Reliabilitas

Sub bab ini menjelaskan tentang pengujian reliabilitas alat ukur yang digunakan

beserta standar nilai indeks diskriminasi aitem alat ukur tersebut. Koefisien

reliabilitas mengacu pada nilai Alpha Cronbach.

G. Analisis Data

Dalam sub bab ini diuraikan tentang analisis statistik yang digunakan dalam

menjawab rumusan masalah. Analisis data penelitian menggunakan Statistik

Parametrik, yang memerlukan pengujian pendahuluan (Uji Asumsi) sebagai

prasyarat analisis dalam menguji hipotesis penelitian.

1. Uji Asumsi merupakan uji prasyarat yang harus dilakukan sebelum melakukan

pengujian hipotesis, meliputi uji normalitas, linearitas, dan homogenitas:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas yaitu uji yang digunakan untuk melihat data berdistribusi

normal atau tidak. Jika data yang dihasilkan tidak berdistribusi normal

maka analisis data secara statistik parametrik tidak dapat dilanjutkan

(digunakan). Oleh karena itu analisis data  dilakukan secara statistik non-

parametrik.
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b. Uji Linearitas

Uji linieritas merupakan uji yang digunakan untuk  melihat data  bersifat

linier atau tidak.

c. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas dilakukan sebagai syarat untuk penelitian komparasi,

untuk melihat kesamaan varians dalam sampel penelitian.

2. Uji Hipotesis, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan

menggunakan analisis statistik inferensial seperti Pearson, independent T-test,

Regresi dan sebagainya.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan

dengan hasil yang diperoleh. Bab ini terdiri dari deskripsi subjek penelitian, hasil penelitian,

dan pembahasan.

A. Deskripsi Subjek Penelitian

Bagian ini ditujukan untuk mendeskripsikan subjek penelitian, dengan

menggunakan tinjauan sosio-demografis (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan,

dan sebagainya) untuk mendeskripsikan subjek penelitian.

B. Hasil Penelitian

Dalam sub bab ini menguraikan tentang hasil uji asumsi variabel penelitian dan uji

hipotesis.

1. Hasil uji Asumsi

Peneliti menjelaskan hasil uji asumsi (normalitas, linieritas dan homogenitas)

dari data Penelitian. Hasil analisis dicantumkan di lampiran.

2. Hasil Uji Hipotesis

Peneliti menguraikan hasil uji hipotesis yang disertai dengan tabel. Pada bagian

ini dapat juga memaparkan analisis tambahan (jika dianggap perlu).

C. Pembahasan

Berisi tentang uraian apakah hipotesis diterima atau ditolak. Selanjutnya peneliti

membahas hasil penelitian dikaitkan dengan kajian pustaka dan hasil-hasil

penelitian terdahulu. Peneliti juga harus mampu mengemukakan argumentasi yang

logis dan kritis tentang kemungkinan yang memengaruhi hasil penelitian.

Selanjutnya diakhir pembahasan peneliti harus mengemukakan kelemahan

penelitian.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman akhir dari hasil penelitian dalam menjawab

pertanyaan penelitian.

B. Saran

Saran dapat dikemukakan oleh peneliti berdasarkan beberapa pertimbangan,

misalnya :

1. Aplikasi lebih lanjut dari hasil penelitian, khususnya bagi subjek penelitian dan

institusi yang dilibatkan dalam penelitian.

2. Pertimbangan-pertimbangan peneliti yang ditujukan pada peneliti lain yang

berminat untuk mengembangkan penelitian tersebut.

Ketentuan Lampiran Penelitian Kuantitatif

Dalam lampiran kuantitatif memuat skala yang akan di uji cobakan (try out), hasil

perhitungan statistik try-out, skala penelitian, tabulasi data penelitian, hasil perhitungan

statistik (SPSS) penelitian, surat izin penelitian dari Prodi Psikologi, surat izin penelitian

dari instansi tertentu, surat telah melakukan penelitian dari instansi yang bersangkutan

(apabila penelitian dilakukan pada suatu lembaga tertentu), informed consent. Apabila

peneliti mengadaptasi skala penelitian yang berasal dari luar negeri maka perlu dilampirkan

translation dan back-translation (Inggris - Indonesia dan sebaliknya) serta melampirkan

skala aslinya.
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II. PENELITIAN KUALITATIF

BAB  I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang harus memuat mengenai tema spesifik yang ingin diteliti.

Tema spesifik dapat berasal dari fenomena yang terjadi di masyarakat, hasil

observasi peneliti terhadap gejala-gejala sosial, hasil diskusi peneliti dengan orang

lain, replikasi hasil penelitian sebelumnya. Didalam latar belakang harus

memaparkan bagaimana fenomena atau gejala-gejala sosial tersebut muncul,

mengapa fenomena atau gejala-gejala sosial tersebut penting dan menarik untuk

diteliti. Menarik maksudnya adalah tema tersebut khas dan unik untuk diteliti.

Untuk memperkuat Fenomena sosial yang ingin diteliti dapat diawali dengan studi

pendahuluan (Preliminary Research) agar peneliti mendapatkan gambaran yang

akurat mengenai fenomena sosial. Tema penelitian dapat didukung oleh sumber

data yang dapat dilihat secara kuantitatif  (Misalnya: ingin meneliti mengenai

penderita HIV/AIDS di Kota Banda Aceh, maka harus memuat jumlah penderita

HIV/AIDS di Kota Banda Aceh). Tema yang diangkat dalam penelitian, sebaiknya

adalah tema yang aktual dan faktual dibicarakan dalam dunia keilmuan. Peneliti

juga diharuskan memaparkan fakta berdasarkan bahasa peneliti, bukan merupakan

penggandaan dari sumber data.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian dituliskan dalam bentuk pertanyaan penelitian.

