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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Sebelum mahasiswa menyandang gelar kesarjanaannya di bidang psikologi, maka 

mahasiswa tersebut perlu untuk menyusun skripsi.Pandangan tentang pentingnya skripsi 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang psikologi, tetap mengikuti kaidah penelitian 

skripsi sesuai dengan perkembangan waktunya.Intinya seorang calon sarjana psikologi 

(S.Psi) mampu melaksanakan penelitian dan menyusun laporan penelitian psikologi secara 

ilmiah dan profesional dimana buku pedoman ini adalah salah satu rujukan. 

Keseragaman dalam penelitian skripsi adalah penting oleh sebab itu maka dirasa perlu 

untuk membuat pedoman penelitian skripsi ini. Buku ini dapat dijadikan panduan bagi para 

mahasiswa maupun dosen pembimbing dalam menulis skripsi. Dalam pedoman ini, diuraikan 

secara rinci mulai dari proses penyusunan skripsi sampai carapenelitian tabel dan gambar 

yang dinyatakan baku untuk Program Studi Psikologi Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Sari Mutiara Indonesia 

Dengan adanya pedoman ini diharapkan tidak ada keanekaragaman dalam penelitian 

skripsi. Kepada seluruh tim penyusun yang telah menerbitkan pedoman penyusunan skripsi 

kami ucapkan terima kasih. Semoga pedoman penyusunan skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat. 

 
Program Studi Psikologi 

Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan 

Ketua, 

 

 

 

 
Sinarsi, M.Psi 
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VISI 

MISI 

 
 

 
 

 

 

       Menjadi program studi Psikologi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing 

khususnya bidang    Psikologi Kesehatan pada tahun 2038. 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan efektif yang mampu mengembangkan 

ilmu pengetahuan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan 

kompetensi lulusan sesuai dengan level 6 (enam) Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

2. Menyelenggarakan penelitian ilmiah yang berkontribusi dalam 

memberikan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Psikologi. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk 

memberikan pemahaman dan alternatif penyelesaian masalah terkait 

bidang psikologi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah, biro 

psikologi, LSM, HIMPSI, AP2TPI, maupun dunia usaha dalam rangka 

mendukung terlaksananya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas. 

VISI DAN MISI 

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI 

FAKULTAS FARMASI DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA 
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BAB I 

PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI 

 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 PENGERTIAN SKRIPSI 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Program 

Studi Psikologi Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara 

Indonesia untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan 

Psikologi. 

 

Skripsi adalah laporan penelitian ilmiah.Penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan 

yang dilakukan dalam rangka menjawab suatu permasalahan atau pertanyaan.Penelitian 

harus dilakukan secara terencana, terarah, terkendali, sistematik, untuk memperoleh 

data dengan metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji 

hipotesis penelitian. 

 

Dalam rangka penelitian skripsi, penelitian dapat dilaksanakan melalui pengumpulan 

data primer dan/maupun data sekunder, dimana bentuk penelitiannya dapat berupa 

penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. 

Skripsi diharapkan dapat diselesaikan mahasiswa selama satu semester terhitung sejak 

penetapan dosen pembimbing. 

 

1.2 Kedudukan Skripsi dan Bobot Skripsi 

Skripsi memiliki kedudukan yang sama dengan mata kuliah yang lain, tetapi berbeda 

bentuk, proses pengajarannya dan cara penilaiannya. Skripsi diberi bobot 6 SKS, 

pengajuan judul dapat dilakukan setelah mahasiswa dapat memenuhi persyaratan 

minimal sks yang sudah ditempuh yaitu 120 SKS. 

 

Skripsi ini merupakan suatu tugas akhir (final assignment) dengan pertimbangan 

keterbatasan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian.Penelitian yang 

mendasari penelitian skripsi ini dapat berupa penelitian dasar (basic research) atau 

penelitian terapan (applied research) yang didasari oleh minat dan intelektualitas 

mahasiswa. 
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1.3 Tujuan Skripsi 

Setelah menyelesaikan skripsi diharapkan; 

1. Mahasiswa mampu melakukan pemecahan masalah minor di bidang psikologi serta 

mengembangkan ilmu psikologi dengan pendekatan metode penelitian. 

2. Mahasiswa mampu melakukan studi kepustakaan yang relevan dengan masalah 

yang diteliti. 

3. Mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah bidang psikologi, 

baik secara sistematis dan terstruktur. 

4. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan publikasi hasil penelitian dalam 

berbagai media publikasi, termasuk jurnal psikologi ataupun jurnal terkait topik 

penelitian dan minimal tingkat lokal. 

 

1.4 Hak Kepengarangan 

Skripsi yang dihasilkan dapat diterbitkan dalam majalah, suratkabar atau jurnal ilmiah. 

Penerbitan ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penelitian karya tulis ilmiah 

yang merupakan salah satu hak cipta yang harus dilindungi.Penerbitan skripsi ini hak 

peneliti berada pada mahasiswa. Apabila mahasiswa ingin memanfaatkan skripsinya 

untuk menjadi naskah yang akan dipublikasikan, maka mahasiswa menjadi peneliti 

pertama, sedangkan pembimbing I dan II menjadi peneliti kedua dan ketiga. Penerbitan 

karya ilmiah yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hak peneliti disebut dengan 

plagiat. 

 

Plagiat adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta, yaitu pengambilan karangan atau ide 

milik orang lain dan menjadikanya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat 

pula diartikan sebagai pelanggaran hak cipta yaitu pengambilan kalimat, kata atau ide 

orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut merupakan karyanya tanpa 

menyebutnya dalam bentuk yang sesuai dengan sumbernya. 

 
2. MANUAL PROSEDUR 

2.1 PERSYARATAN AKADEMIK DAN AMINISTRATIF 

Mahasiswa yang jumlah SKS-nya telah mencapai 120 SKS dari total SKS (144 SKS) 

dan telah menyelesaikan atau sedang mengambil mata kuliah statistik I, Statistik II, 

konstruksi alat ukur, metodologi penelitian I dan metodologi penelitian II dapat 

mengajukan usulan penelitian. 
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Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi 

persyaratan administrasi yang antara lain: 

a. Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku pada semester bersangkutan. 

b. Memiliki KRS semester bersangkutan yang mencantumkan/memprogramkan skripsi 

dan telah ditanda tangani oleh dosen wali serta disahkan oleh ketua program studi. 

c. Telah menyelesaikan biaya pendidikan, terdiri dari biaya kuliah dan skripsi, biaya 

laboratorium serta biaya perpustakaan.Bukti bahwa semua persyaratan administrasi 

tersebut telah penuhi, dengan adanya surat keterangan yang ditandatangi oleh petugas 

masing-masing. 

 

2.2 Prosedur Pengajuan Judul Skripsi 

Syarat   dan   ketentuan   dalam   pengajuan   judul   proposal penelitian yang harus 

dipenuhioleh mahasiswa antara lain: 

a. Masalah dan area penelitian harus diminati oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

b. Judul proposal penelitian yang diajukan minimal 2 (dua) judul/masalah penelitian. 

c. Masing-masing judul proposal penelitian dilengkapi dengan latar belakang masalah 

minimal 3 (tiga) lembar dengan diketik rapi di kertas A4. 

d. Masing-masing judul proposal penelitian yang diajukan harus disertai minimal 3 

(tiga) artikel terkait masalah penelitian dari jurnal. 

e. Pengajuan judul proposal penelitian harus disertai dengan hasil pengamatan, survei 

dilokasi penelitian yang akan dilakukan (sesuai dengan rencana lokasi penelitian) 

yang dianggap sebagai hasil pre penelitian (pilot study). 

f. Melakukan wawancara dan diskusi dengan salah satu anggota tim verifikasi judul 

proposal penelitian di program studipsikologi. 

g. Setelah proses tersebut selesai maka mahasiswa yang bersangkutan akan 

mendapatkan dosen pembimbing I (satu) dan pembimbing II(dua) selama proses 

penyusunan proposal dan skripsi. 

 

2.3 Prosedur Penentuan Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing bertugas untuk melakukan bimbingan skripsi yang dilakukan mulai 

dari proses penyusunan proposal hingga diakhiri dengan penyusunan hasil penelitian, 

untuk diujiankan demi penyempurnaan skripsi tersebut. 
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2.3.1 Persyaratan Pembimbing 

Selama proses penyusunan dan penelitian skripsi, mahasiswa harus dibimbing oleh tim 

pembimbing dengan syarat sebagai berikut : 

a. Pembimbing utama selanjutnya disebut dosen pembimbing I yang merupakan dosen 

tetap program studi psikologi dengan pendidikan minimal Magister Psikologi (S1 

dan S2 linier). Apabila tenaga tetap yang memenuhi persyaratan diatas jumlahnya 

tidak mencukupi maka ketua program dapat menunjukkan tenaga tetap yang 

berlatarbelakang pendidikan S2 di bidang psikologi dengan surat keputusan rektor. 

b. Pembimbing pendamping selanjutnya disebut dosen pembimbing II merupakan 

dosen tetap program studi psikologi berkualifikasi serendah-rendahnya S2 di bidang 

psikologi. Apabila tenaga tetap yang memenuhi persyaratan diatas jumlahnya tidak 

mencukupi maka ketua program dapat menunjukkan tenaga tetap yang 

berlatarbelakang pendidikan S2 (magister) dengan surat keputusan rektor. 

