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Apa itu skripsi literature review? 
 
 

Penulisan skripsi literature review adalah penulisan skripsi berbasis penelitian-
penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Melalui skripsi literature review, kita 
memaparkan permasalahan dan gagasan solusi permasalahan, yang nantinya kita buktikan 
dengan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasi sebagai penguat 
gagasan yang telah dipaparkan. 

Penulisan artikel literature review selama ini telah banyak dilakukan sebagai salah satu 
bentuk artikel ilmiah, seperti narrative review, systematical review, dan meta-analysis review. 
Penulisan skripsi berbasis literature review menjadi alternatif skripsi berbasis penelitian 
laboratorium maupun kuisioner yang selama ini dilakukan, selama adanya pandemic COVID-
19 dengan harapan dapat meminimalisir kontak langsung dan memutus mata rantai 
penularan COVID-19. 

Diharapkan penulisan buku paduan ini dapat memberikan panduan bagaiamana cara 
menulisakan skripsi literature review yang baik. 
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Kerangka sistematika penulisan skripsi literature review 
 
 
Secara berurutan kerangka proposal dan skripsi terdiri dari tiga bagian seperti di bawah ini : 
 
A. BAGIAN AWAL 
      Bagian awal skripsi terdiri atas 

1. Halaman sampul luar 
2. Halaman sampul dalam 
3. Halaman pengesahan 
4. Halaman penetapan panitia penguji 
5. Halaman ucapan terima kasih 
6. Halaman abstrak 
7. Halaman daftar isi 
8. Halaman daftar tabel 
9. Halaman daftar gambar 
10. Halaman daftar lampiran 
11. Halaman daftar singkatan  

 
B. BAGIAN INTI 

Bagian inti skripsi memuat hal sebagai berikut : 
BAB  1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan  
1.3.1 Tujuan Umum 
1.3.2 Tujuan Khusus 
1.4 Manfaat 

       BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
       BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL  
       BAB 4. METODE LITERATURE REVIEW 
       BAB 5. HASIL  
       BAB 6. PEMBAHASAN 
       BAB 7. SIMPULAN DAN SARAN 
       7.1 Simpulan 
       7.2 Saran 
 
C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir terdiri dari : 
1. Daftar Pustaka 
2. Lampiran 
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A. BAGIAN AWAL PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI DAN SKRIPSI 

1. Halaman Sampul Depan 

Isi halaman sampul luar berturut-turut sebagai berikut : 

a. Judul (Times New Roman font 16, huruf kapital, cetak tebal, center, spasi 1). 

1. Berfungsi sebagai pembuka minat baca dan diharapkan mencerminkan dengan tepat 

masalah yang dibahas. 

2. Menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. 

3. Disarankan tidak lebih dari 12 kata, tidak boleh terlalu pendek dan tidak spesifik. 

4. Memuat variabel yang diteliti, untuk memudahkan mengevaluasi sehingga dapat 

menjawab masalah yang diajukan.   

b. Kata PROPOSAL SKRIPSI atau SKRIPSI (Times New Roman font 22, huruf kapital, cetak 

tebal, center). 

c. Lambang Universitas Airlangga (sesuai statuta Universitas Airlangga) diletakkan di bagian 

tengah, diameter 5,5 cm. 

d. Kata Oleh diikuti titik dua (Times New Roman font 14, huruf terdepan kapital, cetak tebal, 

center). 

e. Nama Mahasiswa (Times New Roman font 14, huruf kapital, cetak tebal, garis bawah, 

center). 

f. Kata NIM (Times New Roman font 14, cetak tebal, center). 

g. Tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA, tahun 

selesai skripsi ditulis berurutan ke bawah (Times New Roman font 16, huruf kapital, cetak 

tebal, center). 

h. Halaman ini menggunakan soft cover warna putih untuk sampul depan Proposal skripsi 

dan hard cover warna kuning untuk sampul depan skripsi  

i. Pinggiran buku skripsi tepi atas diberi keterangan nama, NIM, bagian tengah judul skripsi, 

tepi bawah tahun selesai skripsi. 
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Contoh Sampul Depan Skripsi 

 

 
  



 
 
 
 

 Skripsi Literature Review  

 

06 

2. Halaman Sampul  Dalam 

Halaman sampul dalam sama dengan sampul depan proposal skripsi maupun skripsi, 

menggunakan kertas putih 80 gram ukuran A4. Pada halaman ini mulai diberi nomer halaman 

sampai dengan daftar lampiran seperti contoh dalam kurung  (i, ii, iii, iv dst). Khusus halaman 

judul, nomer halaman tidak ditulis. 