Rumusan pertanyaan penelitian harus memuat pertanyaan umum dan sub

pertanyaan (jika ada). Sub pertanyaan merupakan bagian dari pertanyaan umum,

lebih spesifik dan terbatas jumlahnya (maksimal 3 pertanyaan).

Contoh pertanyaan umum: Bagaimanakah daya lenting (Resilience) pada

perempuan korban perkosaan?

Contoh sub pertanyaan: faktor-faktor apa saja yang memengaruhi daya lenting

(Resilience) pada perempuan korban perkosaan?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus konsisten dengan tema dan rumusan masalah. Perlu

diingat tujuan penelitian harus dapat menjawab mengapa penelitian tersebut

dilaksanakan. Tujuan penelitian harus menjawab pertanyaan umum dan sub

pertanyaan (jika ada)

Contoh tujuan pertanyaan umum:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimanakah daya lenting

(Resilience) pada perempuan korban perkosaan.

Contoh tujuan sub pertanyaan:

untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi daya lenting (Resilience) pada

perempuan korban perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat secara teoritis dan praktis yang diperoleh dalam

penelitian ini. Manfaat penelitian dijelaskan dalam bentuk narasi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian perlu dituliskan untuk menghindari adanya plagiasi

penelitian. Peneliti mencari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pelacakan informasi mengenai

penelitian terdahulu dapat dilakukan dengan melihat jurnal-jurnal penelitian, hasil

penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi. Tuliskan nama peneliti, tahun

dilakukannya penelitian, judul penelitian, metode yang digunakan, jumlah sampel

dan hasil penelitian.

Peneliti selanjutnya menyimpulkan bahwa penelitiannya berbeda dari penelitian

yang telah dilaksanakan sebelumnya.



Buku Panduan Skripsi
Prodi Psikologi FK Unsyiah

21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan uraian teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian,

sehingga pembaca dapat lebih memahami mengenai tema yang diteliti. Uraian teori

dijelaskan secara berurutan yang menjelaskan adanya keterkaitan pada tema yang

diteliti.

Contoh:

Judul: Daya Lenting (Resilience) pada Perempuan Korban Perkosaan

Pada Bab II akan dijabarkan  teori-teori yang digunakan sebagai referensi dalam

penelitian yang dilakukan. Contoh penulisan teori sebagai berikut:

A. Daya Lenting (Resilience)

1. Pengertian Daya Lenting (Resilience)

Berisi uraian tinjauan teori minimal 3 teori dari referensi yang berbeda mengenai

variabel yang dikutip dari buku dan jurnal penelitian. Uraian tersebut meliputi

definisi, aspek-aspek dan faktor-faktor dari variabel yang diteliti. Peneliti me-review

teori – teori tersebut untuk selanjutnya memilih satu teori yang akan dijadikan acuan

pada penelitiannya dengan disertai argumentasi logis.

B. Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Berisi uraian tinjauan teori minimal 3 teori dari referensi yang berbeda mengenai

variabel yang dikutip dari buku dan jurnal penelitian. Uraian tersebut meliputi

definisi, aspek-aspek dan faktor-faktor dari variabel yang diteliti. Peneliti me-review

teori – teori tersebut untuk selanjutnya memilih satu teori yang akan dijadikan acuan

pada penelitiannya dengan disertai argumentasi logis.
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C. Daya Lenting (Resilience) pada Perempuan Korban Perkosaan

Berisi uraian teori mengenai daya lenting (resilience) pada perempuan

korban perkosaan yang dikutip dari buku maupun jurnal penelitian serta fakta-fakta

yang terjadi di lapangan.

D. Pertanyaan Penelitian

Rumusan pertanyaan penelitian harus memuat pertanyaan umum dan sub

pertanyaan (jika ada).

Contoh pertanyaan umum:

Bagaimanakah daya lenting (resilience) pada perempuan korban perkosaan?

Contoh sub pertanyaan:

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi daya lenting (resilience) pada perempuan

korban perkosaan?
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BAB III METODE PENELITIAN

A. Identifikasi Variabel Penelitian

Berisi mengenai variabel yang diteliti, kemudian dijelaskan definisi

operasional dari variabel yang diteliti.

Contoh :

Variabel dari penelitian ini adalah daya lenting (resilience). Daya lenting

(resilience) adalah kemampuan individu untuk membangun ketabahan fisik dan

psikis sebagai kapasitas untuk mendapatkan pengalaman baru dan emosi positif

dalam menghadapi kondisi tidak normal ketika mengalami peristiwa traumatik

seperti kematian atau situasi yang mengancam hidup (Bonanno, 2004).

B. Desain Penelitian

Berisi penjelasan mengenai pendekatan atau jenis penelitian kualitatif yang

digunakan.

Contoh :

Penelitian tentang daya lenting (resilience) pada perempuan korban

perkosaan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case

study), yaitu merupakan suatu model dalam penelitiaan kualitatif yang menekankan

pada eksplorasi suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan

penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang

kaya akan konteks. Adapun bentuk studi kasus yang digunakan peneliti adalah studi

kasus instrinsik, yang bertujuan untuk memahami secara lebih baik dan mendalam

tentang suatu kasus tertentu (Stake dalam Herdiansyah, 2010).

C. Responden Penelitian

Berisikan uraian meliputi karakteristik responden dan prosedur pengambilan

responden.

Contoh:

1. Karakteristik Responden

Memuat karakteristik responden yang dilibatkan dalam penelitian.
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2. Prosedur Pengambilan Responden

Memuat bagaimana peneliti mengambil responden yang akan dilibatkan dalam

penelitian.