 

2.3.2 Penentuan Pembimbing Skripsi 

Dosen yang akan menjadi pembimbing skripsi ditentukan melalui tim yang terdiri dari 

ketua program dan sekretaris program studi. Keputusan yang dihasilkan akan 

dilaporkan kepada Dekan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari 

Mutiara Indonesia. 

 

2.3.3 Penggantian Dosen Pembimbing 

Penggantian dosen pembimbing skripsi dapat dilakukan bila : 

a. Salah satu pihak, dosen pembimbing atau mahasiswa, mengajukan surat resmi 

kepada ketua program studi dengan memberikan bukti atau argumentasi yang logis. 

b. Dosen pembimbing tidak bisa melakukan tugasnya dikarenakan mendapat tugas 

khusus dari Universitas Sari Mutiara Indonesia atau instansi lainnya minimal 2 (dua) 

bulan berturut-turut. 

c. Pemberitahuan keputusan mengenai penggantian dosen pembimbing dilakukan oleh 

ketua program studi paling lambat dua minggu setelah surat resmi diberikan. 

 
2.4 Prosedur Pembimbingan Skripsi 

a. Mahasiswa yang judul skripsinya telah disetujui oleh program studi, dapat memulai 

konsultasi dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan. 
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b. Jadwal bimbingan ditentukan dosen pembimbing dan dikomunikasikan kepada 

mahasiswa bimbingannya. 

c. Bimbingan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media elektronik seperti 

email atau telepon. Namun setiap kali bimbingan tatap muka, mahasiswa harus 

membawa kartu bimbingan untuk memperoleh tanda tangan dosen pembimbing. 

d. Lembar konsultasi di foto copy dan dijilid dalam proposal. Isi dari lembar konsultasi 

mahasiswa harus mencatat hasil konsultasi (bagian yang di konsulkan, saran dan 

masukan pembimbing) yang ditanda tangani oleh pembimbing. 

e. Setelah mendapat persetujuan dari ke dua pembimbing, proposal dipersentasikan 

dalam bentuk seminar proposal. 

f. Perbaikan proposal dilakukan berdasarkan masukan saat seminar dan kembali 

dikonsulkan ke pembimbing I dan II, serta mendapatkan persetujuan dari kedua 

penguji sesuai dengan saran dan masukan yang disepakati saat ujian proposal. 

 
2.5 Kewajiban dan Hak Pembimbing Skripsi 

Pembimbing skripsi memiliki kewajiban sebagai berikut : 

a. Menyediakan waktu dan tempat untuk konsultasi/diskusi bersama mahasiswa 

dengan menyepakati waktu tertentu. 

b. Memantau proses pengembangan proposal, proses penelitian hingga penelitian 

skripsi. 

c. Membaca proposal dan melakukan bimbingan skripsi mahasiswa dengan teliti dan 

kritis. 

d. Melakukan supervisi dan mencegah berbagai pelanggaran etika penelitian dan 

penelitian skripsi. 

e. Menguji. 

f. Menyetujui hasil penelitian mahasiswa yang telah melalui ujian skripsi, melewati 

batas nilai kelulusan ujian skripsi dan telah dilakukan revisi sesuai denagn saran dan 

kritik yang diberikan. 

 
Pembimbing skripsi memiliki hak sebagai berikut: 

a. Menerima atau menolak sebagai dosen pembimbing skripsi. 

b. Menetapkan waktu seminar proposal dan seminar hasil, setelah berdiskusi dengan 

pembimbing II dan mahasiswa, serta kedua penguji. 
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c. Menandatangani atau menunda penandatanganan proposal atau skripsi apabila 

belum memenuhi syarat. 

d. Menerima atau menolak pencantuman nama dalam naskah publikasi. 

e. Memiliki bukti-bukti dan data penelitian. 

f. Mempunyai akses terhadap tiga jenis pelatihan, yaitu: technical, interpersonal skills, 

dan information retrieval. 

 
2.6 Kewajiban dan Hak Mahasiswa yang Melakukan Penelitian Skripsi 

Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian skripsi memiliki kewajiban sebagai 

berikut: 

a. Berkomitmen mengenai waktu konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing. 

b. Berperan secara aktif dan mandiri dalam setiap proses penyusunan proposal dan 

skripsi. 

c. Sebelum mahasiswa memberikan usulan nama pembimbing skripsi, disarankan agar 

mahasiswa mendiskusikan ide penelitiannya dengan beberapa dosen terlebih dahulu. 

d. Mencantumkan nama pembimbing dalam naskah publikasi 

 
Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian skripsi memiliki kewajiban sebagai 

berikut: 

a. Meminta konsultasi ke dosen pembinmbing ataupun dosen lainnya yang bukan 

pembimbing dengan perjanjian waktu. 

b. Meminta saran sumber-sumber pembelajaran untuk proses penyusunan proposal dan 

skripsi. 

c. Memberi informasi kepada pembimbing akademik atau pengelola kemahasiswaan 

apabila terjadi masalah yang melibatkan hubugan antara mahasiswa dan 

pembimbing atau hubungan antar pembimbing. 

d. Mahasiswa juga berhak mengajukan keberatan apabila dosen telah tidak bisa 

melakukan bimbingan minimal selama 1 (satu) bulan. 

e. Mahasiswa yang tidak melakukan bimbingan selama 1 (satu) bulan akan diberi 

peringatan tertulis oleh ketua program studi ditujukan kepada orang tua mahasiswa 

tersebut. Apabila setelah 2 (dua) minggu peringatan pertama tidak diindahkan maka 

akan dikeluarkan peringatan kedua dan 2 (dua) minggu peringatan kedua tidak 

diindahkan maka akan dikeluarkan peringatan ketiga. Apabila setelah dua minggu 

peringatan ketiga tidak diindahkan maka mahasiswa harus mengganti judul 
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penelitian dan memulai bimbingan dari awal. Dosen pembimbing berhak pula untuk 

mengajukan keberatan secara tertulis dan mengembalikan tugas pembimbingan 

kepada ketua program studi. 

f. Apabila dalam jangka waktu dua semester mahasiswa tidak dapat menunjukkan 

kemajuan skripsinya maka program studi berhak mengadakan evaluasi. Evaluasi 

dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan dari dosen pembimbing dan 

mahasiswa yang bersangkutan. Selain itu mahasiswa harus mengganti judul 

penelitian diikuti dengan pengajuan judul dan penelitian skripsinya. 

 
2.7 Prosedur Pengajuan Seminar Proposal dan Ujian Skripsi 

2.7.1 Pengajuan Seminar Proposal 

a. Pengajuan seminar proposal dapat dilakukan jika proses pembimbingan hingga 

Bab III metode penelitian telah diselesaikan. Proposal penelitian telah pula 

disetujui oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II. 

b. Pengajuan seminar proposal disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan 

kepada ketua program studi dengan menyerahkan : 

1) Empat eksemplar proposal skripsi yang sudah dijilid mika (plastik). 

2) Lembar persetujuan pengajuan seminar proposal yang sudah ditandatangani 

oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II. 

3) Fotocopy kartu bimbingan skripsi 

c. Pada saat pengajuan seminar proposal, mahasiswa wajib mengisi buku daftar 

pengajuan seminar proposal dan melengkapi dengan nomor telepon yang mudah 

dihubungi. 

d. Jadwal seminar proposal dapat disepakati antar dosen pembimbing, dosen penguji 

bersama mahasiswa. 

 

2.7.2 Pengajuan Ujian Skripsi 

a. Pengajuan ujian skripsi dapat dilakukan jika proses pembimbingan telah 

diselesaikan. Skripsi telah pula disetujui oleh dosen pembimbing I dan 

pembimbing II. 

b. Pengajuan ujian skripsi disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada 

ketua program studi dengan menyerahkan : 

1) Empat eksemplar skripsi yang sudah dijilid mika 
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2) Lembar persetujuan pengajuan ujian skripsi yang sudah ditandatangani oleh 

dosen pembimbing I dan Pembimbing II. 

3) Fotocopy kartu bimbingan skripsi 

c. Pada saat pengajuan ujian skripsi, mahasiswa wajib mengisi buku daftar pengajuan 

ujian skripsi dan melengkapi dengan nomor telepon yang mudah dihubungi. 

d. Jadwal ujian skripsi dapat disepakati antar dosen pembimbing, dosen penguji 

bersama mahasiswa. 

