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SISTEMATIKA SKRIPSI 2021 

Bagi yang sudah prasidang 

→ dra  skripsi sidang, sistema kanya diubah 
sesuai pedoman baru 

Bagi yang belum prasidang

→ dra  skripsi prasidang hanya sampai Bab III 



Sistematika lama Sistematika baru (2021)

Linguistik, Terjemahan, Budaya 
ditambah Bab III

Sastra: Bab III diubah menjadi 
Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian
3.1.1 Ringkasan Cerita
3.1.2 Unsur Intrinsik (uraian   

singkat, tanpa kutipan)
3.2 Metode Penelitian



PEDOMAN UMUM

• Bahan yang Digunakan 

1. Kertas yang digunakan untuk mengetik skripsi adalah kertas HVS 80 gram ukuran 
A4 (21,5 cm x 28 cm) warna putih dan dicetak bolak-balik; dan dapat juga berupa 
dokumen digital. 

2. Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapkan sampul keras (hard cover). Bahan yang 
digunakan adalah karton buffalo atau linen dengan warna dasar biru muda. 

3. Tiap-tiap bab diberi pembatas dengan kertas dorslag (doorslag) dengan warna biru 
muda. 

• Layout Kertas 

1. Margin kiri : 4 cm dari tepi kertas. 

2. Margin atas : 3 cm dari tepi kertas. 

3. Margin bawah : 3 cm dari tepi kertas. 

4. Margin kanan : 3 cm dari tepi kertas. 



PEDOMAN UMUM
• Cara Pengetikan 

(1) Pencetakan skripsi dapat dilakukan secara bolak-balik. 

(2) Jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman atau Calibri. 

(3) Ukuran huruf yang digunakan harus standar, yaitu ukuran 12 pt. 

(4) Pengetikan dilakukan dengan rata kiri. 

(5) Perbanyakan skripsi dapat dilakukan secara digital (sidang daring). 

(6) Diketik dengan 1.5 spasi 

(7) Tebal halaman skripsi minimal 60 halaman (terhitung BAB I-BAB V).

• Bahasa 

(1) Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia. 

(2) Sinopsis ditulis dalam bahasa asing sesuai dengan prodinya.

(3) Kata/frasa/klausa/kalimat selain bahasa Indonesia ditulis dengan dimiringkan (italic). 

(4) Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Abstract ditulis dalam bahasa Inggris 

BAB I    (10-15% : 6-9 halaman)
BAB II  (20-25% :12-15 halaman) 
BAB III (5-10% : 3-6 halaman) 
BAB IV (45-50% :25-30 halaman) 
BAB V   (5% : 3 
halaman)



PEDOMAN UMUM

• Spasi 

(1) Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya 1.5 spasi. 

(2) Jarak antara nomor bab (BAB I) dengan tajuk bab (PENDAHULUAN) 1.5 spasi. 

(3) Jarak antara tajuk bab ke subbab adalah 1.5 spasi x 2 enter=3 spasi

(4) Jarak antara tajuk subbab dengan baris pertama 1.5 spasi 

(5) Paragraf pertama setiap awal bab/subbab tidak menjorok, dan sejajar dengan judul tajuk 

subbab 

(6) Jarak antara baris akhir teks dan tajuk subbab berikutnya 1,5 spasi x 2 enter =3 spasi

(7) Jarak antara teks dengan judul tabel, gambar, grafik, diagram 3 spasi. 

(8) Nomor bab dan tajuk bab selalu dimulai dengan halaman baru. 



ABSTRAK

Abstrak, merupakan sari tulisan, meliputi latar belakang penelitian secara 
ringkas, tujuan, metode, hasil penelitian, dan simpulan penelitian. 

• Panjang abstrak antara 150 - 250 kata, dinyatakan dalam satu paragraf, 
dan dilengkapi dengan 3-5 kata kunci. 

• Jarak spasi dalam pengetikan abstrak adalah 1.5 spasi. 

• Jarak antara judul ABSTRAK dan teks pertama abstrak 4 spasi

• Kata Kunci: Kata kunci terdiri atas 3-5 kata/frasa yang berkaitan dengan 
topik skripsi. 