D. Lokasi  Penelitian

Memuat tempat dilakukannya penelitian dan alasan dipilihnya lokasi tersebut untuk

dilakukannya penelitian. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan fenomena sosial

yang ditemukan peneliti dan bukan berdasarkan alasan subjektif peneliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Menjelaskan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan peneliti serta alat

bantu yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

F. Analisis Data

Memuat prosedur yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian dan

menjelaskan prosedur yang digunakan dalam menganalisis data tersebut.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian

Memuat bagaimana penelitian dilaksanakan mencakup prosedur

pelaksanaan penelitian termasuk didalamnya mendapatkan surat perizinan

penelitian dari prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unsyiah, mendeskripsikan

instansi, yayasan atau komunitas dimana responden merupakan bagian dari instansi

atau komunitas tersebut. Jika responden bukan merupakan bagian dari instansi,

yayasan atau komunitas, maka peneliti mendeskripsikan bagaimana prosedur

pelaksanaan penelitian, mulai dari mencari responden hingga peneliti memperoleh

pernyataan kesediaan (informed consent) dari responden.

B. Deskripsi Responden

Memuat jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian dengan

mendeskripsikan data demografi responden yang ditulis dalam bentuk tabel.

Kemudian mendeskripsikan waktu dan durasi pelaksanaan penelitian yang

dituliskan dalam bentuk tabel.

C. Hasil  Penelitian

Memuat hasil analisa wawancara dalam bentuk narasi (disesuaikan dengan

jumlah responden) yang dituliskan sebagai berikut:

1. Deskripsi Responden

Responden I (II, III, dst).

Narasi data demografi dan pengalaman responden terkait peristiwa di masa lalu

yang mempengaruhi kehidupan saat ini yang menjadi fokus penelitian.

2. Analisis Data

Memuat  analisis data penelitian. Misalnya: analisis data dilakukan berdasarkan

pengelompokan yang mengacu pada aspek-aspek yang diteliti. Contoh: analisis

data dituliskan berdasarkan aspek-aspek daya lenting (resilience) berdasarkan

teori Bonanno (2004) dengan mengacu pada tema yang muncul. Adapun

penulisannya sebagai berikut:
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1. Responden I (II, III, dst)

a. Kepribadian Tangguh

Deskripsikan kepribadian tangguh yang berfungsi untuk menghadapi

stres berat. Kepribadian tangguh responden dituliskan dalam bentuk

narasi diikuti dengan pernyataan hasil wawancara. Hasil wawancara

dituliskan sebagai berikut:

“Ya pokoknya A bersemangat hidup aja pun gak papa gitu A pikir, ya

gimana ya, masa depan A sendiri, cari uang sendiri gitu, A dah

nganggap kek gitu, karena kenapa A bilang sendiri, dari kecil pun A

hidup sendiri gitu kan” (Lampiran 03.W.2./b.351-355).

b. Peningkatan Diri

Deskripsikan peningkatan diri responden diikuti dengan pernyataan

hasil wawancara. Hasil wawancara dituliskan sebagai berikut:

“,,,timbul lah rasa semangat A untuk bekerja, timbul lah rasa semangat

A untuk memikirkan masa depan, karena masih ada yang membutuhkan

A gitu, contohnya adek A yang dua orang itu,,,” (Lampiran 03. W.2. /b.

378-381).

Jika salah satu responden memunculkan tema yang berbeda, maka tema

tersebut tetap dituliskan disertai dengan hasil wawancara.

3. Perbandingan Antar Responden

Memuat perbandingan antar responden yang dituliskan dalam bentuk tabel

dengan menuliskan hasil wawancara berdasarkan tema dalam bentuk narasi.

Contoh:
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Tabel 4. Perbandingan hasil daya lenting (resilience) antar responden

Kategori Responden I

(A)

Responden II

(B)

Responden III

(C)

Responden IV

(D)

Aspek-aspek daya lenting (resilience) berdasarkan teori Bonanno (2004)

1. Kepribadian

tangguh

 Tabah dan sabar

menjalani hidup

 Hikmah yang

didapat menjadikan

diri lebih sabar dan

kuat

 Bangkit dan

bertahan hidup

karena dorongan

teman dan keluarga

 Mampu

bertahan

menjalani hidup

karena keluarga

terutama ibu

(faktor

eksternal)

 Mampu bertahan

dan sabar

menjalani hidup

karena

mangingat anak

 Dapat meredam

kesulitan hidup

karena dorongan

orang tua (faktor

eksternal)

 Mampu bertahan

hidup karena

kehadiran anak

 Sabar dan tegar

menjalani hidup

karena mengingat

anak

 Sabar dengan

hinaan dari

lingkungan

2.Peningkatan diri  Bekerja

 Menghibur diri

 Mampu berinteraksi

dengan lingkungan

baru

 Membangun

hubungan dengan

pasanagan

 Memiliki penilaian

positif terhadap diri

dan lingkungan

 Menjalani

aktifitas

(berkebun,

menyangkul,

dan membantu

ibu di rumah)

 Mencari

hiburan

(bermain dan

rekreasi)

 Menjalani

aktifitas diluar

rumah dan

mencari

pekerjaan demi

membiayai

kehidupan

(berkebun dan

mencuci

pakaian)

 Membangun

hubungan

dengan pria

 Berusaha

mencari

pertolongan saat

setelah kejadian

 Bersikap terbuka

tentang masalah

yang dialaminya

 Berusaha

mencari

pekerjaan demi

membiayai

kehidupan

keluarga

3. ..........(dst) ..........(dst) ..........(dst) ..........(dst) ..........(dst)