 

2.8 Prosedur Penentuan Tim Penguji Skripsi 

a. Penentuan tim penguji seminar psroposal dan skripsi dilakukan oleh ketua program 

studi dan sekretaris program studi. Pembimbing Iakan menjadi ketua pada saat ujian. 

b. Syarat penguji seminar proposal dan skripsi adalah dosen tetap di Program Studi 

Psikologi minimal kualifikasi S2. 

c. Dosen penguji harus hadir tidak dapat diwakili dalam ujian seminar proposal 

maupun skripsi. Bila dosen penguji berhalangan hadir, maka ketua program studi 

berhak mengganti dosen penguji secara resmi. 

 

2.9 Prosedur Ujian, Penilaian, Revisi dan Laporan Skripsi 

a. Seminar proposal dan skripsi diuji oleh tim penguji yang terdiri atas pembimbing I, 

pembimbing II dan dua orang penguji. 

b. Pada hari ujian, mahasiswa yang bersangkutan harus : 

1) Melapor kepada staf administrasi program studi satu jam sebelum ujian. 

2) Memakai pakaian yang formal (kemeja, dasi dan celana panjang berwarna 

gelap bagi mahasiswa, kemeja dan celana panjang/rok minimal selutut 

berwarna gelap untuk mahasiswi). 

3) Memakai jas almamater. 

4) Bersepatu formal. 

c. Mahasiswa yang akan ujian maupun mahasiswa peserta seminar hanya boleh masuk 

atau keluar dari ruang ujian atas izin ketua penguji. 

d. Mahasiswa yang menghadiri seminar dapat memilih 2 orang sebagai komentator dari 

semester yang sama atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. 

e. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian proposal setelah mengikuti minimal 5 

kali seminar yang dibuktikan dengan daftar hadir. Disamping itu mahasiswa sudah 
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pernah menjadi penyanggah minimal 1 (satu) kali, kecuali mahasiswa yang maju 

pertama dan kedua. 

f. Ketua penguji berhak mengeluarkan mahasiswa peserta seminar bila mengganggu 

kelancaran proses ujian. 

g. Ketua penguji saat seminar proposal adalah pembimbing I sedangkan saat ujian 

sidang pembimbing IIakan menjadi ketua penguji. 

h. Ujian dapat berlangsung 60-90 menit untuk seminar proposal dan 90-120 menit 

untuk ujian skripsi. 

i. Ujian skripsi tertutup untuk umum 

j. Urutan kegiatan seminar proposal maupun skripsi yakni presentasi 10-15 menit 

kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. 

k. Tim penguji dan mahasiswa harus menandatangani berita acara ujian. Penilaian 

meliputi 3 komponen dengan persentase sebagai berikut : 

1) Penguasaan terhadap isi karya : 10 % 

2) Konten dan sistematika karya tulis: 

Latar belakang masalah dan tinjawan pustaka : 20% 

Metode penelitian yang digunakan : 20% 

Analisis dan pembahasan : 20% 

3) Kemampuan beragumentasi secara logis : 30% 

l. Setelah melalui proses tanya jawab, mahasiswa diminta untuk keluar ruangan dan 

nantinya akan dipanggil kembali untuk mendengarkan keputusan nilai dari tim 

penguji. 

m. Penilaian skripsi merupakan hasil rata-rata penilaian pembimbing I, pembimbing II, 

penguji I dan penguji II. 

n. Perbedaan nilai antara pembimbing dan penguji maksimal 5(lima) dan pembimbing 

II sebagai ketua penguji menetapkan nilai akhir skripsi 

o. Penilaian menggunakan formulir penilaian yang terdapat pada lampiran. 

p. Ketua penguji akan merekapitulasi nilai-nilai dari setiap penguji dan dibagi 4 

kemudian nilai ini dikonversikan ke dalam nilai huruf mutu berupa : 

1) 80-100 : A 

2) 75-79,9 : B+ 

3) 70-74,9 : B 

4) 65-69,9 : C+ 

5) 60-64,9 : C (tidak lulus) 
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6) <60 : D (tidak lulus) 

q. Setelah diputuskan, tim penguji dapat memanggil kembali mahasiswa dan 

mahasiswa peserta seminar dan mengumumkan hasil ujian (lulus, lulus dengan 

ditunda, tidak lulus) dan jangka revisi selama satu bulan. 

r. Daftar hadir peserta seminar lain ditandatangani oleh moderator. 

s.  Permohonan seminar proposal diajukan ke bagian administrasi akademik disertai 

proposal yang telah ditandatangani oleh ke dua pembimbing. Pelaksanaan seminar 

paling cepat dilaksanakan 3 hari setelah pengajuan. 

t. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, nilai ujian dan huruf mutu langsung 

diberitahukan dan mahasiswa wajib melakukan revisi sesuai dengan permintaan tim 

penguji. 

u. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan ditunda, nilai ujian skripsinya 

disampaikan setelah revisi yang dilakukan sesuai dengan saran dan masih dalam 

batas waktu revisi yang diminta oleh tim penguji. 

v.  Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus berkonsultasi kembali dengan dosen 

pembimbing dan menempuh ujian ulang dengan tim penguji yang sama. 

w. Apabila waktu revisi yang telah ditentukan tidak ditepati mahasiswa, ketua program 

studi berhak menyampaikan peringatan. Apabila peringatan tersebut tidak 

diindahkan dalam waktu satu bulan maka nilai yang telah diperoleh dibatalkan dan 

mahasiswa tersebut harus menempuh ujian ulang. 

x. Hasil revisi yang telah disetujui wajib mendapat pengesahan dari ketua program 

dengan stempel fakultas dan tim penguji pada lembar pernyataan dan harus 

menggunakan tanda tangan yang asli, bukan hasil fotocopy atau scan. 

y. Revisi skripsi harus diserahkan mahasiswa dalam dua bentuk yakni hardcopy dan 

softcopy didalam CD dengan format Microsoft word dan PDF. Revisi diberikan 

kepada perpustakaan, dosen pembimbing atau pengujidan program studi. 

z. Mahasiswa juga harus menyerahkan skripsi yang sudah diringkas menjadi jurnal 

dalam bentuk softcopy didalam CD dengan format MS Word dan diserahkan kepada 

program studi. 

a) Revisi yang tidak memenuhi kaidah penelitian dapat dikembalikan. 

b) Mahasiswa berhak menerima bukti pegumpulan skripsi dari program studi 

sebagai syarat untuk mengikuti wisuda. 
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2.10 Prosedur Penentuan Yudisium 

a. Program studi melaksanakan yudisium untuk menyatakan selesainya studi 

mahasiswa dalam program yang dipilihnya. 

b. Tanggal yudisium meruapakan tanggal kelulusan mahasiswa tersebut dan 

dicantumkan dalam ijazah. 

c. Predikat yudisium program ditetapkan dengan ketentuan berikut : 

1) Predikat kelulusan “Dengan Pujian/Cumlaude” diberikan dengan tambahan 

persyaratan yaitu masa studi yang ditempuh maksimal adalah masa studi 3 

tahun untuk program diploma, 4 tahun untuk program sarjana serta 

mendapatkan nilai A pada ujian akhir skripsi. 

2) Perolehan IPK 3,5-4.00 yang tidak memenuhi persyaratan tambahan diberi 

predikat “Sangat Memuaskan”. 

 

2.11 Sanksi 

a. Sampai dengan proses revisi ujian skripsi dengan melalui proses pembuktian, bila 

dianggap skripsinya tidak sah oleh program Studi karena adanya penyimpangan, 

pemalsuan data, kecurangan/plagiat dan sebagainya, maka skripsi harus dimulai lagi 

dari proses awal yakni pengajuan judul baru. 

b. Perbaikan skripsi harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan terhitung 

sejak ujian skripsi. 

c. Apabila mahasiswa tidak mengumpulkan revisi skripsi maka prodi tidak akan 

memberikan tanda bukti pengumpulan skripsi. 

d. Bila ada staf administrasi dari program Studi yang memberikan tanda bukti 

pengumpulan skripsi kepada mahasiswa yang sesungguhnya tidak mengumpulkan 

skripsi yang telah direvisi maka akan diberikan surat peringatan I (SP I). 
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BAB II 

ISI SKRIPSI 
 

Usulan penelitian untuk proposal skripsi terdiri atas 3(tiga) bagian yakni bagian awal, 

bagian utama yang terdiri dari 3 (tiga) bab dan bagian akhir. Skripsi memiliki tambahan isi 

pada bagian utama menjadi 5(lima) bab. 