Abstract merupakan versi bahasa Inggris dari Abstrak, 

• Ditulis antara150-250 kata dan dilengkapi dengan keywords. 

• Keywords: Kata kunci terdiri atas 3-5 kata/frasa yang berkaitan dengan topik 
skripsi.  

Abstrak dan Abstract dapat ditampilkan dalam lembar yang sama ataupun 
ditampilkan dalam lembar terpisah. (usulan disatukan dalam 1 halaman)



PENOMORAN HALAMAN

Penomoran Halaman Bagian Awal 

1. Penomoran halaman bagian awal skripsi, mulai dari halaman judul bagian dalam sampai 
dengan halaman daftar lampiran, menggunakan angka Romawi kecil. 

2. Halaman judul bagian dalam, halaman persetujuan pembimbing, dan lembar pernyataan tidak 
diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i, ii, dan halaman iii 
(nomor halaman tersebut tidak ditik). 

3. Mulai halaman prakata (iv) sampai dengan halaman daftar lampiran diberi nomor dengan 
angka Romawi kecil, yang merupakan kelanjutan dari halaman judul bagian dalam, halaman 
persetujuan pembimbing, dan lembar pernyataan. 

4. Nomor halaman diletakkan pada pias (lajur) atas sebelah kanan, berjarak tiga spasi dari 
margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir nomor halaman itu lurus 
dengan margin kanan teks. 

5. Pada tiap-tiap halaman yang bertajuk, mulai dari abstrak sampai dengan daftar lampiran, 
nomor halaman diletakkan pada pias bawah persis di tengah – tengah, berjarak tiga spasi 
dari margin bawah (baris akhir teks pada halaman itu). 



PENOMORAN HALAMAN

Penomoran Halaman Bagian Inti 

1. Penomoran bagian inti skripsi, mulai dari Bab I PENDAHULUAN sampai dengan Bab V 
SIMPULAN, menggunakan angka Arab. 

2. Nomor halaman diletakkan pada pias atas sebelah kanan, berjarak tiga spasi dari margin atas 
(baris pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan 
margin kanan. 

3. Pada tiap-tiap halaman yang bertajuk, mulai dari Bab I PENDAHULUAN sampai dengan Bab 
V SIMPULAN nomor halaman diletakkan pada pias bawah persis di tengah-tengah, 
berjarak tiga spasi dari margin bawah (baris akhir teks pada halaman itu). 

Penomoran Halaman Bagian Akhir 

• Penomoran bagian akhir skripsi, mulai dari DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT 
HIDUP menggunakan angka Arab. 

• Nomor halaman diletakkan pada pias atas sebelah kanan berjarak tiga spasi dari margin atas 
(baris pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan margin 
kanan. 

• Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT 
HIDUP (kalau ada), nomor halaman diletakkan pada pias bawah persis di tengah - tengah, 
berjarak tigaspasi dari margin bawah (baris akhir teks pada halaman itu). 



SAMPUL SKRIPSI

Judul

• Titik dua digunakan untuk 
menambahkan kajian/pendekatan 
pada judul

• Anak judul bersifat opsional 

• Apabila ada anak judul/sub judul titik 
dua tidak digunakan

• Pada judul tidak boleh menggunakan 
kata-kata: analisis, kajian, 
pendekatan, tinjauan 



JUDUL DAN ANAK JUDUL

1. Judul skripsi ditulis di baris paling atas dengan huruf kapital semua dan jarak dari tepi atas kertas 
sekurang – kurangnya 6 cm, ukuran huruf 14. 

2. Judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau lebih dengan pemotongan judul yang logis, sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia. Jarak antara kedua baris judul diatur agak rapat (1 spasi).

3. Anak judul (kalau ada) ditulis di bawah judul dengan huruf kapital semua yang lebih kecil dari huruf 
judul (jenis huruf sedapat mungkin sama) dan diberi jarak dari judul sekitar 1,5 cm dari dari judul yang 
paling bawah. Jenis huruf sama, jika ukuran huruf judul 14 maka ukuran huruf anak judul 12.

