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KKAATTAA  PPEENNGGAANNTTAARR  

 

 

STT Adhi Wacana mengembangkan dan menjunjung tinggi 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Proses 

penelitian dan penulisan skripsi adalah salah satu wujud pelaksanaan 

Tridharma PT yang dikerjakan oleh mahasiswa dibawah bimbingan 

para dosen. Dalam pelaksanaannya memerlukan standard yang 

berkuaitas untuk menjamin proses penelitian dan penulisan sehingga 

menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, relevan, tepat guna, 

serta memiliki nilai inovasi. Untuk mewujudkannya diperlukan 

sebuah pedoman yang menjadi acuan bagi mahasiswa maupun bagi 

para dosen pembimbing.  

Atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi untuk program studi sarjana, telah selesai disusun. 

Buku ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas karya ilmiah/skripsi, 

yang dihasilkan. Selain itu juga untuk menjamin keseragaman, 

keserasian, keselarasan dan keterpaduan antara mahasiswa, dosen, 

dan seluruh unsur yang terkait dalam kegiatan penelitian dan 

penulisan skripsi.  

Buku ini akan memudahkan mahasiwa dalam menyusun 

skripsinya, dan juga memudahkan koordinasi dan pembimbingan 

yang dilakukan oleh para dosen pembimbing. Kehadiran buku ini 

diharapkan dapat menghantar seluruh mahasiswa untuk 

menghasilkan skripsi yang berkualitas untuk kemajuan dan 

penjaminan mutu pelaksanaan Tridharma PT di STT Adhi Wacana. 
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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 

 

 

1.1   Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah karya ilmiah yang berisi hasil penelitian 

secara menyeluruh disusun secara sistematis menurut metode 

penulisan ilmiah. Skripsi ditulis oleh mahasiswa yang sedang 

mengambil program stratum satu, dan merupakan salah satu 

persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar sesuai 

dengan program studi yang diambilnya. Skripsi adalah tugas 

akademik, hal ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan 

mahasiswa dalam menuangkan gagasannya ke dalam sebuah 

karya ilmiah. Jumlah halaman isi utama untuk skripsi antara 

70-90 

STT Adhi Wacana menetapkan bahwa penulisan skripsi 

adalah wajib bagi setiap mahasiswa dalam setiap program 

studi yang diambil. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk 

menulis skripsi sesuai dengan program studi masing-masing, 

sebagai bentuk penguasaan dan penerapan terhadap seluruh 

mata kuliah yang telah diterimanya. Hal ini juga 

dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi utama 

mahasiswa, sehingga akan menjadi lulusan STT Adhi 
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Wacana yang berkualitas, sesuai dengan visi, misi, tujuan 

institusi dan prodi. 

 

1.2   Tujuan Penulisan Skripsi 

Bagi seluruh mahasiswa STT Adhi Wacana, penulisan 

skripsi memiliki tujuan yang bermakna dalam 

mengembangkan kemampuan dan kedalaman penguasaan 

ilmu sesuai dengan program studi yang diambil. Tujuan 

penulisan skripsi bagi mahasiswa dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Mengembangkan budaya akademis, yaitu  dalam 

melakukan penelitian untuk menghasilakan  karya ilmiah 

dengan menerapkan metode ilmiah secara benar. 

  

2. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan dalam 

melihat berbagai fenomena permasalahan serta mencari 

solusi atas berbagai persoalan yang ada. 

3. Meningkatkan kemampuan berfikir logis sistematis 

dalam diri mahasiswa, sehingga dapat menghasilkan 

karya ilmiah, untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

sesuai dengan program studi yang ditekuninya. 

4. Dari sisi akademik sebagai tugas akhir bagi mahasiswa 

untuk dapat menyelesaikan program studinya. 
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1.3  Prinsip dalam Penulisan Skripsi 

Berangkat dari tujuan di atas, maka setiap mahasiswa 

diwajibkan untuk menyelesaikan skripsinya dengan baik dan 

benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan yang 

diterapkan di lingkungan STT Adhi Wacana, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Prinsip Keaslian 

Skripsi adalah karya ilmiah yang harus lahir dari ide 

dan karya sendiri, bukan hasil karya orang lain. Prinsip 

ini harus dikembangkan secara sadar dan dalam 

kejujuran sebagai seorang mahasiswa teologi yang 

sekaligus adalah hamba Tuhan. Sebenarnya pada saat 

seorang mahasiswa melakukan penjiplakkan terhadap 

karya orang lain, dia bukan saja sedang tidak 

menghargai orang lain akan tetapi juga tidak 

menghargai diri sendiri.  

2. Prinsip Kesesuaian 

Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap mahasiswa 

yang sedang menuliskan skripsi harus memilih pokok 

bahasan yang sesuai dengan program studinya. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diri di akhir 

studinya. Mahasiswa harus mampu berfikir secara utuh 

dalam memahami sejumlah mata kuliah yang sudah 

diterima, memadukannya sehingga akan melahirkan 
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sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan program studi 

yang diambilnya. 

3. Prinsip Keahlian 

Skripsi akan membawa mahasiswa kepada kedalaman 

ilmu yang spesifik. Hal ini akan terjadi jika prinsip yang 

kedua di atas dilakukan dengan sebaik-baiknya. Skripsi 

yang sesuai dengan bidang ilmu yang diambil akan 

membawa mahasiswa memiliki keahlian dalam bidang 

ilmu tertentu. 

4. Prinsip Kegunaan 

Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah kegunaan, 

dimana skripsi yang dihasilkan harus bermanfaat dan 

memberikan kotribusi positif bagi kekayaan ilmu 

pengetahuan. Skripsi diarahkan kepada hasil yang ingin 

dicapai untuk memberikan sumbangan teori, solusi, 

yang dapat diterapkan dalam bidang teologi, pendidikan 

Kristen baik di gereja, sekolah, maupun bagi 

masyarakat secara luas.  

5. Prinsip Alkitabiah 

Prinsip ini boleh jadi hanya ada dan diterapkan secara 

tegas di STT STT Adhi Wacana, yang mengembangkan 

teologi Back to Jesus Teaching. Prinsip ini tidak 

bermaksud untuk mengesampingkan prinsip-prinsip 

ilmiah, akan tetapi justru menjunjung tinggi prinsip 
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ilmiah yang didasari oleh kebenaran Firman Tuhan. 

Sebaik apapun teori jika bertentangan dengan prinsip 

Alkitabiah tidak akan pernah bermanfaat bagi gereja, 

pendidikan Kristen, dan jemaat serta masyarakat pada 

umumnya. Kebenaran Alkitab harus dijadikan landasan 

berpijak, dan dasar dalam penyusunan skripsi. 

 

1.4   Persyaratan dalam menulis skripsi 

STT Adhi Wacana memberlakukan ketentuan-ketentuan 

bagi setiap mahasiswa yang akan memulai penelitian dan 

menulis skripsi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin 

mutu bagi lulusan STT Adhi Wacana. Adapun ketetuan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 

140 SKS pada saat akan menulis skripsi dan sudah 

mencapai 154 pada saat mahasiswa akan mengikuti 

ujian skripsi 

2. IP Komulatif sekurang-kurangnya 2,6 

3. Pencapaian nilai setiap mata kuliah harus memenuhi 

ketentuan yang sudah ditetapkan. 

4. Ditetapkan sebagai mahasiswa yang aktif kuliah dan 

tidak sedang cuti kuliah atau sedang dalam masa 

scorsing akademik. 
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5. Memiliki kesiapan, kesungguhan dan kesanggupan 

untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan 

tanggungjawab. 

6. Menunjukkan kerangka dasar skripsi kepada Ketua 

Program Studi, dan menyusun proposal skripsi. 

 

1. 5   Prosedur Penulisan Skripsi 

STT Adhi Wacana menyusun prosedur atau tahapan 

rencana kerja penulisan skripsi ke dalam empat bagian, yaitu 

tahap perencanaan, tahap seminar proposal skripsi, tahap 

pembimbingan, tahap sidang skripsi. 

 

1.5.1  Tahap perencanaan 

Dalam tahap ini setiap mahasiswa mencari dan 

menemukan masalah penelitian menentukan judul, memilih 

fokus penelitian, merumuskan permasalahan  yang akan 

menjadi bahasan dalam skripsi yang akan disusunnya. Dalam 

memilih judul dan masalah penelitian, mahasiswa dapat 

menentukannya sendiri, atau ditentukan oleh STT Adhi 

Wacana, serta dapat juga Prodi membuat daftar judul 

penelitian, dan setiap mahasiswa memilih sendiri dari daftar 

tersebut.  

Setelah itu setiap mahasiswa akan melakukan studi awal, 

menginventaris literatur yang tersedia, melakukan 
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pengamatan dan observasi untuk mengetahui dengan jelas 

masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Dalam menentukan 

judul setiap mahasiswa perlu dengan cermat 

memperhitungkan kemampuan intelektualnya, waktu, 

ketersediaan dana, sumber-sumber, serta kesiapan dukungan 

dosen pembimbing. 

 

1.5.2  Tahap seminar proposal 

Pada tahap ini mahasiswa membuat proposal skripsi 

yang berisi Pendahuluan, Landasan Teori, dan Metodologi 

Penelitian. Untuk skripsi yang isinya merupakan telaah 

kepustakaan wajib mencantumkan garis besar isi skripsi 

sebagai persiapan awal yang menunjukkan kesiapan dan 

kesanggupan mahasiswa menyelesaikan judul skripsi yang 

dipilihnya.  

STT Adhi Wacana akan menyelenggarakan Seminar 

Proposal Skripsi, dengan prosedur pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Setiap mahasiswa mengumpulkan proposal skripsinya 

sebanyak rangkap 3 (tiga), paling lambat 3 hari dari 

pelaksanaan seminar yang sudah ditetapkan 

2. Tim penguji ditetapkan oleh STT Adhi Wacana, yang 

terdiri dari 3 (tiga) orang dosen dimana salah satu 

diantaranya menjadi ketua dalam ujian tersebut. Selain 
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tiga orang dosen juga ada satu notulen yang mencatat 

dan mengarsipkan jalannya seminar proposal. 

3. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan ini dengan 

mentaati peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan. 

4. Setiap mahasiswa yang judul skripsinya disetujui oleh 

dosen penguji dinyatakan lulus dalam seminar proposal 

ini dan diperkenankan untuk melanjutkan penelitian dan 

penulisan skripsi sampai dengan selesai. 

5. Setiap mahasiswa yang judul skripsinya tidak disetujui, 

atau dalam seminar tersebut dinyatakan tidak memiliki 

kompetensi untuk menyelesaikan judul tersebut, akan 

diberikan kesempatan satu kali lagi pada seminar 

proposal berikutnya, dengan membuat proposal skripsi 

yang baru (atau merevisi proposal sebelumnya). 

6. Setiap mahasiswa yang sudah mendapat persetujuan dari 

dosen penguji seminar proposal, tidak diperkenankan 

mengganti lokasi tempat penelitian, bila bermaksud 

untuk mengganti diwajibkan untuk mengikuti seminar 

proposal kembali. 

7. Seminar proposal susulan dilaksanakan paling lambat 

satu bulan setelah pelaksanaan seminar proposal 

pertama, dengan dosen penguji yang sama. 
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8. Setiap mahasiswa yang bermaksud untuk mengikuti 

seminar proposal susulan hanya diberi kesempatan satu 

kali saja. 

 

1.5.3  Tahap pembimbingan 

Pada tahap ini mahasiswa mendapat bimbingan dalam 

melaksanakan penelitian, penulisan dan pengetikan skripsi 

sampai dengan selesai, dan siap untuk diuji. Pembimbingan 

Skripsi dilakukan oleh dua orang dosen, yaitu dosen 

pembimbing I (utama) dan pembimbing II. Dosen 

pembimbing I adalah dosen tetap STT Adhi Wacana yang 

memiliki keahlian dalam melakukan bimbingan sesuai 

dengan pokok permasalahan skripsi yang dipilih oleh 

mahasiswa. Dosen pembimbing II adalah dosen yang 

membantu mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi terutama 

masalah teknis penulisan.  

Tugas Pembimbing I (Utama) dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Membantu mahasiswa dalam menentukan fokus 

penelitian, dan rumusan permasalahan serta kerangka 

keseluruhan isi skripsi. 

2. Memberikan bimbingan dalam pemilihan literatur serta 

sumber-sumber keilmuan lainnya yang relevan dengan 

pokok permasalahan skripsi. 
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3. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan penelitian, 

menentukan metode penelitian, rancanagan penelitian, 

menetapkan instrument penelitian yang digunakan, serta 

memberikan arahan selama pengumpulan data. 

4. Memberikan arahan dan bimbingan dalam penjabaran 

isi skripsi isi skripsi. 

5. Memberikan bimbingan dan arahan sebelum ujian 

skripsi. 

6. Menyetujui dan menandatangani skripsi untuk diuji 

dalam ujian akhir skripsi 

7. Mendampingi mahasiswa saat sedang mengikuti ujian 

skripsi. 

8. Membantu apabila ada perbaikan setelah pelaksanaan 

ujian skripsi. 

9. Menyutujui dan menandatangani skripsi yang sudah 

lulus dari ujian skripsi dan dicetak untuk dokumentasi 

institusi, pribadi dan pihak-pihak lainnya. 

 

Tugas Pembimbing II dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Bersama Pembimbing I menentukan kerangka dasar isi 

skripsi secara keseluruhan. 

2. Membimbing mahasiswa dan membantu membuat 

jadwal penelitian sampai dengan penulisan skripsi, agar 
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skripsi dapat selesai seuai dengan jadwal yang 

ditetapkan. 

3. Memberikan bimbingan penggunaan literature, dan 

cara-cara dalam merujuk literature dalam isi skripsi. 

4. Membaca seluruh isi skripsi, dan memberi koreksi pada 

pengetikan, tata bahasa, cara penulisan, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

5. Memeriksa kelengkapan isi skripsi dan mengoreksi isi 

skripsi sebelum dilakukan penjilidan untuk ujian. 

6. Menyetujui dan menandatangani skripsi untuk diuji 

dalam ujian skripsi. 

7. Mengoreksi dan memeriksa kelengkapan skripsi setelah 

ujian dan memberi persetujuan dengan menandatangani 

skripsi untuk dilakukan pencetaakan. 

 

1.5.4  Tahap sidang skripsi 

Sidang skripsi adalah ujian skripsi yang dilaksanakan 

secara lisan/verbal dalam bentuk presentasi. Ujian skripsi 

wajib diikuti oleh setiap mahasiswa untuk menentukan 

kelulusannya dalam tugas akhir program studi. Hal ini 

bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pembuatan 

skripsi yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Dalam 

pelaksanaan ujian skripsi ini ada beberapa hal yang harus di 

perhatikan antara lain sebagai berikut: 
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1.  Persyaratan mengikuti sidang skripsi : 

a) Mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, yaitu 

dosen pembimbing I dan II sudah menandatangani 

skripsi mahasiswa yang akan ikut ujian. 

b) Telah menyerahkan hard copy skripsi sebanyak 4 

(empat) exp. dengan jilid biasa (cover buffalo) 

c) Telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pada 

bagian admin umum dan keuangan. 

d) Bebas dari administrasi perpustakaan STT Adhi 

Wacana, termasuk tanda terima persembahan tiga judul 

buku.  

e) Memiliki kesiapan dan kesungguhan untuk mengikuti 

sidang skripsi 

3.  Tata tertib pelaksanaan sidang skripsi : 

a) Mahasiswa harus hadir paling lambat 15 menit sebelum 

sidang dilaksanakan. 

b) Setiap mahasiswa laki-laki wajib memakai seragam 

almamater, berdasi, celana warna hitam, bersepatu. 

c) Setiap mahasiswa wanita memakai seragam alamater 

blus warna polos terang, memakai rok panjang, 

bersepatu, tidak diperkenankan memakai sepatu sandal. 

d) Menjaga ketertiban, dan kemanan selama sidang 

berlangsung 
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e) Mempersiapkan seluruh sarana yang dibutuhkan dalam 

mengikuti sidang skripsi, dan memastikan semua dalam 

kondisi yang baik. 

f) Setiap mahasiswa memasuki ruangan sidang sesuai 

dengan urutan nama yang sudah ditetapkan. 

g) Wajib menjaga sopan santun selama mengikuti sidang, 

termasuk pada saat menjawab pertanyaan dari tim 

penguji. 

4.  Tata Cara Pelaksanaan Sidang Skripsi : 

a) Pelaksanaan sidang telah mendapat persetujuan dari 

ketua STT Adhi Wacana  

b) Sidang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditetapkan. 

c) STT Adhi Wacana menetapkan tim penguji yang terdiri 

dari 3 (tiga) orang, yang berasal dari dosen tetap/tidak 

tetap atau seorang pakar dalam bidang ilmu tertentu 

yang relevan.  

d) STT Adhi Wacana menetapkan sekretaris sidang skripsi 

yang bertugas untuk mempersiapkan seluruh 

administrasi dalam sidang skripsi, mencatat jalannya 

sidang, dan membuat berita acara pelaksanaan sidang 

skripsi.  

e) Sekretaris sidang skripsi sebelum pelaksanaan sidang 

telah membagikan skripsi kepada masing-masing dosen 
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penguji, selanjutnya dalam pelaksanaanya menyiapkan 

daftar nama urutan mahasiswa peserta sidang, absensi 

mahasiswa, absensi dosen penguji, form penilaian oleh 

dosen penguji dan dosen pembimbing I 

f) Pelaksanaan sidang skripsi diawali dengan ibadah 

singkat bersama seluruh mahasiswa, dosen 

pembimbing, dan dosen penguji, beserta seluruh unsur 

pelaksana. 

g) Setelah ibadah disampaikan pengarahan umum oleh 

ketua tim penguji 

h) Sidang skripsi untuk setiap mahasiswa dilaksanakan 

selama maksimal 90 menit, yang terdiri dari maksimal 

15 menit presentasi oleh mahasiswa, dan maksimal 60 

menit tanya jawab oleh dosen penguji, serta 15 menit 

sidang tertutup tanpa kehadiran mahasiswa 

i) Tim penguji memberikan pertanyaan secara bergantian. 

j) Bila diperlukan dosen pembimbing bisa memberikan 

penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh tim 

penguji kepada mahasiswa. 

5.  Tata Cara Penilaian dalam Sidang Skripsi 

a) Penilaian skripsi dilakukan oleh 3 (tiga) dosen penguji 

dan oleh dosen pembimbing I (utama). Jadi ada 4 

(empat) nilai untuk setiap skripsi. 
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b) Nilai akhir adalah jumlah nominal keempat nilai yaitu 

dari 3 (tiga) dosen penguji dan Dosen Pembimbing I, 

dibagi 4 (empat). 

c) Penilaian ditetapkan dalam angka dan huruf menurut 

ketentuan sebagai berikut : 

86-100  A 4 

80-85  B+ 3,5 

75-79  B 3 

69-74  C+ 2,5 

60-68  C 2 

51-59  D+ 1,5 

51-59  D 1 

…< 40  E 0 

d) Perbedaan nilai dari pemberi nilai tidak boleh lebih dari 

20 (dua puluh) point. 

e) Apabila terjadi perbedaan nilai antara satu penguji 

dengan penguji lain lebih dari 20 (dua puluh) point, 

maka diadakan musyawarah untuk mufakat.  

f) Apabila tidak terjadi mufakat, maka skripsi peserta 

harus diserahkan kepada seorang ahli untuk dibaca, dan 

nilai akhir dari pembaca tersebut merupakan nilai akhir 

untuk menetapkan lulus tidaknya mahasiswa yang 

bersangkutan. 

g) Kriteria penilaian oleh tim penguji meliputi : 
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- Presentasi Mahasiswa 

- Latar Belakang dan Masalah Penelitian 

- Kecukupan Kajian Teori 

- Metode Penelitian 

- Pembahasan Hasil Penelitian 

- Temuan dan Kesimpulan penelitian 

- Kemampuan menjawab pertanyaan dosen Penguji 

h) Kriteria Penilaian dari dosen Pembimbing I meliputi : 

- Latar Belakang dan Masalah Penelitian 

- Kecukupan Kajian Teori 

- Metode Penelitian 

- Pembahasan Hasil Penelitian 

- Temuan dan Kesimpulan penelitian 

- Aktualisasi/relevansi 

- Bahasa dan teknik penulisan skripsi 

- Usaha mahasiswa selama pembimbingan 

i) Setelah selesai kegiatan sidang skripsi langsung 

diadakan yudisium untuk menentukan kelulusan dan 

nilai akhir yang dicapai oleh mahasiswa. 

6.  Kriteria Kelulusan dalam Sidang Skripsi 

a) Mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak ditentukan dari 

perolehan nilai akhir dari dosen penguji dan dosen 

pembimbing, menurut ketentuan berikut ini: 

- Nilai diatas 75 dinyatakan lulus 
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- Nilai antara 60 – 74 dinyatakan lulus dengan 

perbaikan  

- Nilai 50 – 59 belum lulus dan harus mengikuti 

sidang ulang 

- Nilai dibawah 50 dinyatakan tidak lulus, dan 

mengikuti mata kuliah skripsi 

b) Kriteria Kelulusan sidang skripsi adalah : 

- Lulus tanpa syarat 

- Lulus dengan syarat harus melakukan perbaikan 

skripsi dengan cara berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing dan sekretaris sidang. Perbaikan skripsi 

di kumpulkan paling lambat  1 (satu) bulan setelah 

pelaksanaan sidang skripsi.  

- Tidak lulus dan wajib mengikuti sidang ulang paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan sidang 

pertama, dengan dosen penguji yang sama. 

- Tidak lulus dan wajib mengikuti mata kuliah skripsi 

pada semester berikutnya. 

c) Ketentuan sidang ulang adalah sebagai berikut : 

- Sidang ulang dilaksanakan karena ada mahasiswa 

yang nilainya kurang 

- Sidang ulang dilaksanakan maksimal 2 (dua) bulan 

setelah pelaksanaan sidang pertama 
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- Sidang ulang dilaksanakan oleh tim penguji yang 

sama 

- Sidang ulang hanya dilakukan satu kali, bila 

mahasiswa yang mengikuti sidang ulang nilainya 

masih tetap kurang diwajibkan untuk mengikuti 

mata kuliah skripsi. 

- Mahasiswa yang melaksanakan sidang ulang 

dikenakan biaya administrasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

7.   Sanksi dalam penulisan skripsi 

a) Sanksi akademik dan administrasi diberikan kepada 

mahasiswa yang terbukti melakukan penjiplakkan 

(plagiarism) terhadap karya skripsi orang lain secara 

utuh, berupa pembatalan skripsi, atau sampai dengan 

pencabutan statusnya sebagai mahasiswa. Dan apabila 

karena pertimbangan khusus dari bagian akademik, 

maka ketua STT dapat memberikan kesempatan sekali 

lagi untuk mengikuti mata kuliah skripsi kembali, serta 

sanksi administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 

b) Apabila skripsi hasil penjiplakan tersebut diketahui 

setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka hasil 

ujian dan kelulusan dibatalkan, dan dikenakan sanksi 

akademik berupa pencabutan gelar, dan atau kepada 
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yang bersangkutan diwajibkan untuk memenuhi tugas 

akademik yang akan diatur kemudian. 

c) Sanksi akademik dan administrasi diberikan kepada 

mahasiswa yang terbukti pada saat proses penyelesaian 

skripsi melanggar tata tertib STT Adhi Wacana dan 

mendapat scorsing sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Dalam hal ini yang berhubungan dengan 

pelanggaran moral dan mencemarkan nama baik STT 

dan Gereja maka kepada mahasiswa tidak diijinkan 

mengikuti ujian skripsi. 

d) Sanksi administrasi diberikan kepada mahasiswa yang 

terlambat dalam mengumpulkan perbaikan skripsi lebih 

dari satu bulan, berupa pembayaran biaya administrasi 

sebesar Rp 1.000.000,00 
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BBAABB  IIII  

SSIISSTTEEMMAATTIIKKAA  SSKKRRIIPPSSII  

 

 

3.1  Susunan  

Skripsi tersusun atas 3 bagian penting, yang tediri dari 

bagian awal (prelimenaris), bagian inti (Teks) dan bagian 

referensi (reference matter atau back matter). 