 

Berikut adalah rinciannya : 

2.1 Bagian Awal 

a. Halaman judul pada sampul depan 

b. Halaman judul pada sampul dalam 

c. Lembar persetujuan pembimbing maju seminar proposal 

d. Lembar pengesahan skripsi 

e. Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah (bermaterai dan dilengkapi saat skripsi) 

f. Abstrak 

g. Kata Pengantar 

h. Daftar Isi 

i. Daftar Tabel 

j. Daftar Gambar 

k. Daftar Lampiran 

 
2.2 Bagian Utama 

Usulan penelitian hanya mencakup BAB I hingga BAB III. Skripsi yang akan diuji 

dalam sidang harus mencakup BAB I hingga BAB V. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pustaka (variabel bebas dan terikat) 

2.2. Uraian Variabel lainnya (jika ada) 

2.3. Penelitian Terkait 

2.4. Kerangka berpikir 

2.5. Hipotesis 
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Desain penelitian 

3.2. Variabel penelitian (konstekstual & operasional) 

3.3. Subjek penelitian (populasi, sampel, dan teknik sampling) 

3.4. Waktu dan lokasi penelitian 

3.5.Teknik pengumpulan data (metode, alat ukur dan cara memperlakukan alat 

ukur) 

3.6. Analisis data (normalitas, linearitas, homogenitas, dan uji data) 

BAB IV PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran subjek penelitian 

4.2. Hasil penelitian 

4.3. Pembahasan 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

5.2. Saran 

 

2.3 Bagian Akhir 

Daftar pustaka 

Lampiran seperti : 

a. Kuesioner 

b. Olah data 

c. Foto kopi kartu bimbingan 

d. Surat izin penelitian 

e. Surat balasan dari tempat penelitian 

Selanjutnya akan dijelaskan tiap-tiap bagian. 

 

2.4 BAGIAN AWAL 

a. Halaman Judul 

Halaman judul baik di sampul depan dan sampul dalam pada dasarnya sama. Hanya 

jenis kertas yang berbeda (dapat dilihat pada Bab III).Halaman judul berisi Logo 

Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia yang 

berwarna dengan tidak melebihi diameter 5 (lima) cm, judul secara lengkap (14pt), 

kata USULAN PENELITIAN/SKRIPSI (12 pt), kalimat “Diajukan untuk memenuhi 

sebagian syarat memperoleh Sarjana Psikologi” (12 pt) khusus disajikan pada 

halaman judul skripsi, nama dan nomor induk mahasiswa (14 pt), nama prodi 

(Kapital, 14 pt), nama fakultas (Kapital, 14 pt), nama universitas (Kapital, 14 pt) dan 

tahun (14 pt). Contoh halaman judul dapat di lihat pada lampiran. 
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b. Lembar persetujuan pembimbing maju seminar proposal/skripsi 

Halaman ini memuat judul seminar proposal/skripsi, pernyataan pengesahan, nama 

dan tanda tangan dosen pembimbing serta tanggal pengesahan usulan penelitian. 

Contoh lembar persetujuan pembimbing maju seminar proposal ada dalam lampiran. 

Judul usulan penelitian ditulis dengan ukuran font 14 pt. Nama mahasiswa dan 

nomor induk mahasiswa diketik dengan ukuran 12 pt. Begitu pula dengan nama 

dosen pembimbing dan dosen penguji dengan digaris bawahi diberi keterangan 

NIDN masing-masing dosen. 

 

c. Lembar Pengesahan Skripsi 

Halaman ini memuat judul skripsi, pernyataan pengesahan, nama dan tanda tangan 

dosen pembimbing serta tanggal pengesahan usulan penelitian. Contoh lembar 

persetujuan pembimbing dan pengesahan dari dosen penguji dalam lampiran.Judul 

usulan penelitian ditulis dengan ukuran font 14 pt. Nama mahasiswa dan nomor 

induk mahasiswa diketik dengan ukuran 12 pt. Begitu pula dengan nama dosen 

pembimbing dan dosen penguji dengan digaris bawahi diberi keterangan NIDN 

masing-masing dosen. 

 

d. Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah 

Maksud pernyataan keaslian ini adalah untuk menunjukkan peneliti menjunjung 

tinggi norma dan kaidah keilmuan secara universal. Isi dari lembar pernyataan ini 

ditulis dengan ukuran huruf 12 pt dengan jenis Times New Roman spasi 1,5. 

Pembubuhan tanda tangan diatas materai diharuskan ada.Contoh halaman 

pernyataan keaslian karya ilmiah dapat dilihat pada lampiran. 

 

e. Abstrak 

Abstrak harus ditulis dalam dua versi yakni berbahasa Indonesia dan Inggris dengan 

1 spasi maksimal 1(satu) halaman setiap versinya.Abstrak terdiri dari tiga bagian 

yaitu latar belakang yang mencakup alasan dan tujuan penelitian, deskripsi kegiatan 

mencakup metode penelitian dan hasil penelitian. 

 

Pada baris pertama berisi nama program studi dan fakultas dengan ukuran 12 pt, 

Times New Romandan huruf Kapital. Baris kedua nama penneliti dan pembimbing 

skripsi. Baris ketiga judul penelitian dengan diset tebal.Baris keempat berisi Jumlah 

halaman, jumlah tabel, jumlah skema, jumlah gambar dan jumlah 
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lampiran.Selanjutnya ditulis kata “ABSTRAK”, dengan ketentuan kapital, tebal, 

ukuran 14 ptdiset center.Kemudian dapat dilanjutkan dengan isi abstrak yang 

berjarak 1 spasi dengan margin rata kiri dan kanan. 

 

Lembar abstrak diakhiri dengan daftar kata kunci dan daftar pustaka dengan 

memberi keterangan tahun terbit paling awal dan akhir.Contoh abstrak dapat dilihat 

pada lampiran. 

 

f. Kata Pengantar 

Kata pengantar hanya dapat ditulis pada maksimal dua halaman yang dapat berisikan 

pesan-pesan antara lain : 

1) Judul “KATA PENGANTAR” ditulis dengan huruf kapital, ukuran 14 pt. 

2) Lembar ini diawali dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas selesainya penelitian skripsi dengan ukuran 12 pt 2 spasi. 

3) Pemberian ucapan terima kasih dimulai ditujukan kepada Ketua Yayasan Sari 

Mutiara, Rektor Universitas Sari Mutara Indonesia, Dekan Fakultas Farmasi dan 

Ilmu Kesehatan, Ketua program Studi Psikologi, Dosen Pembimbing, Dosen 

Penguji, Dosen lain yang turut membantu, Orang tua, pihak eksekutif dimana 

mahasiswa/i meneliti, dan teman lain yang memang berperan dalam penelitian 

skripsi. 

4) Akhir dari kata pengantar dituliskan tempat dan waktu penelitian,nama peneliti 

dengan ukuran 12 pt, dan diberi tanda tangan. 

 
g. Daftar Isi 

Halaman daftar isi memuat judul bab, judul sub-bab yang disertai dengan nomor 

halaman. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul sub-bab 

hanya huruf awalnya saja yang diketik dengan huruf kapital. Semua isi daftar isi 

diketik dengan jarak spasi 2 (dua).Contoh halaman daftar isi dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

h. Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel serta nomor halaman untuk 

setiap tabel.Isi daftar tabel diketik dengan jarak 2 spasi. 
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i. Daftar Gambar 

Halaman daftar gambar memuat nomor tabel, judul tabel serta nomor halaman untuk 

setiap gambar.Isi daftar gambar diketik dengan jarak 2 (dua) spasi. 

 

j. Daftar Lampiran 

Halaman daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran serta nomor 

halaman untuk setiap lampiran.Isi daftar lampiran diketik dengan jarak 2 (dua) spasi. 

 
2.5 BAGIAN UTAMA 

2.5.1 BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan diarahkan untuk mengungkap dan menjelaskan masalah yang akan 

diteliti. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

 

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah semestinya merupakan media bagi peneliti untuk 

menerangkan permasalahan yang ada di lokasi penelitian.Peneliti harus mampu 

menggambarkan berbagai hal atau faktor-faktor yang dapat menjelaskan 

permasalahan yang akan diteliti. Faktor atau situasi yang mendasari terjadinya 

permasalahan akan diidentifikasi sebagai variabel terikat (Y). masalah adalah 

ketidaksesuaian factual dengan konsep/teori/penelitian sebelumnya. Penelitiakan 

berusaha mencari pilihan faktor-faktor yang menjadi antesenden dari variabel 

terikat (Y) dan faktor yang terpilih akan diidentifikasi sebagai variabel bebas (X). 