 

3. Halaman Pengesahan 

Halaman Pengesahan ini berturut-turut ke bawah berisi: 

a. Kata LEMBAR PENGESAHAN (Times New Roman font 12, huruf kapital, cetak tebal, 

center). 

b. Judul (Times New Roman font 16, huruf kapital, cetak tebal, center). 

c. Kata PROPOSAL SKRIPSI atau SKRIPSI (Times New Roman font 20, huruf kapital, cetak 

tebal, center). 

d. Kalimat Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Dokter 

Gigi Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya (Times New Roman font 

14, huruf depan setiap kata menggunakan huruf kapital, cetak tebal, center). 

e. Kata Oleh  diikuti titik dua (Times New Roman font 14, huruf kapital di awal kata, cetak 

tebal, center). 

f. Nama mahasiswa (Times New Roman font 14, huruf kapital, cetak tebal, garis bawah, 

center) 

g. Kata NIM (Times New Roman font 14, huruf kapital, cetak tebal, center) 

h. Kata Menyetujui (Times New Roman font 14, huruf kapital di awal kata, cetak tebal, 

center)  

i. Kata Pembimbing Utama: ditulis di sebelah kiri bawah, diikuti kolom di bawahnya tempat 

tanda tangan, nama beserta gelar lengkap dan NIP (Times New Roman font 14, cetak 

tebal, garis bawah). 

j. Kata Pembimbing Serta: ditulis di sebelah kanan bawah, satu garis lurus dengan kata 

pembimbing utama, diikuti kolom di bawahnya tempat tanda tangan, nama beserta gelar 

lengkap dan NIP (Times New Roman font 14, cetak tebal, garis bawah). 
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k. Tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA  dan tahun 

selesai skripsi ditulis berurutan ke bawah (Times New Roman font 16, huruf kapital, cetak 

tebal, center), contoh:  lampiran 3a dan 3b. 
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Contoh Halaman Pengesahan Skripsi 
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4. Halaman Penetapan Panitia Penguji 

Halaman Penetapan Panitia Penguji berturut-turut berisi: 

a. Kata: PENETAPAN PANITIA PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI atau SKRIPSI (Times New Roman 

font 16, huruf kapital, cetak tebal). 

b. Kata: Skripsi ini telah diuji pada tanggal bulan tahun (Times New Roman font 14, cetak 

tebal, huruf kapital di awal kalimat). 

c. PANITIA PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI atau SKRIPSI (Times New Roman font 14, cetak 

tebal, huruf kapital). 

d. Nama beserta gelar lengkap semua penguji proposal skripsi berurutan dari Ketua 

Penguji/Pembimbing Utama, Sekretaris Penguji/Pembimbing Serta, 3 (tiga) orang 

Anggota Penguji (Times New Roman font 14, cetak tebal, spasi 2), contoh: lampiran 4a. 

e. Nama beserta gelar lengkap semua penguji skripsi berurutan dari Ketua Penguji, 

Sekretaris Penguji, Anggota Penguji, Pembimbing Utama/Anggota Penguji, Pembimbing 

Serta/Anggota Penguji (Times New Roman font 14, cetak tebal, spasi 2). 
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Contoh Halaman Penetapan Panitia Penguji 
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5. Halaman Ucapan Terima Kasih 

Halaman Ucapan Terima Kasih dituliskan untuk penulisan skripsi berturut-turut berisi: 

a. Pernyataan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi 

tersebut, berurutan dimulai dari Dekan, Ketua Departemen, Pembimbing Utama dan 

Pembimbing Serta, bidang lain yang terkait, pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu (konsultan, laboran, orang tua). 

b. Tulisan UCAPAN TERIMA KASIH (Times New Roman font 12, huruf kapital, cetak tebal, 

centre, spasi 2) sebagai judul halaman, diikuti isi ucapan terima kasih (Times New Roman 

font 12, spasi 2). 

c. Panjang teks tidak lebih dari 2 halaman kertas A4. 

d. Pada akhir teks (di pojok kanan bawah), dicantumkan kata Surabaya, bulan dan tahun 

penyusunan skripsi, dan dilanjutkan di bawahnya ditulis kata Penulis tanpa menyebut 

nama terang. 
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Contoh Halaman Ucapan Terima Kasih 
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6. Abstrak 

Halaman Abstrak dituliskan untuk penulisan skripsi berturut-turut berisi: 

a. Kata ABSTRACT (untuk materi abstrak dalam bahasa Inggris) dan  ABSTRAK (untuk materi 

abstrak dalam bahasa Indonesia) ditulis di tengah halaman dan tebal dengan huruf kapital 

Times New Roman font 12. 

b. Judul abstrak ditulis di tengah halaman, dengan huruf kapital dan tebal pada masing-

masing materi abstrak. Untuk judul dalam bahasa Inggris/bahasa asing dicetak miring.  

c. Materi abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, tidak lebih dari  250 kata dan 

merupakan intisari dari seluruh tulisan secara singkat meliputi latar belakang, tujuan, 

metode, hasil dan kesimpulan. Narasi abstrak ditulis miring untuk bahasa Inggris (bahasa 

asing) dan ditulis tegak untuk bahasa Indonesia, spasi 1 dan font 12. 

d. Materi isi abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia harus sama. 

e. Bagian abstrak yang terdiri dari latar belakang diawali dengan kata Background:  (untuk 

abstrak bahasa Inggris, cetak tebal dan miring) dan kata Latar Belakang: (untuk abstrak 

bahasa Indonesia, cetak tebal dan miring), dan seterusnya kata Purpose: atau kata 

Tujuan:, kata Methods: dan kata Metode:, kata Result: atau kata Hasil: dan kata 

Conclusion: atau kata Simpulan:. 

e. Di baris paling bawah dari masing-masing abstrak ditulis 3-5 key words/kata kunci dalam 

bahasa Inggris. Penulisan keywords/kata kunci diawali kata Keywords: (cetak tebal dan 

miring) untuk abstrak bahasa Inggris dan kata Kata kunci: (cetak tebal) untuk abstrak 

bahasa Indonesia. Penulisan keyword berbahasa inggris sebaiknya disesuaikan dengan 

MESH Heading yang dapat diakses melalui https://meshb.nlm.nih.gov 

f. Penulisan abstrak tidak lebih dari 250-300 kata. 
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Contoh Halaman Abstrak 
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7. Halaman Daftar Isi 

Halaman Daftar Isi berisi: 

a. Daftar isi memuat semua bagian skripsi, termasuk urutan bab, sub-bab, dan anak sub-bab 

dengan nomor halamannya.  

b. Semua judul bab diketik dalam huruf kapital, sedang judul sub-bab dan anak sub-bab 

huruf awal diketik dalam huruf kapital. 

c. Spasi penulisan antar bab adalah 2 spasi. 

d. Spasi penulisan antar sub bab adalah 1 spasi. 

e. Judul bab dan sub bab yang tertulis pada daftar isi harus sama dengan judul bab dan sub 

bab yang terdapat dalam naskah. 

g. Penulisan dalam daftar isi rata tepi kiri dan rata tepi kanan. 

h. Disarankan menggunakan fitur heading (pada microsoft word) untuk memudahkan 

penulisan dan navigasi halaman. 
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Contoh Halaman Daftar Isis 
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8. Halaman Daftar Tabel 

Halaman Daftar Tabel berisi: 

a. Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel dan nomor halaman.  

b. Judul tabel ditulis rata tepi kiri dan kanan, yang memerlukan lebih dari 1 baris diketik 

dalam 1 spasi. 

c. Antara judul tabel satu dengan lainnya diberi jarak 2 spasi. 

d. Judul tabel yang tertulis pada daftar tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat 

dalam naskah. 

e. Penulisan dalam daftar isi rata tepi kiri dan rata tepi kanan. 

 

9. Halaman Daftar Gambar 

Halaman Daftar Gambar berisi: 

a. Halaman ini memuat nomor urut gambar, judul gambar dan nomor halaman.  

b. Judul gambar yang memerlukan lebih dari 1 baris diketik dalam 1 spasi. 

c. Antara judul gambar satu dengan lainnya diberi jarak 2 spasi. 

d. Judul gambar yang tertulis pada daftar gambar harus sama dengan judul gambar yang 

terdapat dalam naskah. 

f. Penulisan dalam daftar isi rata tepi kiri dan rata tepi kanan. 

g. Disarankan menggunakan fitur heading (pada microsoft word) untuk memudahkan 

penulisan dan navigasi halaman 

 

10. Halaman Daftar Lampiran  

Halaman Daftar Lampiran berisi: 

a. Halaman ini berisi daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran serta halaman 

tempat lampiran tersebut berada. 

b. Judul lampiran yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dalam 1 spasi. 

c. Antara judul lampiran satu dengan lainnya diberi jarak 2 spasi. 