1. Bagian Awal (prelimenaris) terdiri dari : 

- halaman judul 

- halaman pengesahan (approval sheets) 

- abstraksi 

- kata pengantar 

- daftar isi 

- daftar tabel (bila ada) 

- daftar ilustrasi; gambar, diagram grafik dll. (bila ada) 

- daftar lampiran (bila ada) 

2. Bagian Inti (text) terdiri dari : 

- Pendahuluan (satu bab) 

- Laporan studi dan pembahasan (tidak boleh lebih dari 

3 bab) 

- Kesimpulan dan saran (satu bab) 

3. Bagian Referensi (Reference matter) terdiri dari : 
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- Daftar pustaka 

- Lampiran-lampiran (bila ada) 

- Indeks istilah 

- Surat dari lokasi penelitian bahwa yang bersangkutan 

benar-benar mengadakan penelitian (khsus untuk yang 

penelitian lapangan). 

- Curiculum vitae 

 

3.2  Penjelasan dan Penerapan Bagian Awal 

Pada bagian ini akan dijelaskan ketentuan-ketentuan 

pembuatan skripsi pada bagian awal. Untuk memperjelas 

setiap mahasiswa dapat melihat contoh bagian ini yang 

terdapat pada lampiran. 

 

3.2.1  Halaman judul 

Dalam halaman judul skripsi yang sudah jadi dicetak 

hard cover, secara berurutan memuat tulisan sebagai 

berikut :  

- Judul Utama Skripsi diketik dengan huruf kapital semua,  

- Bila ada sub judul skripsi diketik huruf pertama setiap 

kata adalah huruf capital kecuali kata sambung. 

- Logo STT Adhi Wacana 

- Tulisan : Skripsi dengan huruf capital semua 
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- Nama Mahasiswa dan NIM/NIKA 

- Program Studi yang diambil dan Sekolah Tinggi Teologi 

Adhi Wacana 

- Tempat dan waktu penyelesaian skripsi 

- Dalam pegetikan halaman judul dan sampul perlu 

diperhatikan keserasian, kerapian dan simetrisnya. 

Warna sampul hard cover diseragamkan untuk setiap 

program studi. Prodi S1 Teologi Hitam, Prodi S1 

Pendidikan Agama Kristen Biru Tua. Tulisan di cover luar 

huruf warna emas (gold) 

 

Dalam halaman judul pada lembaran ke dua yang bukan 

hard cover 

- Judul Utama Skripsi diketik dengan huruf kapital semua,  

- Bila ada sub judul skripsi diketik huruf pertama setiap 

kata adalah huruf capital kecuali kata sambung. 

- Logo STT Adhi Wacana 

- Tulisan : Skripsi dengan huruf capital semua 

- Pada cover dalam dibawah tulisan skripsi dituliskan 

pengajuan jenjang pendidikan yang di capai  

- Nama Mahasiswa dan NIM/NIKA 

- Program Studi yang diambil dan Sekolah Tinggi Teologi 

Adhi Wacana 
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- Tempat dan waktu penyelesaian skripsi 

- Dalam pegetikan halaman judul dan sampul perlu 

diperhatikan keserasian, kerapian dan simetrisnya.  

 

Dalam memilih judul harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Judul adalah ungkapan tersingkat dari muatan skripsi 

dan harus berisi kata kunci atau istilah yang 

memberikan deskripsi yang jelas dari sifat dan bentuk 

penelitian yang dibuat. 

2. Bagi para pembaca judul merupakan janji yang harus 

dipenuhi oleh penulis, sedangkan bagi penulis judul 

merupakan cermin untuk melihat apakah rencana 

penulisan telah diwujudkan. Judul tidak boleh terlalu 

panjang atau terlalu pendek, terlalu luas atau terlalu 

sempit. 

3. Judul harus merupakan kalimat statement dan bukan 

suatu pertanyaan. Konsep judul harus utuh dan lengkap 

sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. 

4. Judul harus menggunakan kata-kata yang lugas, tepat, 

bersifat netral. Kata-kata yang digunakan dalam judul 

tidak boleh bersifat puistis, provokatif dan bombastis. 
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5. Judul tidak boleh diawali dengan ungkapan-ungkapan 

yang tidak relevan dan mengandung generalisasi yang 

kabur seperti : 

-.   “sebuah studi ilmiah…….” 

-.  “suatu penelitian mengenai….” 

-.  “sedikit sumbangan mengenai…” 

-. “ satu-dua aspek tentang….” 

-.  “beberapa kritik terhadap…..” dsb. 

6. Judul harus tersusun secara logis dengan menempatkan 

istilah atau kata-kata pada komposisi yang benar. 

 

3.2.2  Halaman pengesahan 

Halaman Pengesahan terdiri dari tiga bagian, masing-

masing dalam lembaran yang terpisah : 

1. Halaman Pengesahan dari dosen pembimbing, dengan 

formulasi kalimat sebagai berikut : 

Dosen Pembimbing telah menerima hasil penelitian 

yang berjudul ……….. yang telah disiapkan dan 

diserahkan oleh ………. Untuk memenuhi sebagian dari 

persyaratan guna mencapai gelar Sarjana ……. Dari 

Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya. 

2. Halaman Pengesahan dari Dosen Penguji, dengan 

formulasi kalimat sebagai berikut : 
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Tim Dosen Penguji telah menerima hasil pengkajian / 

penelitian berjudul …… yang telah disiapkan, diserahkan 

dan dipertahankan oleh  ….. untuk memenuhi sebagian 

persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana …….. dari 

Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya. 

3. Halaman Pengesahan dari Lembaga Pendidikan, dengan 

formulasi sebagai berikut : 

Setelah memeriksa dan meneliti secara seksama serta 

mengetahui seluruh proses penelitian dan cara 

penyusunan skripsi yang dilakukan oleh ……… yang 

berjudul……. Maka dengan ini dinyatakan bahwa skripsi 

ini diterima dan disahkan sebagai bagian dari 

persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana ……. dari 

Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya. 

 

3.2.3  Abstraksi 

Abstraksi adalah gambaran secara ringkas dari 

keseluruhan isi skripsi. Beberapa ketentuan dalam 

pembuatan abstraksi adalah sebagai berikut: 

1. Bagian ini diberi judul ABSTRAKS huruf kapital semua 

berada di tengah bidang pengetikan dan dicetak tebal 

(bold) 

2. Abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. 
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3. Isinya diketik satu spasi, dengan panjang halaman 

minimal 700 kata dan  maksimal 2 halaman. 

4. Pada bagian atas kanan ditulis nama : Sekolah Tinggi 

Teologi Adhi Wacana, dibawahnya nama program studi, 

dan dibawahnya lagi tahun penyusunan skripsi 

5. Pada baris pertama ditulis Nama Lengkap, NIM/NIKA, 

Judul Skripsi, pada baris selanjutnya ditulis jumlah 

halaman skripsi + halaman romawi kecil, jumlah tabel, 

jumlah gambar, jumlah lampiran. 

6. Selanjutnya Isi uraian abstrak, yang di dalamnya 

memuat masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan utama 

7. Pada bagian paling bawah dituliskan jumlah daftar 

pustaka yang diikuti dengan jumlah buku dan rentang 

tahun penerbitannya dari buku terlama dan buku 

terbaru. 

 

3.2.4  Kata pengatar 

Bagian ini diberi judul KATA PENGANTAR, berada pada 

tengah bidang ketikan ditulis dengan huruf kapital dan 

dicetak tebal (bold), tanpa tanda baca titik. Panjang kata 

pengantar hanya satu sampai dua halaman. Berisi 

pernyataan syukur dan pujian kepada Tuhan Yesus, terima 
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kasih kepada dosen pembimbing I dan II, Ketua STT, Ketua 

Prodi, dan sumber-sumber bantuan lainnya, baik dari materi 

bacaan, institusi, atau pribadi-pribadi yang telah membantu 

penulis dalam proses penulisan skripsi. Namun ada beberapa 

hal yang perlu diingat, yaitu : 

1. Ucapan terima kasih tidak perlu berlebihan kepada 

pribadi yang kenyataannya tidak memberikan jasa yang 

riil, dan tidak dibenarkan memakai kalimat dan 

perkataan yang muluk-muluk, sehingga terkesan kurang 

wajar. 

2. Tidak dibenarkan memasukkan ungkapan-ungkapan 

merendahkan diri disertai permohonan maaf karena 

karya tulisnya kurang sempurna dan lain-lain, karena 

karya tulis adalah tugas akademik. 

3. Halaman Moto bukanlah keharusan bahkan tidak 

dianjurkan, kecuali kalimat-kalimat motto tersebut 

benar-benar bersangkut paut dengan pokok bahasan 

skripsi. Oleh karena penulisan skripsi adalah tugas 

akademik yang harus dilaksanakan oleh setiap 

mahasiswa yang hendak mengakhiri program Stratum 

Satu (S1). 
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3.2.5  Halaman daftar isi 

Daftar isi adalah bagian yang memberikan deskripsi 

umum dan memberikan petunjuk secara menyeluruh 

mengenai isi tulisan. Beberapa ketentuan dalam membuat 

daftar isi adalah : 

1. Judul halaman ini adalah ‘DAFTAR ISI’, berada di tengah, 

cetak tebal. 

2. Dalam daftar isi yang dimasukkan adalah mulai dari 

Halaman judul Lembar Pengesahan, Kata Pengantar, 

Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Bab-bab beserta 

judul dan sub-sub bab, Daftar Pustaka, Indeks Istilah, 

Lampiran, Curiculum Vitae.  

3. Dalam setiap penulisan judul dalam daftar isi tidak 

diberikan tanda titik. 

4. Dalam pengetikan harus rapi penomoran pada daftar isi 

dan halaman harus sesuai dengan isi skripsi.  

5. Pengetikan pada daftar isi adalah spasi 1,5 

 

3.2.6  Daftar Tabel 

Dalam daftar tabel berisi tabel-tabel yang terdapat 

dalam bab utama isi skripsi. Ketentuan penulisannya adalah 

sebagai berikut : 
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1. Judul pada halaman ini adalah ‘DAFTAR TABEL’ di tulis 

dengan cetak tebal berada di tengah. 

2. Nomor tabel terdiri dari dua angka, diantara angka 

pertama dan kedua diberi titik. Angka pertama 

menunjukkan bab dimana tabel itu berada, dan angka 

ke dua adalah nomor urut tabel. Contoh, Tabel 3.7, 

berarti tabel tersebut berada pada bab III dan 

merupakan tabel dengan nomor urut 7. 

3. Judul tabel ditulis dengan jarak spasi 1, sedangkan antar 

judul tabel dibawahnya spasi 1,5.  Hal ini juga berlaku 

pada isi skripsi dimana tabel tersebut berada. 

 

3.2.7  Daftar gambar 

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam 

membuat daftar gambar adalah sebagai berikut : 

1. Halaman ini diawali dengan judul ‘DAFTAR GAMBAR’ 

dicetak tebal dan berada di tengah, yang termasuk 

dalam daftar ini adalah gambar dan grafik, flowcart, dan 

lain-lain. 

2. Cara pemberian nomor dan judul pada daftar gambar 

serta cara pengetikan di dalam daftar gambar mengikuti 

aturan seperti di halaman daftar tabel. 
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3.2.8  Daftar lampiran 

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam 

membuat daftar lampiran adalah sebagai berikut : 

1. Halaman ini diawali dengan judul ‘DAFTAR LAMPIRAN’ 

dicetak tebal dan berada di tengah, yang termasuk 

dalam daftar ini adalah gambar dan grafik, flowcart, dan 

lain-lain. 

2. Cara pemberian nomor dan judul pada daftar lampiran 

serta cara pengetikannya mengikuti aturan seperti di 

halaman daftar tabel. 

3.3  Bagian Inti 

Bagian Inti (text) adalah isi dari skripsi yang kita kerjakan 

terdiri dari : 

1. Pendahuluan (satu bab) 

2. Laporan studi dan pembahasan (tidak boleh lebih dari 3 

bab) 

3. Kesimpulan dan saran (satu bab) 

Untuk pegembangan bagian inti ini, masing-masing 

judul skirpsi memiliki bagian yang berbeda-beda ditentukan 

oleh jenis penelitian, dan metode penelitian yang dipakai 

untuk menyelesaikan skripsinya. Selain itu masing-masing 

program studi memiliki kekhususan dalam pemilihan pokok 

bahasan sehingga memiliki susunan skripsi yang khusus.  
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3.3.1  Skripsi Penelitian kuantitatif 

Skripsi penelitian kuantitatif adalah skripsi yang dalam 

penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, 

menggunakan analisis statistik dalam pengolahan data, yang 

didapat dari angket atau kuisioner tertutup. Penelitian 

kuantitatif melibatkan perhitungan data statistika, dengan 

menggunakan alat bantu aplikasi computer yaitu IBM SPSS 

for Windows. 

Pada dasarnya kerangka atau format dasar Skripsi 

dengan menggunakan penelitian Kuantitatif adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Rumusan Masalah 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.7 Sistematika Penulisan  

BAB II KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi konseptual sesuai dengan Variabel 

Penelitiannya 
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2.2 Deskripsi konseptual sesuai dengan Variabel 

Penelitiannya 

2.3 ….dst (sesuai dengan jumlah variabelnya) 

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan 

2.5 Pengajuan Hipotesis Penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

3.2 Deskripsi Prosedur Penelitian 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

Penelitian 

3.4.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.7 Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Responden Penelitian 

4.2  Pengujian Persaratan Analisis Data 

4.2  Pengujian Hipotesis Penelitian 

4.3  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4  Implikasi Penelitian 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

3.3.2  Skripsi Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif merupakan skripsi yang 

menggunakan paradigma postpositivisme, dimana data tidak 

berbentuk angka dan statistika, namun pemaparan deskripsi. 

Penelitian Kualitatif memiliki ragam yang bermacam-macam 

namun dalam teknik analisis datanya memiliki bentuk yang 

tidak jauh berbeda. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Fokus Penelitian  

1.3 Rumusan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB II KAJIAN TEORI 

2.1 Sub Fokus 1 

2.2 Sub Fokus 2 

2.3 Sub Fokus 3 
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2.4 Dst. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

3.2  Deskripsi Prosedur Penelitian 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.4  Sumber Data 

3.5  Instrumen Penelitian  

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

3.7  Teknik Analisis Data  

3.8  Pemeriksaan Keabsahan Data  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Temuan Umum Penelitian 

4.2  Temuan Khusus Penelitian 

4.3  Pembahasan Temuan Hasil Penelitian 

4.4  Implikasi Penelitian  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

3.3.3 Skripsi Analisis Eksegetis 

Sistematika ini dipakai untuk jenis penelitian teologi 

eksegetis, atau analis hermeneutic adalah skripsi yang 

melakukan studi kata, teks, dari ayat Firman Tuhan. 
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Tujuannya adalah memperoleh teori atau kebenaran dari 

dalam teks Alkitab setelah melakukan studi dari bahasa asli 

Alkitab. Sistematika skripsi yang menggunakan metode 

eksegese atau hermeneutik adalah adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Metode Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN UMUM 

2.1 Pokok Bahasan 1 (Kajian teori sesuai dengan pokok 

bahasan 

2.2  Pokok Bahasan 2 (Kajian teori sesuai dengan 

pokok bahasan 

2.3 Dst… 

BAB III EKSEGESIS  

3.1 Latar Belakang Kitab  

3.2 Konteks Teks 

3.4 Struktur Teks 

3.5 Exegese Teks  

3.6 Penafsiran 
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3.7 Rangkuman 

BAB IV PENERAPAN   

4.1 Penerapan Teori  

4.2 Penerapan Praktis 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

Apabila penelitian eksegetis disertai dengan 

penerapannya dalam kehidupan jemaat, maka metode 

penelitian yang dipakai adalah hermeneutik atau eksegetis 

dan kualitatif. Adapun garis besar skripsinya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Fokus Penelitian  

1.3 Rumusan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB II TINJAUAN TEORI (Analisis Eksegetis) 
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2.1 Latar Belakang Kitab  

2.2 Konteks Teks 

2.3 Struktur Teks 

2.4 Exegese Teks 

2.5 Penafsiran 

2.6 Rangkuman 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

3.2 Deskripsi Prosedur Penelitian  

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.4  Sampel Sumber Data 

3.5  Instrumen Penelitian  

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

3.7  Teknik Analisis Data  

3.8  Pemeriksaan Keabsahan Data  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Temuan Umum Penelitian 

4.2  Temuan Khusus Penelitian 

4.3  Pembahasan Temuan Hasil Penelitian 

4.4  Implikasi Penelitian  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 
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3.3.3  Skripsi Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan yang dimaksudkan disini adalah 

penelitian tindakan kelas untuk Pendidikan Agama Kristen 

baik yang dilaksanakan di gereja maupun di sekolah. 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Fokus Penelitian  

1.3 Rumusan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB II TIJAUAN TEORI 

2.1  Konsep Model Tindakan 

2.3  Hasil Penelitian yang Relevan 

2.4  Kerangka Teoretis 

2.5  Hipotesis Tindakan 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Konsep Metode Penelitian Tindakan yang Digunakan 

3.2  Deskripsi Prosedur Penelitian 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.4  Sampel Sumber Data 

3.5  Instrumen Penelitian 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 
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3.7  Teknik Analisis Data  

3.8  Pemeriksaan Keabsahan Data  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Temuan Umum Penelitian 

4.2  Temuan Khusus Penelitian 

4.2.1 Proses Tindakan 

4.2.2 Hasil Tindakan 

4.3  Pembahasan Temuan Hasil Penelitian 

4.4  Implikasi Penelitian  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

3.4  Bagian Referensi  

Bagian referensi adalah bagian paling akhir dalam skripsi 

dan yang harus ada dalam bagian ini adalah daftar pustaka, 

indeks istilah, dan curriculum vitae.  

3.4.1  Daftar pustaka 

Berisi tentang suatu daftar terperinci dan sistematis 

tentang buku, artikel, majalah, atau surat kabar, jurnal, 

bulletin, terbitan berkala, hasil penelitian dan sebagainya 

yang telah ditelaah untuk menyusun skripsi. Jika daftar 
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pustaka hanya sedikit dapat ditulis jadi satu tanpa dibedakan 

jenis buku, majalah, ensiklopedi, dan lain-lain.  

Judul DAFTAR PUSTAKA diketik dibagian tengah cetak 

tebal tidak digaris bawah dan tidak diberi titik. Jarak antara 

judul dengan sumber pustaka pertama adalah empat spasi 

tunggal. Pengetikan dimulai dari batas kiri bidang 

pengetikan, dan apabila ada baris berikutnya maka baris 

kedua dan seterusnya diketik masuk lima ketukan 

(berbentuk paragraf gantung) dengan jarak spasi 1 (satu). 

Sumber pustaka berikutnya di diberi jarak 2 (dua) spasi. 

Setiap akhir tanda baca diberikan jarak satu ketuk, kecuali 

singkatan nama penulis setelah titik tidak diberi jarak. 

Penulisan daftar pustaka tidak diberi nomor, tetapi 

urutannya berdasarkan abjad mulai dari a, b, c, dan 

seterusnya, sesuai dengan nama penulis. Unsur-unsur yang 

perlu ditulis adalah: Nama penulis yang ditulis dengan dibalik 

yaitu marga/keluarga lebih dahulu diikuti dengan nama kecil, 

selanjutnya tahun penerbitan yaitu tahun penerbitan 

terakhir, Judul ditulis dengan cetak miring, tempat 

penerbitan: penerbit. 

Berikut akan diberikan contoh-contoh penulisan 

sumber pustaka dari berbagai sumber : 
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1. Buku dengan satu pengarang 

 

Theissen, John C. (1981). Pastoring the Smaller Church, 

Grand Rapids Michigan: Zondervan Publishing House. 

 

Soedarmo, R. (1986). Ikhtisar Dogmatika. Jakarta:BPK 

Gunung Mulia. 

 

Franklin, John Hope. (1985). George Washington Williams: A 

Biography. Chicago: University of Chicago Press.  

 

2. Buku dengan dua Pengarang 

 

Boland, B.J. dan P.S. Naipospos (2001). Tafsiran Injil Lukas. 

Jakarta: BPK Gunung Mulia. 

 

Houghton, Walter E., and G. Robert Strange (1959).  

Victorian Poetry and Poetics. Cambridge: Harvard 

University Press. 

 

Catatan: 

- Dalam penulisan buku oleh dua pengarang, nama 

pengarang pertama ditulis dengan dibalik, sementara 
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penulis kedua ditulis biasa seperti yang terdapat pada 

buku 

- Untuk buku berbahasa Indonesia antara nama pengarang 

yang satu dengan yang kedua di beri kata ‘dan’, 

sedangkan untuk buku berbahasa asing dipakai kata and. 

 

3. Buku dengan tiga pengarang 

 

DePoter, Mark Reardon, and Sarah Singer-Nourie (1999). 

Quantum Teaching: Orchestrating Student Success. 

Boston: Allyn and Bacon. 

 

Bromilley, G.W., J.I. Paker, V. Collins, M.B. Dainton (1990).  

Tafsiran Alkitab Masa kini I Kejadian-Ester. Jakarta: 

Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.  

 

Catatan: 

- Buku dengan jumlah pengarang lebih dari tiga Dalam 

penulisan buku oleh tiga pengarang, nama pengarang 

pertama ditulis dengan dibalik, sementara penulis kedua 

dan ketiga ditulis biasa seperti yang terdapat pada buku 

- Untuk buku berbahasa Indonesia antara nama pengarang 

yang satu dengan yang kedua di beri tanda (,) dan 
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dengan pengarang ketiga diberi kata ‘dan’, sedangkan 

untuk buku berbahasa asing dipakai kata and. 

 

4. Buku dengan lebih dari tiga pengarang 

 

Mussen, Paul Henry,dkk. (2005). Perkembangan dan 

Kepribadian Anak, Jakarta: Erlangga. 

 

Fenner, F. et al. (1988). Smallpox and Its Eradication. 

Geneva: World Health Organization. 

 

Catatan: 

- Dalam penulisan buku oleh lebih dari tiga pengarang, 

nama pengarang pertama ditulis dengan dibalik, 

sementara penulis yang lain tidak perlu ditulis. Sebagai 

gantinya di tulis dkk. dan untuk buku berbahasa asing 

dipakai et al. 

 

5. Buku tanpa dicantumkan nama pengarang 

 

_________ (1989). Penginjilan Kontekstual. Jakarta : TBRS. 
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_________ (2000). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 

Malang: Universitas Negeri Malang 

 

6. Institusi/lembaga sebagai pengarangnya 

 

Seminari Theologia Injili Indonesia (1990). Kepercayaan dan 

Kehidupan Kristen. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 

 

Badan Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan (2013). 

Timor Tengah Selatan dalam Angka 2013, SOE: BPS 

TTS. 

 

7. Buku dengan menyertakan nama editor 

 

Haves, William C. (nd). Most Ancient Egypt. Ed., Keith C. 

Seele, Chicago: Univ. of Chicago Press. 