 

Penjelasan mengenai konteks permasalahan dapat dilakukan dengan menunjukkan 

fenomena, fakta empiris atau kejadian aktual yang terjadi di masyarakat yang 

sudah dipublikasikan melalui media massa, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

sebelumnya atau sumber lainnya. Peneliti dapat melakukan wawancara, observasi, 

atau pre-eliminary study (studi pendahuluan) untuk menunjang penggambaran 

kondisi permasalahan dan membuat rumusan masalah yang tepat.Data-data statistik 

disarankan untuk disertakan untuk menunjukkan pergerakan kecenderungan atau 

trend yang berkembang. 

 

Bagian akhir dari latar belakang diharapkan dapat menegaskan pentingnya 

penelitian dengan permasalahan yang akan diteliti. 



17  

b. Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah adalah inti permasalahan yang akan diteliti dan diakhiri 

dengan pertanyaan penelitian. Goodwin (2010) menyatakan bahwa pertanyaan 

penelitian harus terukur, yaitu dapat dijawab dengan data (kuantitatif/kualitatif) 

serta didefinisikan secara tepat melalui definisi operasional.Pertanyaan penelitian 

dalam penelitian harus menunjukkan hubungan antarvariabel yang hendak diteliti 

serta ruang lingkup penelitian. 

 

c. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus menyatakan tentang apa yang ingin diteliti melalui proses 

penelitian dan kalimatnya harus terkait atau relevan dengan rumusan masalah. 

 

d. Manfaat Penelitian 

Tulisan pada bagian ini berisi tentang sumbangan atau kontribusi positif mengenai 

hasil penelitian.Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoritis akan mengaitkan hasil penelitian dengan pengembangan ilmu 

Psikologi. Manfaat praktis mengaitkan hasil penelitian untuk kepentingan minimal 

pada kelompok responden atau populasi penelitian dan kepada stakeholder lainnya 

yang terkait dengan responden. 

 
2.5.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori, pendapat ahli tentang masalah penelitian, 

penyebab utama masalah, hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan fenomena 

masalah, dan kaitan antara masalah dan penyebabnya. 

Pemilihan sumber informasi yang akan digunakan peneliti harus memperhatikan 

kemutakhiran (recency), keterkaitan (relevancy) dan bobot kualitas (adequacy). 

Sumber informasi dapat diperoleh dari buku teks, jurnal penelitian, hasil penelitian 

yang disampaikan dalam suatu forum resmi, media massa cetak maupun elektronik. 

 

a. Tinjauan Pustaka Variabel 

Tinjauan pustaka mengenai teori akan tergantung pada jumlah variabel yang 

digunakan. Isi uraian akan meliputi pengertian, aspek-aspek atau indikator 

variabel, keterkaitan variabel tersebut dengan faktor lainnya, alat ukur baku bila 

ada.Peneliti diharapkan tidak sekedar hanya mengumpulkan dari berbagai pendapat 

atau kajian pustaka tetapi harus mengabstraksikan, melakukan paraphrasedan 
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menelaah secara kritis konsep-konsep ataupun teori yang di baca dari berbagai 

literatur. 

 

Blog pribadi dan situs Wikipedia tidak bisa dijadikan sumber kajian pustaka.Buku 

teks yang digunakan harus diterbitkan yang terbaru maksimal 10 tahun 

terakhir.Bila variabel yang diteliti merupakan bagian dari Grand Theory seperti 

topik motivasi bila peneliti menggunakan buku teks lama karangan pengarang 

aslinya sepertiMotivation and Personalityoleh Abraham Maslow atau The 

Achievement Motive oleh David C. McClelland masih dapat diperbolehkan.Selain 

buku teks peneliti wajib menyertakan minimal 5 (lima) jurnal sebagai sumber 

kajian pustaka baik terbitan dalam negeri maupun luar negeri yang terbit 5 (lima) 

tahun terakhir. Penggunaan skripsi yang tidak dipublikasi dan informasi dari 

website sebagai kajian pustaka akan dibatasi maksimal 8 (delapan) saja untuk 

menghindari pengutipan teori yang tidak diparafrasekan dengan baik oleh peneliti 

sebelumnya atau peneliti artikel web. Hal ini tentu akan mendorong peneliti 

memilih sumber yang paling tepat sebagai sumber informasinya. 

 

b. Uraian Variabel lainnya (jika ada seperti variabel moderator atau mediator) 

Bila peneliti mengikusertakan variabel lainnya seperti variabel moderator, variabel 

mediator atau variabel ekstranous maka dapat dituliskan pada bagian ini.Peneliti 

harus mengacu pada banyak buku teks dan jurnal yang menggunakan variabel 

tersebut dikaitkan dengan variabel bebas dan terikat. 

 
c. Penelitian Terkait 

Bagian ini akan dikonsentrasikan pada pengungkapan penelitian-penelitian lima 

tahun terakhir. Hal ini akan memperjelas dan mendukung pemilihan variabel dan 

keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

d. Kerangka Berpikir 

Penelitiakan menguraikan secara detail, sistematis, dan logis hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dan variabel sertaan (bila ada). Uraian dari 

kerangka berpikir penelitiakan diakhiri bagan yang menunjukkan alur pemikiran 

peneliti. 

Penelitimemberi keteranganmaknadarisimbol-simbol(missal :garislurus,garisputus- 

putus,bulatan,kotak,panah,dll)yangdigunakandalamkerangka konseptual. 
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e. Hipotesa 

Tulisan pada bagian ini merupakan jawaban sementara yang menyatakan 

hubungan antar variabel berdasarkan landasan teori. Hipotesis yang ditulis adalah 

yang menyatakan adanya keterkaitan tertentu antar variabel.Arah hipotesis dapat 

dicantumkan apabila didukung oleh tinjauan pustaka.Hipotesis dapat pula 

berbentuk hipotesis mayor dan minor. 

 

2.5.3 BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi prosedur atau cara yang baku dan ilmiah untuk mendapatkan 

data penelitian. Peneliti harus membangun metode penelitian berdasarkan asas dapat 

diulang (repeatable) dan menghasilkan hasil yang relatif sama (reproduceable). Oleh 

karena itu peneliti harus menjelaskan metode penelitiannya dengan rinci dan jelas. 

Bab ini berisi tentang tipe penelitian, identifikasi variabel penelitian, defenisi 

konseptual, definisi operasional, subjek penelitian, alat pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

 

a. Desain Penelitian 

Tulisan pada bagian ini menggambarkan rancangan, proses perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian. Rancangan penelitian adalah rencana-rencana yang rinci 

dan detail mengenai pelaksanaan penelitian. Contohnya penulisakan menyatakan 

dengan jelas akan menggunakan desain penelitian kuantatif jenis 

korelasional,komparatif, kausal komparatif. 

 

Bila penelitiakan menggunakan desain penelitian eksperimen, maka harus tertulis 

jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang berlaku umum di ilmu psikologi. 

Simbol-simbol yang dapat digunakan antara lain : 

R = randomisasi. 

O = pengukuran atau observasi ke-n terhadap variabel. 

X = perlakuan yang diberikan. 

 

 

Contoh : 

R         O1       X         O2       (Kelompok Eksperimen) 

R         O1 O2 
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b. Identifikasi Variabel Penelitian (konseptual & operasional) 

Penelitiakan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Variabel yang 

dimaksud teridiri atas variabel bebas, variabel terikat dan variabel lainnya (variabel 

moderator, variabel mediator, variabel kontrol). 

 

Pengidentifikasian akan dilakukan dengan dua cara yakni secara konseptual dan 

secara operasional. Definisi konseptual harus mencantumkan terlebih dahulu 

definisi variabel dalam bahasa asli teori yang dipakai, baru setelahnya 

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Definisi operasional adalah 

operasionalisasi konsep/variabel diukur dalam konteks penelitian; dengan tetap 

memperhatikan defenisi konseptualdisertai kekhasan dari variabel dikarenakan 

karakteristik sampel, masalah atau lokasi penelitian sesuai dengan pertanyaan 

penelitian yang dilakukan (variabel yang sama dapat memiliki definisi operasional 

yang berbeda). Definisi operasional menurut Kerlinger (1992 dalam Graziano, 

2000) adalah definisi dari variabel sesuai dengan prosedur yang dilakukan peneliti 

untuk mengukur atau memanipulasi variabel tersebut. 

 

Contoh defenisi operasional yang berbeda-beda untuk satu variabel yang sama 

(Graziano, 2000) : 

Kecerdasan 

1) Skor tes IQ yang telah terstandarisasi. 

2) Rangking di sekolah. 

3) Penilaian orang lain terhadap kemampuan seseorang untuk menyelesaikan 

masalah sosial. 

 

c. Subjek Penelitian (populasi, sampel, dan teknik sampling) 

Bagian ini berisi prosedur pemilihan subjek penelitian yang harus memperhatikan 

keterwakilan populasi dan kaitannya dengan proses generalisasi hasil penelitian. 