 

11. Daftar Singkatan  

Halaman ini memuat daftar singkatan yang digunakan dalam menulisan skripsi. 
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B. BAGIAN INTI PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI DAN SKRIPSI  

Penjelasan bagian ini sebagai berikut: 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan merupakan bab yang melatar belakangi penelitian dari proposal skripsi 

dan skripsi untuk mengantar pembaca menjawab pertanyaan: apa dan mengapa proposal 

skripsi dan skripsi tersebut dibuat. Pada dasarnya pendahuluan memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ditulis dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Pendahuluan tercantum dalam bab 1, dimulai dengan nomor halaman 1 dan seterusnya. 

b. Kata BAB 1 ditulis tepat di tengah halaman, 3 cm di bawah batas tepi atas kertas dengan 

huruf kapital dan tebal tanpa diakhiri tanda titik.  

c. Judul bab yaitu PENDAHULUAN ditulis dengan huruf kapital dan tebal dengan jarak 2 spasi 

di bawah BAB 1 tanpa diakhiri tanda titik. 

d. Judul anak bab ditulis 4 spasi di bawah judul bab, dicetak tebal dengan huruf kapital di 

awal kata. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berisi uraian yang melandasi penulisan proposal skripsi dan skripsi. Di bagian ini dapat 

dikemukakan masalah yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan 

teori maupun kesenjangan praktis. Latar belakan masalah juga berisi uraian tentang apa yang 

menjadi masalah penelitian, yang terkait dengan judul, serta alasan mengapa masalah ini 

penting dan perlu diteliti. Masalah tersebut harus didukung oleh fakta empiris (pemikiran 

induktif) sehingga jelas, memang ada masalah yang perlu diteliti. Masalah tersebut juga harus 

ditunjukkan letak masalah yang akan diteliti dalam konteks teori (pemikiran deduktif) dengan 

permasalahan yang lebih luas, serta peranan penelitian tersebut dalam pemecahan 

permasalahan yang lebih luas. Pemberian alternatif solusi terhadap masalah yang ingin diteliti 

kajian pustakanya harus menunjukkan kebaruan ide dan kontribusi terhadap penyelesaian 

masalah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pernyataan yang lengkap dan terinci mengenai ruang lingkup 

masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah dibuat, dalam 

bentuk pertanyaan tanpa tanda tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan 

variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel tersebut, dan subyek 

penelitian. Rumusan masalah bisa lebih dari satu untuk tiap penelitian.  

 

1.3 Tujuan 

a. Bagian ini mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan materi proposal 

skripsi dan skripsi. 

b. Tujuan penelitian harus jelas dapat diamati dan terukur serta mengacu pada isi dan 

rumusan masalah proposal skripsi dan skripsi. 

c. Terdapat 2 bentuk tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  

1. Tujuan umum adalah tujuan yang secara umum ingin dicapai sehingga dapat 

menggambarkan secara umum arah sasaran, dan luaran penelitian. 

2. Tujuan khusus merupakan penjabaran atau tahapan tujuan umum yang sesuai 

dengan variabel yang diteliti dan sifatnya lebih operasional dan spesifik 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat harus menunjukkan sumbangan penulisan skripsi terhadap perkembangan  ilmu 

pengetahuan, yang dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni untuk kesejahteraan umat manusia.  

 

BAB 2. TINJAUAN  PUSTAKA 

Tinjauan pustaka atau kajian terhadap pustaka yang relevan bermaksud untuk: 

a. Menemukan konsep-konsep yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas  

b. Menggali teori-teori yang relevan dengan permasalahan 

c. Menelaah hasil-hasil penelitian yang lampau yang sangat erat kaitannya dengan 

pokok-pokok masalah yang akan dibahas 
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d. Menyusun suatu kerangka yang akan digunakan sebagai tumpuan semua kegiatan 

berikutnya 

e. Menyusun dugaan-dugaan (hipotesis) yang dapat memberikan arah yang jelas bagi 

pengumpulan data dan analisisnya  

 

Di dalam penilaian ilmiah, sumber pustaka dianggap primer bila berupa laporan hasil 

penelitian termasuk yang telah dimuat dalam jurnal, sedangkan teks book adalah sekunder, 

demikian juga sumber-sumber lain. Hal tersebut disebabkan karena hasil penelitian adalah 

asli atau orisinal, sedangkan buku teks dan lainnya adalah sudah digeneralisasikan oleh 

penulisnya. Disamping itu buku-buku teks adalah hasil kompilasi dari berbagai tulisan orang 

lain pula. Adapun sumber-sumber selain laporan hasil penelitian dan buku teks tersebut 

diantaranya surat kabar, pernyataan lisan, karya tak diterbitkan, publikasi pemerintah, 

eksiklopedia, hukum dan perundang undangan.  