 

8. Buku terjemahan 

 

Schult, D. (1991). Psikologi Pertumbuhan: Model-model 

Kepribadian yang Sehat. Yustinus, terj.  Jogjakarta: 

Kanisius. (asli: 1980) 
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Berkhof, Louis (1998). Teologi Sistematika 6, Yudha Thianto, 

terj. Jakarta: Reformed Injili Indonesia (asli:1949) 

 

9. Buku Referensi dari buku ber-seri penerbitannya 

 

Braidwood, Robert J., and Bruce Howe (1960). Prehistoric 

Investigations in Iraqi Kurdistan. Studies in Ancient 

Oriental Civilization, 31. Chicago: University of Chicago 

Press for the Oriental Institut. 

 

Hill, James N (1969) Broken K. Pueblo: Prehistorc Social 

Organization in the American Southwest. 

Anthropological Papers of the University of Arizona, 

No. 18. Tucson: University of Arizona Press. 

 

10. Referensi dari karya multi volume 

 

Tillich, Paul (1951-63). Systematic Theology. 3 vols. Chicago: 

University of Chicago Press. 

 

Ray, Gordon N., ed. (1959).  An Introduction to Literature. 

Vol. 2, The Nature of Drama, by Hubert Hefner. Boston: 

Houghton Mifflin. 
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11. Essay atau artikel dari sebuah buku 

 

Worm, Jean-Pierre (1971)  “The French Student Movement.” 

Dalam Student Activism, ed. Alexander De Conde, 72-

86. New York: Scribner. 

 

Tanya, Eli (2004). “Moralitas dan Pendidikan Agama Kristen: 

Implikasi Ilmu-ilmu Sosial untuk PAK” dalam Ajarlah 

Mereka Melakukan, ed. Andar Ismael. Jakarta: BPK 

Gunung Mulia. hlm. 69-78 

 

12. Artikel dari Jurnal 

 

Jackson, Richard (1979). “Running Down the Up-Escalator: 

Regional Inequality in Papua New Guinea.” Australian 

Geographer 14. hlm. 175-184. 

 

Johan, Dharmawan “Urea dan TSP di Indonesia dalam 

Permintaan Kuantitatif” Jurnal Argo Ekonomi. No. 2 (1982). 

hlm. 25. 
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13. Artikel dari majalah 

 

Lesmana, Fanny (1995).  “Gereja di Akhir Zaman,”  Bahana 

No. XXI tahun ke III. hlm. 34 

 

14. Artikel dari ensiklopedi 

 

_______ (1994) Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid 1 A-L, 

Jakarta: Yayasan Bina Kasih/OMF 

 

_______ Encyclopedia Britannica, 11th ed. S.V. “Blake, 

William,” by J.W. Comyns-Carr. 

 

15. Artikel dari surat kabar 

 

“Angkutan Koran dan Majalah ke Irja terlambat ”.   Berita,  

Pos Kupang,  16 Juli 1992, hlm 1 kol. 8 

Kontjaraningrat, “Kebudayaan Daerah, Kebudayaan Nasional 

dan Globaliasi”, Kompas, 17 Juli 1992, hlm., 4, kol. 1-2 

 “ Janji Perdamaian Partai Buruh Israel Mulai 

Mengecewakan”. Tajuk Rencana, Kompas  17 Juli 1992, 

hlm. 4, kol 1-3 
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16. Referensi dari Dokumen 

 

Biro Pusat Statistik Indonesia (1978), Profil Statsitik Anak dan 

Ibu Indonesia 997. Jakarta : Badan Pusat Statistik 

 

17. Sumber referensi dari Skripsi, tesis, disertasi 

Darmadi, Daud (2006) Rahasia Kerajaan Allah dalam 

Perumpamaan Seorang Penabur, (Suatu studi exegetis 

Matius 13:1-8), Skripsi. Jakarta: STT Paulus 

 

Rapar, Jan Hendrik (1985). The View of Man in the 

Philosophy of Pancasila, Disertasi. The International 

Univ. Fondation. 

 

18. Diktat/paper yang tidak diterbitkan 

 

Van Egen, Charles (1995). Issues in Mission Theology, 

MT795, Lecture Notes. Pasadena, CA: Fuller 

Theological Seminary, Scholl of World Mission. 

 

Darmadi, Daud (2012). Strategi Pembelajaran PAK, diktat. 

SOE: Sekolah Tinggi Teologi SOE 
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19. Wawancara 

 

Wawancara lengkap ditulis pada catatan lapangan, dan 

dilampirkan, sehingga dalam merujuk kepada hasil 

wawancara cukup ditulis: 

Bandingkan catatan penelitian lapangan No. 3 atau ditulis CL 

03 

Lihat catatan lapangan No. 3 

 

20. Referensi audio, audio visual 

 

Wiratno, Paulus (t.th). Making Life Better, Program 

radio. Denpasar: Radio Dian Mandiri  

 

21. Artikel dari internet 

 

Baker, Joanne C. And Richard W. Hunstead. “Revealing the 

Effects of Orientation in Composite Quasar Spectra.” 

Astrophysical Journal 452:L95-L98, 20 October 1995 

[journal on-line]. Available from 

http://www.aas.org/ApJ/v452n2/5309.html. internet. 

Diakses pada tanggal: 29 September 1995. 

 

http://www.aas.org/ApJ/v452n2/5309.html
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Roy U. “Pengukuran Variabel dalam Penelitian”, Jurnal Ilmu 

Pendidikan Online, Jilid 5 No. 4, 2005, dalam 

http.//www. Malang.ac.id. internet diakses tanggal 20 

Agustus 2011. 

 

Nurwanti, Indah. Perkembangan Agama dan Kebudayaan 

Hindu-Budha di India. [artikel on-line].  Dalam 

http://indah-

pembelajaransejarah.blogspot.com/2012/05/sejarah-

agama-hindu-budha.html. internet. Diakses pada 

tanggal: 10 Mei 2013. 

 

 

Catatan: 

Untuk berbagai sumber referensi yang memiliki data tidak 

lengkap cara memberi keterangannya atau singkatannya 

sama dengan aturan dalam pembuatan catatan kaki. 

 

 

 

 

 

 

http://indah-pembelajaransejarah.blogspot.com/2012/05/sejarah-agama-hindu-budha.html
http://indah-pembelajaransejarah.blogspot.com/2012/05/sejarah-agama-hindu-budha.html
http://indah-pembelajaransejarah.blogspot.com/2012/05/sejarah-agama-hindu-budha.html


Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

51 
 

3.4.2  Lampiran 

Lampiran adalah halaman khusus yang disediakan 

untuk memuat dokumen-dokumen pendukung skripsi. 

Dalam skripsi yang dapat dipakai sebagai lempiran misalnya 

adalah: 

1.  Catatan Lapangan 

2. Angket, instrument tes, hasil uji validitas dan rebilitas 

instrumen 

3. Dokumen pendukung isi skripsi yang ditemukan selama 

penelitian misalnya daftar hadir, daftar nilai, hasil 

penelitian 

4. Foto-foto lokasi atau kegiatan di tempat penelitian 

5. Surat Penelitian dari STT Adhi Wacana 

6. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari lokasi 

penelitian 

 

3.4.3  Indeks istilah 

Judul halaman ini adalah INDEKS ISTILAH di ketik huruf 

besar semua berada di tengah dengan cetak tebal. Dalam 

indeks ini memuat istilah-sitilah yang dipakai dalam skripsi 

dan kemudian diberikan definisi atau penjelasan sehingga 

tidak menimbulkan salah penafsiran. Istilah ini bisa berasal 

dari istilah khusus sesuai dengan topik skripsi, atau istilah 
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dari bahasa asing, serta istilah yang berasal dari bahasa 

daerah. Dalam hal ini penulis dituntut untuk memutuskan 

sendiri istilah mana yang perlu diberikan penjelasan dan 

dimasukkan dalam daftar indeks istilah. 

 

3.4.4  Curiculum vitae 

Judul halaman ini adalah CURRICULUM VITAE berada 

ditengah bidang pengetikan dan di cetak tebal. Berisi 

biodata atau daftar riwayat hidup, pelayanan dan 

pendidikan. Dalam CV ini hanya menuliskan informasi 

penting yang berhubungan dengan ompetensi akademik 

saja, sementara itu informasi yang tidak berhubungan 

dengan kompetensi akademik tidak perlu dituliskan. Format 

CV dapat dilihat pada lampiran dari buku pedoman ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

53 
 

BBAABB  IIIIII  

CCAARRAA  MMEERRUUJJUUKK  KKEEPPUUSSTTAAKKAAAANN  

 

 

Skripsi adalah karya ilmiah yang memerlukan dukungan 

pustaka, untuk mendukung validitas isi pernyataan yang 

ditulisnya. Untuk itu perlu diatur ketentuan-ketentuan 

sehubungan dengan rujukan pustaka ini. Pengutipan dalam 

skripsi dibedakan menjadi dua yaitu kutipan tidak langsung 

maupun kutipan langsung. Selain itu cara menulis rujukan 

pustaka ini juga ada dua cara yaitu catatan kaki (foot note) 

dan catatan perut (in note). Dalam penulisan skripsi, 

mahasiswa bisa memakai salah satu cara, yaitu memakai 

catatan kaki atau catatan perut. 

 

4.1  Catatan Kaki (Foot Note) 

Catatan kaki dalam penulisan skripsi memiliki fungsi 

sebagai catatan tambahan untuk memberikan penjelasan. 

Contohnya seperti catatan kaki yang pertama1. Ketentuan 

penulisan catatan kaki adalah sebagai berikut : 

                                                           
1 Istilah “Eklusivisme” yang dimaksudkan oleh penulis, bukanlah dalam 

pengertian sebagai sikap eksklusif/tertutup secara misiologis terhadap semua 
orang dari pelbagai latar belakang suku, bangsa, agama, dll, melainkan sikap 
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1. Footnote harus mencantumkan sumber kutipan : Nama 

pengarang, judul buku diketik dengan cetak miring, (kota: 

penerbit, tahun terbit), nomor halaman yang disingkat 

dengan hlm (atau tidak mencantumkan hlm.). Untuk 

buku berbahasa asing digunakan singkatan p. (dari kata 

page). Bila kutipan lebih dari satu halaman untuk buku 

berbahasa asing digunakan singkatan pp. Lihat contoh 

yang kedua2 

2.  Nama pengarang diketik sesuai dengan yang terdapat 

pada sampul buku (tanpa mencantumkan gelar). Untuk 

buku yang ditulis oleh dua sampai tiga orang pengarang, 

semua nama harus disebutkan dengan menggunakan 

nama sesuai yang tercantum pada buku tersebut. Lihat 

contoh yang ketiga.3 Apabila buku ditulis oleh lebih dari 

tiga orang, cukup menyebutkan nama pengarang dalam 

urutan pertama dan sebagai pengganti nama-nama 

pengarang yang lain cukup dibubuhkan : et al atau dkk. 

(dengan kawan-kawan). Lihat contoh yang keempat.4 Jika 

buku tersebut disertai dengan nama editor diberi 

                                                                                                                                                               

tertutup secara soteriologis dan kristologis, bahwa Yesus adalah penyataan yang 
final, kebenaran Allah yang absolute, … 

2 J. Verkuyl, Khotbah di Bukit, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2002), 10 
3 DePoter, Mark Reardon, and Sarah Singer-Nourie, Quantum Teaching: 

Orchestrating Student Success. (Boston: Allyn and Bacon, 1999), p.13 
4 Paul Henry Mussen, dkk., Perkembangan dan Kepribadian Anak, (Jakarta: 

Erlangga, 2005), 79 
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tambahan singkatan Ed.5 Buku yang di terjemahkan 

dapat ditulis seperti contoh.6 

3. Penulisan catatan kaki yang berasal dari Jurnal dapat 

dilihat pada contoh.7 

4. Penulisan catatan kaki yang berasal dari Majalah dapat 

dilihat pada contoh.8 

5. Penulisan catatan kaki yang berasal dari Surat kabar 

dapat dilihat pada contoh.9 

6. Penulisan catatan kaki dari kamus atau ensiklopedi ditulis 

seperti buku biasa. 

7. Penulisan catatan kaki dari dokumen atau sejenisnya.10 

8. Skripsi, Tesis dan Desertasi juga dapat dipakai sebagai 

rujukan kepustakaan, untuk itu cara penulisan catatan 

kaki adalah seperti contoh.11 

                                                           
5 William C. Haves, Most Ancient Egypt, Ed., Keith C. Seele, (Chicago: Univ. 

of Chicago Press, nd.) p.5 
6 D. Schult, Psikologi Pertumbuhan: Model-model Kepribadian yang Sehat, 

Terj.: Yustinus, (Jogjakarta: Kanisius, 1991), 13 
7 I Johan Dharmawan, “Urea dan TSP di Indonesia dalam Analisis 

Permintaan Kuantitatif.”  Jurnal Argo Ekonomi, No. 2 (1982), 25 
8 Fengky Maukar, “Kebangkitan Yesus tidak terbantahkan”, Revolution of 

Faith, Oktober 2011, 2 
9 Kontjaraningrat, “Kebudayaan Daerah, Kebudayaan Nasional dan 

Globaliasi”, Kompas, 17 Juli 1992, hlm., 4, kol. 1-2  
10 Badan Statistik Kota Surabaya, Kota Surabaya  dalam Angka 2013, 

(Surabaya: BPS Kota Surabaya, 2013), 120 
11 Daud Darmadi, Rahasia Kerajaan Allah dalam Perumpamaan Seorang 

Penabur, (Suatu studi exegetis Matius 13:1-8), Skripsi, (Jakarta: STT Paulus, 
2006), 35 
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9. Penulisan catatan kaki dari hasil wawancara pada saat 

penelitian.12 

10. Penulisan catatan kaki dari media elektonik berupa 

artikel dari internet adalah seperti contoh.13 

11. Informasi sumber yang tidak lengkap atau hilang 

memiliki ketentuan tersendiri yaitu : 

- Jika tidak ada nama pengarang maka langsung saja 

diketik judul karangan. Lihat contoh catatan kaki 

keempatbelas14 

- Jika tidak terdapat kota tempat karangan diterbitkan, 

diketik singkatan t.t.p (dari kata tanpa tempat 

penerbit), untuk buku berbahasa asing diketik 

singkatan n.p. (dari kata no place). Lihat contoh 

catatan kaki kelimabelas15 

- Jika tidak terdapat nama penerbit nama penerbit 

diketik singkatan t.p. (dari kata tanpa penerbit), untuk 

buku berbahasa asing diktik singkatan n.p. (dari kata 

                                                           
12 CL 03 
13 Roy U. “Pengukuran Variabel dalam Penelitian”, Jurnal Ilmu Pendidikan 

Online, Jilid 5 No. 4, 2005, (internet: http.//www. Malang.ac.id), diakses tanggal 
20 Agustus 2011. 

14 Modul Pelatihan Wanita Cakap Berdampak, (Jakarta: Departemen 
Wanita GBI, 2013), 2 

15 Willy F. Pasuhuk, AIDS, (t.t.p., Indonesia Publishing House, 2000), 23 
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no. publisher). Lihat contoh catatan kaki 

keenambelas16 

- Jika tidak terdapat tahun penerbitan cukup diketik t.th 

(dari kata tanpa tahun), sedangkan untuk buku 

berbahasa asing diketik n.d. (dari kata no date). Lihat 

contoh catatan kaki ketujuhbelas17 

- Jika tidak terdapat nomor halaman diketik t.n.h. (dari 

kata tanpa nomor halaman), untuk buku berbahasa 

asing diketik n.pg. (dari kata no page). Lihat contoh 

catatan kaki nomor18 

12. Catatan kaki untuk kutipan dari kutipan ada 2 cara yang 

dapat ditempuh yakni : 

- Jika yang diutamakan adalah sumber asli, maka sumber 

asli itulah yang didahulukan dan diketik sesuai 

ketentuan yang berlaku bagi pembuatan catatan kaki, 

kemudian sesudah nomor halaman dibubuhkan tanda 

koma kemudian disusul dengan kata: dikutip oleh. 

Untuk buku berbahasa asing diketik: cited by, lalu 

ketiklah nama pengarang dan judul karangan dan 

seterusnya sesuai dengan ketentuan bagi pembuatan 

                                                           
16 Daud Darmadi, Buku Ajar Strategi Pembelajaran PAK, (SOE: t.p., 2012), 11 
17 Erik H. Erikson, Identitas dan Siklus Hidup Manusia (Jakarta: Gramedia, 

t.th), 2 
18 Subagio, Pelayanan Penginjilan, (Surabaya: Persada, 1974), t.n.h. 
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catatan kaki dari pengutip yang menjadi sumber buku. 

Lihat contoh catatan kaki kesembilan.19 

- Jika yang hendak ditekankan adalah penulis dari 

sumber buku yang digunakan dan sumber buku asli, 

maka pengetikannya harus dibalikkan dari petunjuk di 

atas, sedangkan penghubung antara keduanya untuk 

buku yang berbahasa asing: “citing” dan untuk buku 

yang berbahasa Indonesia ialah “mengutip”. Lihat 

contoh pada catatan kaki nomor sepuluh.20 

13. Mengingat catatan kaki hanya dapat dilakukan bagi 

informasi kedua dan seterusnya.  

Sedangkan untuk informasi pertama harus ditulis lengkap 

sesuai ketentuan yang berlaku bagi pembuatan catatan 

kaki. Ada tiga cara menyingkat dengan menggunakan 

istilah Latin sebagai berikut : 

- Ibid., dari kata “ibidem” yang berarti tempat yang 

sama. Ibid digunakan apabila sumber kutipan pertama 

segera diikuti dengan kutipan berikut yang sebenarnya 

sama (tanpa diselingi sumber kutipan lain), terdapat 

                                                           
19 Maslow, A.H.. Toward a Psychology of Being, (New York: Van Nostrand, 

1968), n.pg., dikutip oleh Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, 
(Jakarta: Grasindo, 2006), 183 

20 Thomas Amstrong, Kecerdasan Multipel di dalam Kelas (Jakarta: Indeks, 
2013), 53, mengutip Gardner, H. Frames of mind: The Theory of Multiple 
Intellegences-10th anniversary edition, (New York: Basic Book, 1993), n.pg. 
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pada halaman yang sama, (lihat contoh catatan kaki)21 

jika tidak pada halaman yang sama maka harus diikuti 

nomor halaman, dapat dilihat pada contoh catatan 

kaki22 

- Op.cit. dari kata “opera citato” yang berarti di dalam 

karya yang telah dikutip. Op.cit. digunakan jika kutipan 

berasal dari yang sama dengan sumber yang perah 

dikutip, tetapi telah diselingi kutipan dari sumber lain. 

Pengetikan harus didahului marga (surname) 

pengarang, baru diikuti op.cit. dan nomor halaman; 

lihat contoh pada catatan kaki.23 Atau dengan cara 

yang akhir-akhir ini lebih sering dipakai yaitu dengan 

menulis nama pengarang, kemudian menuliskan kata 

pertama dan kedua dari judul buku yang diikuti oleh 

titik tiga koma dan nomor halaman. Lihat contoh pada 

catatan kaki.24 

- Lo.cit. dari kata “loco citato” yang berarti di 

tempat/bagian yang telah dikutip dibuat sama dengan 

op.cit. tanpa nomor halaman, oleh karena lo.cit. berarti 

di halaman yang sama dengan kutipan yang telah 

                                                           
21 Ibid. 
22 Ibid., 35 
23 J.Verkuyl, op.cit., 45  
24 J. Verkuil, Khotbah di Bukit..., 45 
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pernah dikutip. Lihat contoh catatan kaki nomor.25 

Atau dengan cara yang akhir-akhir ini lebih sering 

dipakai yaitu dengan menulis nama pengarang, 

kemudian menuliskan kata pertama dan kedua dari 

judul buku yang diikuti oleh titik tiga koma dan nomor 

halaman. Lihat contoh pada catatan kaki.26 

 

4.1.1 Kutipan langsung 

Kutipan langsung adalah, penulis langsung mengutip isi 

sumber tanpa mengganti kalimat. Kutipan langsung yang 

panjangnya kurang dari 3 baris (kurang dari 40 kata), ketikan 

di dalam naskah tidak dipisahkan, dan pengetikannya harus 

di dalam tanda kutip. Perhatikan contoh dibawah ini : 

 

Dalam proses perkembangannya seorang siswa akan belajar 

mengenal prinsip dan kaidah-kaidah yang akan dijadikan dasar dalam 

menentukan komitmennya terhadap suatu prinsip atau nilai yang 

diyakini. “Belajar Kaidah menuntut kemampuan untuk menunjukkan 

suatu keteraturan (regularity) yang mencakup sejumlah golongan 

obyek.”27  

                                                           
25 Lo.cit. 
26 Leon Morris, Tafsiran Injil Matius…, 45 
27 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Media Abadi, 2006), 371 
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Kutipan langsung yang lebih dari 40 kata, ditulis 

terpisah pada baris baru dengan jarak satu spasi, dan batas 

pinggir kiri kalimat masuk ke dalam 5 atau 7 spasi baik batas 

kiri maupun batas kanan. Bila naskah asli yang di ketik 

berbentuk alinea maka dalam kutipan harus juga dengan 

alinea. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh 

dibawah ini :  

 
Kutipan Langsung harus dikutip persis, kalimat, ejaan, 

tanda baca dan lain-lain. Bila ada kata-kata dalam kutipan 

yang tidak ditulis lengkap, dan masih ada kelanjutan kutipan 

ditulis dan diberi titik tiga (…) ini disebut ellipsis yang 

aturannya sebagai berikut : 

- ada satu spasi diantara titik-titik tersebut 

- ada satu spasi dari titik terakhir ke kata selanjtunya 

- karena titik-titik itu mewakili kalimat yang terlewati maka 

titik-titik itu berada dalam tanda kutip. 

Para penulis Injil sinoptik banyak mengetengahkan hal ini, Drewes menulis 

sebagai berikut :  

Sumber Q sudah tidak kita punyai lagi seperti Injil Markus. 
Tetapi para ahli itu menyelidiki isi sumber Q dengan menyelidiki 
isi Injil Matius dan Lukas. Bahan-bahan Q ini pada umumnya 
berisi sabda-sabda Yesus. 

Kita teringat juga selain sumber Q Matius mempunyai bahan 
kas Matius, yang disebut sumber  M. demikian juga dengan 
Lukas mempunyai sumber kas Lukas yang disebut sumber L.1 
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“… Gejala-gejala negatif yang menyertai modernisasi ini merupakan 

hal-hal yang amat merisaukan hati orang tua.” Banyak orangtua yang 

menyadari pengaruh-pengaruh negatif dari modernisasi, merasa 

cemas dengan meningkatnya pengangguran, penggunaan obat bius 

secara berlebih-lebihan, kejahatan remaja, …” 28 

- Jika dalam suatu kutipan dilewati satu paragraph atau 

lebih maka diantara paragraph diberi titik-titk satu baris.  

 

“Kontekstualisasi mencakup segala sesuatu yang tersirat 
dalam istilah ’pempribumian’ namun lebih dalam daripada 
itu. Kontekstualisasi berkaitan dengan penilaian kita 
terhadap konteks-konteks dalam dunia ke tiga. 
Istilah’pempribumian’ cenderung dipergunakan dalam 
pengertian menanamkan Injil ke dalam suatu budaya 
tradisional. Sedangkan kontekstualisasi dengan tidak 
mengabaikan konteks-konteks budaya, memperhitungkan 
juga proses sekularisasi, teknologi dan perjuangan manusia 
demi keadilan, yang menjadi ciri saat ini dalam sejarah 
bangsa-bangsa Dunia Ketiga. 

………………………………………………………………………………………. 