Jumlah populasi harus dinyatakan secara eksplisit dan peneliti kemudian 

menjelaskan jumlah sampel yang akan diteliti dan bagaimana teknik sampling yang 

akan ia lakukan. 

Bila penelitian mengharuskan sampel memiliki karakteristik tertentu maka peneliti 

harus memilih dan mengungkapkan karakteristik subjek penelitian yang relevan 

dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian. 
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d. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Peneliti dapat menjelaskan waktu dan lokasi penelitian yang akan dan telah 

dilakukannya pada bagian ini. Jadwal proses penyelesaian skripsi dari awal hingga 

akhir dalam bentuk matriks harus ditampilkan pada bagian ini di skripsi yang akan 

disidangkan dan direvisi. 

 

e. Teknik Pengumpulan Data (metode, alat ukur dan cara memperlakukan alat 

ukur) 

Semua instrumen yang digunakan dalam penelitian harus diungkapkan pada bagian 

ini. Instrumen yang digunakan dapat berupa kuesioner, angket, alat tes, form 

observasi, rekaman visual, audio atau video maupun dokumentasi dalam bentuk 

lainnya. Penggunaan instrument harus memperhatikan validitas dan 

reliabilitasnya.Peneliti harus menjelaskan indikator-indikator alat ukur penelitian 

yang mengacu pada tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

Peneliti dapat merancang alat ukur penelitiannya sendiri namun peneliti harus 

menjelaskan konstruk teoritik yang diacu, rincian aspek, serta kisi-kisi dari aitem- 

aitem yang termuat dalam instrument penelitiannya.Blueprint alat ukur dapat 

disajikan dalam bentuk tabel.Penggunaan metode pengukuran validitas dan 

reliabilitas alat ukur harus dijelaskan dan hasilnya juga harus dinyatakan secara 

eksplisit dalam skripsi.Prosedur pembuatan dan pelaksanaan uji coba alat ukur 

harus dijelaskan secara rinci dan sistematis termasuk angka koefisien beserta taraf 

signifikansinya, jumlah aitem yang gugur dan valid, serta rentang angka koefisien 

terendah dan tertinggi dari aitem yang valid.Penelitian yang menggunakan desain 

penelitian eksperimenharus menjelaskan isi modul yang digunakan. 

 

Apabila penelitiakan menggunakan instrument yang telah dibuat oleh orang lain 

maka peneliti perlu menjelaskan siapa yang membuat instrument tersebut, untuk 

tujuan apa instrument tersebut dibuat, pada populasi apa instrument tersebut 

diujicobakan dan bagaimana hasil perhitungan validitas dan realiabilitas. Peneliti 

dapat mereduplikasi atau memodifikasi instrumen tersebut dan harus dijelaskan 

mengapa memilih reduplikasi atau modifikasi serta bagian mana yang ia 

modifikasi dari instrumen tersebut. 
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f. Analisis Data (normalitas, linearitas, homogenitas, dan uji data) 

Bagian ini berisi uraian tentang teknik analisis yang digunakan beserta alasannya 

dengan memperhatikan tujuan penelitian, hipotesis dan jenis data 

penelitian.Asumsi-asumsi statistik yang mendasari pemilihan teknik analisis data 

yang digunakan perlu dinyatakan secara jelas. Penggunaan program komputer atau 

aplikasi tertentu harus pula dinyatakan secara jelas nama, tipe, dan seri ke berapa 

dari program atau aplikasi tersebut. 

 

2.5.4 BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dilaporkan data-data yang diperoleh dari penelitian.Selain dengan 

uraian, data penelitian dapat juga disajikan dengan ilustrasi (gambar, foto, diagram, 

grafik, tabel, dan lain-lain).Hendaknya tabel dan grafik tersebut bersifat self 

explanatory, artinya semua keterangan harus ada pada tabel dan grafik tersebut, 

sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus mengacu ke 

teks/naskah.Penyampaian hasil penelitian dengan menggunakan gambar, diagram, 

grafik, tabel harus disajikan. 

 

a. Gambaran Subjek Penelitian 

Pendeskripsian subjek penelitian dibahas dalam bagian ini.Peneliti memaparkan 

karakteristik yang khas dari subjek penelitian.Peneliti dapat menggunakan tinjauan 

sosio-demografis, historis, budaya, maupun psikologis untuk mendeskripsikan 

subjek penelitian. 

 

Bila peneliti melakukan penelitian dalam suatu instansi atau organisasi tertentu 

maka peneliti dapat menyajikan informasi mengenai profil instansi atau organisasi 

tersebut pada bagian ini namun sebelum penjelasan mengenai subjek penelitian. 

 

b. Analisa Data 

Bagian ini berisi tentang hasil uji asumsi (missalnya uji normalitas, linearitas, 

homogenitas, dan lain-lain) dan hasil uji analisis data.Peneliti dapat menggunakan 

bentuk tabel atau grafik untuk memaparkan hasilnya.Hasil analisis deskriptif 

masing-masing variabel penelitian juga dipaparkan.Setelah hasil uji analisis data 

ditunjukkan selanjutnya peneliti harus menjawab pertanyaan apakah hipotesis 

penelitian ditolak atau diterima, berdasarkan taraf siginifikansinya. 
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c. Pembahasan 

Pembahasan hasil analisis data akan dipaparkan pada bagian ini. Pembahasan 

bertujuan menjawab pertanyaan penelitian melalui analisis data sesuai dengan 

identifikasi masalah, teori, hasil penelitian lain yang relevan, dan kerangka 

berpikir. Penolakan atau penerimaan hipotesis akan diberi makna (meaning)dengan 

menganalisis dan menelaah hasil analisis datanya dengan kajian pustaka dan hasil- 

hasil penelitian terdahulu. Peneliti menjelaskan interaksi dan dinamika antar 

variabel atau aspek-aspek dari variabel. 

 

Argumentasi-argumentasi yang diberikan harus logis dan kritis.Peneliti dapat 

memberikan penjelasan kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi hasil 

penelitiannya.Dalam pembahasan juga sebaiknya disampaikan keterbatasan 

penelitian dan hasil penelitian. 

 
2.5.5 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan 

Peneliti mengemukakan secara eksplisit jawaban dari rumusan masalah secara jelas 

dan padat.Informasi yang disampaikan dalam simpulan bisa berupa pendapat baru, 

koreksi atas pendapat lama, pengukuhan pendapat lama, atau menumbangkan 

pendapat lama.Simpulan ini harus terlebih dahulu dibahas dalam bagian 

Pembahasan, sehingga hal yang dikemukakan dalam bagian simpulan dan saran 

tidak merupakan pernyataan yang muncul secara tiba-tiba. 

 

b. Saran 

Peneliti dapat mengajukan saran-saran yang mengacu pada tujuan, manfaat, hasil 

dan pembahasan penelitian.Saran disajikan secara konkrit, realistik, praktis dan 

terarah sehingga mudah untuk diterapkan dan dirasakan manfaatnya baik dalam 

bentuk aspek operasional, kebijakan atau konseptual.Perhatikan pengguna manfaat 

dari penelitian ini terutama untuk kelompok responden atau populasi penelitian dan 

stakeholder yang terkait dengan mereka.Saran pengembangan penelitian di masa 

mendatang untuk peneliti selanjutnya dapat diberikan berdasarkan kelemahan dan 

keterbatasan penelitian. 

2.6 BAGIAN AKHIR 

a. Daftar Pustaka 
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Semua sumber atau literatur yang digunakan dimuat dalam bagian ini.Semua sumber 

yang disebutkan didalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka demikian pula 

sebaliknya.Tata aturan penelitian daftar pustaka mengacu pada ketentuan tata 

penelitian dari American Psychological Association (APA Style). Ketentuan lebih rinci 

dari aturan penelitian akan dijelaskan pada bab berikutnya. 

 

b. Lampiran 

Bagian ini berisi tabel, perhitungan statistik, bukti pengambilan data, contoh 

kuesioner atau instrumen tertulis yang digunakan, dan sebagainya yang diperlukan 

agar pembaca mendapat gambaran keseluruhan mengenai penelitian yang 

dilakukan.Perhitungan statistik yang dilampirkan hanyalah rangkuman perhitungan 

data kuantitif atau keseluruhan hasil pengumpulan data untuk penelitian kualitatif. 

Perlu juga dilampirkan surat izin, surat pernyataan dari instansi atau organisasi yang 

menjadi lokasi penelitian atau hal lain terkait pengambilan data, surat pernyataan 

kesediaan responden, serta izin penggunaan alat ukur oleh peneliti yang 

menciptakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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TATA CARA PENELITIAN SKRIPSI 

 

 
Buku pedoman penelitian skripsi ini bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki standar dalam 

penelitian skripsi di Program Studi Psikologi Fakultas Farmasi dan Ilmu kesehatan 

Universitas Sari Mutiara Indonesia. 

 

3.1 Media Tulis 

Media tulis mencakup kertas, sampul, dan tinta. 

a. Kertas 

Naskah yang akan dipertanggungjawabkan diketik pada kertas HVS putih tipe A4 

dengan berat 70 gr dan tidak bolak balik. Naskah skripsi yang telah direvisi, diketik 

pada kertas HVS putih tipe A4 dengan berat 80 gr dan tidak bolak balik. 

 

b. Sampul 

Sampul proposal skripsi dapat berupa plastik. Sampul skripsi yang diujikan berbentuk 

sampul kertas (soft cover), berwarna ungu tua yang terbuat dari kertas buffalo, 

sedangkan sampul skripsi yangtelah direvisi adalah berbentuk sampul kertas 

(hardcover), berwarna ungu tua terbuat dari kertas buffalo atau linen, diperkuat 

dengan karton dan dilapisi atau laminasi dengan plastik. Tulisan pada sampul dan 

lembar pengesahan menggunakan tinta emas.Tiap-tiap bab diberi pembatas dengan 

kertas dorslag yang berwarna kuning. 

 

3.2 Pengetikan 

a. Jenis Huruf 

Seluruh naskahdapat diketik menggunakan jenis huruf Times NewRoman atau Arial 

dengan ukuran huruf 12 dan warna hitam.Mahasiswa harus konsisten dalam 

penggunaan jenis huruf. Lambang huruf atau tanda-tanda lain diketik dengan 

menggunakan fungsi equation ataupun symbol yang terdapat pada program Word. 

 

b. Margin 

Jarak antara dua baris berjarak dua spasi.Jarak satu spasi diperbolehkan pada abstrak, 

kutipan langsung, judul dan isi daftar atau gambar. Batas tepi pengetikan, antara lain : 

Tepi atas : 4 cm 
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Tepi bawah : 3 cm 

Tepi Kiri : 4 cm 

Tepi Kanan : 3 cm 

 
c. Jarak Baris 

Seluruh ruang pada kertas sebaiknya dipergunakan dengan efisien, usahakan tidak ada 

ruang kosong yang tidak digunakan.Pengecualian dapat diberikan hanya bila alinea 

baru, subjudul, daftar, gambar atau hal-hal khusus lainnya. 

Jarak antar baris diberi jarak dua spasi. Penggunaan satu spasi dapat digunakan bila 

:Kutipan langsung lebih dari tiga baris, b). Judul tabel atau gambar, c). Isi tabel dan 

d). 

 

Penelitian Abstraksi Penelitian. 

Setiap memulai alinea baru beri jarak antara tepi kiri kertas dengan huruf pertama 

sebanyak 6 spasi (1cm).Antara judul besar dengan subjudul harus diberikan 

penjelasan yang menghantarkan hubungan judul besar kepada subjudul.Setiap judul 

diketik huruf kapital, tebal, dan diatur untuk berada tepat di posisi atas tengah kertas 

dengan ukuran huruf 14. Setiap subjudul diawali huruf kapital pada setiap kata 

kecuali pada kata penghubung dan kata depan, tebal, dan diatur untuk berada sisi kiri 

kertas dengan ukuran huruf 12. Judul-judul pada tabel maupun gambar dapat diketik 

di tengah kertas dengan jarak spasi satu. 

 

Apabila peneliti menggunakan kosa kata bahasa Asing dan lambang-lambang statistik 

maka harus dicetak miring terkecuali istilah-istilah yang dipakai dalam Kimia, 

trigonometri dan huruf Yunani. 

 

d. Sistem Penomoran 

Sistem penomoran dalam naskah skripsi harus diterapkan pada halaman, tabel, 

gambar, dan sub judul serta rincian. 

Terkait dengan halaman maka bagian awal laporan, dimulai dari halaman judul hingga 

abstrak penelitian diberikan nomor halaman dengan penomoran Romawi (i,ii,iii,iv, 

dst) dan diletakkan simetris di bagian bawah. Penomoran halaman pada Bab I-Bab V 

menggunakan penomoran angka Arab (1,2,3,4,dst). Nomor halamanditempatkan di 

sebelah kanan atas, kecuali jika ada judul babdan judul referensi pada halaman 

tersebut maka nomor halaman diletakkan di posisi tengah bawah.Pada bagian 



27  

Lampiran harus juga diketikkan nomor halaman dengan menggunakan angka Arab 

yang dimulai lagi dari awal. 

 

Untuk penomoran pada tabel, gambar, dan subjudul juga menggunakan angka Arab 

dengan memperhatikan kelompok babdan derajat rincian. Jika peneliti membutuhkan 

perincian dalam penjelasannya maka dapat mempergunakan penomoran dengan huruf 

latin atau angka arab yang disusun dengan derajat rincian. Contohnya : 

1) Angka Arab 
 

1. atau 1.  

1.1.    1). 

1.2.    2). 

Dst    dst 

2.   2.  

2.1. 

 
2) Huruf Latin 

   2). 

a. 

a). 

b). 

b. 

a). 

b). 

dst. 

 

Peletakan tabel pada naskah penelitian harus diperhatikan karena tabel tidak boleh 

dipotong.Jika tabel lebih dari satu halaman maka judul tabel harus diulang di halaman 

berikutnya.Tabel yang diaturlandsstempel e atau mendatar maka bagian atas dari tabel 

tersebut harus diletakkan di sebelah kiri kertas.Tabel yang melebihi dua halaman 

sebaiknya ditempatkan pada lampiran. 

 

Bagan, grafik, peta, diagram, foto dan ilustrasi non-verbal semuanya dikategorikan 

sebagai gambar.Gambar seperti halnya tabel tidak boleh dipotong.Gambar harus 

disajikan secara utuh dan harus muat maksimal dalam satu halaman.Setiap gambar 

harus diberi keterangan, jarak spasi satu.Ukuran gambar harus di atur secara 

proporsional.Gambar yang diaturlandsstempel e atau mendatar maka bagian atas dari 

gambar tersebut harus diletakkan di sebelah kiri kertas.Penggunaan warna-warni pada 

gambar sangat dianjurkan karena warna warni dapat berfungsi sebagai petunjuk 

perbedaan namun tetap diperhatikan padu padan warna yang nyaman pada saat dilihat. 
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e. Bahasa 

Penggunaan kalimat harus mengikuti kaidah-kaidah Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD).Pada penelitian ilmiah, peneliti dapat menuliskan dirinya dengan sebutan 

“peneliti”. Para peneliti pemula sering kali menuliskan kata “sedangkan” atau 

“sehingga” pada awal kalimat yang sesungguhnya tidak boleh dipakai di permulaan 

kalimat. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat terutama tanda titik, koma, titik 

dua, tanda tanya, dan persen diketik rapat dengan kata yang mendahuluinya. 

Perhatikan pula penggunaan kata depan “ke” dan “di” yang harus sesuai dengan EYD. 

Jika ada penggunaan istilah asing maka kata tersebut posisi dalam keadaan miring. 

 

f. Pengutipan 

Pengutipan harus selalu menginformasikan sumber aslinya. Aturannya adalah nama 

pengarang, tahun terbit dan halaman. Pengutipan dapat secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengutipan langsung maksudnya adalah peneliti menulis kutipan sesuai dan 

sama persis, tidak ada pengubahan apa pun dari peneliti asli. Pengutipan tidak 

langsung adalah peneliti menuliskan kembali informasi dari pengarang asli dengan 

narasi yang berbeda namun tidak keluar dari sumber asli. 

 
Pengutipan yang berasal dari surat kabar, majalah, tabloid dan web hanya boleh 

dicantumkan di Bab I. Pengutipan dari teks yang kurang dari tiga baris dapat ditulis 

langsung tanpa dipisah alineanya. Pengutipan yang sama datau lebih dari tiga baris 

maka harus diperlakukan seperti alinea baru yang diketik dengan 1 spasi. Pengutipan 

yang berasal dari wawancara maka harus dianggap sebagai alinea baru, 1 spasi, rata 

kiri dan rata kanan dengan sisi kanan setiap baris berjarak 1 cm dari tepi garis kanan 

dan diberikan informasi “wawancara”, inisial sumber wawancara, jenis kelamin, dan 

tanggal wawancara. 

Contoh : 

Penyesuaian diri merupakan proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku 

individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan 

lingkungannya (Mu’tadin, 2002:45). 

 
Disini sih kerjanya saling membantu, soalnya SDM yang masih kurang memadai 

sehingga harus membantu unit lain yang membutuhkan. (Wawancara, J, L, 5 

Mei 2014) 
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g. Daftar Pustaka 

Penelitian daftar pustaka ditulis sesuai tata tulis menurut APA Style dan diurutkan 

secara alfabetis dari nama belakang peneliti pertama. Urutan penelitian yakni nama 

peneliti , tahun penerbitan, judul buku, kota, penerbit. Huruf besar hanya ditulis pada 

huruf pertama judul dan subjudul (bila ada), dan nama diri. Setiap baris pertama 

menempel pada batas tepi kanan sedangkan baris berikutnya menjorok 1 (satu) cm ke 

dalam. 