Dari contoh yang diberikan di atas, tidak tertutup kemungkinan untuk

melakukan analisis hasil penelitian kualitatif dengan cara yang berbeda-beda

tergantung pada tujuan dari penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Intinya

adalah cara yang digunakan dapat memudahkan pembaca memahami isi tulisan,

hasil temuan penelitian, yang diuraikan berdasarkan pengorganisasian yang baik

(Santoso & Royanto, 2009).
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D. Pembahasan

Memuat hasil penelitian yang diperoleh dikaitkan dengan teori dari tema

yang diteliti. Dalam pembahasan dijelaskan tema yang berbeda yang dimunculkan

oleh responden (jika ada) dikaitkan dengan teori yang terdapat pada tinjauan

pustaka atau mengaitkan dengan teori lain yang relevan serta hasil-hasil penelitian

terdahulu. Peneliti juga harus mampu mengemukakan argumentasi yang logis dan

kritis untuk memperkuat hasil penelitian dengan data yang diperoleh dari lapangan

(observasi, wawancara, catatan lapangan dll). Di akhir pembahasan, dituliskan

keterbatasan penelitian.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berisikan rangkuman akhir yang merupakan gambaran hasil penelitian yang

dituliskan dalam bentuk narasi. Diikuti dengan narasi singkat tentang perbedaan

atau persamaan yang muncul pada responden.

B. Saran

Saran dikemukakan secara konkrit, spesifik dan jelas berdasarkan beberapa

pertimbangan, yaitu:

1. Saran dikemukakan terkait dengan pengembangan teori dan penelitian

selanjutnya.

2. Mengemukakan saran yang bersifat praktis, misalnya penelitian tentang korban

bullying dapat disarankan untuk dapat melakukan tindakan kuratif berupa terapi

kognitif, perancangan program konseling atau intervensi yang dapat membantu

menurunkan risiko timbulnya masalah kesehatan mental.

Ketentuan Lampiran Penelitian Kualitatif

Dalam lampiran kualitatif juga disertakan panduan wawancara, observasi, verbatim

wawancara, yang sudah di coding, foto-foto yang relevan dengan konteks penelitian (bukan

foto responden penelitian).
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BAGIAN AKHIR

KETENTUAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisikan tentang referensi yang digunakan dalam penelitian.
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Review Buku: Schatz, B. R. (2000, November 17). Learning by text or context? [Review of
the book The Social life Of information, by J.S. Brown & P. Duguid]. Science, 290. 1304.
doi:10.1126/science.290.5495.1304

SUMBER ELEKTRONIK

Artikel web berkala (edisi cetak): Whitmeyer, J. M. (2000). Power through appointment
[Electronic version]. Social Science Research 29(4), 535-555
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Abstrak Disertasi: Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doctoral
dissertation, Boston College, 2001). Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.
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University, Adelaide.
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from http://www.iceis.org/iceis2005/abtracts_2005.htm
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Kumpulan Publikasi Proceding dalam bentuk buku: Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan,
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Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced
Concepts for Intelligent Vision Systems (pp.97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag,
doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9

Program televisi: Pratt, C. (Executive Producer). (2001, December 2). Face the nation
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NASKAH PUBLIKASI

a. Format Penulisan

Naskah publikasi disertakan setelah selesai revisi skripsi dan telah disetujui oleh

dewan penguji, yang merupakan ringkasan dari hasil penelitian dalam bentuk format

jurnal ilmiah (contoh lihat lampiran 16). Naskah publikasi terdiri dari:

A. Cover. Halaman cover memuat judul skripsi, logo Universitas Syiah Kuala (tidak

berwarna), nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nama dosen pembimbing,

program studi, nama fakultas, nama universitas, nama kota, dan tahun penyusunan

skripsi.

B. Halaman Judul. Halaman judul sama dengan halaman cover.

C. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisikan judul skripsi, logo Universitas

Syiah Kuala (tidak berwarna), tanggal, bulan dan tahun pengesahan, nama dosen

pembimbing, NIP/NPPK beserta tandatangan.

D. Isi naskah publikasi, terdiri atas :

1. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

2. Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah disertai referensi teori dan hasil

penelitian yang mendukung.

3. Tinjauan Teori.

4. Metode Penelitian

5. Hasil penelitian.

6. Diskusi

7. Kesimpulan dan saran

8. Daftar Pustaka.

9. Identitas lengkap penulis:

- Nama

- Pekerjaan

- Instansi

- Nomor handphone

- Alamat email

b. Panduan penulisan Naskah Publikasi:

1. Judul ditulis dengan huruf kapital, bold, font Times New Roman (14pt).

2. Sub judul  ditulis bold, font Times New Roman (12pt).
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3. Isi tulisan menggunakan font Times New Roman (12pt).

4. Jumlah maksimal kata:

- Abstrak    : 150-250 kata

- Isi tulisan : 2500 – 3000 kata

- Halaman  : maksimal 15 halaman

5. Kutipan (citation) dalam tulisan penelitian menggunakan APA manual edisi 6

(contoh lihat lampiran 16.)
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Bandung

Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. (2012). Panduan

penulisan skripsi. Banda Aceh: Tim penyusun.

Santoso, A. G., & Royanto, R. M. L. (2009). Teknik penulisan laporan penelitian kualitatif.

LPSP3UI: Jakarta
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CATATAN



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

CONTOH SURAT PERSETUJUAN REVISI UJIAN PROPOSAL

Kepada Yth,

Tim Pengelola Skripsi

Program Studi Psikologi

Fakultas Kedokteran

Universitas Syiah Kuala

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama :

NIM :

Judul Penelitian : ………………………………………………………………

……………………………………………………………….

Benar telah melakukan revisi setelah Ujian Proposal Skripsi sesuai dengan ketentuan yang
telah disepakati bersama dan telah layak melakukan penelitian sesuai dengan judul yang
diajukan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NO NAMA DEWAN PENGUJI TANGGAL
ACC/PERSETUJUAN

TANDA TANGAN
DEWAN PENGUJI

1.

2.

3.

4.

Diterima oleh Bagian Tim Pengelola
Skripsi
Program Studi Psikologi FK Unsyiah:
Tanggal :
Penerima :
Paraf :
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CONTOH LEMBAR PERSETUJUAN REVIEW ALAT UKUR (EXPERT REVIEW)

LEMBAR PERSETUJUAN REVIEW ALAT UKUR
(EXPERT REVIEW)

Nama : ____________________________________

NIM : ____________________________________

Judul Skripsi : ____________________________________

____________________________________

Alat Ukur 1 : ____________________________________

Alat Ukur 2 :_____________________________________

Panduan Wawancara : ____________________________________

Alat ukur diatas, telah di review oleh tim pembimbing dan penguji. Dengan demikan

mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan penelitian.

No Nama Reviewer Tanggal Persetujuan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.
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CONTOH SURAT PERNYATAAN UJI ALAT UKUR

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama :

NIM :

Judul Penelitian :

Telah melakukan uji skala/ pedoman wawancara/ checklist/…………………… (*) sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, ……………………. 20..

Riset Analisis TPS,

(Arum Sulistyani, S.Psi., M.Sc)

Catatan: * Coret yang tidak perlu
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KETENTUAN PENGUMPULAN SOFT FILES (COMPACT DISK/CD) SKRIPSI
DAN  NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI PRODI PSIKOLOGI

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

FORMAT PDF FORMAT WORD DOCUMENT

B.Full Text Skripsi A. Full Text Skripsi

C.Halaman Awal

D.Abstrak

E.Pendahuluan

F.Literatur

G.Metodologi

H.Analisis

I.Kesimpulan

J.Bibliografi

K.Lampiran

L. Naskah Publikasi Full text M. Naskah Publikasi Full Text

KETERANGAN:

- Full Text Skripsi berisikan keseluruhan Tulisan Ilmiah mulai dari cover (judul)
sampai dengan Lampiran

- Halaman Awal meliputi : Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman
Pernyataan Orisinalitas, Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih, Halaman Pernyataan
Persetujuan Publikasi Tugas akhir untuk Kepentingan Akademis (scan sesuai
hardcopy;lengkap dengan tandatangan & stempel/materai), Abstrak, Daftar Isi,
Daftar Tabel, Daftar Diagram, Daftar Gambar, Daftar Singkatan, dan Daftar
Lampiran (scan sesuai asli nya).

- Abstrak, meliputi : Abstrak dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
- Pendahuluan meliputi : keselurahan BAB I
- Literatur meliputi : keseluruhan Bab II (Tinjauan Pustaka)
- Metodologi meliputi : keseluruhan BAB III



- Analisis meliputi : keseluruhan BAB IV (Analisis & Pembahasan)
- Kesimpulan, meliputi : keseluruhan BAB V (Kesimpulan & Saran)
- Bibliografi, berisikan Daftar Pustaka yang digunakan sebagai rujukan penulisan

skripsi
- Lampiran, berisikan keselurahan Lampiran yang digunakan dalam penulisan

skripsi, termasuk didalamnya Alat Ukur yang digunakan (Skala,Kuesioner,dll), data
Penelitian, Surat Keterangan

- Naskah Publikasi Full Text meliputi keseluruhan naskah, mulai dari Cover/Judul
sampai dengan Daftar Pustaka (scan sesuai hardcopy;lengkap dengan tandatangan).

- Catatan : CD dikemas dengan kotak CD (putih polos) dan bagian Cover Compact
Disc harus menggunakan stiker yang berisikan Nama Mahasiswa, Nama
Pembimbing, dan Judul skripsi  dengan Logo Unsyiah (format tulisan mengacu
pada cover Skripsi).
CONTOH :
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI RISIKO DENGAN KESIAPSIAGAAN
BENCANA PADA MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Psikologi
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Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Psikologi

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Untuk Memenuhi

Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Psikologi

Pada Tanggal
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Nama Dosen
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CONTOH HALAMAN PERNYATAAN

Bersama ini saya menyatakan bahwa selama melakukan penelitian dan dalam

menyusun laporan penelitian, saya tidak melanggar etika akademik seperti penjiplakan dan

pemalsuan data. Jika pada saat ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka

saya sanggup menerima sanksi dari dewan penguji. Apabila dikemudian hari saya terbukti

melanggar etika akademik, maka saya sanggup menerima konsekuensi berupa pencabutan

gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Banda Aceh, September 2014

Materai 6000

(Nama mahasiswa)
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CONTOH KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia

yang selalu dilimpahkan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pertolongan dan petunjuk-Nya merupakan kasih sayang yang tercurahkan kepada peneliti

untuk menggapai keberhasilan dalam menyelesaikan karya sederhana ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Psikologi pada Universitas Syiah Kuala. Segala hambatan,

rintangan, suka maupun duka dalam penyelesaian skripsi ini adalah suatu hikmah yang

sangat berarti bagi peneliti. Akhirnya hanya ucapan syukur yang sebesar-besarnya kepada

Allah SWT yang dapat dipanjatkan peneliti. Serta tidak lupa, peneliti ingin mengucapkan

terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dahlia, S.Psi., M.Sc. Selaku ketua Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran

Unsyiah

2. Kartika Sari, S.Psi., M.Si, Psikolog selaku pembimbing  Skripsi yang telah meluangkan

waktunya untuk membimbing dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.

3. Mirza, S.Psi., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendampingi

peneliti dalam menimba ilmu,

4. Dan seterusnya.

Banda Aceh,    September 2014

Nama Peneliti
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CONTOH  HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah
Kuala, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : …………………………………………….

NIM : ……………………………………………...

Program Studi : ………………………………………………

Fakultas : ………………………………………………

Jenis Karya : ………………………………………………

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Program
Studi Psikologi Fakultas Kedokteran  Universitas Syiah Kuala Hak Bebas Royalti
Nonekslusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Berdasarkan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif
ini Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran  Universitas Syiah Kuala berhak
menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat,
dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnyanya secara sadar tanpa paksaan dari
pihak manapun.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 1 September 2014
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ABSTRAK

Kekerasan seksual di Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 2010-
2011, salah satunya kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korban mengalami kondisi
memprihatinkan. Daya lenting (resilience) dibutuhkan pada korban untuk membantu korban
bangkit dari pengalaman buruk sehingga mampu bertahan menjalani hidup. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat daya lenting (resilience) perempuan korban perkosaan. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Prosedur pengambilan
responden menggunakan teknik purposeful sampling yang berjumlah 4 orang yaitu
perempuan korban perkosaan yang tinggal di Aceh. Data penelitian dikumpulkan melalui
wawancara dan observasi. Analisis data pada penelitian menggunakan analisis tema per-
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat responden memiliki daya lenting
yang berbeda-beda. Daya lenting responden A berkembang dengan pesat, responden B
mampu bertahan, responden C dan D masih berada pada fase pemulihan. Daya lenting
setiap responden dipengaruhi oleh kepribadian tangguh, peningkatan diri, menyesuaikan diri
dengan represif dan emosi positif. Pada penelitian ini juga ditemukan faktor lain yang
memengaruhi daya lenting yaitu dukungan, harapan, syukur, optimisme, kepasrahan, keluar
dari kondisi sulit, efikasi diri, dampak dan kesulitan paskaperkosaan.

Kata kunci : Daya Lenting, Perkosaan, Perempuan Korban Perkosaan di Aceh
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Daya Lenting (Resilience) pada Perempuan Korban Perkosaan

Iyulen Pebry Zuanny, Marty Mawarpury, Maya Khairani

ABSTRAK

Kekerasan seksual di Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 2010-
2011, salah satunya kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korban mengalami kondisi
memprihatinkan. Daya lenting (resilience) dibutuhkan pada korban untuk membantu korban
bangkit dari pengalaman buruk sehingga mampu bertahan menjalani hidup. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat daya lenting (resilience) perempuan korban perkosaan. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Prosedur pengambilan
responden menggunakan teknik purposeful sampling yang berjumlah 4 orang yaitu
perempuan korban perkosaan yang tinggal di Aceh. Data penelitian dikumpulkan melalui
wawancara dan observasi. Analisis data pada penelitian menggunakan analisis tema per-
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat responden memiliki daya lenting
yang berbeda-beda. Daya lenting responden A berkembang dengan pesat, responden B
mampu bertahan, responden C dan D masih berada pada fase pemulihan. Daya lenting
setiap responden dipengaruhi oleh kepribadian tangguh, peningkatan diri, menyesuaikan diri
dengan represif dan emosi positif. Pada penelitian ini juga ditemukan faktor lain yang
memengaruhi daya lenting yaitu dukungan, harapan, syukur, optimisme, kepasrahan, keluar
dari kondisi sulit, efikasi diri, dampak dan kesulitan paskaperkosaan.

Kata kunci : Daya Lenting, Perkosaan, Perempuan Korban Perkosaan di Aceh



PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Aceh menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan

selama 2010-2011. Perkosaan merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual yang

mengakibatkan banyak korban mengalami kondisi memprihatinkan. Jumlah kasus

perkosaan di Aceh paling banyak terjadi di Aceh Utara, namun kasus perkosaan yang

mengalami peningkatan cukup signifikan selama tahun 2010-2011 terjadi di Banda Aceh,

Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dst……………….

TINJAUAN TEORI

a. Daya Lenting (Resilience)

Daya lenting (resilience) adalah kemampuan individu untuk membangun ketabahan

fisik dan psikis sebagai kapasitas untuk mendapatkan pengalaman baru dan emosi positif

dalam menghadapi kondisi tidak normal ketika mengalami peristiwa traumatik seperti

kematian atau situasi yang mengancam hidup (Bonanno, 2004).

b. Perkosaan

Perkosaan merupakan tindakan kejahatan berupa kekerasan secara seksual, tidak hanya

menjadi masalah bagi korban tetapi juga masalah bagi masyarakat (Taslim, Sitepu, Hadizt &

Aripurnami, 1998). Perkosaan adalah laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan

seorang perempuan diluar keinginan dan persetujuan perempuan tersebut, baik keinginannya

dilawan dengan kekuatan atau rasa takut akibat ancaman kekuatan maupun oleh obat atau

racun, atau ketika korban tidak mampu melakukan penilaian rasional (Kaplan & Sadock,

2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case

study). Responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah empat orang dengan

karakteristik sebagai berikut: (a) perempuan korban perkosaan, (b) tinggal di Aceh, (c) usia

15-27 tahun, (d) bersedia menjadi responden dalam penelitian.



Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan

observasi. Metode wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terstruktur dan

formal dengan mengacu pada panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan teori

Bonanno (2004) mengenai aspek-aspek daya lenting yaitu kepribadian tangguh, peningkatan

diri, menyesuikan diri dengan represif, dan emosi positif. Selain itu metode observasi

digunakan sebagai penunjang untuk memperoleh informasi dan data tambahan dari

responden selama proses penelitian. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan dalam

bentuk deskriptif dengan mencatat semua peristiwa dan pengalaman yang dilihat dan

didengar secara lengkap dan objektif.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis tema per-responden. Patton (dalam

Poerwandari, 1998) menyatakan bahwa analisis tema per-responden dilakukan dengan

membuat secara tertulis laporan studi kasus untuk setiap responden yang diwawawancarai,

lalu kemudian diinterpretasi dan dibuat kesimpulan akhir.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara pada keempat responden, dapat dilihat bahwa setiap

responden memiliki cara yang berbeda dalam mencapai daya lenting. Peneliti membuat

perbandingan daya lenting keempat responden dengan membandingkan berdasarkan aspek-

aspek daya lenting yang dipaparkan oleh Bonanno (2004) yaitu kepribadian tangguh,

peningkatan diri, menyesuaikan diri dengan represif dan emosi positif. Perbandingan

kemampuan mencapai daya lenting tersebut dapat dilihat pada tabel 2.



Tabel 2. Perbandingan hasil daya lenting (resilience) antar responden

Kategori Responden I

(A)

Responden II

(B)

Responden III

(C)

Responden IV

(D)

Aspek-aspek daya lenting (resilience) berdasarkan teori Bonanno (2004)

1. Kepribadian

tangguh

 Tabah dan sabar

menjalani hidup

 Hikmah yang

didapat menjadikan

diri lebih sabar dan

kuat

 Bangkit dan

bertahan hidup

karena dorongan

teman dan keluarga

 Mampu

bertahan

menjalani hidup

karena keluarga

terutama ibu

(faktor

eksternal)

 Mampu bertahan

dan sabar

menjalani hidup

karena

mangingat anak

 Dapat meredam

kesulitan hidup

karena dorongan

orang tua (faktor

eksternal)

 Mampu bertahan

hidup karena

kehadiran anak

 Sabar dan tegar

menjalani hidup

karena mengingat

anak

 Sabar dengan

hinaan dari

lingkungan

2.Peningkatan diri  Bekerja

 Menghibur diri

 Mampu berinteraksi

dengan lingkungan

baru

 Membangun

hubungan dengan

pasanagan

 Memiliki penilaian

positif terhadap diri

dan lingkungan

 Menjalani

aktifitas

(berkebun,

menyangkul,

dan membantu

ibu di rumah)

 Mencari

hiburan

(bermain dan

rekreasi)

 Menjalani

aktifitas diluar

rumah dan

mencari

pekerjaan demi

membiayai

kehidupan

(berkebun dan

mencuci

pakaian)

 Membangun

hubungan

dengan pria

 Berusaha

mencari

pertolongan saat

setelah kejadian

 Bersikap terbuka

tentang masalah

yang dialaminya

 Berusaha

mencari

pekerjaan demi

membiayai

kehidupan

keluarga

3. ..........(dst) ..........(dst) ..........(dst) ..........(dst) ..........(dst)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat responden memiliki cara berbeda

dalam mencapai kemampuan daya lenting. Selain itu, perbedaan dalam pencapaian daya

lenting juga dipengaruhi oleh munculnya faktor-faktor lain yang mampu meningkatkan daya

lenting keempat responden. Adapun faktor tersebut terdiri atas kepribadian tangguh,

peningkatan diri, menyesuaikan diri dengan represif dan emosi positif.



DISKUSI

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa kemampuan daya lenting

responden berbeda-beda. Responden A telah melewati paskaperkosaan selama enam bulan.

Kemampuan responden A bertahan dan bangkit menjalani hidup ini dipengaruhi oleh

dukungan dari keluarga khususnya adik-adik responden dan dukungan dari teman dan rekan

kerjanya. Sedangkan responden B telah melewati masa pemulihan paskaperkosaan selama

delapan bulan. Kemampuan B bertahan untuk menjalani hidup karena didukung oleh

keluarga khususnya ibu yang berperan membantu B menjalani aktifitas dan berinteraksi di

lingkungannya, sehingga B mampu meredam ketakutan dan trauma yang selama ini muncul

dalam diri B pasacaperkosaan. Dst........

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan daya lenting pada perempuan korban perkosaan di

Aceh, dan ditemukan bahwa keempat responden memiliki daya lenting yang berbeda-beda.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek daya lenting dari Bonanno (2004) yaitu

kepribadian tangguh, peningkatan diri, menyesuaikan diri dengan represif, dan emosi positif

yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam memengaruhi kemampuan daya lenting

responden penelitian. Dst....

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melanjutkan penelitian mengenai daya lenting

pada perempuan korban perkosaan, disarankan agar dapat membangun rapport yang baik

agar dapat melihat daya lenting korban secara lebih jauh dan lebih mendalam. Diharapkan

kepada pihak-pihak terkait yang melakukan penanganan terhadap korban perkosaan, baik

pihak kepolisian, rumah sakit dan lembaga sosial atau instansi lainnya agar dapat

memberikan penanganan dan pemulihan pada korban perkosaan dengan lebih baik. Dst.....
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8. Mahasiswa melakukan konfirmasi ulang jadwal Sidang Skripsi kepada Dewan Penguji
minimal sehari sebelum proses Ujian Proposal berlangsung.
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PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

INSTRUKSI KERJA
KEGIATAN UJI ALAT UKUR PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor  : 009/UN11/TPS-IK/2013
Judul     : Kegiatan Penelitian Skripsi

Revisi ke             : -
Tanggal Terbit    : Februari 2013

I. RUANG LINGKUP : Proses Kegiatan Uji Alat Ukur Penelitian Skripsi Mahasiswa

II. PRINSIP : Kegiatan Uji Alat Ukur Penelitian Skripsi dilakukan oleh Mahasiswa sebagai
bagian awal dari proses Pendaftaran Sidang Skripsi

III. PERALATAN : Formulir/Lembar Pernyataan Uji Alat Ukur, Data Penelitian skripsi dalam
bentuk hardcopy dan softcopy, rekaman wawancara (kaset/mp3 format), tape
recorder/voice recorder, dan laptop.

IV. CARA KERJA :

1. Mahasiswa telah di izinkan oleh dosen pembimbing untuk mengikuti verifikasi dengan
menunjukkan bukti formulir yang telah di tanda tangani oleh dosen pembimbing tersebut

2. Mahasiswa mendaftar dengan mengisi formulir/lembar pendaftaran Uji Alat Ukur sampai
batas akhir pendaftaran yang telah ditentukan TPS.

3. Mahasiswa mengambil formulir/lembar Pernyataan Uji Alat Ukur di TPS.
4. TPS menentukan jadwal verifikasi dan mengumumkan jadwal yang telah ditentukan.
5. Mahasiswa mengikuti kegiatan Uji Alat Ukur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

oleh TPS.
6. Mahasiswa membawa formulir/lembar Pernyataan Uji Alat Ukur dan dokumen penelitian

berupa:
a. Data tabulasi aitem skala (softcopy dan hardcopy)
b. Skala/ kuesioner yang telah di isi oleh subjek penelitian
c. Transkripsi verbatim (soft dan hard copy)
d. Alat perekam (tape recorder/voice recorder)

7. Riset Analis TPS melakukan verifikasi langsung terhadap mahasiswa yang bersangkutan
8. Riset Analis menetapkan hasil verifikasi dan mengumumkan langsung kepada mahasiswa :

a. Lulus verifikasi dan menandatangani Surat Pernyataan Uji Alat Ukur
b. Menyarankan pada mahasiswa untuk mengkoreksi data mentah yang salah di input

9. Mahasiswa menunjukkan hasil perbaikan/revisi dari alat ukur kepada Dosen Pembimbing I.
10. Setelah memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing, mahasiswa dapat melanjutkan

proses penelitian.
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PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

INSTRUKSI KERJA
KEGIATAN PENDAFTARAN SIDANG SKRIPSI

Nomor  : 011/UN11/TPS-IK/2013
Judul     : Kegiatan Pendaftran Sidang Skripsi

Revisi ke             : -
Tanggal Terbit   : Februari 2013

I. RUANG LINGKUP : Proses Kegiatan Pendaftaran Sidang Skripsi

II. PRINSIP : Kegiatan Pendaftaran Sidang Skripsi dilakukan oleh Mahasiswa sebagai bagian
awal dari proses akhir penyusunan skripsi

III. PERALATAN : Formulir/lembar  Pendaftaran, Lembar Kontrol Pengusulan Sidang Skripsi,
Formulir/lembar  Permohonan Sidang Skripsi, dan Kartu Bimbingan.

IV. CARA KERJA :

1. Mahasiswa harus telah lulus uji verifikasi dibuktikan dengan Surat Pernyataan Uji Alat Ukur
yang telah ditandatangani oleh Riset Analisis TPS.

2. Mahasiswa mendaftar dengan mengisi formulir/lembar  pendaftaran Sidang Skripsi sampai
batas akhir pendaftaran yang telah ditentukan TPS

3. Menyerahkan formulir/lembar  Permohonan Sidang Skripsi dan lembar kontrol pengusulan
Sidang Skripsi disertai dengan melengkapi administrasi yaitu :
a. KRS Mata Kuliah Skripsi (Asli)
b. Fotokopi Slip pembayaran SPP (semester I dan terakhir)
c. Fotokopi slip pembayaran Peunawa (Persatuan Orang Tua/Wali Mahasiswa)
d. Fotokopi slip pembayaran biaya skripsi
e. Draft skripsi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing sebanyak 4

eksemplar
f. Menunjukkan transkip nilai dan telah menempuh 140 SKS dengan nilai minimal  C

semua
g. Kelengkapan administrasi sidang skripsi (surat permohononan sidang skripsi yang telah

ditempel pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, surat pernyataan lulus uji
alat ukur, kartu bimbingan skripsi asli (minimal 10 kali bimbingan)

h. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 - 475
4. Mengambil Surat Permohonan dan Formulir/lembar  Pernyataan Kesediaan yang ditujukan

untuk calon penguji sidang skripsi yang ditentukan oleh TPS
5. Mahasiswa menemui dan meminta kesedian calon penguji untuk menjadi penguji pada

Sidang Skripsi
6. Mahasiswa mengembalikan Surat Permohonan dan Formulir/lembar  Pernyataan Kesediaan

yang telah ditandatangani oleh penguji sidang skripsi ke TPS
7. TPS menentukan jadwal Sidang Skripsi dan mengumumkan jadwal Sidang Skripsi
8. Mahasiswa mengambil surat undangan dan draft skripsi di TPS kemudian menyerahkannya

ke masing-masing dewan penguji.
9. Mahasiswa wajib melakukan konfirmasi ulang (soft reminder) jadwal Sidang Skripsi kepada

Dewan Penguji minimal sehari sebelum proses Sidang Skripsi dilaksanakan.
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