Karenanya jelas bahwa kontekstualisasi bersifat dinamis 
bukan statis. Kontekstualisasi mengakui sifat terus 
menerus berubah dari setiap situasi manusia dan 
kemungkinan akan terjadinya perubahan hingga membuka 
jalan bagi masa depan”.29 

                                                           
28 N.K. Atmadja Hadinoto, Dialog dan Edukasi, Keluarga Kristen dalam 

Masyarakat Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 10 
29 Dokumen resmi TEF (1972, hlm 20-21) seperti yang dikutip oleh David J 

Hesselgrave, 51 
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4.1.2  Kutipan Tidak Langsung 

Dalam penulisan kutipan tidak langsung yaitu dengan 

cara menyebut nama pengarang bahan kutipan atau judul 

bukunya terpadu dalam teks dan diberi tanda koma pada 

akhir nama pengarang atau judul buku dan kemudian baru 

kalimat yang merupakan kutipan. Kutipan ini tidak ditandai 

dengan tanda kutip dan terpadu dalam teks, sekalipun lebih 

dari 40 kata atau 3 baris. Dan pada akhir teks tetap diberi 

nomor urutan. 

Menurut penulisan Salimin Hadi, dalam bukunya Motivasi Belajar 

mahasiswa, mengatakan bahwa motivasi belajar mahasiswa tahun 

ketiga lebih baik daripada keempat. Penyebab umum hal ini belum 

dapat diketahui, tetapi dugaannya adalah kejenuhan. 3 

 

 

4.2  Catatan Perut 

Dalam bahasa Inggris disebut in note penggunaannya 

sama dengan catatan kaki yaitu untuk merujuk pada kutipan 

langsung dan kutipan tidak langsung. 
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4.2.1 Cara merujuk kutipan langsung 

Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara 

tanda kutip kutip sebagai bagian terpadu dalam teks utama, 

dan nomor halaman harus disebutkan. Nama pengarang 

dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu 

dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung.  

Contoh nama pengarang disebut dalam teks secara terpadu :  

Soebronto (1990:123)  menyimpulkan “ada hubungan yang erat 

antara factor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar”.  

Nama pengarang disebut tidak terpadu dalam teks:  

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “ada hubugan yang erat 

antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar” (Soebronto, 

1990 : 123).  

 

Jika dalam kutipan terdapat tanda kutip, maka digunakan 

tanda kutip tunggal (‘…..’).  

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “terdapat kecenderungan 

semakin banyak ‘campur tangan’ pemimpin perusahaan semakin 

rendah tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan” 

(Soewignyo,  1991 : 101). 
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Kutipan langsung yang lebih dari 40 kata, ditulis 

terpisah pada baris baru dengan jarak satu spasi, dan batas 

pinggir kiri kalimat masuk ke dalam 5 atau 7 spasi baik batas 

kiri maupun batas kanan. Bila naskah asli yang di ketik 

berbentuk alinea maka dalam kutipan harus juga dengan 

alinea. Tahun penerbitan dan nomor halaman ditulis 

didalam kurung.  

 

 

4.2.2  Cara merujuk kutipan tidak Langsung 

Kutipan yang disebut secara tak langsung atau 

dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa 

tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama pengarang bahan 

kutipan dapat disebut terpadu dalam teks, atau disebut 

dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Nomor 

halaman tidak harus disebutkan.  

Smith (1990:276) menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

“The placebo effect, which had been verified in 

pervious studies, disappeared, the behaviours, were 

never exhibited again, even when real drugs were 

administered. Earlier studies were clearly premature 

in attributing the results to a placebo effect.” 
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4.2.3  Cara merujuk kutipan yang telah dikutip di suatu 

sumber 

Kutipan yang diambil dari naskah yang merupakan 

kutipan dari suatu sumber lain, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dirujuk dengan cara menyebutkan 

nama penulis asli dan nama pengutip pertama serta tahun 

dikutipnya. Cara merujuk semacam ini hanya dibolehkan jika 

sumber asli benar-benar tidak didapatkan, dan harus 

dianggap sebagai keadaan darurat.  Contoh : 

 

Keblinger (dalam Ary, 1982:382) memberikan batasan 

penelitian ex post facto sebagai berikut : 

 

Nama pengarang disebut dalam teks :  

Salimin (1990) tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih 

baik daripada tahun keempat.  

 

Nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya :  

Mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun 

keempat (Salimin, 1990). 
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“Penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan yang tidak 

mengendalikan variabel bebas secara langsung karena perwujudan 

variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada 

dasarnya tidak dapat dimanipulasi.” 
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BBAABB  IIVV  

TTEEKKNNIIKK  PPEENNGGEETTIIKKAANN  DDAANN  BBAAHHAASSAA  SSKKRRIIPPSSII  

 

 

5.1  Jenis dan Ukuran Kertas 

Kertas yang digunakan untuk penulisan skripsi adalah 

HVS putih ukuran Quarto (Letter 8,5”x11” 22 cm x 28 cm), 80 

gram.  Isi skripsi minimal 65 halaman. Diketik pada satu 

permukaan halaman dengan jarak antar baris 2 (dua) spasi. 

Skripsi yang sudah dinyatakan lulus dalam sidang dan yang 

sudah direvisi dijilid hard cover, dengan warna cover 

seragam untuk setiap program studi. Selanjutnya 

dikumpulkan ke bagian perpustakaan sebanyak 2 eksemplar, 

1 jilid ukuran Quarto, 1 jilid ukuran A5. 

 

5.2  Teknik Pengetikan 

Penulisan skripsi wajib diketik dengan menggunakan 

komputer, menggunakan aplikasi pengetikan atau aplikasi 

pengolahan kata yang sesuai (disanrankan Microsoft Office 

Word). Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adalah 

: 

1. Margin (batas tepi ketikan) adalah sebagai berikut : 



Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

69 
 

- Batas atas 4 cm 

- Batas bawah 3 cm 

- Batas kiri 4 cm 

- Batas kanan 3 cm 

- Pengetikan dilakukan dengan rata kanan dan 

rata kiri (justify) 

2. Ukuran huruf 

Jenis huruf yang dipakai dalam pengetikan skripsi 

adalah Times New Roman Size 12, untuk  seluruh isi 

naskah. Bila menggunakan program yang lain harus 

mengacu pada program ini. 

 

3. Spasi 

Naskah diketik pada satu permukaan halaman (tidak 

bolak-balik), dengan jarak 2 (dua) spasi. Pengecualian 

untuk Judul Bab, spasi 1,5; untuk judul sub bab bila 

terdiri dari dua baris spasi 1,5; sedangkan untuk 

kutipan langsung spasi 1.  

 

4. Alenea baru dan jarak pengetikan 

Awal alenea baru diketik lima ketukan huruf (1 cm) 

dari batas kiri bidang ketikan. Jika alena baru berada 

pada sub bab atau anak sub bab, maka alinea baru 
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dihitung 5 ketukan huruf (1 cm)  dari penomoran sub 

bab dan anak sub bab. 

Contoh : 

 

1.1   Latar Belakang 

         Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxx xxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

 

5. Penulisan Bab 

Judul bab ditulis tujuh spasi tunggal dari batas atas 

bidang pengetikkan, rata tengah dengan cetak tebal. 

Spasi antara nama bab dengan judul bab adalah 1,5 

spasi. Penulisan nomor bab adalah dengan huruf 

romawi besar, judul bab ditulis dengan huruf kapital 

tidak diberi tanda titik, atau garis bawah. Jarak baris 

pertama dengan judul bab adalah 3 (tiga) spasi 

tunggal. 
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Contoh : 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. ………………………………dst. 

 

6. Penulisan Sub Bab 

Sub bab ditulis dari batas tepi kiri pada bidang 

pengetikkan, dengan menggunakan huruf kecil, pada 

setiap awal kata selain kata sambung digunakan 

huruf besar, dengan cetak tebal (bold). Pemberian 

nomor pada sub bab ada dua cara yaitu : 

a) Pilihan I : Menggunakan dua angka yang 

dipisahkan dengan tanda titik dan pada akhir 

nomor tidak diberi tanda titik. Nomor pertama 

menunjukkan bab dan nomor berikutnya 

menunjukkan urutan sub bab. 

Contoh : 

1.2    Rumusan Masalah 
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b) Pilihan II Menggunakan huruf besar dari alpabet 

Contoh : 

A.    Rumusan Masalah 

 

7. Penulisan Anak Sub Bab 

Anak sub bab adalah bagian perincian dari sub bab, 

yang dalam pengetikkanya dimulai tetap dari batas 

margin kiri bidang pengetikkan. Huruf yang 

digunakan kecil kecuali pada awal judul di tulis 

dengan huruf besar tanpa tanda titik. Penomoran 

dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a) Pilihan I : penomoran dilakukan dengan 

member nomor bab, nomor sub bab, nomor 

anak sub bab bersangkutan, yang dipisah 

dengan tanda titik dan tanpa diakhiri dengan 

tanda titik. Pengetikannya baik nomor maupun 

judul anak sub bab adalah dengan cetak tebal 

(bold). 

Contoh : 

2.1.1    Langkah-langkah metode inkuiri 

 

b) Pilihan II : penomoran dengan menggunakan 

angka Arab. Pengetikannya baik nomor 
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maupun judul anak sub bab adalah dengan 

cetak tebal (bold). 

Contoh : 

1.    Langkah-langkah metode inkuiri 

 

8. Penulisan Sub sub bab 

Sub sub bab adalah bagian dari Anak sub bab, bila 

masih ada teknik penomorannya adalah sebagai 

berikut : 

a)  Pilihan I : penomoran dilakukan dengan 

memberi nomor bab, nomor sub bab, nomor 

anak sub bab, dan sub sub bab yang 

bersangkutan, yang dipisah dengan tanda titik 

dan tanpa diakhiri dengan tanda titik. 

Pengetikannya baik nomor maupun judul anak 

sub bab adalah dengan cetak tebal (bold). 

Contoh : 

2.1.1.1    Metode-metode yang berupusat 

pada siswa 

 

b) Pilihan II : penomoran dengan menggunakan 

huruf kecil diberi tanda kurung tanpa diakhiri 

dengan tanda titik. Pengetikannya baik nomor 
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maupun judul sub sub bab adalah dengan cetak 

tebal (bold). 

Contoh : 

a)    Langkah-langkah metode inkuiri 

 

9. Penomoran Halaman 

Dalam penomoran halaman skripsi memiliki 

ketentuan sebagai berikut : 

a) Pada halaman yang memuat bagian awal 

(Halaman Judul, Lembar Pengesahan, Daftar isi, 

Abstraksi, Kata Pengantar dan seterusnya) 

nomor halaman berada di tengah kertas 2 cm 

dari tepi  bawah (bottom margin), nomor 

halaman ditulis dengan huruf latin (i, ii,iii, iv,v, …) 

b) Pada halaman yang memuat isi, nomor halaman 

berada pada sudut kanan atas, 2 cm dari tepi 

atas (top margin). Dengan menggunakan angka 

arab (1, 2, 3,4, 5, …). Pada halaman yang 

memuat judul dari suatu bab nomor halaman 

dihilangkan tetapi tetap dihitung sebagai satu 

halaman. 
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5.3  Penggunaan Bahasa 

Ketentuan penggunaan bahasa dalam penyusunan 

skripsi dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku 

sebagaimana termuat dalam Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD), sesuai 

dengan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 0543/87, 

tanggal 9 September 1987. 

2. Kalimat yang dibuat harus  lengkap, dalam arti ada 

subyek, predikat, obyek dan/atau keterangan. 

3. Satu paragraf terdiri dari minimal dua kalimat, yakni 

kalimat inti dan kalimat penjelas. Dalam satu paragraf 

hanya memuat satu ide tunggal atau satu pokok 

pikiran saja. 

4. Istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau 

yang sudah di-Indonesia-kan. 

5. Istilah (terminologi) asing boleh digunakan jika 

memang belum ada padanannya dalam bahasa 

Indonesia atau bila dirasa perlu sekali (sebagai 

penjelas/konfirmasi istilah, dan diketik dengan 

menggunakan huruf miring (italic). 
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6. Kutipan dalam bahasa asing diperkenankan namun 

harus diterjemahkan atau dijelaskan maksudnya, dan 

ditulis dengan huruf miring. 

7. Istilah bahasa daerah juga ditulis dalam huruf miring 

(italic), dan mesti diberi pejelasan agar tidak 

menimbulkan salah tafsir. 

8. Setiap kata ditulis rapat, tidak ada jarak antar huruf 

dalam sebuah kata, contoh yang salah: P E M U L I H A 

N. 

9. Jarak spasi antar kata adalah satu ketukan dan tidak 

boleh menambah jarak antar kata dalam rangka 

meratakan margin kanan karena margin kanan tidak 

harus rata lurus. 

10. Kata jadian berimbuhan gabung depan dan belakang 

ditulis serangkai, contoh: dinonaktifkan, 

menomorduakan, mempertanggungjawabkan. 

11. Tanda Tanya (?), titik (.), titik koma (;), titik dua (:), 

ditulis rapat denga huruf akhir dari kata yang 

mendahului, dan setelah tanda baca tersebut diberi 

jarak satu ketukan.  

 Contoh: Bagaimana hasil penelitiannya? Antara lain 

adalah sebagai berikut:  
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12. Tanda petik ganda (“…..”), petik tunggal (‘…..’), kurung 

(….) diketik rapat/tanpa jarak dengan kata, frasa, 

kalimat yang diapit.  

 Contoh: hal itu sudah menjadi kebiasaan ‘aneh’ di 

desa tersebut. 

13. Pemakaian tanda hubung (-), garis miring (/), 

dirangkaikan dengan dua kata sesudah dan 

sebelumnya.  

 Contoh: Jemaat pria/wanita dapat mengikuti kegiatan 

ini. Oleh karena itu kegiatan ini selanjutnya akan 

dilaksanakan secara berulang-ulang. 

14. Tanda perhitungan: =, +, -, x, :, <, >, diulis dengan jarak 

satu ketukan/spasi dengan huruf yang mendahului 

dan yang berikutnya.  

 Contoh: 12 + 12 = 24; 3 < 10; 25 : 5 = 5 

15. Penulisan singkatan dalam Alkitab mengikuti petunjuk 

dalam Alkitab Terjemahan Baru (lihat lampiran). 

Untuk itu setiap pengutipan ayat perlu diberi 

keterangan terjemahan Alkitab versi yang mana. 

Penulisan pasal dan ayat dipisahkan dengan titik dua, 

sedangkan untuk menunjukkan rangkaian ayat diberi 

tanda penghubung (-) untuk ayat yang berurutan, dan 

dengan tanda koma (,) untuk ayat yang tidak 
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berurutan, dalam penulisannya tidak diberi spasi. 

Sementara itu untuk menunjuk pada alamat ayat 

berikutnya dipisahkan dengan tanda titik koma (;). 

Untuk menuliskan ayat sebagai dukungan pernyataan 

atau referensi, alamat ayat ditulis dalam kurung. 

Untuk membandingkan ayat dengan kalimat di ketik 

dalam kurung yang didahului dengan singkatan 'band.’ 

dari kata bandingkan. 

 Contoh: Kej. 30:1-4; I Yos. 3:2,4-7; Kis. 4:12,37. 

Allah di dalam Perjanjian Lama menyatakan diri kepada 

manusia sebagai gembala (Maz. 23:1-6). Hal ini sudah 

jelas bahwa sejak semula sampai dengan Perjanjian 

Baru Tuhan menyatakan diri sebagai gembala yang 

baik (band. Yoh. 10:1-16). 

16. Pemakaian kata di dan ke sebagai awalan diketik rapat 

dengan kata yang diberi awalan, pemakain di dan ke 

sebagai kata depan pengetikkannya dipisah. 

 Contoh sebagai awalan: dipenuhi kemuliaan, 

diberkati, ditangguhkan 

 Contoh sebagai kata depan: di kota, di sekolah, di 

atas, di depan, di samping, ke rumah, ke pasar,  

17. Huruf kapital dipakai pada huruf pertama anama khas 

geografi. 
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 Contoh: Gunung Rokatenda, Jalan Sudirman, Amerika 

Serikat 

18. Kata hubung antar kalimat diikuti koma. 

 Contoh: Oleh karena itu, … dengan demikian, … 

 Selain itu koma juga dipakai untuk memisahkan 

kalimat setara yang didahului oleh kata-kata: tetapi, 

melainkan, namun, padahal, sedangkan, yaitu.  

 Contoh: Penelitian ini sederhana, tetapi sangat rumit 

pengambilan datanya. Instrumen ini ada dua, yaitu 

angket dan tes. 

19. Koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan 

induk kalimat, jika kalimat mendahului induk kalimat. 

 Contoh: Sejak sekolah itu ditinggalkan oleh kepala 

sekolahnya, Murid-murid mengalami kemunduran 

dalam belajarnya. 

20. Penggunaan huruf Ibrani dan huruf Yunani, tidak 

dibenarkan ditulis dengan tangan, semua harus 

diketik menggunakan komputer dengan mengikuti 

aturan dan translet seperti yang terdapat dalam 

lampiran pedoman ini.  

21. Dalam keseluruhan isi skripsi tidak diperbolehkan 

penggunaan kata ganti orang pertama atau orang 

kedua misalnya saya, aku, kami, kamu, Anda Saudara. 



Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

80 
 

Pada penyajian ucapan terima kasih di bagian Kata 

Pengantar, atau di bagian isi skripsi istilah “saya” 

diganti dengan “penulis”. 

22. Tidak boleh memakai kata ganti “kita”, dalam 

keseluruhan isi skripsi. 
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BBAABB  VV  

MMEETTOODDOOLLOOGGII  PPEENNEELLIITTIIAANN  DDAALLAAMM  BBIIDDAANNGG  IILLMMUU  TTEEOOLLOOGGII    

DDAANN  PPEENNDDIIDDIIKKAANN  AAGGAAMMAA  KKRRIISSTTEENN  

  

 

5.1  Pengertian Metodologi Penelitian 

STT SOE melengkapi panduan penulisan skripsi ini dengan pokok bahasan 

tentang metodologi penelitian teologi agama Kristen. Dalam uraian ini memang 

tidak dituliskan secara lengkap dan mendetail, karena setiap mahasiswa sudah 

mendapat mata kuliah metodologi penelitian. Uraian ini dimaksudkan untuk 

memberikan panduan singkat sehubungan dengan skripsi yang sedang 

diselesaikannya. Selain itu juga menjadi acuan bagi dosen pembimbing dalam 

melaksanakan pembimbingan. 

Metode ilmiah yang digunakan untuk penelitian dinamakan metodologi 

penelitian. Metode berasal dari kata Yunani: methodos yang berasal dari kata 

meta = melalui dan hodos = jalan atau cara. Jadi metode adalah suatu prosedur 

atau cara kerja sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan, atau metode 

adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek penelitian. Jadi metode 

penelitian secara umum dapat diartikan sebagai proses cara kerja 

mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi dengan memakai langkah-

langkah sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar berupa ilmu 

atau pengetahuan ilmiah. 

Dalam pengertian diatas terdapat unsur langkah-langkah sistematis, dan 

inilah ciri dari sebuah penelitian ilmiah yaitu melalui tahapan hairarkis. Pada 

umumnya langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut : 

1. Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah 

2. Menyusun kerangka pikiran atau melakukan kajian teoritis 

3. Merumuskan hipotesis 

4. Membuat desain penelitian untuk menguji hipotesis secara empirik 
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5. Mengumpulkan data yang sesuai dengan desain penelitian 

6. Melakukan analisis dan pembahasan data 

7. Menginterpretasikan data dan menarik Kesimpulan 

  

5.2  Perumusan Masalah 

Masalah banyak didapati dalam semua bidang ilmu, jumlahnya bisa 

dikatakan tak terhitung, karena hampir dari berbagai sudut pandang dan sisi ada 

masalah. Demikian halya dalam bidang teologi agama Kristen, banyak masalah 

yang memerlukan penelitian dalam mencari solusinya. Meskipun demikian 

banyak mahasiswa dalam Perguruan Tinggi Teologi yang masih mengalami 

kesulitan dalam mencari masalah yang akan ditelitinya. Pengertian masalah 

secara umum adalah segala sesuatu yang membutuhkan jalan keluar, solusi atau 

jawaban. Namun tidak semua masalah yang memerlukan jawaban dapat 

dijadikan masalah penelitian.  

 

5.2.1  Identifikasi masalah 

Langkah pertama dalam menemukan masalah adalah mengadakan 

identifikasi masalah. Peneliti harus mencari masalah yang dapat dijadikan bahan 

penelitian. Masalah tersebut haruslah masalah penelitian (research question) 

yang spesifik. Beberapa cara untuk mendapatkan rumusan masalah adalah 

(Soetriono, Rita Hanafie 2007:158) : 

- Melihat suatu proses dari perwujudan teori, bagaimana sebuah teori baru 

dapat muncul 

- Melihat hubungan dari proposisi suatu teori kemudian bermaksud untuk 

memperbaikinya 

- Merisaukan keberlakuan suatu dalil atau model di tempat tertentu atau 

pada waktu tertentu. 

- Melihat tingkat informative value dari teori yang telah ada, kemudian 

bermaksud meningkatkannya. 
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- Segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan teori yang ada atau 

belum dapat dijelaskan secara sempurna. 

 

Beberapa karakteristik masalah yang dapat dijadikan sebagai masalah 

penelitian adalah sebagai berikut: 

- Masalah tersebut memiliki bobot untuk diteliti, artinya layak dan memiliki 

manfaat untuk diteliti. Masalah tersebut jika tidak diteliti dan dicari 

solusinya akan menimbulkan kendala bagi kepentingan umum di 

kemudian hari. 

- Masalah tersebut memiliki landasan teoritis dan memiliki sifat praktis, 

artinya masalah tersebut memiliki dukungan teori yang kuat dan 

penelitian itu berdampak pada keefektifan dan perbaikan terhadap 

masalah peneyelenggaraan  teologi dan agama Kristen. 

- Masalah tersebut harus actual, yaitu masalah yang memang sedang 

dibutuhkan untuk dicari solusinya, atau diteliti keberadaannya, sehingga 

dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam perkembangan dan 

perbaikan praktek teologi agama Kristen. Itu adalah masalah yang baru  

- Masalah tersebut harus relevan, artinya memiliki nilai guna dan spesifik 

kepada masalah teologi agama Kristen. 

 

Setelah mengenali masalah (identifikasi masalah) selanjutnya masalah itu 

perlu dirumuskan secara jelas ke dalam pertanyaan problematic yang nantinya 

akan diteliti dan dibahas dalam penelitian. Dalam menuliskan rumusan masalah 

perlu dipikirkan tujuan penelitian, sebab antara tujuan penelitian dengan 

rumusan masalah memiliki hubungan yang sejajar. 

 

 

2.2.2  Tujuan penelitian 

Tujuan adalah bagian dari renana penelitian secara menyeluruh, untuk itu 

dalam menyusun tujuan harus spesifik dan jelas. Tujuan yang jelas akan 
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membatasi bahasan dan ruang lingkup penelitian menjadi lebih spesifik dan 

terarah, sehingga seluruh potensi, waktu, tenaga, dan pikiran hanya focus 

kepada tujuan yang ditentukan. 

Dalam menentukan tujuan berangkat dari rumusan masalah yang hendak 

di selesaikan, atau sebaliknya. Berarti ada keterkaitan yang erat antara rumusan 

masalah dengan rumusan tujuan penelitian. Misalnya suatu penelitian 

mempunyai rumusan masalah “Apakah dampak penggunaan computer sebagai 

alat bantu mengajar terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Kristen?”, 

dengan demikian rumusan tujuannya adalah “Mengetahui dampak penggunaan 

computer sebagai alat bantu mengahar terhadap prestasi belajar Pendidikan 

Agama Kristen”.  

Tujuan penelitian menentukan juga metode dan jenis penelitian serta 

teknik analisis data yang nantinya akan di pilih. Dalam bidang penelitian teologi 

agama Kristen tujuan penelitian dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: 

eksplorasi, deskripsi, eksplanasi. 

Eksplorasi adalah jenis penelitian yang focus kajiannya merupakan masalah 

relative baru atau sama sekali belum pernah diteliti. Penelitian ini didasari oleh 

keingintahuan dari si peneliti untuk memahami atau mengkaji lebih dalam suatu 

fenomena tertentu. Penelitian yang bersifat deskripsi dicirikan dengan keinginan 

si peniliti untuk melukiskan atau menggambarkan scara verbal dan grafis 

terhadap situasi atau peristiwa yang ia amati. Ia mengamati dan kemudian 

mendiskripsikannya. Penelitian dengan tujuan eksplanasi adalah penelitian yang 

memiliki tujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengapa. Sebagai 

contoh ada fenomena bahwa karakter para anak SD Kristen Soe baik, penelitian 

yang meggambarkan keadaan perubahan karakter adalah penelitian deskriptif, 

akan tetapi jika penelitian didasarkan atas pertanyaan mengapa karakter anak di 

SD Kristen Soe baik, maka penelitiannya bersifat eksplanasi. 
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5.3  Menyusun Kajian Pustaka 

Dalam penelitian Ilmiah hasil tinjauan pustaka disajikan pada bab II, 

tujuannya adalah menyusun kerangka teori dan kerangka pikiran sebelum 

melakukan penelitian. Skripsi yang baik dan memiliki persoalan yang jelas serta 

layak diteliti jika memiliki dukungan teori yang kuat. Untuk itu perlu dilakukan 

pemilihan buku-buku, artikel, karya ilmiah, dan sumber literature lainnya. 

Penentu litaratur mana saja yang relevan adalah si peneliti sendiri. Untuk itu 

seorang peneliti perlu mencari, membaca, dan menelaah (mengadakan analisis) 

pustaka yang ada. 

 

5.3.1  Tujuan melakukan tinjauan pustaka 

Secara umum tinjauan pustaka bertujuan untuk mengembangkan 

pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan dalam suatu topik. Selain itu juga memiliki tujuan khusus 

antara lain : 

a) Membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian 

b) Menemukan variabel-variabel penelitian yang penting dan menentukan 

hubungan antar variabel penelitian. 

c) Mengetahui apa yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya dan 

menentukan apa yang perlu diteliti sekarang 

d) Menghindari pendekatan yang tidak menghasilkan temuan yang berarti 

e) Merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian 

f) Menemukan penjelasan yang dapat mmbantu dalam menafsirkan data 

penelitian. 

 

5.3.2  Jenis-jenis sumber pustaka 

Pada masa kini jenis-jenis sumber pustaka yang dipilih sudah cukup 

banyak ada yang bersifat media cetak dan ada juga yang elektronik. Secara 

umum pembagian jenis-jenis pustaka adalah sebagai berikut : 

a) Media Cetak, terdiri dari tiga macam sumber yaitu : 
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- Buku Acuan (General references), yang memberikan informasi 

langsung. Contoh jenis buku ini adalah : kamus, kamus Alkitab 

ensiklopedi umum, ensiklopedi Alkitab, direktori, almanac, biografi, 

atlas, leksikon, interlinier, buku-buku tafsiran, Alkitab Penuntun, 

konkordansi, dan lain-lain. 

- Sumber pustaka primer, adalah pustaka yang merupakan penjelasan 

langsung dari seorang peneliti mengenai kegiatan penelitian yang 

telah dilakukannya. Sumber ini biasanya dimuat dalam sebuah jurnal 

ilmiah. Selain itu juga laporan penelitian yang tidak diterbitkan 

misalnya laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi. 

- Sumber pustaka sekunder, adalah setiap publikasi yang disusun oleh 

seorang penulis yang bukan pengamat langsung dalam penelitian 

yang dilaksanakan. Dalam hal ini contohnya adalah buku-buku teks 

yang membahas salah satu variabel dalam penelitian. Sumber 

pustaka sekuder juga bisa berupa artikel atau buku yang merupakan 

penafsiran seorang penulis megenai suatu topic berdasarkan hasil 

pengkajian terhadap berbagai artikel, buku, maupun laporan 

penelitian. Contoh bentuk ini misalnya adalah modul belajar, diktat, 

buku ajar cetak dan non cetak.  

b)    Media Noncetak 

Sumber pustaka non cetak yang bisa dipakai dalam penulisan adalah 

artikel-artikel yang ada di internet, atau di jarigan computer, karena 

media ini banyak menyimpan dan mengkomunikasikan sumber 

informasi yang dapat dijadikan referensi penelitian. Media noncetak 

juga termasuk perpustakaan online yang menyajikan buku-buku 

elektronik, artikel elektronik, semuanya dapat dijadikan kajian pustaka 

penelitian. 
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5.3.3  Memilih sumber pustaka yang relevan 

Sebelum penelitian tentunya seorang peneliti telah memiliki beberapa 

pustaka yang akan dipilih, dan pustaka yang dipilih haruslah relevan dengan 

pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Ketika berhadapan dengan 

sebuah pustaka peneliti perlu menimbang apakah itu harus dibaca secara 

keseluruhan atau dibaca cepat sepintas. Untuk pustaka yang berupa artikel baca 

terlebih dahulu abstrak bila ada, dengan demikian dapat diketahui keseluruhan 

isi artikel tersebut relevan atau tidak. Sebuah buku yang akan dipakai bisa dilihat 

terlebih dahulu daftar isinya, bila ada bab dalam buku tersebut yang relevan 

maka perlu diadakan penelaahan secara mendalam. 

Dalam usaha menelaah ini, peneliti perlu membuat kartu sitasi, yaitu 

semacam kartu bibliografi yang berisi hasil penelaahan dari pustaka yang dibaca. 

Dalam kartu tersebut berisi catatan bibliografi dari pustaka yang dibaca lengkap 

dengan nomor halamannya, setelah itu dibawahnya baru ditulis hasil 

penelaahannya. Dalam membuat hasil penelaahan ini ada beberapa cara yang  

dapat dilakukan. Pertama, bisa dilakukan dengan membuat rangkuman 

(summary) dari isi pustaka, dengan cara ini akan diketahui secara mendalam 

materi secara keseluruhan dan dapat dengan jelas diketahui relevansinya dengan 

permasalahan yang diteliti. Kedua, bisa melakukan kutipan tidak langsung, 

artinya menuju ke materi yang dianggap penting, menganalisis dan mengevaluasi 

keterkaitan materi bacaan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Ketiga, 

dengan melakukan kutipan langsung dimana dalam cara ini peneliti menganggap 

bahwa materi yang dibaca dianggap penting untuk langsung dikutip tanpa 

melakukan penelaahan lebih lanjut. Dalam hal ini penelitilah yang memutuskan 

menurut pertimbangan pribadinya bagaimana cara menelaah pustaka yang 

dipilihnya. 

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam memilih literature 

adalah masalah kemutakhiran pustaka tersebut. Pustaka yang dipilih hendaknya 

yang relevan dan juga yang terbaru. Sebab pustaka yang terbaru pada umumnya 

memiliki pemecahan terhadap masalah-masalah yang paling tidak memiliki isu 
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yang sama dengan waktu penelitian yang sedang dijalankan. Selain itu pustaka 

yang baru akan menyajikan temuan-temuan dan konsep-konsep baru yang 

dianggap penting. Pustaka baru juga dapat memuat dan mempertegas konsep 

lama yang terus dipakai secara konsisten sampai dengan masa kini, sehingga 

konsep tersebut dapat diterapkan dalam penelitian yang sedang dijalankan. 

 

5.3.4  Menyusun kerangka teori 

Dalam menyusun tinjauan pustaka, seorang peneliti harus 

membayangkan bahwa dia seolah-olah sedang berdiskusi dengan seseorang 

mengenai keterkaitan masalah penelitian dengan penelitian lain yang relevan . 

kerangka teori perlu disajikan dengan bahasa yang sejelas mungkin agar mudah 

dipahami oleh pembaca. Dalam menyusun keragka teori ini peneliti harus 

mampu memaparkan hubungan antar konsep yang nantinya akan dijadikan 

variabel penelitian.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terdapat 

dalam berbagai pustaka kerangka teori ini disusun. Dapat dibayangkan bahwa 

menyusun kerangka teori  pada dasarnya sama dengan membuat sebuah karya 

ilmiah biasa. Sehingga sebelum membuatnya perlu dibuat kerangka garis-garis 

besar isinya (outline). Dalam penyajiannya variabel-variabel dalam penelitian di 

jadikan sub-sub judul secara terpisah dan diuraikan hubungan antar variabel 

tersebut. 

Setelah outline selesai dibuat, peneliti dapat memilah-milah kartu-kartu 

sitasi sesuai dengan garis-garis besar yang ada. Apabila outline dibuat dalam tiga 

sub judul maka kartu sitasi akan dibagi menjadi tiga disesuaikan dengan pokok 

bahasan pada masing-masing sub judul. Dalam penulisannya harus dilakukan 

analisis, dan dicari perbedaan-perbedaan maupun persamaan dari tiap-tiap 

penulis artikel atau buku. Semua ini harus disajikan semenarik mungkin, mudah 

dipahami oleh pembaca dan memiliki keterkaitan yang jelas pada setiap variabel 

yang diteliti.  
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5.4  Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sehingga untuk 

membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. 

Hipotesis dapat diratik dari penelitian yang terdahulu atau berdasarkan teori 

yang ada, sehingga sekalipun hipotesis adalah dugaan sementara namun hal itu 

tidak dikerjakan dengan sembarangan. Hipotesis juga dapat disusun dari fakta 

yang terjadi di lapangan penelitian, namun demikian hipotesis bukanlah fakta. 

Hipotesis perlu dicari kebenarannya berdasarkan data-data di lapangan. 

Hipotesis yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Hipotesis harus bersifat rasional yaitu memuat penjelasan yang masuk akal.  

2. hipotesis yang baik memuat dua variabel atau lebih. Variabel yang ada 

harus jelas, terukur, dan operasional. Operasional maksudnya adalah 

variabel tersebut dapat dijelaskan dan tidak menimbulkan salah pengertian 

bagi orang lain. 

3. hipotesis yang baik dapat diuji di lapangan penelitian. Setiap peneliti pada 

dasarnya menghendaki supaya hipotesisnya terbukti. Untuk itu hipotesis 

perlu diuji, dan hipotesis yang tidak dapat diuji, berarti hipotesis tersebut 

tidak bermakna. Hipotesis tidak dapat diuji bisa jadi disebabkan oleh 

variabelnya yang tidak terukur dan tidak operasional. 

 

5.4.1  Komponen-komponen hipotesis 

Ditinjau dari proposisi, baik berupa teori maupun hipotesis, ternyata 

kalimat-kalimat dalam hipotesis itu ada tiga komponen yaitu: antisenden, 

konsekuen, dan depedensi. Antisenden dan konsekuen adalah bagian dari 

kalimat proposisi, sedangkan konsekuen adalah hubungan antara antisenden dan 

depedensi.  

Anti seden        Konsekuen 

If …………..…..…. X ..……..….. then ………….... y …………..… 

Jika/seandainya/jika tidak ……maka/jadi ……………….………….. 
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Antisenden secara formal/harus benar dan tidak hanya 

material/kenyataannya saja yang benar tetapi juga menurut pikiran. Agar 

konsekuen benar maka tidak boleh membuat rumusan kesimpulan yang tidak 

relevan dengan antisenden. Tidak boleh menarik kesimula berdasarkan 

kesimpulan lain yang masih perlu diuji kebenarannya. 

Depedensi mengandung arti bahwa hubungan antara antisenden dengan 

konsekuen merupakan hubungan sebab akibat yang bear. Konsekuen tergantung 

kepada kebenaran antisenden. Antisenden yang tidak benar menyebabkan 

konsekuen yang tidak benar (tidak dependen). 

 

5.4.2  Jenis-jenis hipotesis 

Hipotesis yang sering dijumpai dalam proses penelitian adalah sebagai 

berikut : 

a) Hipotesis deskriptif, adalah hipotesis lukisan yang menunjukkan dugaan 

sementara tentang bagaimana variabel-variabel, peristiwa-peristiwa, itu 

terjadi. 

b) Hipotesis argumentasi, adalah hipotesis penjelasan, menunjukkan dugaan 

sementara tentang mengapa benda-benda, variabel-variabel, peristiwa-

peristiwa, itu terjadi. 

c) Hipotesis deduktif, adalah proses logika yang bermula dari hal yang bersifat 

umum kemudian mengarah ke hal yang spesifik. Dalam penelitian teologi 

hipotesis ini diturunkan dari teori atau kebenaran yang sudah dikenal umum 

mempunyai kontribusi kemudian diuji dengan menggunakan bukti-bukti 

baru yang lebih spesifik.  

d) Hipotesis induktif, adalah proses logika yang bermula dari hal yang spesifik 

kemudian mengarah ke hal yang umum. 

e) Hipotesis Kerja atau hipotesis penelitian, adalah hipotesis yang dirumuskan 

dengan kalimat deklaratif bahwa jika variabel berubah maka variabel 

tertentu akan berubah pula. 
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f) Hipotesis nol, disebut juga dengan hipotesis statistik, bertujuan memeriksa 

ketidakbenaran sebuah teori yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. 

Melalui prosedur ini maka peneliti membuat dugaan dengan hati-hati, 

bahwa menurut pendapat peneliti tidak ada hubungan yang berarti atau 

perbedaan signifikan, dan selanjutnya peneliti mencoba memastika 

ketidakmungkinan hipotesis ini. Jika ternyata hipotesis ini ditolak maka akan 

menjadi hipotesis kerja, karena hipotesisi nol adalah kebalikan dari hipotesis 

kerja. 

Seorang peneliti bebas dalam menentukan jenis hipotesisnya sesuai 

harapan yang ingin dicapai dalam penelitian. Namun yang perlu diingat adalah 

bahwa setiap pemilihan hipotesis membawa konsekuensi terhadap uji statistik 

atau uji signifikansi yang akan diguakan nanti pada saat mengolah data. 

 

5.5  Membuat Desain Penelitian 

Setelah menentukan hipotesis langkah selanjutnya yang perlu dipikirkan 

adalah bagaimanakah seorang peneliti akan menyelesaikan pekerjaannya. 

Menjawab pertanyaan ini sebenarnya seorang peneliti sedang menentukan jenis 

penelitiannya atau  pendekatan yang dipakai dalam menyelesaikan 

penelitiannya. Untuk menentukannya dapat di mulai dengan beberapa 

pertanyaan penting berikut ini : 

a) Informasi apa yang diperlukan oleh peneliti? 

b) Dari siapa informasi itu akan dipilih? 

c) Dan bagaimana cara mengumpulkan informasi tersebut? 

d) Apakah informasi yang diperlukan sudah teredia? 

e) Mengapa informasi itu diperlukan 

f) Populasi seperti apa yang hendak dipaparkan oleh peneliti? 

g) Sumber daya apa saja yang sudah dimiliki peneliti dan yang akan dipakai 

untuk menyelesaikan penelitiannya? 
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5.6  Jenis Penelitian 

Berbagai bentuk jenis penelitian yang muncul karena ada perbedaan 

pendapat dari masing-masing penulis mengenai dasar pembagiannya, ada yang 

membagi berdasarkan sifat masalahnya, ada yang membagi berdasarkan 

tujuannya, ada yang membagi berdasarkan metode, variabel dan lain 

sebagainya. Namun demikian perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus 

dipertentangkan akan tetapi dalam setiap penelitian seorang peneliti harus 

cerdas dalam memilih jenis penelitian yang tepat untuk menyelesaikan pokok 

permasalahannya, sehingga dilahirkan ilmu pengetahuan yang ilmiah.  

Dalam penelitian teologi agama Kristen seorang peneliti harus cerdas pula 

dalam memilih jenis penelitian yang sesuai. Mengingat bahwa penelitian dalam 

bidang teologi memiliki pokok masalah yang khas dan spesifik, tidak semua jenis 

penelitian yang ada dapat diterapkan. Penelitian teologi agama Kristen memiliki 

kesamaan dengan penelitian ilmu-ilmu sosial dan filsafat, serta pendidikan pada 

umumnya. Pada pembahasan selanjutnya akan diberikan beberapa jenis 

penelitian yang pada umumnya dipakai dalam penelitian bidang teologi agama 

Kristen. 

Dalam uraian di atas sudah dijelaskan bahwa hasil dari sebuah proses 

penelitian adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang sudah terbukti secara empiris. 

Penelitian memiliki berbagai jenis dan ragam yang jika ditinjau dari disiplin ilmu 

pengetahun maka ada yang disebut penelitian hukum, penelitian kesehatan dan 

kedokteran, penelitian sosial, penelitian, pendidikan, penelitian agama dan lain-

lain sesuai dengan bidang ilmu yang ada dan sedang berkembang pada masa kini. 

Dari sini dapat dikatakan bahwa Penelitian Teologi Agama Kriten merupakan 

penggolongan penelitian berdasarkan bidang ilmu.  

Teologi Agama Kristen dapat dijadikan sebagai lahan penelitian karena 

didalamnya terdapat gejala sosial yang bisa diamati dan diteliti. Termasuk 

bagaimana meneliti prilaku manusia dalam meyakini dan mempercayai Tuhan, 

serta sejauh mana Agama Kristen mempengaruhi kehidupan manusia sebagai 

mahluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Seperti halnya ilmu sosial 



Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

93 
 

dan sejarah, dalam melakukan penelitian pada bidang agama yang diamati 

adalah prilaku keagamaan manusia, artinya agama yang terwujud dalam 

tindakan dan sikap manusia adalah wujud interaksi sosial yang dapat diteliti dan 

dijadikan obyek penelitian. 

Tujuan Penelitian Teologi Agama Kristen dapat dijelaskan sebagai berikut 

: 

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

kajian ilmiah dalam bidang teologi dan agama Kristen. 

2. Untuk memperkaya kajian dalam doktrin, penafsiran alkitab, 

pendidikan agama Kristen, misiologi, serta bidang ilmu teologi dan 

agama Kristen lainnya. 

3. Untuk mencari solusi berbagai persoalan yang terjadi dalam bidang 

pastoral gereja. 

4. Membangkitkan peneliti-peneliti baru dalam bidang teologi agama 

Kristen. 

Cakupan/bidang ilmu penelitian teologi agama Kristen meliputi beberapa 

bidang antara lain : 

1. Teologi 

2. Pendidikan Agama Kristen 

3. Musik Gerejawi 

4. Kepemimpinan Kristen 

5. Gereja dan Pastoral 

6. Misiologi 

Melihat bidang ilmu yang menjadi cakupan penelitian teologi agama 

Kristen di atas, maka jenis penelitian yang dapat dipilih dalam menyelesaikan 

berbagai persoalan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut : 

- Penelitian doktrin 

- peneltian teologi sistematika 

- penelitian teologi historis  

- penelitian teologi eksegetis 
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- penelitian teologi filosofis 

- penelitian teologi praktis 

- Penelitian teologi kontekstual 

- Penelitian teologi praktika (pastoral) 

- Penelitian studi kasus pastoral/Misiologi/Pendidikan Agama 

Kristen 

- Penelitian Tindakan (terutama penelitian tindakan kelas dalam 

PAK)  

- Penelitian Pengembangan dalam bidang 

pastoral/misiologi/Pendidikan Agama Kristen 

- Penelitian evaluasi program 

Pilihan Metode Penelitian dalam Penulisan skripsi di STT SOE adalah sebagai 

berikut: 

No. Metode Penelitian Pendekatan Penelitian 

1 Kuantitatif 1. Deskriptif 

2. Asosiatif 

3. Komparatif 

4. Ex post facto  

5. Eksperimen 

2 Kualitatif 1. Naratif 

2. Fenomenologi 

3. Teori Dasar 

4. Etnografi 

5. Studi Kasus 

6. Hermeneutik 

3 Tindakan Kualitatif dan deskriptif kuantitatif 

4 Analisis Literatur Sesuai dengan pokok permasalahan 

5 Evaluasi Program Kualitatif 
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5.7  Penjelasan Metode penelitian kuantitatif 

Pada bagian yang terdahulu sudah dijelaskan bahwa metode kuantitatif 

memiliki beberapa pendekatan, yaitu ada yang bersifat eksperimen antara lain : 

1. True Eksperimen 

Penelitian dengan pendekatan eksperimental sungguhan (True experimental 

research) dimaksudkan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab dan 

akibat (cause-and effect relationship), dengan cara mengekspose satu atau 

lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen dan 

membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak 

di kenai tritmen. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan menempuh 

langkah-langkah sebagai berikut: 

- mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah 

- melakukan studi pustaka 

- merumuskan hipotesis atau dasar hasil studi pustaka 

- merumuskan definisi dan istilah atau definisi operasional variabel 

- menyusun rancangan eksperimental, yang meliputi identifikasi variabel 

yang relevan, identifikasi variabel non eksperimen, menentukan 

rancangan, memilih sampel yang representatif bagi populasi tertentu, 

perlakuan, menyusun alat ukur hasil eksperimen, rancangan prosedur, 

rancangan prosedur pengumpulan data, dan menguji hipotesis 

- melaksanakan eksperimen 

- menganalisis data dan melakukan tes signifikansi untuk menentukan 

tahap signifikansi hasilnya 

- menginterpretasi hasil, perumusan kesimpulan, diskusi dan pembuatan 

laporan. 

2. Quasi experimental 

Penelitian eksperimental-semu (quasi experimental research) dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi tertentu, berupa prakiraan bagi informasi yang 

dapat diperoleh bagi eksperiemen yang sebenarnya. 

3. Subyek Tunggal 
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Adalah penelitian yang menggunakan satu subyek dalam eksperimennya, 

biasanya disebut dengan single subyek eksperimental 

Sedangkan yang bersifat eksperimen antara lain adalah : 

4. Deskriptif 

Penelitian deskriptif (descriptive research) dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat 

faktual secara sistematis dan akurat. 

Langkah umum penelitian deskriptif adalah:  

- mengidentifikasi masalah, 

- mendefinisikan masalah secara spesifik, 

- merumuskan rancangan atau desain pendekatan, 

- mengumpulkan dan menganalisis data, 

- menyusun laporan penelitian. 

5. Komparatif 

Penelitian perbandingan kausal (causal comparative research) bertujuan 

meneliti hubungan sebab-akibat atau kemungkinan hubungan sebab-akibat 

dengan cara mengamati akibat yang ada dan mencari kembali faktor-faktor 

yang mungkin menjadi  penyebab dari akibat itu, melalui pengumpulan data 

tertentu. Langkah-langkah umum penelitian komparatif adalah : 

- mengidentifikasikan dan merumuskan masalah yang akan diteliti,  

- melakukan studi kepustakaan,  

- merumuskan asumsi dan studi hipotesis,  

- menyusun instrument,  

- mengumpulkan data,  

- menganalisis data untuk menguji hipotesis,  

- menyusun laporan. 

6.  Korelasional/Asosiatif 

Penelitian korelasional (correlational research) bertujuan menentukan 

seberapa besar variansi-variansi pada satu atau beberapa faktor lain 

berdasarkan koefisien korelasi. 
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Penelitian korelasional secara umum dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah sebagai berikut: 

- mengidentifikasi dan merumuskan masalah 

- mendefinisikan masalah 

- melakukan studi kepustakaan dalam kerangka pendalaman teori dan 

perumusan hipotesis 

- merancang pendekatan yang akan digunakan. Termasuk dalam kegiatan 

ini adalah mengidentifikasi variabel yang relevan, menentukan subjek 

enelitian secara tepat, memilih dan menyusun alat ukur yang cocok, dan 

memilih metode korelasional yang cocok 

- melakukan pengumpulan data 

- melaksanakan analisis dan interpretasi data 

- menarik kesimpulan, merumuskan rekomendasi dan implikasi, dan 

membuat laporan penelitian 

 

7.  Survey 

Survey adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengambil beberapa 

contoh untuk diteliti, untuk mnggambarkan kenyataan dilapangan secara 

menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

tentang orang yang jumlahnya besar dengan jalan mewawancarai sejumlah 

kecil dari populasi. Survey ini dapat juga digunakan dalam penelitian yang 

bersifat eksploratif, deskriptif, maupun eksperimental (Nasution : 2009:25) 

8.  Ekspost facto 

Penelitian ekspos fakto (expost facto research) meneliti hubungan sebab 

akibat yang dinyatakan bahwa adanya variabel disebabkan oleh variabel lain. 

 

5.8  Penjelasan Metode Penelitian Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata. Dalam penelitian 

kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Analisis 

data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan 
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data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau 

tidak.Untuk bisa menentukan kebermaknaan data atau informasi ini diperlukan 

pengertian mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, 

pengalaman dan expertise peneliti. Kualitas hasil analisis data kualitatif sangat 

tergantung pada faktor-faktor tersebut. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif  bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah 

hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

Menurut S. Nasution, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis 

data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung 

selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. 

Penelitian Kualitatif memiliki bentuk yang berbeda dengan kuatitatif. 

Suatu penelitian dikatakan kualitatif apabila memuat beberapa cirri-ciri sebagai 

berikut : 

- Datanya bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-

kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya 

hanya sebagai penunjang. 

- Data yang diperoleh meliputi transkip interview, catatan hasil observasi, 

dan deskripsi hasil studi dokumentasi, yang semuanya dicatat dalam 

catatan lapangan. 
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- Penelitian kualitatif lebih menekankan proses kerja, seluruh fenomena 

yang dihadapi diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

yang berkaitan langsung dengan masalah Teologi Agama Kristen. 

- Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif.  

- Abstraksi-abstraksi disusun oleh peneliti atas data yang telah terkumpul 

dan dikelompokan bersama-sama melalui pengumpulan data selama 

kerja lapangan dilokasi penelitian 

-  Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, yaitu fokus 

penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia. 

- Teori dari dasar. 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berisi penejelasan latar belakang masalah ditinjau dari teori, atau 

pandangan yang ideal, diambil dari teori yang relevan (min 2 buku). 

Gambaran permasalahan di lokasi penelitian, alasan pemilihan masalah 

penelitian, tujuan umum atau harapan penulis tentang penelitian. 

1.2 Fokus Penelitian 

Merupakan batasan masalah penelitian, fokus penelitian dijabarkan lebih 

lanjut menjadi sub-sub fokus penelitian. Dosen pembimbing wajib 

memeriksa dengan sungguh-sunguh ketepatan dan kedalaman sub-sub 

fokus. Kualitas skripsi ditentukan dari ketepatan penyusunan sub fokus. 

Perlu dilihat kemampuan mahasiswa jangan terlalu banyak, min. 3 atau 

sebanyak-banyaknya 6. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah sesuai dengan sub fokus yang sudah ditetapkan. 

Artinya dalam rumusan masalah ini sub-sub fokus itu yang dirubah 

menjadi pertanyaan problematic. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian, sesuai dengan rumusan masalah. Artinya kalimat 

pertanyaan pada rumusan masalah dijadikan kalimat pernyataan yang 

spesifik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mengungkapkan pentingnya (urgensitas) penelitian, 

mencakup pengembangan keilmuan sesuai dengan program studi, 

pengembangan sekolah/gereja (sesuai dengan lokasi penelitian), bagi 
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penulis, dan lainnya yang dianggap menerima manfaat dari penelitian 

tersebut.  

1.6 Sistematika Penulisan  

Berisi garis besar keseluruhan skripsi, uraian dibuat dalam bentuk 

paragraph deskriptif,  bukan point per point. 

 

BAB II TIJAUAN TEORETIS 

2.1  Teori Berdasarkan Konsep (focus penelitian) yang Digunakan 

Sub judulnya sesuai dengan sub fokus, banyaknya bahasan sesuai dengan 

sub fokus penelitian, yang melandasi secara teoritis. Kajian teoretis ini di 

ambil dari min. 2 buku untuk setiap sub fokus kemudian pada paragraph 

terakir di sintesiskan. 

2.2 Tinjauan Teori Berdasarkan Hasil Penelitian Sebelumnya 

Untuk penelitian relevan sebelumnya diambil dari min. satu skripsi dan satu 

artikel pada jurnal.  

2.2  Pengajuan Hipotesis 

Bisa ada bisa tidak tergantung masalah penelitian 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah kualitatif, pada bagian ini definsi kualitatif diambil 

dari min 2 buku, kemudian tulis hasil sintesisnya pada alinea terakhir. 

Setelah itu dipilih pendekatan yang dipakai. Macam-macam pendekatan 

yang bisa dipakai adalah sebagai berikut:  

Menurut  Ceswell adal lima pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu:30 

1) Narratif  

Definisi dan latar belakang penelitian naratif bentuknya bermacam-

macam, analisis praktisnya bervariasi dan akarnya di sosial  dan bidang 

kemanusiaan yang berbeda. Penelitian kualitatif naratif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk menggali cerita, narasi, deskripsi dari suatu 

fenomena sosial. Tipe atau bentuk penelitian naratif “analysis narrative” 

berarti peneliti akan menganalisis sebuah narasi, cerita, sejarah yang ada 

di suatu fenomena sosial.  Contoh penelitian ini misalnya adalah Sejarah 

Gereja lokal, Sejarah ajaran/dogmatika. Berikutnya “ narrative  analysis” 

sebaliknya peneliti bermaksud untuk membuat sejarah, narasi, cerita dari 

suatu fenomena sosial yang dilihatnya. Contoh penelitian ini misalnya 

adalah membuat sebuah paparan naratif tentang kehidupan jemaat, 

                                                           
30

 John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches, 

(California: Sage Publications, 2010) 
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proses belajar di sekolah, praktek budaya atau kebiasaan tertentu dalam 

jemaat. Bentuk yang lain adalah naratif praktis, contoh penelitian ini 

misalnya adalah biography dan autography. 

2) Fenomenologi 

Penelitian fenomenologi berkenaan dengan beberapa orang yang 

memiliki pengalaman tentang suatu konsep atau phenomena. Fokus 

fenomenologis adalah menggambarkan semua pengalaman partisipan 

sebagai suatu fenomena. Kalau penelitian naratif menggali pengalaman 

dari satu orang individu, sedangkan fenomenologi menggali pengalaman 

tentang suatu fenomena sosial dari sekelompok orang, jemaat, siswa, 

guru, dan lain-lain. Misalnya dalam suatu jemaat ada fenomena 

kehidupan doa yang efektif dan dinamis, dan bermaksud untuk diteliti. 

Penelitian tentang kelompok sel, pelayanan sosial, merupakan contoh 

fenomenologi. 

Dalam pendekatan ini, termasuk penerapan atau implikasi suatu hasil 

teologis eksegetis di dalam jemaat tertentu. penelitian hermeneutik 

dapat digabung dengan fenomenologis, artinya setelah peneliti 

mengeksegese suatu ayat yang dituangkan dalam bab II, sebagai landasan 

teori ideal, maka metodologi di Bab III, dapat menggunakan penelitian 

kualitatif fenomenologis, sedangkan temuan penelitian dan pembahasan 

dituangkan pada Bab IV. Phenomenologi hermeneutic dan empirical, 

transcendental atau psikologi phenomenalogi. Phenomenology 

heurmeneutic berorientasi kepada pengalaman hidup dan interpretasi 

“texts” bagi kehidupan. 

3) Teori Dasar 

Penelitian Grounded Theory meneliti yang ada di balik diskrisrip dan 

berusaha menemukan teori dari bawah. Sebagai contoh jemaat dalam 

suatu gereja sulit untuk memberi persembahan perpuluhan kepada 

gereja, peneliti bermaksud untuk menggali mengapa hal itu terjadi, 

anggapan atau prinsip hidup seperti apakah yang membuat mereka tidak 

mau memberi. Setelah dilakukan penelitian ternyata ada anggapan yang 

salah dalam jemaat bahwa ‘memberi perpuluhan itu tidak penting karena 

gereja sudah kaya.’ Anggapan salah inilah yang disebut dengan teori 

dasar, yang mendeskripsikan suatu fenomena sosial. Contoh yang lain 

mengapa dalam kehidupan jemaat tidak perlu pemberkatan pernikahan 

digereja, setelah diteliti ada teori dasar yang dipegang oleh jemaat, yaitu 

‘yang penting pernikahan adat’ atau ‘yang penting ada perjanjian’,  maka 

dari itu ada fenomena jemaat yang menjadi satu rumah tapi belum 

pemberkatan. Dalam penelitian ini yang dicari adalah sebuah teori 

substantive yang diyakini untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. 
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4) Etnografis 

Pendekatan ini merupakan desain penelitian kualitatif dimana peneliti 
mendiskripsikan dan menginterpretasikan pola-pola, nilai, tingkah laku, 
kepercayaan, bahasa dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat.31 
Penelitian ini berhubungan dengan kebudayaan yang dianut, dan terjadi 
di dalam masyarakat atau jemaat. Peneliti terlibat secara langsung dalam 
kehidupan masyarakat yang diteliti, melalui participant observation. Hal 
ini dilakukan agar peneliti lebih mendalami dan megetahui berbagai 
permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga diperoleh data 
yang valid. Contoh penelitian ini misalnya adalah pola asuh anak di suku 
Timor.  

5) Studi Kasus 

Sebenarnya semua penelitian ethnography itu berkenaan dengan kasus. 

Penelitian studi kasus termasuk dalam studi tentang isu yang berkembang  

melalui satu atau lebih kasus dalam suatu sistem. Contoh penelitian kasus 

misalnya adalah tentang pastoral klinis, tentang suatu fenomena tertentu 

dalam kehidupan jemaat yang hanya terjadi ditempat itu saja.  

6) Hermeneutik 

Penelitian hermeneutik adalah penelitian yang berangkat dari teks 

Alkitab, melalui analisis eksegetis. Hermeneutik murni berarti tanpa 

gabungan dengan penelitian penerapannya di lapangan.  

 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Berisi setting waktu dan tempat, diuraikan secara singkat dan jelas dalam 

uraian deskriptif. Bisa juga dilengkapi dengan jadwal atau urutan 

penelitian. 

 
3.3  Sampel Sumber Data 

Untuk penelitian kualitatif tidak perlu ada penetuan populasi, kemudian 
diambil sampel berapa persen dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini 
penetapan sampel dilakukan dengan teknik sampel bertujuan (purpose 
sampling), yaitu menetapkan informan dengan pertimbangan tertentu,32 
misalnya orang tersebut dianggap memiliki sejumlah besar data yang kita 
perlukan dalam penelitian. Peneliti akan memilih seseorang karena 
mereka orang kunci, mengerti masalah penelitian dan fenomena sosial 
yang diteliti.33 Selain sampel bertujuan teknik sampling yang dipakai 
adalah snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-
mula jumlahnya kecil, kemudian makin banyak.34 Pertama peneliti 
memilih satu atau dua orang informan dengan menggunakan teknik 

                                                           
31

 ibid, 68 
32

 Sugiono, Penelitian …, 124 
33

 Creswell, Qualitatif Inquiry…, 125 
34

 Sugiono, Penelitian…, 125 
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purpose sampling, kemudian untuk melengkapi, dan mengembangkan 
data penelitian peneliti akan memilih orang lain lagi yang dianggap 
memiliki pengetahuan tentang masalah penelitian. Demikian seterusnya 
dari orang yang satu ke orang yang lain, sampai data yang didapat 
mencukupi, atau data yang diperoleh tidak ada lagi informasi baru yang 
didapat.  
Apabila data yang diperoleh sama dan tidak ada yang baru, berarti data 
tersebut telah jenuh, dan pengumpulan data dapat dihentikan.  Sehingga 
dalam penerapannya biasanya wawancara ke guru atau gembala sidang, 
kemudian siswa atau jemaat 5-6 orang kalau data sudah lengkap dan 
tidak ada info yang baru, penelitian dihentikan, itu berarti data sudah 
jenuh, dan tidak perlu dilanjutkan ke orang ke 7,8 dan seterusnya. 
 
 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data hanya dengan tiga cara saja 

yaitu: Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi. Tidak bisa memakai 

angket atau instrument tes lainya.   

 

3.5  Instrumen Penelitian  

 
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka perlu 
disusun instrumen penelitian yang akan menjadi dasar dan pedoman 
penelitian. Instrument penelitian dijabarkan dari sub fokus menjadi kisi-
kisi dan setelah itu diubah menjadi kalimat pertanyaan. Penentuan kisi-
kisis dan butir soal bebas menurut kedalaman teori, pemahaman 
bersama antara peneliti dan pembimbing. Perlu diingat pembimbing 
wajib menyetujui instrument sebelum peneliti pergi ke lapangan. 
Kualitas skripsi ditentukan dari baik dan tidaknya penentuan instrumen 
ini.  
Contoh sederhana adalah seperti pada tabel dibawah ini, atau dtabel 
dilengkapi dengan indicator dan metode pengumpulan data, hal ini juga 
akan lebih baik lengkap dan jelas. 

 

No. Sub Fokus Kisi-kisi Butir Soal 

1 Penyebab kemiskinan 
di Kabupaten Timor 
Tengah Selatan 
 

1) Keadaan 
alam/geografis 
 

2) Lapangan Kerja dan 
Kesempatan kerja 

3) Ketertinggalan dalam 
Pembangunan 

1) Seperti apakah 
keadaan alam Pulau 
Timor 

2) Bagaimana 
kesempatan kerja di 
TTS, apakah banyak 
lapangan kerja baik 
dari pemerintah 
maupun swasta, mata 
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pencaharian apa 
saja? Dst… 

2 Kualitas SDM 
masyarakat Kabupaten 
Timor Tengah Selatan 
 

1) Latar Belakang 
pendidikan 

2) Penguasaan 
Ketrampilan Kerja 

3) Kemampuan 
mengelola SDA 

Dst… 

5 Mengubah paradigma 
jemaat melalui 
Pendidikan Kristen 
 

1) Kesetiaan mengikuti 
PAK di gereja 

2) Perubahan pola pikir 
3) Peningkatan etos 

kerja 

 

6 Mengembangkan 
kurikulum Pendidikan 
Kristen yang holistik 
integratif 
 

1) Bentuk kegiatan PAK 
2) Materi PAK 
3) Pembentukan Rohani 
4) Pemberian pelatihan 

ketrampilan 

 

 
 

3.4  Teknik Analisis Data  

Untuk analisis data disesuaikan dengan pendekatan yang dipilih yaitu 
Pendekatan Jenis Analisis Data Langkah-langkah Keterangan lain 

Naratif Matthew B Miles & 
A. Michael Huberman

35
 

1. Reduksi Data  
2. Penyajian Data  
3. Menarik 

Kesimpulan/Ferifikasi Data 

Sebagian skripsi pada 
angkatan yang lalu 
memakai analisis Miles 
dan Huberman, tapi 
masih perlu banyak 
perbaikan dalam 
analisis datanya. 

Fenomenologi Matthew B Miles &  
A. Michael Huberman 

Sda  

Teori Dasar Matthew B Miles &  
A. Michael Huberman 

Sda  

Etnografis James P. Spradley 1. Analisis Domain 
2. Wawancara terfokus 
3. Analisis Taksonomi 
4. Penemuan Tema Budaya 

Spradley, menyusun 12 
langkah dalam 
penelitian etnografis 
yaitu: menyeleksi 
situasi sosial, observasi 
partisipasi, membuat 
catatan lapangan, 
observasi deskriptif, 
analisis domain, 
wawancara terfokus, 
analisis taksonomi, 
wawancara terpilih, 
analisis komponen, 
analisis tema, 
menemukan tema-

                                                           
35

 Matthew B Miles & A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (terj.), (Jakarta: UI-Press, 

1992), 
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tema budaya, menulis 
etnografi.

36
 Dalam 

skripsi S1 cukup 
mengikuti langkah spt 
disamping. 

Studi Kasus Matthew B Miles &  
A Michael Huberman 

Sda  

Hermeneutik Exegetis 1. Latar Belakang Kitab  
2. Konteks Teks 
3. Garis Besar Teks 
4. Struktur Teks 
5. Exegese Teks 
6. Rangkuman 

Apabila ada disertai 
dengan penelitian 
lapangan maka harus 
digabungkan lagi 
dengan pendekatan 
yang lainnya. Analisis 
data dua kali, yaitu 
eksegetis dan data 
lapangan. 

 

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data  

Banyak teori dan teknik yang dapat dipakai dalam pemeriksaan 

keabsaha data penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar data yang 

diperoleh valid dan kredibel. Valid artinya datanya benar sesuai fakta 

dan dihasilkan dari suatu metode yang empiris. Kredibel artinya data 

yang dihasilkan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif 

pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara uji 

kredibilitas data, uji transferabilitas, uji dependibilitas, uji 

confirmabilitas. Sementara itu uji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, 

diskusi teman, analisis kasus negatif, member check.37 Bisa memilih 

beberapa yang dianggap sesuai : 

- Perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali ke lapangan, 
melakukan pengamatan, wawancara lagi hal ini dilakukan karena 
data yang dikumpulkan belum lengkap atau ada beberapa hal yang 
perlu ditambah, dijelaskan, dikonfirmasi kebenarannya. Hal ini dapat 
meningkatkan rapport antara peneliti dan informan. 

- Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara 
lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini kepastian dan 
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

- Triangulasi, teknik ini berarti melakukan ferifikasi dengan 
menggunakan tiga sumber data, cara berbeda, dan waktu yang 
berbeda. Pengecekan dengan tiga sumber data dilakukan dengan 
mewawancarai tiga informan untuk pertanyaan yang sama. 
Triangulasi teknik, berarti melakukan pengecekan data dengan tiga 
cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi waktu 
berarti melakukan jpengambilan data dalam tiga waktu yang 

                                                           
36

 James P. Spradley, Participant Observation, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1980), 103 
37

 Sugiono, Penelitia…, 367-368 



Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

106 
 

berbeda misalnya hari ini, satu minggu kemudian, dan dua minggu 
kemudian. 

- Analisis kasus negatif, adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda 
dengan penelitiaan hingga pada saat tertentu. hal ini dilakukan 
dengan mencari data yang berbeda, bila sudah tidak ada lagi data 
dari informan yang berbeda maka data dapat dipercaya. 

- Diskusi teman sejawat, berarti peneliti mengajak beberapa rekan 
sejawat untuk mendiskusikan suatu data, untuk dapat memutuskan 
bersama manakah data yang dapat dipercaya dan benar. 

 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Temuan Umum Penelitian 

Menjelaskan berbagai temuan dalam pengamatan dan dokumentasi. 

Apa saja bisa dimasukkan akan tetapi yang berhubungan dengan fokus 

masalah, dan bermanfaat dalam analisis data. 

4.2 Temuan Khusus Penelitian 

Merupakan pemaparan dari hasil pengumpulan data terutama catatan 

lapangan hasil wawancara dan pengamatan. Uraian deskriptif, dan 

masih bersifat alamiah, teori dasar, tidak dilakukan pembahasan atau 

mengkomparasikan dengan teori. Isinya memang murni hasil dari 

analisis data, yang sudah disusun dari catatan lapangan. Disusun 

berdasarkan sub fokus penelitian dan urutan teknik analisis data yang 

dipakai apakah Miles & Huberman, atau Spradley. 

4.3  Pembahasan Temuan Hasil Penelitian 

Pembahasan berarti membahas temuan umum dan khusus, peneliti 

memberikan tanggapan dan membandingkan dengan teori, yang sudah 

disusun di Bab 2. Uraian deskriptif, disusun berdasarkan sub fokus 

penelitian. 

4.3 Implikasi Penelitian  

Hasil pembahasan diimplikasikan ke dalam kehidupan masa kini, 

pelayanan, kehidupan Kristen, gereja, dan lain sebagainya sesuai dengan 

cakupan penelitiannya  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Jumlahnya sesuai dengan sub fokus atau lebih, dan intinya adalah 

pemaparan singkat dari hasil penelitian yang merupakan solusi atau jawaban 

dari sub fokus penelitian. 

5.2 Saran 
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Berupa rekomendasi penting yang diberikan oleh peneliti, untuk perbaikan 

dan peningkatan pelayanan, ilmu, gereja, pendidikan dan lain sebagainya 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat. 

Daftar Pustaka 

Seperti skripsi yang sudah ada 

 

Lampiran 

Catatan Lapangan harus dilampirkan di skripsi, dan harus disusun langsung 

setelah melakukan penelitian, tidak boleh ditunda sampai hari berikutnya.  

Contoh format Catatan Lapangan: 

Catatan lapangan No.   : …… 

Teknik Pegumpulan Data  : …… (pilih pengamatan, wawancara, atau 

dokumentasi) 

Waktu Penelitian   : Hari, … Tanggal, … Pukul, …. 

Disusun    : Pukul: … (harus disusun dalam hari dan 

tanggal yang sama) 

Tempat    : … 

Subyek penelitian   : … (tulis nama atau pakai kode misal 

informan P 1) 

Deskripsi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. (tulis semua yang terjadi dalam 

proses wawancara, termasuk situasti, setting, jalannya dialog, uraian 

alamiah, mengalir, menarik. Bagian ini merupakan bagian terpanjang) 

Refleksi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. (tulis tanggapan peneliti, mengenai 

deskripsi di atas) 

 

Contoh format Catatan Lapangan: 

Catatan lapangan No.   : …… 

Teknik Pegumpulan Data  : Observasi 

Waktu Penelitian   : Hari, … Tanggal, … Pukul, …. 

Disusun    : Pukul: … (harus disusun dalam hari dan 

tanggal yang sama) 

Tempat    : … 

Subyek penelitian   : … (tulis nama atau pakai kode misal 

informan P 1) 

Deskripsi: 

…………….uraian singkat 
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Contoh format 1: 

No. Aspek yang diamati Uraian Situasi/Keadaan Ket. Lain 

    

    

    

    

 

Contoh format 2: 

No. Obyek yang diamati Keadaan Ket. Lain 

Baik Rusak 

     

     

     

 

Contoh format 3: 

No. Obyek yang diamati Keadaan Ket. Lain 

Ada Tida ada 

     

     

     

 

Dll sesuai dengan kebutuhan pengamatan. 

 

Refleksi : 

………….. (uraian singkat dari tanggapan peneliti) 

 

Semua catatan lapangan setelah selesai disusun harus dibacakan kembali kepada 

informan, untuk klarifikasi data, jika sudah setuju, maka hasil catatan lapangan 

diparaf oleh informan. 

 

5.9 Penjelasan Penelitian Evaluasi Program 

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Peneliti menjelaskan tentang mengapa program atau kebijakan tersebut penting 

untuk diteliti. Alasannya harus berdasarkan kepada fakta empiris yang 

dibandingkan dengan konsep program atau kebijakan. Dalam menuliskan latar 
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belakang masalah peneliti memulai dengan gambaran faktual secara induktif 

dibandingkan dengan konsep atau secara deduktif diawali dengan konsep 

dilanjutkan dengan faktual. Uraikan secara singkat gambaran model evaluasi 

yang sesuai dengan program atau kebijakan yang akan dievaluasi. Pada akhir 

penjelasan latar belakang masalah perlu ditekankan pentingnya evaluasi pro-

gram atau kebijakan tersebut dilakukan.  

 

B. Fokus Penelitian  

Peneliti menuliskan fokus penelitian, karena dalam suatu penelitian tidak 

mungkin peneliti meneliti semua permasalahan dalam suatu program atau 

kebijakan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah, peneliti perlu 

menetapkan fokus permasalahan yang mencakup komponen-komponen apa 

yang akan dievaluasi pada suatu program atau kebijakan. Fokus penelitian 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan.  

 

C. Rumusan Masalah  

Peneliti menjabarkan fokus permasalahan penelitian dalam bentuk pertanya-an 

penelitian yang menekankan kepada efektivitas masing-masing komponen pada 

model evaluasi yang ditentukan.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Peneliti mendeskripsikan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan penelitian.  

 

E. Kegunaan Penelitian  

Peneliti mendeskripsikan kegunaan penelitian yang berisi penjelasan tentang 

kegunaan hasil penelitian sebagai salah satu bahan informasi bagi pengambil 

kebijakan/keputusan dalam rangka perbaikan program/kebijakan.  
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BAB II KAJIAN TEORETIK  

A. Konsep Evaluasi Program/Kebijakan  

Peneliti membahas konsep yang berkaitan dengan evaluasi program/kebijak- an. 

Pada tesis minimal 5 (lima) rujukan konsep dan disertasi minimal 7 (tujuh) 

rujukan konsep. Kajian konseptual tidak sekedar mencantumkan konsep-konsep 

secara runtut dari berbagai sumber tetapi merupakan hasil analisis dari berbagai 

konsep. Setelah mengkomparasikan antarkonsep ditemukan persamaan dan 

perbedaanya. Persamaan itu menjadi dasar sintesis dari konsep yang akan 

menjadi rujukan dalam evaluasi program/kebijakan.  

 

B. Konsep Program/Kebijakan yang dievaluasi  

Peneliti memberikan gambaran tentang program atau kebijakan yang akan 

dievaluasi di antaranya: tujuan, sasaran, kebutuhan, rumusan kebijakan/ pro-

gram, gambaran keberadaan program/kebijakan secara real di lapangan, ter-

masuk pedoman atau petunjuk pelaksanaan program/kebijakan, yang dapat 

diperoleh melalui survei pendahuluan sebelum menyusun proposal penelitian.  

 

C. Model Evaluasi Program/Kebijakan  

Peneliti mendeskripsikan model-model evaluasi program atau evaluasi ke-bijakan 

yang relevan dengan karakteristik penelitian. Selanjutnya peneliti menentukan 

model evaluasi yang relevan dengan karakteristik program/ kebijakan yang akan 

diteliti. Model evaluasi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam komponen 

evaluasi secara rinci dengan mengaitkan pada program/ kebijakan yang diteliti. 

Hasil penjabaran model evaluasi yang dipilih akan menjadi acuan dalam 

menyusun pertanyaan penelitian.  

 

D. Hasil Penelitian yang Relevan (Jika Ada) 

Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan 

relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya peneliti menjelaskan posisi 
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penelitiannya dengan cara mendeskripsikan persamaan dan perbedaan 

penelitian yang dilakukannya dengan penelitian relevan yang disajikan.  

 

E. Kriteria Evaluasi  

Peneliti membahas konsep yang berkaitan dengan aspek yang akan dievaluasi 

pada setiap komponen sehingga diperoleh kriteria/standar evaluasi setiap aspek 

yang dievaluasi. Kajian konseptual tidak sekedar mencantumkan konsep secara 

runtut dari berbagai sumber tetapi merupakan hasil analisis dari ber-bagai 

konsep. Sumber yang digunakan untuk penentuan kriteria dapat dikem-bangkan 

dari standar yang telah ada atau peneliti dapat mengembangkan berdasarkan 

teori yang didukung oleh argumentasi logis dari peneliti. Selan-jutnya 

kriteria/standar evaluasi yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi kolom 

komponen evaluasi, aspek yang dievaluasi, dan kriteria/standar 

evaluasi/keberhasilan.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian  

Peneliti menentukan pendekatan, metode penelitian yang digunakan dan 

menjelaskannya menurut ahli tertentu. Selanjutnya peneliti menjelaskan desain 

evaluasi program atau kebijakan yang telah ditetapkan. Disain disajikan dalam 

bentuk bagan yang dilengkapi dengan penjelasan. Disain disajikan dalam bentuk 

bagan yang dilengkapi dengan penjelasan. Peneliti menjelaskan teknik 

pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, angket, telaah dokumen 

dan focus group discussion. Untuk mem-validasi data kualitatif dilakukan melalui 

triangulasi data, baik triangulasi sumber informasi/data, triangulasi teknik, 

maupun perpanjangan waktu penelitian. Selanjutkan peneliti menyajikan teknik 

pengumpulan data dalam bentuk tabel atau bagan yang meliputi komponen 

evaluasi, aspek yang dievaluasi, sumber data, instrumen yang digunakan dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan jenis instrumen yang digunakan. 
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Peneliti menjelaskan prosedur pengumpulan data yang disesuaikan dengan 

komponen-komponen evaluasi.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Peneliti mendeskripsikan di mana lokasi penelitian dilakukan dan waktu yang 

digunakan selama penelitian mulai dari penyusunan rencana penelitian 

(proposal) hingga penyusunan laporan penelitian itu selesai dilakukan. 

 

C. Instrumen Penelitian  

Peneliti merancang kisi-kisi instrumen sesuai dengan komponen dan aspek yang 

dievaluasi. Kisi-kisi instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan aspek 

yang dievaluasi, indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk setiap aspek yang 

dievaluasi.  

 

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data  

Peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, 

observasi, angket, telaah dokumen dan focus group discussion. Untuk mem-

validasi data kualitatif dilakukan melalui triangulasi data, baik triangulasi  

 

E. Teknik Analisis Data  

Peneliti mendeskripsikan teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis 

data dengan statistika deskriptif dan analisis data secara kualitatif. Analisis data 

dengan statistika deskriptif disajikan dalam bentuk tabel atau grafik tentang 

aspek yang diukur dalam evaluasi. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan 

cara analisis selama pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul. 

Analisis selama pengumpulan data meliputi: mengembangkan ca-tatan lapangan, 

mengkategorikan data, memberi kode pada data, memasuk-kan data ke dalam 

format analisis, dan mengembangkan pertanyaan untuk mengumpulkan data 

selanjutnya, sedangkan analisis setelah data terkumpul meliputi mengumpulkan 

dan memberi nomor secara kronologis sesuai dengan waktu pengumpulan data, 
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meneliti ulang data dan mengelompokkannya dalam satu format kategori dan 

klasifikasi data sesuai dengan kodenya, me-maparkan data yang telah dianalisis 

sesuai dengan komponen model evaluasi, dan penarikan beberapa kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan diambil setelah membandingkan data yang telah dianalisis 

dengan kriteria evaluasi. 
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CCOONNTTOOHH  PPRROOPPOOSSAALL  KKUUAANNTTIITTAATTIIFF  

PPEEGGAARRUUHH  MMOOTTIIVVAASSII  TTEERRHHAADDAAPP  PPRREESSTTAASSII  BBEELLAAJJAARR  SSIISSWWAA  

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang 

Pendidikan Indonesia dirancang untuk bersaing secara langsung dengan 
dunia Internasional. Indonesia yang notabene adalah sebagai Negara 
berkembang, dituntut untuk mampu secara Internasional bersaing dan 
bersanding secara kualitas. Menurut Parawansa, Siskandar dan Suyanto dalam 
Kartika.38 Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah tingkat kompetisi 
dan relevansinya. Laporan United Nation Development Program (UNDP) tahun 
2005 mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menempati posisi 
ke-100 dari 117 negara. Dari data ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di 
Indonesia masih jauh tertinggal di bandingkan negara-negara lain bahkan di 
negara-negara Asia Tenggara. 

Terkait dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia yang 
berkualitas dan berprestasi tinggi maka siswa harus memiliki prestasi belajar 
yang baik. Prestasi belajar merupakan tolak ukur maksimal yang telah dicapai 
siswa setelah melakukan perbuatan belajar selama waktu yang telah ditentukan 
bersama. Belajar yang tidak memperoleh dukungan baik dalam individu maupun 
dari luar individu maka belajar akan mengalami hambatan, tentunya akan 
mempengaruhi hasil prestasi seseorang.39  

Semua siswa, orang tua dan guru sebagai pengajar menginginkan 
tercapainya prestasi belajar yang tinggi, karena prestasi belajar yang tinggi 
merupakan salah satu indikator keberhasilan proses belajar mengajar. Namun 
kenyataannya tidak semua siswa mendapatkan prestasi belajar yang tinggi dan 
terdapat siswa yang mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Mata pelajaran 
Agama Kristen (PAK) yang dapat dikatakan tidak memiliki tingkat kesulitan yang 
tinggi dalam penguasaan materinya, nyatanya juga terjadi penurunan prestasi. 

Kondisi menurunnya prestasi belajar seperti ini juga dialami oleh Siswa-
siswi SMP Kristen SOE. Hasil nilai mata pelajaran PAK yang dicapai sangat 
bervareasi ada yang mendapat nilai tinggi akan tetapi juga tidak sedikit yang 
mendapat nilai rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai pada Ujian Tengah 
Semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. Selain itu perubahan perilaku siswa 
sebagai bentuk hasil belajar tidak menunjukkan perubahan yang maksimal. 
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IVSDN 101/I MARO SEBO ULU”, Jurnal Penelitian, 4 (Januari, 2013), 2 
39

 Avif Roy Rahman, “Pengaruh Motivasi, Lingkungan Dan Disiplin Terhadap Prestasi 
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Banyak siswa yang masih menunjukkan perilaku kehidpan yang tidak sesuai 
dengan kebenaran Firman Tuhan. Dari hasil observasi peneliti40 didapati bahwa 
menurunnya prestasi ini terjadi karena kurangnya minat siswa terhadap mata 
Pelajaran PAK. minimnya dorongan dari guru, orang tua, dan lingkungan sekolah 
menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi menurun. 

Menurut Slameto41 faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: pertama, faktor 
internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, misalnya : 
1)  Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh), 2)  Faktor psikologis 
(intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan), 3) Faktor 
kelelahan. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar individu. Misalnya, 1) 
 Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 
suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar 
belakang kebudayaan). 2)  Faktor sekolah (metode mengajar guru, kurikulum, 
relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 
pengajaran, waktu sekolah, standar belajar di atas ukuran, keadaan gedung, 
metode belajar dan tugas rumah). Ketiga, faktor masyarakat (kegiatan  siswa 
dalam masyarakat, massa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 
masyarakat). 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut, 
maka dalam penelitian ini yang hendak dicari hubungan dan pengaruhnya 
terhadap prestasi belajar di SMP Kristen SOE adalah motivasi siswa. 

Motivasi adalah “serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 
tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu”. Terkadang 
suatu proses belajar tidak dapat mencapai hasil maksimal disebabkan karena 
ketiadaan kekuatan yang mendorong (motivasi). Motivasi dirumuskan sebagai 
suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan dengan konsep-konsep yang 
lain seperti minat, konsep diri dan sebagainya. Sehingga dapat mempengaruhi 
siswa yang dapat membangkitkan dan mengarahkan tingkah laku yang 
dimungkinkan untuk ditampilkan oleh para siswa.42  

Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai keinginan untuk 
melaksanakan kegiatan belajar. Sehingga boleh jadi siswa yang memiliki 
intelegensi yang cukup tinggi menjadi gagal karena kekurangan motivasi, sebab 
hasil belajar itu akan optimal bila terdapat motivasi yang tepat. Karenanya, bila 
siswa mengalami kegagalan dalam belajar, hal ini bukanlah semata-mata 
kesalahan siswa, tetapi mungkin saja guru atau orang tua tidak berhasil dalam 
membangkitkan motivasi siswa. 

Motivasi yang kuat dalam diri siswa akan meningkatkan minat, kemauan 
dan semangat yang tinggi dalam belajar, karena antara motivasi dan semangat 
belajar mempunyai hubungan yang erat. Dalam kegiatan belajar, motivasi 
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menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, 
sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 43 

Berangkat dari hubungan motivasi dan prestasi inilah penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut di SMP Kristen SOE, dengan sebuah harapan 
bahwa siswa memiliki motivasi dalam mengikuti mata pelajaran PAK. 
Meningkatnya motivasi tentunya akan disertai dengan peningkatan prestasi hasil 
belajar. 
 
B. Identifikasi Masalah 

Untuk mengatasi pokok permasalahan menurunnya prestasi belajar, dapat 
diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut: 

1. Masalah internal siswa, yang berkaitan gejala psikis misalnya kecerdasan, 
minat, motivasi, dan semangat belajar. 

2. Masalah fisik, yang berkaitan dengan menurunnya beberapa fungsi fisik 
misalnya penglihatan, pendengaran, daya tahan tubuh, dan ganggguan 
fungsi otak. 

3. Adanya masalah eksternal yang berhubungan dengan metode mengajar, 
kurikulum, sarana belajar, yang ada di sekolah. 

4. Adanya gangguan belajar yang timbul didalam masyarakat tempat tinggal 
siswa, misalnya kegaduhan, pencemaran, lingkungan yang tidak aman. 
 

C. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk membahas semua faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Peneliti membatasi penelitian 
pada dua variabel yaitu motivasi belajar siswa dalam hubungannya dengan 
prestasi belajar siswa.  
 
D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah prestasi belajar siswa? 
2. Bagaimanakah motivasi belajar siswa? 
3. Adakah hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar siswa? 

 
E. Tujuan Penelitian 

1. Memberikan penjelasan yang komperhensif tentang prestasi belajar 
siswa  

2. Memberikan paparan deskriptif tentang motivasi belajar siswa 
3. Untuk mengetahui adanya hubungan antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar siswa. 
 

F. Manfaat Penelitian 
 

G. Sistematika Penulisan 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 

 
 
 

 
A. Deskripsi Konseptual 

Pada bagian ini akan diuraikan deskripsi konseptual dari kedua varibel 
penelitian yaitu prestasi belajar dan motivasi siswa. Deskripsi ini merupakan 
kajian teori yang menjabarkan kedua variabel penelitian, sehingga diperoleh 
pemahaman yang mendalam. 

 
1. Prestasi belajar PAK 

Dalam Kamus Ilmiah Populer prestasi diartikan sebagai hasil yang telah 
dicapai.44 Prestasi adalah penilaian pendidikan perkembangan kemajuan murid 
yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada 
mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan 
Poerwadarminta menyatakan bahwa prestasi ialah hasil yang telah dicapai 
(dilakukan, dikerjakan dan sebagainya). Sementara menurut Arifin, prestasi 
berarti hasil usaha, atau dengan kata lain kemampuan dan sikap seseorang 
dalam menyelesaikan suatu hal.45 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa prestasi adalah 
hasil usaha yang telah dilakukan seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan 
atau perbuatan. 

Sedangkan mengenai pengertian belajar, menurut Witherington dalam 
Sukmadinata.46 belajar merupakan perubahan dalam kepribadian, yang 
dimanifestasikansebagai pola-pola respons yang baru yang berbentuk 
keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan. Pendapat lain 
dikemukakan oleh Usman47 yang menguraikan bahwa “belajar adalah sebagai 
proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 
individu dan individu dengan lingkungannya.” 

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa belajar merupakan suatu 
proses yang mengakibatkan suatu perubahan dalam individu, yakni perubahan 
pola pikir dan tingkah laku. 

Jika dua kata tersebut digabungkan maka kurang lebih didapatkan 
pengertian yang cukup sederhana mengenai prestasi belajar, yaitu hasil yang 
diperoleh dari suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam 
proses belajar yang berupa keterampilan, kecakapan dan pengetahuan. 

Dalam Kekristenan pendidikan agama ini dikenal dengan nama Pendidikan 
Agama Kristen (PAK). Istilah ini lebih baik digunakan dalam konteks pendidikan 
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 Nana Syaodih sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2005), 155-156. 
47

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

5. 



Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

118 
 

agama di Indonesia mengingat di Indonesia memiliki keberagaman agama, 
sehingga jika hanya dipakai istilah Pendidikan Agama saja hal ini masih kabur dan 
belum secara khusus mengarah ke Agama Kristen. Istilah Pendidikan Agama 
Kristen diambil dari terjemahan bahasa Inggris yaitu Christian Religius Education, 
yang dalam prakteknya adalah sebuah proses pembelajaran bersumber dari 
kebenaran Firman Tuhan. 48 

Banyak pendapat yang memberikan pengertian dan cakupan kajian 
Pendidikan Agama Kristen. Menurut Tokoh Reformasi Martin Luter (1488-1548) 
PAK adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan 
tertib agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dalam firman 
Yesus Kristus yang memerdekakan. Di samping itu PAK memperlengkapi mereka 
dengan sumber iman, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman berdoa, 
firman tertulis (Alkitab) dan rupa-rupa kebudayaan sehingga mereka mampu 
melayani sesamanya termasuk masyarakat dan negara serta mengambil bagian 
dengan bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen. Selain itu menurut John 
Calvin PAK adalah pendidikan yang bertujuan mendidik semua putra-putri gereja 
agar mereka terlibat dalam penelaahan Alkitab secara cerdas sebagaimana 
dengan bimbingan Roh Kudus; mengambil bagian dalam kebaktian dan 
memahami keesaan Gereja, diperlengkapi untuk memilih cara-cara 
mengejawantahkan pengabdian diri kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam 
pekerjaan sehari-hari serta hidup bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah 
demi kemuliaan-Nya sebagai lambang ucapan syukur mereka yang dipilih dalam 
Yesus Kristus.  

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Pendidikan Agama Kristen 
adalah sebuah usaha yang bersifat pendidikan dan pembelajaran kepada seluruh 
warga jemaat secara bertahap untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan 
Juru selamat pribadi, yang dituliskan dalam Alkitab sebagai sumber utama 
pembelajaran, dengan demikian setiap peserta didik memiliki pengenalan yang 
benar akan anak Allah, kedewasaan penuh, dan keteguhan iman dalam 
menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan setiap hari, 
sehingga dapat mengasihi sesama, dan menunjukkan perananannya di tengah 
masyarakat luas.49 

 
a.  Indikator Prestasi Belajar 

Indikasi prestasi belajar adalah hasil belajar yang meliputi segenap ranah 
psikologi yang berubah akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Ada tiga 
aspek yang akan mengalami perubahan dalam proses belajar yaitu kognitif, 
afektif, dan psikomotorik. 

Adapun indikator prestasi belajar siswa menurut Benyamin Bloom dalam 
Sudjana50 adalah sebagai berikut: 
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 Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 
enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 
sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah 
dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

 Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yaitu 
penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

 Ranah psikomotoris, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 
kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan 
refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan 
atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 
interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara 
ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di 
sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 
bahan pengajaran. Namun demikian dalam mata Pelajaran PAK, ranah afektif 
yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku merupakan hal yang tidak 
bisa diabaikan. 

 
b. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 
berasal dari dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal).Prestasi belajar 
yang dicapai siswa pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara berbagai 
faktor tersebut.Oleh karena itu, pengenalan guru terhadap faktor yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa penting sekali artinya dalam rangka 
membantu siswa mencapai prestasi belajar yang seoptimal mungkin sesuai 
dengan kemampuannya masing-masing. 

Adapun faktor-faktor yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut: 
1) Faktor yang berasal dari diri sendiri (internal), yaitu:51 

 Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang 
diperoleh. Yang termasuk faktor ini ialah pancaindera yang tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya, seperti mengalami sakit, cacat tubuh 
atau pekembangan yang tidak sempurna, berfungsinya kelenjar tubuh 
yang membawa kelainan tingkah laku. 

 Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh, 
terdiri atas: 

 Faktor intelektif yang meliputi faktor potensial, yaitu kecerdasan dan 
bakat serta faktor kecakapan nyata, yaitu prestasi yang dimiliki. 

 Faktor non intelektif yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, 
kebiasaan, minat kebutuhan, motivasi, emosi, dan penyesuaian diri. 

 Faktor kematangan fisik maupun psikis 
2. Faktor yang berasal dari luar diri (eksternal) 
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 Faktor sosial yang terdiri atas: lingkungan keluarga, Lingkungan sekolah, 
lingkungan masyarakat, lingkungan kelompok, faktor budaya, seperti 
adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 

 Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah dan fasilitas belajar. 

 Faktor lingkungan spiritual atau keagamaan. 
 

2. Motivasi Belajar 
Kata "motif" diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang 
mengaktifkan atau memberi semangat atau dorongan kepada makhluk untuk 
bertingkah laku, mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut. 
Sementara Donald dalam Hamalik52 merumuskan"motivation is an energy 
change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal 
reaction", yang diartikan bahwa, motivasi adalah perubahan energi dalam diri 
seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 
tujuan. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa motivasi adalah 
dorongan atau kekuatan dari dalam diri seseorang yang dapat menggerakkan 
dirinya untuk melakukan sesuatu. 

 
a. Indikator-Indikator Motivasi 

Adapun indikator-indikator motivasi belajar antara lain:53 

 Cita-cita atau aspirasi siswa 

 Kemampuan siswa 

 Kondisi siswa 

 Kondisi lingkungan siswa 

 Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

 Upaya guru dalam membelajarkan siswa 
Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dala belajar siswa, karena 

motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan oleh siswa, 
hal ini berarti siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan tekun dalam 
belajar dan terus belajar secara kontinyu tanpa mengenal putus asa serta dapat 
mengesampingkan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan belajar. 

 
b. Macam-Macam Motivasi Belajar 

Terdapat dua macam motivasi menurut Djamarah, yaitu: motivasi intrinsik 
dan motivasi ekstrinsik Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif 
atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri 
individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.54 Dalam perspektif 
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kognitif, motivasi intrinsik lebih signifikan bagi siswa karena lebih murni dan 
langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah: 

 Adanya kebutuhan 

 Adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri 

 Adanya cita-cita atau aspirasi. 
Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik.Motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang 
dari luar. Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang 
tidaksecara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar, misalnya siswa rajinbelajar 
untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya,pujian dan 
hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri tauladan orangtua, guru dan lain-
lain merupakan contoh konkrit dari motivasi ekstrinsikyang dapat mendorong 
siswa untuk belajar.55  

Perlu ditegaskan, bukan berarti motivasi ekstrinsik tidak baik dan tidak 
penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tetap penting, karena kemungkinan 
besar keadaan siswa itu dinamis berubah-ubah dan jugamungkin komponen-
komponen lain dalam proses belajar mengajar adayang kurang menarik bagi 
siswa sehingga siswa tidak bersemangat dalam melakukan proses belajar 
mengajar baik di sekolah maupun di rumah. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsic maupun 
ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, siswa dapat mengembangkan 
aktifitas dan inisiatif sehingga dapat mengarahkan dan memelihara kerukunan 
dalam melakukan kegiatan belajar. 

 
c. Upaya dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman56, ada beberapa bentuk dan cara untukmenumbuhkan 
motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Beberapa bentukdan cara motivasi 
tersebut diantaranya : 

 Memberi angka 

 Hadiah 

 Saingan/kompetisi 

 Memberi ulangan 

 Mengetahui hasil 

 Pujian 

 Hukuman 

 Hasrat untuk belajar 

 Minat 

 Tujuan yang diakui. 
Demikian tentang upaya dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa dan 

bentuk-bentuk motivasi yang dapat dipergunakan oleh guru agar berhasil dalam 
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proses belajar mengajar serta dikembangkan dandiarahkan untuk dapat 
melahirkan hasil belajar yang bermakna bagikehidupan siswa. 
 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 
Hasil penelitian tentang hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar 

mata pelajaran PAK pernah dilakukan oleh Adriana Mariance Polly57, dalam 
penelitian kualitatif ini diteliti peranan guru dalam meningkatkan motivasi siswa 
yang pada akhirnya juga berdampak kepada peningkatan prestasi belajar. 
Penelitian ini bersifat kualitatif dan belum dilakukan uji signifikasi dan korelasi 
secara kuantitatif.  

Penelitian yang lain dilakukan oleh Antoni, dalam penelitinnya didapati 
adanya hubungan positif antara motivasi dan prestasi belajar. Dalam penelitian 
ini hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan secara kuantitatif.58 

 
C. Hipotesis 

Dari tinjauan teori yang ada di atas peneliti mengajukan hipotesis 
penelitian sebagai berikut:  

1. Ha : Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi 
belajar dan Prestasi belajar. 

2. Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan dan posistif antara motivasi 
belajar dan Prestasi belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57

 Adriana Mariance Polly, Upaya Guru  dalam Meningkatkan Motivasi Belajar PAK 

melalui Metode Diskusi Kelompok pada Siswa kelas V  SD Negeri Sonkiko, Kec. Amabi. Oefeto 

Timur, Kabupaten Kupang., Skripsi (SOE: STT SOE, 2015) 
58

 Antoni, Pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Belajar Siswa SMP Katolik Jakarta, Jurnal 

Pelita Harapan (Jakarta: Pelita Harapan, 2015) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 

A. Metode Penelitian 

sKajian teoretis yang sudah dijabarkan dalam Bab II, memberikan 
gambaran bahwa variabel-variabel penelitian yang akan diteliti memiliki 
hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui pengaruh 
hubungan antar variabel secara lebih mendalam maka perlu ditentukan metode 
penelitian yang tepat dan relevan. Dalam penelitian ini peneliti memilih metode 
penelitian kuantitatif dengan teknik korelasional. Untuk mencari 
hubungan/asosiatif antara variabel X yaitu motivasi belajar siswa sebagai variabel 
bebas (independent) dan variabel Y yaitu prestasi belajar sebagai variabel terikat 
(dependent). Paradigma penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
X     Y 
Motivasi Belajar    Prestasi Belajar 
Untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan yang memiliki data berbentuk 

interval atau ratio maka digunakan perhitungan statistik Korelasi Pearson 
Product Moment.  

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini dilaksanakan di SMP Kristen SOE yang berkedudukan di Jl. 
Soepomo No. 17 Kelurahan Kampung Baru, Kec. Kota SOE, Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan pada 
semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. 

Waktu penelitian ini mulai dari penyusunan proposal sampai dengan 
penulisan laporan penelitian, akan memakan waktu kurang lebih 5 bulan. 
Dimana pada bulan pertama kegiatan difokuskan pada pembuatan proposal, 
bulan ke dua penyusunan instrument penelitian dan pengujian instrument, 
selanjutnya bulan ke 3 dan 4 digunakan untuk pengumpulan data dan analisis 
data, sedangkan pada bagian terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. 

 
 

C. Teknik Sampling 
Dalam penelitian kuantitatif memiliki banyak teknik sampling, yang 

mungkin dapat dipakai untuk menentukan sampel penelitian. Dalam penelitian 
ini dipakai jenis probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 
dipilih menjadi anggota sampel.59 Mengingat bahwa populasi memiliki ciri yang 
relatif homogen maka teknik sampling yang dipilih adalah simple random 

                                                           
59

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Alfabeta, 2013), 120 
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sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi 
dilakukan secara acak tanpa memerlukan strata yang ada dalam populasi. 

Dari populasi yang ada di kelas II SMP Kristen SOE sejumlah 45 orang, 
peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak 30 orang siswa. 

 
D. Instrumen Penelitian 

Dalam mengembangkan instrument penelitian yang berupa angket ini, 
dilakukan beberapa langkah yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
1. Definisi konseptual dan operasional variabel penelitian 

Agar variabel penelitian dapat diukur atau diteliti maka perlu dibuat 
definisi koseptual dan operasional. Hal ini dilakukan berdasarkan pemahaman 
teoretis yang sudah dipaparkan  pada Bab II. 
Variabel X: Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri seseorang yang 
dapat menggerakkan dirinya untuk memiliki semangat dan minat belajar yang 
tinggi. Motivasi ada dua jenis yaitu motivasi intrinsic dan eksentrik. Dari devinisi 
ini dapat ditentukan variabel operasionalnya sebagai berikut: 
1) Motivasi intrinsic 

 Keinginan untuk belajar 

 Senang mengikuti pelajaran 

 Menyelesaikan tugas 

 Meningkatkan pengetahuan 
2) Motivasi eksentrik 

 Ingin mendapat perhatian 

 Ingin mendapat pujian 

 Ingin mendapat hadiah/penghargaan dari guru atau sekolah 
 
Variabel Y: Prestasi Belajar PAK 

Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dilakukan siswa dalam kurun 
waktu tertentu, yang ditandai dengan meningkatnya nilai hasil evaluasi, 
perubahan perilaku, dan kemampuan menerapkan hasil belajarnya dalam 
kehidupan setiap hari. Prestasi belajar PAK memiliki kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan antara pencapaian nilai akademik, dan perubahan perilaku dalam 
kehidupan setiap hari. Dari pengerttian ini maka variabel operasionalnya dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1) Penguasaan Materi  

 Kemampuan mengingat materi 

 Pemahaman terhadap materi  
2) Perubahan Tingkah Laku 

 Kesetiaan beribadah 

 Komitmen Hidup dalam Kebenaran  

 Kepedulian kepada sesama 
3) Nilai 

 Hasil UAS Semester Ganjil 



Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

125 
 

 
2. Kisi-kisi Instrumen 

Tabel 3.1 
Kisi-Kisi Instrumen Pedoman Angket 

 

Variabel 
Aspek 

Variabel 
Indikator 

No. Butir 
Instrumen 

Motivasi 
Belajar (X) 

Motivasi 
intrinsic 

1) Keinginan untuk belajar 
2) Senang mengikuti pelajaran 
3) Menyelesaikan tugas 
4) Meningkatkan pengetahuan 

1, 2 
3 
4 
5 

Motivasi 
ekstrinsik 

5) Ingin mendapat perhatian 
6) Ingin mendapat pujian 
7) Ingin mendapat 

hadiah/penghargaan dari 
guru atau sekolah 

6  
7 
8 
 

Prestasi 
belajar PAK 
(Y) 

Penguasaan 
Materi 

4) Kemampuan menghafal  
5) Pemahaman terhadap 

materi 

1 
2 

Perubahan 
Tingkah 
Laku 

6) Kesetiaan beribadah 
7) Komitmen Hidup dalam 

Kebenaran 
8) Kepedulian kepada sesama 

3,4 
5 
 
6 

Nilai  Hasil UAS Semester Ganjil 10 

 
3. Pengujian validitas instrumen dan peng-hitungan reliabilias 

Pengujian validitas Instrumen ditempuh dengan berbagai cara, agar 
diperoleh instrument yang dapat digunakan untuk menjaring data yang valid. 
Pengujian validitas instrument dilakukan dengan cara Pengujian validitas 
konstrak, pengujian validitas isi dan pengujian validitas eksternal.  

Pengujian validitas isi dilakukan dengan membuat ksi-kisi instrument atau 
matrik pengembangan instrument. Dalam kisi-kisi tersebut dituliskan variabel 
yang akan diteliti dan indicator sebagai tolok ukur dan nomor butir pertanyaan 
atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indicator. Kisi-kisi instrument untuk 
validitas isi dapat dilihat pada bagian sebelumnya.  

Pengujian validitas eksternal dilakukan dengan jalan membandingkan 
antara kriteria yang ada pada instrument dengan fakta-fakta empiris yang terjadi 
di lapangan. Instrument yang memiliki validitas eksternal tinggi akan 
mengakibatkan hasil penelitian mempunyai validitas eksternal yang tinggi pula. 
Penelitian dikatakan memiliki validitas eksternal apabila hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan atau diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. 
Selain itu validitas eksternal ii juga dapat dilakukan dengan cara memperbesar 
sampel penelitian. 
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Pengujian validitas konstrak dapat dilakukan dengan menggunakan 
pendapat ahli (judgment experts). Instrument yang telah diukur dengan 
berlandasakan teori tertentu, dikonsultasikan dengan ahli.60 Peneliti meminta 
para ahli dalam hal ini adalah dosen promotor untuk menilai instrument yang 
sudah dibuat. 

Setelah pengujian konstrak dari para ahli kemudian dilanjutkan dengan 
pengujian melalui uji coba instrument. Uji coba tersebut dilakukan pada sampel 
dari mana populasi diambil. Uji coba ini dilakukan dengan mengambil 10 orang. 
Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan 
analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrument dalam 
suatu faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Untuk analisis 
faktor ini digunakan korelasional Pearson (Product Moment) yang dalam 
penghitungannya memakai aplikasi SPSS 20 for windows 

Pengujian seluruh butir instrument dalam suatu variabel dapat juga 
dilakukan dengan mencari daya pembeda skor tiap item dari kelompok yang 
memberikan jawaban tinggi dan jawaban rendah. Jumlah kelompok yang tinggi 
diambil 27% dan jumlah kelompok yang rendah diambil 27% dari sampel uji 
coba. Pengujian analisis daya pembeda dapat menggunakan t-test, dan untuk 
penghitungannya peneliti akan memakai aplikasi SPSS 20 for windows 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan angket, 
dengan cara peneliti memberikan angket untuk diisi oleh semua responden. 
Angket berupa pertanyaan yang memiliki 5 pilihan jawaban yang harus dipilih 
oleh responden, dengan cara memberikan ceklist. Skala yang dipakai sebagai 
ukuran adalah skala Likert. Denan skala Likert maka variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian idndikator tersebut dijadikan 
sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 
pernyataa atau pertanyaan.61 Dalam pengukurannya skala memiliki ukuran dari 
yang positif sampai dengan yang negatif yaitu :  

Sangat Setuju memiliki skor 5 
Setuju memiliki skor 4 
Ragu-ragu memiliki skor 3 
Tidak setuju memiliki skor 2 
Sangat tidak setuju memiliki skor 1 
Angket penelitian ini dijabarkan dalam tabel dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60

 Sugiono, Metode Penelitian …, 177 
61

 Ibid, 134 



Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

127 
 

 
Tabel 3.2 

Angket Penelitian 
 

Variabel : Motivasi Belajar 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 Saya selalu memiliki keinginan untuk belajar 
yang tinggi tanpa menunggu disuruh 

     

2 Saya belajar secara rutin setiap hari      

3 Saya merasa senang saat mengikuti pelajaran 
Agama Kristen 

     

4 Saya selalu menyelesaikan tugas yang diberikan 
oleh guru Agama Kristen 

     

5 Saya memiliki keinginan untuk terus 
meningkatkan pengetahuan dalam bidang 
Agama Kristen 

     

6 Saya belajar dengan rajin supaya diperhatikan 
oleh guru  

     

7 Saya senang apabila orang lain memuji saya 
karena rajin belajar 

     

8 Saya ingin mendapat nilai yang baik agar 
mendapat hadiah dari orang tua  

     

 
 

Variabel Y: Prestasi Belajar 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 Saya dapat menghafal beberapa cerita dalam 
Alkitab yang sudah diajarkan.  

     

2 Saya memahami setiap materi pelajaran yang 
disampaikan oleh guru. 

     

3 Saya mengawali setiap kegiatan sehari-hari 
dengan berdoa 

     

4 Saya rajin mengikuti ibadah di gereja      

5 Saya memiliki kesadaran dan kemauan yang 
tinggi untuk hidup sesuai dengan kebenaran 
Firman Tuhan 

     

6 Saya selalu berusaha untuk menjadi teladan 
dalam kehidupan setiap hari 

     

7 Saya suka menolong teman yang dalam 
persoalan. 

     

8 Hasil UAS saya di atas rata-rata      

 
 
 
 



Pedoman Penulisan Skripsi STTAW 

 

128 
 

F. Teknik Analisis Data 
Analisis Data dalam penelitian kuantitatif dilakukan setelah data terkumpul 

sepenuhnya. Sebelum melakukan analisis hipotesis maka perlu dilakukan uji 
prasarat, yaitu uji normalitas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui normal 
tidaknya suatu distribusi data. Untuk menentukan normal tidaknya distribusi 
data, peneliti memakai kurva normal yang analisisnya memakai aplikasi SPSS 20 
for windows.  

Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis asosiatif yang telah diajukan. 
Dalam pembuktiannya pertama perlu dihitung dahulu koefisien korelasi antara 
variabel X dan variabel Y. Korelasi adalah angka yang menunjukkan arah dan 
kuatnya hubungan antar dua variabel. Arah ditunjukkan dengan bentuk 
hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dengan 
dalam besarnya koefisien korelasi.  

Penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan, berpedoman pada 
tabel dibawah ini:62 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1000 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 

Kuat 
Sangat kuat 

Selanjutnya untuk mengetahui varian yang terjadi pada variabel prestasi 
belajar, dihitung dengan menggunakan koefisien determinasi, yang besarnya 
adalah kuadrat koefisien korelasi.(r2). Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa 
persen motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar. 
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Metrei 

Rp 6.000 
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Lampiran 8, Contoh Lembar Pernyataan 

 

KATA PENGANTAR 

 

Atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung yang mengajarkan 

kebenaran, skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul 

Pentingnya Ketrampilan Membaca bagi Murid Sekolah Dasar terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Kristen. adalah tugas akhir 

akademik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teolgi dari 

STT Adhi Wacana. 

Proses penyelesaian disertasi ini memerlukan waktu yang panjang, dan ada 

berbagai pihak yang memberikan sumbangan besar dan sangat berarti dalam 

penyelesaiannya. Melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak 

terimakasih kepada: 

1. Dr. Daud Darmadi, M.Pd.K, selaku pembimbing I yang telah 

membimbing, memberikan arahan, perbaikan, masukan, yang berarti 

sehingga disertasi ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. 

2. ….. 

3. ….. dst 

 

Harapan peneliti, skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, untuk 

kemajuan pelayanan pendidikan Kristen dan Teologi di Gereja.  

 

Surabaya, 29 Juni 2017 

D.I. 
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Lampiran 9, Contoh Daftar Isi Model Pilihan I 

 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL  ………………………………………………………………………………………. 

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ………………………………………….. 

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ……..………………………………………….. 

HALAMAN PENGESAHAN KETUA STT ADHI WACANA………………………………….. 

ABSTRAKS …………………………………………………………………………………………………… 

LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………………………………………………….. 

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………. 

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………….. 

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………. 

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………………………….. 

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………………………………….. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.7 Latar Belakang Masalah ……………………………………………………………. 

1.8 Fokus Penelitian ……………………………………………………………………….. 

1.9 Rumusan Masalah ……………………………………………………………………. 

1.10 Tujuan Penelitian …………………………………………………………………….. 

1.11 Manfaat Penelitian …………………………………………………………………… 

1.12 Sistematika Penulisan ………………………………………………………………. 

 

BAB II TIJAUAN TEORITIS 

2.1   Meningkatkan Ketrampilan Membaca ……………………………………….. 

2.2   Hubungan Ketrampilan Membaca dengan Proses Belajar PAK …… 

2.3   Hipotesis …………………………………………………………………………………… 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian ……………………………………………………………………… 

3.2  Definisi Operasional (Penjabaran Variabel) …………………………………. 

3.3  Deskripsi Data dan Sumber Data ………………………………………………… 

3.3.1  Key Informan dan Informan ……………………………………………… 

Dst………. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

CURICULUM VITAE 

 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vii 

viii 

ix 

x 

xi 

xii 

 

 

1 

4 

4 

5 

5 

6 

 

 

7 

22 

32 

 

 

33 

33 

35 

35 

36 
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Lampiran 10, Contoh Daftar Isi Model Pilihan II 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

HALAMAN JUDUL  ………………………………………………………………………………………. 

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ………………………………………….. 

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ……..………………………………………….. 

HALAMAN PENGESAHAN KETUA STT ADHI WACANA ..……………………………….. 

ABSTRAKS …………………………………………………………………………………………………… 

LEMBAR PERNYATAAN ………………………………………………………………………………… 

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………. 

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………….. 

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………. 

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………………………….. 

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………………………………….. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………………………. 

B. Fokus Penelitian ……………………………………………………………………….. 

C. Rumusan Masalah ……………………………………………………………………. 

D. Tujuan Penelitian ……………………………………………………………………… 

E. Manfaat Penelitian …………………………………………………………………… 

F. Sistematika Penulisan ………………………………………………………………. 

 

BAB II TIJAUAN TEORITIS 

A. Meningkatkan Ketrampilan Membaca …………………………………….. 

B. Hubungan Ketrampilan Membaca dengan Proses Belajar PAK … 

C. Hipotesis …………………………………………………………………………………… 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian …………………………………………………….……………… 

B. Definisi Operasional (Penjabaran Variabel) ……………….……………… 

C. Deskripsi Data dan Sumber Data …………………………….………………… 

1.  Key Informan dan Informan …………………………..….………………… 

Dst………. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

CURICULUM VITAE 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vii 

viii 

ix 

x 

xi 

xii 

 

 

1 

4 

4 

5 

5 

6 

 

 

7 

22 

32 

 

 

33 

33 

35 

35 
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Lampiran 11, Contoh Daftar Tabel 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 3.1 Daftar Informan berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 3.2 Penetapan Instrumen Penelitian 

Tabel 4.2 Daftar Nilai 

 

Dst …. 
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Lampiran 12, Contoh daftar gambar 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 2.1 Denah Gereja 

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi 
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Lampiran 13, Contoh daftar lampiran 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1 Angket 

Lampiran 2 Daftar pertanyaan untuk guru 

Lampiran 3 Daftar pertanyaan untuk kepala sekolah 

Lampiran 4 Surat Keterangan telah melakukan penelitian 

 

Dst …… 
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Lampiran 14, Contoh Catatan Lapangan 

 
CATATAN LAPANGAN 

 

Nomor   : 01 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Waktu Penelitian  : 24 April 2018, Pukul 10.00 – 11.30 WITA 

Disusun   : 24 April 2018, Pukul 13.00 WITA 

Tempat   : Rumah Informan 1 

Obyek Penelitian  : Informan 1 (Gembala Gereja BEST) 

 

 

Tanggal 24 April adalah kesempatan pertama peneliti melakukan 

wawancara terfokus, dan sesuai dengan rencana dan janji yang sudah peneliti 

buat sebelumnya hari ini peneliti akan wawancara dengan informan 1, adalah 

seorang gembala Gembala Gereja BEST, yang cukup senior dikalangan para 

hamba Tuhan di Surabaya. Tiba di rumah informan peneliti menyapa informan, 

dan dengan sambutan yang hangat informan mempersilahkan masuk ke ruang 

tamu. Setelah sedikit berbincang untuk mengakrabkan suasana peneliti 

kemudian memulai wawancara penelitian. 

 

Sub Fokus 1 Model Pendidikan Yesus dalam Injil Matius 

“Sesuai dengan apa yang saya sampaikan lewat telepon kemarin Bapak, 

hari ini saya datang untuk wawancara dengan Bapak sehubungan dengan 

penelitian yang saya kerjakan” Peneliti memberikan penjelasan kembali 

mengenai masalah penelitian yang sedang dikerjakan. Sambil tersenyum 

informan menjawab “ Ya Pak, saya sudah siap, dan dengan senang hati mau 

berbagi pengalaman dalam pelayanan” 

 

Melihat bahwa informan sudah siap dalam wawancara ini peneliti mulai 
menanyakan pertanyaan pertama, “Apa yang Bapak pikirkan tentang tujuan 
pendidikan Kristen itu?” Informan menjawab “Pendidikan Kristen adalah kegiatan 
gereja yang sangat penting, karena Pendidikan Kristen bertujuan untuk 
membawa jemaat mengenal Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, sehingga 
mengerti apa yang diinginkan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 
Pendidikan ini bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing jemaat hidup 
sesuai dengan kehendak Tuhan, sebab kalau belum diarahkan selama itu pula 
jemaat sulit menjadi orang Kristen yang mengalami kedewasaan iman.” Peneliti 
kembali bertanya, “Kalau dilihat dari apa yang dilakukan Yesus dalam Injil Matius 
bagaimana pandangan Bapak  
…………………………………….. dst. 
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Lampiran 15, Contoh Format Curiculum Vitae 

 
CURRICULUM VITAE 

 

IDENTITAS DIRI 

Nama Lengkap :   

NIM  :   

Tempat dan Tanggal Lahir :   

Jenis Kelamin : □ Laki-laki  □ Perempuan 

Status Perkawinan : □ Kawin  □ Belum Kawin       □ Duda/Janda 

Agama :    

Alamat Rumah  :  

Alamat e-mail  :  

Handphone  : 

RIWAYAT PENDIDIKAN  

Tahun masuk Nama Sekolah Tahun Lulus 

   

   

PENGALAMAN PENELITIAN/KARYA ILMIAH YANG DIHASILKAN 

Tahun Judul Penelitian Mandiri/Kelompok 

   

   

 KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

Tahun Nama Kegiatan Penyelenggara Pembiara/Panitia/Peserta 

    

    

KEGIATAN PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tahun Jenis/Nama Kegiatan Pelayanan Tempat 

   

   

JABATAN DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

Peran/Jabatan NAMA ORGANISASI KEMAHASISWAAN Tahun .s.d. . 

   

   

PENGHARGAAN/PIAGAM  

Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi 

   

   
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan 

apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 

 

Surabaya, ...................... 

Mengetahui       Yang menyatakan, 

Ketua Program Studi      

 

 

 

  ....................................................     ...................................... 
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Lampiran 16, Daftar Abjad Ibrani 

 

HEBREW 

Nama 
Alih 

Aksara 

Gambar Bagaimana 

Seharusnya Bentuk Font 

Mesin Anda 

Menghasilkan 

Tombol 

Keyboard 

'Aleph 
  

a a 

Beth  b 
 

b b 

Gimel  g 
 

g g 

Daleth  d 
 

d d 

He  h 
 

h h 

Waw  w 
 

w w 

Zayin  z 
 

z z 

Heth  ch 
 

j x 

Teth  t 
 

f j 

Yod  y 
 

y y 

Kaph k 
 

k k 

Lamed l 
 

l l 

Mem  m 
 

m m 

Nun n 
 

n n 

Samek  c 
 

s s 

'Ayin' 
  

u u 

Phe ph 
 

p p 

Pe p 
 

p p 

Tsadeh  ts 
 

x x 

Qoph  q 
 

q q 

Resh  r 
 

r r 

Sin, s 
 

c c 

Shin sh 
 

v v 

Thaw th 
 

t t 

Taw t 
 

T T 

 
Sumber : http//www.Font - Alkitab SABDA.htm 
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Sumber : http//www.Font - Alkitab SABDA.htm 
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Lampiran 17, Daftar Abjad Yunani 

 

 

GREEK 

 

Nama Alih Aksara 
Gambar Bagaimana 

Seharusnya Bentuk Font 

Mesin Anda 

Menghasilkan 

Tombol 

Keyboard 

Alpha a 
 

a a 

Beta  b 
 

b b 

Gamma g 
 

g g 

Delta  d 
 

d d 

Epsilon e 
 

e e 

Zeta  z 
 

z z 

Eta  e 
 

h h 

Theta  th 
 

q q 

Iota  i 
 

i i 

Kappa  k 
 

k k 

Lambda  l 
 

l l 

Mu  m 
 

m m 

Nu  n 
 

n n 

Xi  x 
 

x x 

Omicron o 
 

o o 

Pi  p 
 

p p 

Rho  r 
 

r r 

Sigma s 
 

s s 

Tau t 
 

t t 

Upsilon u 
 

u u 

Phi  ph 
 

f f 

Chi  ch 
 

c c 

Psi  ps 
 

y y 

Omega  o 
 

w w 

 
Sumber : http//www.Font - Alkitab SABDA.htm 
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