Kesimpulan dari tinjauan pustaka ini akan menjadi landasan teori, dari penelitian itu 

atau merupakan kerangka pikir untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Dari landasan teori 

itu atau kerangka teori itu maka dapat dibuat suatu kerangka konsep penelitian. 

Secara garis besar isi dari tinjauan pustaka adalah kajian atau review terhadap teori, 

kaidah atau standar, yang berlaku saat ini yang dapat dijadikan petunjuk tentang arah atau 

dasar dari penelitian yang akan dilakukan. 

Berdasarkan kajian tersebut akan diperoleh kerangka berpikir baru yang dapat, 

dijadikan dasar penyusunan hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang akan 

diteliti. Oleh karena dari hasil telaah pustaka mungkin sekali diperoleh sumber dan hasil yang 

lebih luas dari rumusan permasalahannya sendiri, maka perlu dibuat suatu kerangka konsep, 

terbatas pada rumusan masalah yang hendak dipecahkan, untuk kemudian dijadikan dasar 

membuat hipotesis, yang terbatas pada konsep yakni konsep yang hendak diteliti. 

 

BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL  

Kerangka konseptual adalah visualisasi yang biasanya dalam bentuk bagan, dari 

kesimpulan hasil telaah pustaka yang menggambarkan hubungan-hubungan (yang secara 

teoritis dapat terjadi) antara variabel satu dengan variabel lainnya berdasarkan telaah pustaka 

awal yang dilakukan. Kerangka konseptual diharapkan mampu menggambarkan alur 
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pemikiran hubungan antara variabelyang nanti akan menjadi panduan alur berpikir dalam 

penulisan pembahasan. 

 

BAB 4. METODE LITERATURE REVIEW 

Penulisan metode untuk skripsi literature review berbentuk narasi dengan menuliskan 

alur cara menemukan sumber pustaka yang digunakan untuk penulisan skripsi literature 

review, seperti penggunaan search engine atau database online apa saja yang dipilih dalam 

pencarian sumber pustaka, kata kunci yang digunakan dalam pencarian, kriteria inklusi dan 

eksklusi yang ditetapkan, serta cara pemilihan sumber pustaka yang dapat digunakan untuk 

kajian skripsi literature review. Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum yang diharapkan ada 

pada sumber pustaka yang akan dicari, seperti: berupa artikel jurnal, ditulis dalam bahasa 

Inggris atau Indonesia, tahun publikasi tidak lebih dari 10 tahun, dst. Kriteria eksklusi adalah 

kriteria yang meunnjukkan karakteristik yang tidak diharapkan ada pada sumber pustaka yang 

dicari sehingga dapat dikeluarkan dari daftar sumber pustaka yang dikumpulkan, seperti: 

berupa surat kabar atau web blog, dituliskan dalam bahasa asing yang tidak dapat dipahami, 

hanya berupa abstrak tidak terdapat badan naskah, dst. Cara pemilihan sumber pustaka 

adalah bagaimana cara penulis menyeleksi sumber pustaka yang telah di dapat dan 

menetapkan bahwa sumber tersebut berhubungan dengan penelitian atau tidak, contoh: 

Pemilihan sumber pustaka dilakukan dengan membaca abstrak secara seksama atau 

membaca isi keseluruhan dengan seksama, dst. 

Pencarian sumber pustaka disarankan untuk menggunakan database online seperti 

PUBMED atau Proquest, minimal satu database. Pencarian dilakukan dengan masuk ke laman 

database dan pada kolom search tuliskan keyword yang akan dicari beserta kriteria inklusi 

dan eksklusi yang dapat dimasukkan pada advance search, sehingga didapatkan sejumlah 

sumber pustaka yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi literature review. 

Diperbolehkan mencari naskah dari search engine seperti google scholar, tetapi naskah yang 

dicari melalui search engine meskipun ternyata masuk ke dalam PUBMED, tidak dapat 

dikategorikan sebagai naskah yang dicari menggunakan database, tetapi masuk dalam 

kategori manual searching. 
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BAB 5. HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini memuat semua hasil pencarian sumber pustaka yang telah dilakukan, 

seperti dari pencarian database dengan memasukkan keyword didapatkan berapa sumber 

pustaka, setelah dimasukkan kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan berapa sumber pustaka, 

dari hasil pemilihan berapa naskah yang sesuai dan dapat digunakan sebagai sumber pustaka. 