4. Anak judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau lebih dengan pemotongan judul yang logis, 
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jarak antara kedua baris diatur agak rapat (1 spasi). 

5. Judul dan anak judul tidak diakhiri dengan tanda titik (.). 



BAB I PENDAHULUAN: 10-15%
(6-9 HALAMAN)

• Terdiri atas: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran

• Di latar belakang penelitian ditulis contoh permasalahan (hanya menunjukkan permasalahan yang 
ditemukan, tidak perlu dianalisis dulu dengan teori).

• Jumlah contoh permasalahan yang ditulis dalam latar belakang masalah disesuaikan dengan kajian 
(min 1 contoh)

• Paragraf terakhir dalam latar belakang masalah perlu dicantumkan pernyataan terkait pemilihan judul 
skripsi. Judul skripsi yang ditulis dalam paragraf akhir latar belakang masalah ditulis KAPITAL SEMUA 
dan dicetak tebal (bold)

• Dianjurkan untuk mengecek draft skripsi sebelum prasidang dan sidang menggunakan Turnitin 
(aplikasi cek plagiarisme)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Balakang Penelitian

Dari pihak peneliti, pengungkapan bagian ini dapat didasarkan atas pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Tentang topik yang diteliti, apa-apa saja informasi yang telah diketahui, baik teoretis maupun faktual, 

2. Berdasarkan informasi yang diperoleh, adakah ditemukan adanya permasalahan baru bukan meneliti atau 
meniru masalah yang sudah ada.

3. Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi, bagian mana yang menarik untuk diteliti

4. Apakah mungkin secara teoretis dan teknis masalah itu diteliti.

5. .Latar Belakang harus mengarah ke identifikasi masalah 

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dinyatakan dalam wujud kalimat tanya yang dilengkapi dengan kata tanya; apa dan 
bagaimana. Misalnya: 

1. Apa yang hendak dibahas? 

2. Bagaimana topik tersebut ditampilkan? 



BAB I PENDAHULUAN

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengetengahkan indikator-indikator/ aspek-aspek yang hendak 
ditemukan dalam penelitian, terutama berkaitan dengan variabel-variabel yang akan 
diteliti (ditandai dengan verba yang mengindikasikan hasil; memetakan, 
mengklasifikasi, menunjukkan, mendeskripsikan). Tujuan Penelitian umumnya 
diungkapkan dalam wujud kalimat deskriptif dari identifikasi masalah. 

1. Mendeskripsikan topik A. 

2. Memetakan topik A. 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran berisikan penjelasan singkat mengenai teori dan pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian. Dalam bagian ini hanya dituliskan nama teori, penulis dan 
tahunnya. Uraian teori yang lebih rinci dinyatakan dalam BAB II. 



BAB II KAJIAN LITERATUR: 20-25% 
(12-15 HLM) 

2.1 Penelitian Terdahulu
• Minimal 2 maksimal 5, dengan prioritas penelitian terdahulu di perpustakaan internal
• Disarankan 10 tahun terakhir
• Penelitian terdahulu diambil dari skripsi Prodi Sastra Jepang Unpad dan bisa digabung dengan 

artikel jurnal, atau skripsi dari univ lain
• Ketika menulis penelitian terdahulu, bukan hanya menulis judulnya saja, tetapi harus 

memaparkan ringkasan hasil kajiannya.
• Jumlah halaman penelitian terdahulu disarankan 1-2 halaman.
2.2 Kajian Teori
• Sebaiknya difokuskan pada teori yang akan dipakai saja.



BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN: 5-10%
(3-6 HALAMAN)

3.1 Objek Penelitian
A. Pengutamaan Linguistik dan Terjemahan:
Sumber data dituliskan di sini, alasan dipilih objek tersebut. Sumber data sebaiknya sejenis. Diuraikan mana yang sumber data
primer, dan data sekunder. Misalnya, kalau visual, visual semua. Kalau tertulis, tertulis semua.
• Sumber data: misalnya disebut nama majalahnya, 
• Objek penelitian: iklan dalam majalah tersebut
• