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BAB I 

KERANGKA PENULISAN 

 

Penulisan Proposal Skripsi di PS Sarjana Statistika, Jurusan Statistika disusun 

sebagaimana penyusunan skripsi di lingkungan Fakultas MIPA dengan beberapa 

penyesuaian. Proposal Skripsi terdiri atas 4 bagian utama yaitu: bagian awal, bagian utama, 

bagian akhir dan lampiran-lampiran. 

 

1. Bagian Awal Proposal Skripsi 

Berikut adalah bagian awal dari Proposal Skripsi: 

a. Halaman Sampul 

b. Halaman Judul 

c. Halaman Abstrak 

d. Halaman Abstract 

e. Halaman Daftar Isi 

f. Halaman Daftar Tabel 

g. Halaman Daftar Gambar 

h. Halaman Daftar Lampiran 

i. Halaman Daftar Lambang dan Singkatan (Apabila diperlukan) 

 

2. Bagian Utama Proposal Skripsi 

Bagian utama Proposal Skripsi terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode 

penelitian. 

a. Pendahuluan berisi tentang: 

i. Latar Belakang 

ii. Perumusan Masalah 

iii. Tujuan Penelitian 

iv. Manfaat Penelitian 

v. Batasan Masalah 

b. Tinjauan Pustaka berisi tentang pustaka statistika dan pustaka non-statistika yang 

terkait dan menunjang penelitian.  

c. Metode Penelitian berisi tentang: 

i. Data 

ii. Metode 

iii. Rencana Jadwal Kegiatan 

 

3. Bagian Akhir Proposal Skripsi 

Bagian akhir Proposal Skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran dari 

bagian utama Proposal Skripsi. 
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BAB II 

BAGIAN AWAL PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

2.1. Sampul 

Proposal Skripsi mahasiswa dijilid dengan mika plastik bening dengan menggunakan 

kertas berwarna putih. Pada sampul tersebut tercetak: judul proposal, nama lengkap penulis, 

nomor induk mahasiswa, lambang Universitas Brawijaya, nama program studi, nama 

jurusan, Fakultas MIPA dan nama Perguruan Tinggi. Semua huruf dicetak dengan huruf 

besar/kapital kecuali "oleh" yang dicetak dengan huruf kecil, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Judul proposal skripsi dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas 

b. Nama Mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat. Di bawah nama 

dicantumkan nomor induk mahasiswa (tanpa tulisan NIM). 

c. Lambang Universitas Brawijaya berbentuk segi lima dengan sisi-sisinya 

melengkung ke luar, diameter 3,5 cm, dan tidak memuat tulisan sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Statuta UB. 

d. Instansi pembuatan proposal skripsi ialah Program Studi Sarjana Statistika, Jurusan 

Statisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, 

Malang dan disusun secara rata tengah ke bawah. 

e. Tahun proposal skrispi adalah tahun penyelesaian penulisan proposal skripsi 

terakhir dan ditempatkan di bawah kata Malang. 

 

2.2. Halaman Judul 

Halaman judul Proposal Skripsi berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul, hanya 

ditambahkan keterangan tentang maksud proposal skripsi tersebut, dicetak di atas kertas putih. 

Letak penulisan maksud tersebut di bawah nomor induk mahasiswa yang bersangkutan. 

Contoh halaman judul ada pada lampiran 2. 

 

2.3. Halaman Abstrak dan Abstract 

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan kata kunci pada bagian akhir. 

Adapun Abstract adalah abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris. Abstrak pada proposal 

skripsi merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang meliputi latar belakang penelitian, 

pokok permasalahan, data dan metode penelitian yang digunakan. Tidak ada acuan kepada 

pustaka, merupakan hasil pemikiran murni dari penulis. Jumlah kata dalam abstrak 

maksimum 300 kata dan ditulis dalam satu alinea, rata kanan-kiri. Contoh halaman abstrak 

dan abstract ada pada lampiran 3. 

 

2.4. Halaman Daftar Isi 

Daftar isi diketik secara teratur dan diurut menurut nomor halamannya. Daftar isi 

memuat semua halaman dalam bagian awal, bab, sub-bab, dan anak-sub-bab dari bagian 

utama dan bagian akhir dari proposal skripsi. Keterangan yang mendahului daftar isi tidak 

perlu dimuat dalam daftar isi. Judul bab diketik dengan huruf/kapital sedangkan judul sub-

bab dan anak-sub-bab diketik dengan huruf besar di setiap kata. Jarak pengetikan antara baris 

judul anak bab yang satu dengan anak bab yang lain adalah l spasi. Contoh lembar daftar isi 

ada pada lampiran 4. 
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2.5. Halaman Daftar Tabel dan Halaman Daftar Gambar 

Jika dalam proposal skripsi  terdapat banyak tabel dan gambar (lebih dari satu), perlu 

ada daftar tabel dan gambar yang dibuat dalam halaman terpisah dari daftar isi yaitu pada 

halaman daftar tabel dan halaman daftar gambar. Judul DAFTAR TABEL dan DAFTAR 

GAMBAR diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan diletakkan rata tengah. Nomor 

tabel menggunakan angka Arab. Pengetikan dimulai pada batas kiri pengetikan, diikuti judul 

tabel. Jarak pengetikan tabel pertama dengan judul daftar tabel adalah 2 spasi, sedangkan 

jarak pengetikan judul (teks) tabel yang lebih dari satu baris diketik l spasi dan jarak antar 

judul tabel l spasi. Contoh halaman daftar gambar ada pada lampiran 5, sedangkan contoh 

halaman daftar tabel terdapat pada lampiran 6. 

 

2.6. Halaman Daftar Lampiran 

Pada halaman ini disajikan keterangan atau angka-angka tambahan di mana jika 

keterangan ini dimasukkan ke tubuh proposal skripsi akan mengganggu jalannya penjelasan 

(ceritera). Lampiran yang umum antara lain: contoh perhitungan, peta, data dan lain-lain. 

Contoh halaman daftar lampiran ada pada lampiran 7. 

 

2.7. Halaman Daftar Lambang dan Singkatan 

Halaman daftar lambang dan singkatan bersifat pilihan (optional), apabila diperlukan 

karena banyak lambang dengan definisi tertentu, maka halaman ini diadakan. Namun, jika 

dipikir tidak terlalu banyak dan kemungkinan pembaca memahami lambang umum yang ada 

pada bagian utama proposal skripsi, maka tidak ditiadakan juga tidak mengapa. Halaman 

daftar lambang dan singkatan memuat lambang/besaran dan singkatan istilah/satuan. Cara 

pengetikannya adalah sebagai berikut: 

 Pada lajur/kolom pertama memuat singkatan 

 Pada lajur/kolom kedua memuat keterangan singkatan pada lajur pertama 

 Penulisan singkatan diurut berdasarkan abjad Latin dengan huruf besar 

didahulukan kemudian huruf kecil 

 Bila lambang ditulis dengan huruf Yunani, penulisannya juga diurut 

berdasarkan abjad Yunani. 

 Singkatan dengan huruf Latin disusun mendahului terhadap singkatan huruf 

Yunani. 

Nama keterangan pada lajur kedua diketik dengan huruf kecil kecuali pada huruf 

pertama diketik dengan huruf besar. Contoh lembar daftar singkatan ada pada lampiran 8. 
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BAB III 

BAGIAN UTAMA PROPOSAL SKRIPSI 

 

3.1. Pendahuluan 

Bab ini memuat sub bab:  

a. Latar Belakang yang berisi tentang penjelasan alasan-alasan mengapa masalah 

yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik, penting dan 

perlu diteliti. Diuraikan pula kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam 

lingkup permasalahan yang lebih luas. Keaslian penelitian dikemukakan dengan 

menunjukkan secara tepat bahwa masalah yang dihadapi belum pernah 

dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda penelitian 

ini dengan yang sudah pernah dilakukan. Pada latar belakang harus 

memuat/mensitasi paling sedikit 3 (tiga) penelitian terdahulu yang dapat 

bersumber dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, prosiding, dan yang sejenisnya. 

b. Perumusan Masalah dalam skripsi memuat masalah yang akan diteliti dan 

dipecahkan, biasanya dinyatakan dalam kalimat tanya. Kalimat perumusan 

masalah tersebut mengandung parameter (model) yang akan dipakai dalam 

penelitian serta variabel-variabel yang akan digunakan. 

c. Tujuan Penelitian harus menyebutkan secara khas tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan penelitian umumnya menjawab perumusan masalah yang dikemukakan. 

Pada beberapa hal, tujuan penelitian telah tersirat dalam judul penelitian. 

d. Manfaat Penelitian memuat manfaat yang dicapai dan akan dicapai dari hasil 

skripsi tersebut. 

e. Batasan Masalah berisi tentang beberapa pembatasan kajian yang diteliti pada 

skripsi, bukan menyebut ulang apa yang telah tersirat pada judul skripsi. 

Umumnya berisi pembatasan pada data atau variabel yang digunakan. 

 

3.2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi hal-hal yang berhubungan dengan subyek penelitian dan 

hipotesis (bila ada). Tinjauan pustaka diperlukan dalam menyusun kerangka pemikiran yang 

didasari oleh teori-teori yang sudah ada dalam menarik suatu hipotesis. Pada bagian tinjauan 

pustaka dibahas tentang teori yang melandasi masing-masing subyek yang diteliti. Selain itu, 

juga dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan subyek 

penelitian yang akan dilakukan serta menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti 

belum terpecahkan secara memuaskan. Pustaka yang digunakan sebaiknya merupakan 

terbitan baru dan sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya, misalnya textbook, 

handbook, journal, majalah, internet, dan sejenisnya. Petunjuk praktikum dan catatan kuliah 

tidak boleh digunakan sebagai pustaka. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu: 

i. Data yang dapat berisi sumber data, ukuran data, metode pengumpulan data, dan 

variabel-variabel yang digunakan pada penelitian. Apabila dalam pengumpulan 

dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, penyebaran angket atau 

kuesioner, maka rencana instrumen yang digunakan dalam penelitian harus 
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dilampirkan pada lampiran. Data sekunder yang telah diperoleh, juga dapa 

dilampirkan tidak lengkap pada lampiran. 

ii. Metode yang berisi uraian desain, metode, atau pendekatan yang akan digunakan 

dalam menjawab permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, 

serta tahapan penelitian secara rinci, padat dan jelas. Bagian ini harus dilengkapi 

dengan gambar diagram alir tentang langkah penelitian atau gambar lain yang 

diperlukan untuk memperjelas metode penelitian tersebut. 

iii. Rencana jadwal kegiatan disusun menggunakan pendekatan diagram Gantt yang 

dimulai tahap persiapan pelaksanaan skripsi (penyusunan proposal skripsi) 

hingga tahap pengumpulan skripsi. Contoh diagram Gantt ada pada lampiran 9. 
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BAB IV 

BAGIAN AKHIR PROPOSAL SKRIPSI 

 

4.1 Daftar Pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam proposal skrispi dan disusun 

ke bawah menurut abjad nama akhir dari penulis pertama atau menurut urut nomor 

penggunaan pustaka atau sesuai dengan tata cara umum yang digunakan pada bidang ilmu. 

Tata cara penulisan ini harus dilakukan secara konsisten untuk seluruh proposal skripsi di 

program studi bersangkutan. Untuk pustaka yang berupa: 

a. Buku, ditulis berturut-turut nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan 

ke, nama penerbit, kota. 

b. Majalah, ditulis nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dengan 

singkatan resminya, volume/edisi jika ada, nomor halaman yang diacu. 

Tentang batas referensi sebaiknya menggunakan titik, boleh juga menggunakan koma 

asalkan konsisten. Selanjutnya masalah penulisan nama, diatur sebagai berikut: 

a. Nama orang Indonesia, jika lebih dari satu nama, maka nama keluarga adalah 

yang terakhir. Sebagai contoh Mukhamad Sudomo ditulis Sudomo, M. 

b. Nama orang Barat, nama keluarga terletak pada kata sebelah belakang. Misalnya 

James Stewart ditulis Stewart, J. 

c. Jika nama Cina terdiri dari 3 kata yang terpisah, maka kata yang pertama adalah 

menunjukkan nama keluarga. Contoh Gan Koen Han ditulis Gan, K.H. 

d. Jika nama Cina terdiri dari 3 kata dengan 2 kata memakai garis penghubung, 

maka kedua kata yang dihubungkan adalah nama diri (bukan nama keluarga). 

Sebagai contoh Hwa-wee Lee, H. 

e. Chomsin, 2003, Fisika Terkini, http://www.fisika-unibraw.com, tanggal akses : 

27 Desember 2003. 

f. http://www.statistika.ub.ac.id/mat-1.html., tanggal akses: 30 September 2018 

Contoh tata cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

4.2 Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk 

melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian Utama Proposal Skripsi. Data yang 

dilampirkan harus relevan dengan permasalahan. Setiap lampiran harus diberi nomor dan 

judul. Contoh penulisan lampiran ada pada lampiran 11. 
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BAB V 

PEDOMAN UMUM PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

5.1 Ukuran Kertas dan Batas-Batas Pengetikan 

Penulisan Proposal Skripsi harus mematuhi aturan sebagai berikut: 

a. Ukuran kertas A5 (14,8 cm x 21 cm), HVS 80 gram bolak-balik. 

b. Jenis huruf Times New Roman, ukuran 11 pt. 

c. Halaman dipilih dalam bentuk pages: Mirror Margin, hasilnya akan berbeda untuk 

halaman ganjil dan genap dengan batas-batas sebagai berikut: 

i. batas atas, batas bawah dan batas luar masing-masing 1,5 cm, 

ii. batas dalam 2,5 cm 

d. Spasi tunggal 

e. Ruang halaman naskah diisi penuh sesuai batas dan rata kanan-kiri (justify), 

kecuali alinea baru, persamaan matematika, daftar, tabel, gambar atau hal-hal yang 

khusus. 

 

5.2 Pengetikan 

Pengetikan Proposal Skripsi mengikuti beberapa hal, sebagai berikut: 

a. Awal alinea dimulai pada jarak 1 cm dari batas kiri. 

b. Penulisan angka pada awal kalimat harus dieja dalam huruf, kecuali angka yang 

berada di dalam kalimat ditulis dengan angka. 

Misalnya: Sepuluh gram serbuk besi dipanaskan ... dst 

c. Pengetikan untuk judul bab, sub bab dan anak sub bab, sebagai berikut: 

- Pengetikan "Bab" dan "judul" bab diletakkan rata tengah dengan jarak 1 

spasi. 

- Jarak judul bab dengan isi (uraian) naskah atau judul sub bab adalah 2 spasi. 

- Jarak judul sub bab atau judul anak sub bab dengan isi (uraian) naskah 

adalah 1,5 spasi. 

- Penomoran judul bab, sub bab dibatasi hanya sampai dengan anak sub bab 

dengan menggunakan penomoran Arab. 

Misalnya: 2.1.3 artinya bab II, sub bab 1 dan anak sub bab 3 

- Judul bab menggunakan huruf kapital semuanya (cetak tebal/bold), judul 

sub bab menggunakan huruf kapital pada awal suku kata saja kecuali kata 

sambung (cetak tebal/bold), sedangkan judul anak sub bab menggunakan 

huruf kapital hanya pada awal kalimat judul (cetak tebal/bold). 

- Kalimat pertama setelah judul sub bab atau judul anak sub bab, di mulai 

dengan alinea baru (1 cm dari batas kiri) atau dimulai dengan paragraf baru. 

Pergantian antar bab, tidak disisipi kertas kosong. 

d. Penomoran halaman 

Penomoran halaman pada naskah proposal skripsi mengikuti beberapa hal 

sebagai berikut: 

- Bagian awal proposal skripsi 

Penomoran halaman pada bagian awal dimulai dari halaman judul sampai 

daftar lampiran menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, …... dst) di tengah 
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bawah. Tiap halaman awal pada bagian awal adalah halaman ganjil. Halaman 

genap hanya digunakan untuk bagian awal yang isinya lebih dari satu halaman. 

- Bagian utama dan bagian akhir Penomoran halaman menggunakan angka arab 

(1,2,3, dst) di luar kiri-kanan bawah termasuk halaman judul bab. Halaman 

judul bab harus pada halaman ganjil. 

e. Penomoran gambar atau tabel Penomoran gambar atau tabel dimulai dengan 

nomor bab dari gambar atau tabel itu berada dilanjutkan dengan nomor urutan 

gambar atau tabel, misalnya Tabel 2.3 artinya tabel tersebut berada pada bab 2 

dengan urutan tabel ke-3. Jika ada tabel yang diletakkan pada lampiran, maka 

penomoranya ditulis berdasarkan urutan alfabetis, misalnya A.1. artinya tabel 

terletak pada lampiran A dengan urutan tabel ke-I. 

f. Penomoran Persamaan 

Setiap persamaan atau fungsi diberi nomor dimulai dengan nomor bab dari 

persamaan atau fungsi tersebut berada dilanjutkan dengan nomor urutan 

persamaan atau fungsi yang diletakkan di sebelah kanan akhir persamaan atau 

fungsi dengan menggunakan tanda kurung. Penulisan persamaan adalah jarak 

1 cm dari batas kiri, sedangkan nomor persamaan ditulis rata kanan. 

Contoh: 

|--1 cm--| 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2       (2.4) 

artinya persamaan tersebut terletak pada bab 2 dengan urutan persamaan ke-4. 

 

5.3 Pemakaian Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalirnat-

kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, aku, kami, kita, 

engkau, dan lain-lain), tetapi dibuat berbentuk pasif. Penyajian ucapan terima kasih pada kata 

pengantar, saya diganti dengan penulis. 

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah diindonesiakan atau 

dibakukan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, harus dicetak miring. Hindari 

penggunaan kata dimana yang mengacu pada kata "where" dalam Bahasa inggris. 

 

5.4 Cara Mengutip Pustaka 

Cara mengutip pustaka acuan menggunakan penulisan sesuai tata tata cara penulisan 

daftar pustaka yang dipergunakan. Untuk penulisan pustaka dengan tata cara urut abjad nama 

penulis pengutipan dilakukan dengan cara mengutip nama penulis. Nama penulis yang diacu 

dalam uraian hanya disebutkan nama awal dari penulis seperti yang tertera dalam Daftar 

Pustaka, dan kalau lebih dari 2 orang, hanya penulis pertama yang dicantumkan diikuti 

dengan dkk. Contoh: 

a. Menurut Corey (1978) .... dst 

b. Metode Flow Injection Analysis pertama kali diperkenalkan oleh Hansen dan 

Ruzicka pada tahun 1975 (Hansen dan Ruzicka, 1979), yang prinsipnya adalah 

penyuntikan sampel cair ke dalam … dst. 

c. Penggunaan bahan tersebut telah dijelaskan pada metode penentuan fosfor organik 

yang terlarut di dalam air (Me. Kelvie dkk., 1990). 

Dalam contoh(c), tulisan dibuat oleh tiga orang, yaitu Me. Kelvie, I.D., Hart, B.T., dan 

Cattra U, I.G. Jika menyebut nama dari pustaka lain, maka dapat ditulis: 
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… prinsip-prinsip injeksi tersebut… dalam fermentasi (Hansen dan Ruzicka, 1979 

dan Gam dan Tommen, 1989).  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul Proposal Skripsi 

 

 

 

 

  

PROPOSAL SKRIPSI 

 

[TULISKAN JUDUL]  

 

 

[TULISAN “oleh:”] 

[NAMA LENGKAP] 

[NIM TANPA TULISAN “NIM”] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA 

JURUSAN STATISTIKA  

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG  

2019 

 

Logo UB 3,5cm x 

3,5cm 
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Lampiran 2a.  Contoh Penulisan Abstrak 

 

[JUDUL SKRIPSI] 

 

ABSTRAK 

 

Abstrak pada proposal skripsi merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang meliputi latar belakang 

penelitian, pokok permasalahan, data dan metode penelitian yang digunakan. Tidak ada acuan kepada 

pustaka, merupakan hasil pemikiran murni dari penulis. Jumlah kata dalam abstrak maksimum 300 

kata dan ditulis dalam satu alinea, rata kanan-kiri. 

Kata kunci: urut abjad, maksimal 5 kata.  
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Lampiran 2b.  Contoh Penulisan Abstrak 

 

[TITLE] 

 

ABSTRACT 

 

The abstract of the thesis proposal is a brief but complete description including the background of 

the study, the subject matter, the data and the research methods used. There is no reference to the 

literature, it is just the result of pure thought from the author. The maximum number of words in the 

abstract is 300 words and written in one paragraph, justify. 

Key word: alphabetical order, a maximum of 5 words. 
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Lampiran 3. Contoh Halaman Daftar Isi 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Daftar Gambar 
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Lampiran 5. Contoh Halaman Daftar Tabel 
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Lampiran 6. Contoh Halaman Daftar Lampiran 
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Lampiran 7. Contoh Halaman Daftar Istilah/Lambang (Apabila diperlukan) 
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Lampiran 8. Contoh Halaman Daftar Pustaka 

 

 

 

 

Lampiran 9.  Contoh Penulisan Judul Gambar/Tabel 
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