Contoh : 

Sarwono, Sarlito Wirawan. 1999. Psikologi sosial. Individu dan teori-teori psikologi 

sosial. Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Semua namapeneliti harus dicantumkan bila jumlah peneliti satu hingga tiga orang. 

Contoh : 

Vroom,V.H., & Jago, A.G. (1988). The new leadership.Managing Participation in 

organizations.Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall 

 

Lebih dari tiga orang peneliti, maka setelah peneliti ketiga diikuti “et al” atau “dkk”. 

Contoh : 

Sherif, M., et. all. (1961). Intergroup conflict and cooperation : The Robber’s cave 

experiment.Norman : University of Oklahoma Institue of Intergroup Relations 

 

Apabila di dalam daftar pustaka namapeneliti yang sama muncul berkali-kali maka 

harus ditulis dimulai dari yang paling awal terbit. 

Contoh : 

Shaw, M.E., & Penrod, W.. (1962). Does more information available to a group 

always improve group performance ?Sociometry, N0. 25. P. 377-390. 

Shaw, M.E. (1971). Group Dynamics : The psychology of small group behavior. New 

York : McGraw-Hill 

 

Hal lain yang dapat terjadi juga misalnya dalam satu tahun peneliti produktif yakni 

menulis lebih dari satu maka perhatikan bulan terbit untuk diurutkan dan di daftar 

pustaka setelah penelitian tahun dapat ditambahkan keterangan huruf latin yang diberi 

kurung kurawal seperti: nama peneliti.(1990)(a). judul, dst. 
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Contoh : 

Deutsch, M. (1949a). An experimental study of the effects of cooperation and 

competition upon group processes.Human Relations, Vol. 2. P. 199-234. 

Deutsch, M. (1949b). A theory of cooperation and competition.Human Relations, Vol. 

2. P. 129-152. 

 
Bila buku yang digunakan adalah terjemahan maka urutan penelitian dalam daftar 

pustaka yakni: nama peneliti, tahun terjemahan, judul, edisi, (terjemahan), kota 

penerbitan terjemahan : penerbit terjemahan. 

Contoh : 

Sears, David O., Taylor, Shelley E, & Letitia, Anne Peplau.(2009). Psikologi 

Sosial.Ed. 2.(Terj.).Jakarta : Kencana 

 

Bila sumber berasal dari jurnal maka formatnya : nama, tahun, judul artikel, judul 

jurnal, volume, nomor, dan halaman. 

Contoh : 

Bakerian, D.A. (1993).In search of the typical eyewitness.American Psychologist, 

Vol. 48.574-576. 

 

Ada kalanya sumber tidak ada keterangan jelas siapa penelitinya karena biasanya 

disebutkan sebagai tim penyusun misalnya kamus, booklet, atau modul. Maka format 

penelitiannya adalah : Tim, tahun, judul, kota, dan penerbit. 

Contoh : 

Tim Pustaka Phoenix. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka 

Phoenix. 

 

Jika sumber informasi berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

menteri, peraturan daerah yang diterbitkan oleh suatu pemerintahan atau instansi 

maka format penelitiannya di daftar pustaka yakni: Nama Negara/daerah, Tahun 

terbit. Judul.Kota : Instansi Penerbit . 

Contoh : 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.(1999). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 

tentang pemerintahan daerah.Lembaran Negara RI Tahun 1999. No. 60, 

Jakarta: Sekretariat Negara 
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Bila sumber infomasi berasal dari web maka pilihlah informasi yang kredibelitasnya 

dapat dipertanggungjawabkandengan menyertakan jelas siapa penelitinya. Formatnya 

sebagai berikut: namapeneliti, tahun terbit. Judul artikel, namawebsite, tanggal diakses 

sumber informasi. 

Contoh : 

Funder, D.C. (1994). Judgemental process and content : Commentary on Koehler on 

base rate. Psycoloquay. Http: pub/harmad/Psycoloquay/Judgemental-process- 

and-content-:-commentary-on-koehler-base-rate/1994/.Diakses pada tanggal 25 

Maret 1994. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 
 

APA.(2005). Publication manual of the American PsychologicalAssociation.Ed.5.USA : 

APA 

Kadiyono, Anissa L.et.al. (2016). Bakumutu mata kuliah skripsi.Bandung : Fakultas 

Psikologi Universitas Padjdjaran 

Tim, (2008).Pedoman penelitian skripsi. Ed. Revisi. Medan : Fakultas Psikologi Universitas 

Sumatera Utara 

Tim Penyusun. Buku Pedoman Universitas Sari Mutiara Indonesia 

 

Tim Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi.(2009). Pedoman penelitian Skripsi.Surabaya : 

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 

Unit Pelaksana P2M dan KTI. (2013). Pedoman Penelitian Skripsi program studi psikologi 

fakultas kedokteran UNLAM. Banjarbaru : P2M dan KTI UNLAM 



33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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Surat Pengajuan Rencana Judul Skripsi 
 

Medan, DD/MM/YYYY 

Hal : Rencana Judul Skripsi 

 
Kepada Yth, 

Ketua Program Studi Psikologi 

Universitas Sari Mutiara Indonesia 

di 

Medan 
 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ……………………………………………………. 

NIM : …………………………………………………… 

Mengajukan Rencana Judul Skripsi : 

1.  ……….....................................................................……………………………….. 
 

2.  ………….....................................................................……………………………. 
 

Demikian surat ini permohonan judul skripsi ini dibuat, atas perhatian Bapak/Ibu saya 

ustempel kan terimakasih. 

 
Hormat saya, 

 

 

 

 

 

NIM. 

 
NB: 

1. Semua rencana judul yang diajukan harus dilengkapi dengan latar belakang dan hasil 

penelitian terdahulu dengan masalah yang terkait dengan judul yang diajukan. 

2. Surat ini dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan diatas kertas tanpa materai 
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LAMPIRAN 1: Contoh Halaman COVER JUDUL USULAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 
HUBUNGAN MOTIVASI BERPRESTASI 

DENGAN KEPERCAYAAN DIRI 

PADA REMAJA YANG TINGGAL 

DI PANTI ASUHAN KELURAHAN SEI AGUL MEDAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usulan Penelitian 

Oleh : 

HOSVINI MAIKA SARI 

NIM : 130615003 

4 cm 

 
 
 

 

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI 

FAKULTAS FARMASI DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA 

2016 
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LAMPIRAN 2: Contoh Halaman COVER JUDUL SKRIPSI 

 

 

 

 

HUBUNGAN MOTIVASI BERPRESTASI 

DENGAN KEPERCAYAAN DIRI 

PADA REMAJA YANG TINGGAL 

DI PANTI ASUHAN KELURAHAN SEI AGUL MEDAN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
SKRIPSI 

 
Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat 

memperoleh derajat Sarjana Psikologi 

 

 
Oleh : 

HOSVINI MAIKA SARI 

NIM : 130615003 

3 cm 

 
 
 

 

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI 

FAKULTAS FARMASI DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA 

2016 
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LAMPIRAN 3 :CONTOH HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN USULAN 

PENELITIAN 
 

HUBUNGAN MOTIVASI BERPRESTASI 

DENGAN KEPERCAYAAN DIRI 

PADA REMAJA YANG TINGGAL 

DI PANTI ASUHAN KELURAHAN SEI AGUL 
 
 

Oleh : 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh dari agreeableness, attitude, 

subjective norm, perceived behavior control terhadap intense Organizational Citizenship 

Behaviour. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian sebanyak 79 orang.Pemilihan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive 

sampling yang dikenakan pada dosen dan karyawan di Universitas USM Indonesia. 

Pengumpulan datanya dengan menggunakan skala agreeableness, skala sikap, skala norma 

subjektif, control perilaku yang dipersepsikan, skala intense OCB.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa agreeableness, sikap, norma subjektif, control perilaku yang 

dipersepsikan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif yang signifikan 

terhadap intense OCB. Selanjutnya peneliti melakukan uji pada setiap variabel penelitian 

didapat (1) agreeableness memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intense 

OCB (2) sikap memiliki pengaruh yang positif terhadap intensi OCB (3) Norma subjektif 

memiliki pengaruh yang positif terhadap intense OCB (4) kontrol perilaku yang 

dipersepsikan memiliki pengaruh yang positif terhadap intensi OCB. 

 

Kata kunci :Agreeableness, Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, 

Intensi OCB 
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Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 14 orang 21,54% 

2 Wanita 51 orang 78,46% 
 Jumlah 65 orang 100% 
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