Hasil manual searching juga disebutkan dalam hasil. Penulisan hasil sumber yang didapatkan 

dapat berupa datar judul artikel dan pengarang di dalam tabel. 

 

BAB 6. PEMBAHASAN  

Pembahasan pada literature review mencakup mekanisme antar variable untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan. Pada bagian pembahasan, kita menuliskan 

hasil-hasil penemuan yang terkait yang kita sintesa dari sumber pustaka yang telah kita baca. 

Di sini lah kemampuan kita untuk menuangkan pemikiran kritis dan logis akan terlihat, karena 

setiap argumen yang kita berikan harus dikuatkan oleh hasil penelitian yang sudah ada. Alur 

pada pembahasan merujuk pada aur yang kita tulis pada bagan peta konsep. Kita tidak hanya 

harus menuliskan hasil penelitian yang mendukung argumen kita, tetapi kita juga harus 

menuliskan hasil-hasil penelitian yang bersebrangan. Dari keseluruhan pembahasan tersebut, 

nantinya kita harus dapat mengarahkan, dari hasil temuan terdahulu yang kita baca dari 

sumber pustaka yang telah kita kumpulkan, apakah alternatif pemecahan masalah yang kita 

ajukan pada pendahuluan dan rumusan masalah benar benar terbukti efektif atau tidak. Dari 

penulisan pembahasan ini juga nantinya kita akan mampu menemukan potensi potensi 

pengembangan penelitian pada masa yang akan datang sebagai saran kepada peneliti lain 

maupun masyarakat. 

 

BAB 7. SIMPULAN DAN SARAN  

7.1 Simpulan 

Isi simpulan terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Simpulan 

juga dapat disintesis dari hasil pembahasan, namun yang relevan dan mampu memperkaya 

temuan penelitian yang diperoleh. Simpulan ditulis secara ringkas dan jelas, namun bukan 

merupakan suatu ringkasan. 
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7.2 Saran 

a. Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, 

dan kesimpulan hasil penelitian. 

b. Saran dapat ditujukan pada perguruan tinggi, lembaga pemerintah ataupun swasta atau 

pihak lain yang berkompeten. 
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C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir dari skripsi meliputi : 

1. Daftar Pustaka 

a. Bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka harus sudah disebutkan dalam 

teks. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang disebutkan dalam teks skripsi harus 

dicantumkan dalam daftar pustaka. Menggunakan acuan textbook dan jurnal keluaran 

lima tahun terakhir. 

b. Perbandingan penggunaan referensi adalah textbook 30 % jurnal 70%. 

c. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan citation manager yang akan dibahas 

lebih lanjut pada bab selanjutnya. 

 

2. Lampiran   

Lampiran hendaknya berisi keterangan yang dipandang penting untuk skripsi, misalnya 

data kasar hasil penelitian, hasil perhitungan statistik (print out), keterangan laik etik, 

identifikasi dan lampiran lain yang dianggap perlu. 
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Tata penulisan, cara merujuk dan menulis daftar pustaka untuk 
proposal skripsi dan skripsi literature review 
 
 
 
 
2.1  TATA PENULISAN 
 
2.1.1 Bahasa dan Tanda Baca 

Penulisan proposal skripsi dan skripsi hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, 

tepat, formal dan lugas. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan 

kata dan istilah yang tepat dan jelas, kalimat yang tidak berbelit-belit, struktur paragraf yang 

berurutan. 

Gaya bahasa lugas dan formal diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif, hindari 

menggunakan kata seperti ’saya’, ’kami’ atau ’kita’. Jika terpaksa menyebutkan kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis sendiri, maka  dipakai kata “penulis” atau “peneliti”. 

Bahasa yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), apabila 

belum ada istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia boleh menggunakan bahasa aslinya 

dengan memperhatikan tata cara penulisan bahasa asing (dicetak miring/Italic). Penulisan 

tanda baca, kata dan huruf mengikuti EYD. 

Penulisan singkatan harus dijabarkan lengkap diikuti dengan singkatan dalam tanda 

kurung pada penulisan pertama kali, setelah itu dapat ditulis berupa singkatan saja. 

 

2.1.2 Kertas dan Sampul  

a. Kertas menggunakan  HVS  80 gram ukuran A4 warna putih. 

b. Sampul luar hard cover warna kuning, tulisan timbul.  

c. Sampul dalam warna putih dengan tulisan timbul. 

d. Format sampul lihat lampiran 1. 

 

2.1.3 Pengetikan naskah 

a. Naskah diketik menggunakan komputer jarak 2 spasi, rata kiri kanan (justify). 

b. Judul grafik, tabel, gambar, skema, serta isi daftar pustaka dan abstrak diketik 1 spasi, 

ukuran 12 pt. 
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c. Seluruh naskah diketik dengan huruf  Times New Roman, ukuran 12 pt, kata asing dicetak 

miring (Italic). 

d. Awal paragraf dimulai ketukan ke 5 dari tepi kiri atau 1 tap. 

e. Tulisan BAB 1, BAB 2 dan seterusnya ditulis menggunakan huruf kapital, nomor ditulis 

dengan angka romawi, letak di tengah tepat di batas atas pengetikan skripsi, cetak tebal. 

f. Judul bab ditulis 2 spasi di bawah nomor bab, menggunakan huruf kapital, letak di 

tengah, cetak tebal. 

g. Isi bab atau judul sub bab ditulis 4 spasi di bawah judul bab.  

h. Jarak antara judul sub bab dan narasi naskah 2 spasi. 

i. Jarak antara akhir narasi sub bab dengan judul sub bab berikutnya 3 spasi. 

j. Penomoran sub judul ditulis sebagai berikut (rata tepi kiri): 

 1. ..................... 

 1.1. .................. 

 1.1.2. ............... 

 1.1.2.1 ............ 

 a. ................ 

 1. ............... 

 2. ................ 

 b. ................... 

 Penomoran maksimal empat digit. 

 

2.1.4 Jarak tepi 

a. 3 cm dari tepi atas 

b. 3 cm dari tepi bawah 

c. 4 cm dari tepi kiri 

d. 3 cm dari tepi kanan 

 

2.1.5 Nomor halaman 

a. Halaman untuk bagian awal diberi nomor dengan huruf Romawi kecil ( i, ii,iii dst). Untuk 

halaman yang berisi judul bab, nomor halaman ditulis di bagian bawah tengah, empat 

spasi di bawah teks. Halaman selanjutnya, nomor halaman ditulis di bagian atas kanan. 
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b. Halaman sampul depan tidak dihitung, halaman sampul dalam dihitung tetapi tidak diberi 

nomor. 

c. Lampiran tidak perlu diberi nomor halaman.   

 

2.1.6 Tabel dan Gambar  

a. Tabel diberi nomor dengan angka Arab, sesuai dengan nomor bab tempat tabel 

dicantumkan, diikuti dengan nomor urutan tabel dengan angka Arab. Contoh penulisan 

nomor tabel: Tabel 2.1 (tabel ini berada di bab 2 dan merupakan tabel pertama). 

b. Tabel diberi judul dan diletakkan di atas tabel. 

c. Gambar diberi nomor dengan angka Arab, sesuai dengan nomor bab tempat gambar 

dicantumkan, diikuti dengan nomor urutan gambar dengan angka Arab. Contoh penulisan 

nomor gambar: Gambar 2.1 (gambar ini berada di Bab 2 dan merupakan gambar pertama) 

d. Gambar diberi judul dan diletakkan di bawah gambar. 

e. Tabel dan gambar yang perlu disajikan pada lembar yang lebih luas, dapat dilipat 

disesuaikan dengan luas halaman materi. 

f. Tabel dan gambar yang dikutip dari buku harus dicantumkan sumbernya. 

 

2.2 Cara Merujuk   

Sistem penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard. Penulisan disarankan 

menggunakan citation manager untuk memudahkan penulis dan memastikan seluruh naskah 

yang dikutip terdapat di daftar pustaka. 

 

2.2.1 Cara Mengutip Teks 

a. Penulisan kalimat yang dikutip atau disitasi tidak boleh sama persis atau hanya berupa 

hasil translate semata, usahakan kalimat harus diparafrase. Sangat diperbolehkan untuk 

mensitesa sebuah kalimat baru yang didasarkan dari beberapa penelitian yang berbeda. 

b. Pada satu paragraf minimal harus memiliki satu sitasi. Tidak diperbolehkan dua paragraf 

berturut turut berasal dari sumber sitasi yang sama. 

c. Pada penulisan sitasi tanpa menyebutan nama peneliti didalam teks, penulisan dilakukan 

di dalam tanda kurung setelah kalimat yang dikutip, yaitu nama pengarang, diikuti tahun 

publikasi.  
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• Jambu biji memiliki berbagai macam potesi anti kanker yaitu ……………… (Terry et 

al., 2019). 

d. Pada penulisan sitasi dengan menyebutkan nama peneliti di dalam teks, penulisan 

dilakukan dengan menulis nama penelitia diikuti tanda kurung yang berisi tahun 

penelitian. 

• Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Brahmana dan Swageri (2020), 

jambu biji …….. 

e. Jika terdapat dua pengarang dalam satu artikel yang kita kutip maka kita menuliskan 

kedua nama belakang dari pengarang tersebut yang dihubungkan dengan kata dan. Bila 

pengarang terdapat lebih dari 2 maka ditulis menggunakan et al. 

• Dua pengarang:  

Fenilalanin dari jambu biji ……………… (Amdi dan Swalaya, 2019). 

• Tiga pengarang atau lebih:  

Jambu biji memiliki ……………… (Amdi dan Swalaya, 2019). 

f. Jika ada 2 artikel atau lebih dikutip pada teks yang sama maka diurutkan nama sesuai 

urutan tahun terbit dan dipisahkan dengan tanda titik koma, contoh: 

• Jambu biji dapat ...., ....., .....(Smith, 2015; Brown 2017).  

 

2.2.2 Cara Menulis Daftar Pustaka 

a. Isi daftar pustaka hanya untuk pustaka yang dikutip dalam teks. 

b. Isi daftar pustaka ditulis sesuai urutan alfabetik dari nama pengarang. 

c. Nama lembaga pendidikan/ilmiah/profesi dapat digunakan sebagai pengganti jika nama 

penulis tidak tercantum. 

d. Penulisan daftar pustaka dibuat rata kiri dan kanan dengan baris pertama rata kiri dan 

baris selanjutnya masuk sebanyak 1 cm. 

e. Semua nama belakang pengarang dituliskan lengkap diikuti singktan nama depan. Bila ada 

dua pengarang, dihubungkan dengan kata dan. Bila ada lebih dari tiga pegarang, 

dihubungkan dengan koma dan sebelum nama pengarang terakhir dihubungkan dengan 

kata dan. 

 

 



 
 
 
 

 Skripsi Literature Review  

 

29 

f. Format penulisan daftar pustaka: 

• Untuk Jurnal:  

Nama. Tahun. Judul artikel. Judul Jurnal, vol., no. issue, halaman. 

Contoh: 

Hu, W., Chen, S., Thorne, R.F. dan Wu, M. 2019. TP53, TP53 Target Genes (DRAM, 

TIGAR), and Autophagy. Advances in experimental medicine and biology, 

vol. 1206, p. 127—149. 

Kamaraj, B. dan Bogaerts, A. 2015. Structure and function of p53-DNA complexes 

with inactivation and rescue mutations: A molecular dynamics simulation 

study. PLoS ONE, vol. 10, no. 8, pp. 1–16. 

 

• Untuk Buku:  

Nama. Tahun. Judul Buku. Edisi. Kota: Penerbit. Halaman. 

Contoh: 

Anusavice, K.J., Shen, C. & Rawls, H.R. 2013. Phillips’ science of dental materials. 

Edisi 10. Philadelphia: Elsevier Health Sciences. p. 17. 

 

 

• Untuk Chapter Buku:  

Nama. Tahun. Judul Chapter. Dalam: Nama Editor (Ed.). Judul Buku. Kota: Penerbit. 

Halaman. 

Contoh: 

Shetty, V. dan Bertolami, C. 2004. Wound Healing. Dalam: Miloro, M., Ghali, G.E., 

Larsen, P., Peterson, L.J. dan Waite, P. (Ed.). Peterson’s principles of oral and 

maxillofacial surgery. London: BC Decker. pp. 3–6. 

 

• Untuk Skripsi/Tesis/Disertasi:  

Nama. Tahun. Judul. Jenis KTA. Kota: Institusi Pendidikan\ 

Contoh: 

Agus, P. 2004. Analisis molekuler patogenesis karsinoma sel skuamosa rongga mulut 

berdasarkan pola mutasi gen p53 dan p16. Disertasi. Surabaya: Pascasarjana 

Universitas Airlangga. pp. 35-37. 
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2.2.3 Penggunaan citation manager  

Seperti yang telah disebutkan, penggunaan citation manager akan sangat 

membantu dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka, salah satunya adalah aplikasi 

Mendeley. Penjelasan lebih lanjut mengenai cara penggunaan Mendeley dapat dilihat 

melalui vídeo yang dapat diakses melalui link: https://youtu.be/STCdvTST1-Y 

Pada penggunaan Mendeley, telah tersedia style mendeley yang disesuaikan 

dengan gaya selingkung FKG Universitas Airlangga yang dapat digunakan dengan cara 

mengopy paste link berikut: http://csl.mendeley.com/styles/518591111/harvard-fkg-

unair 
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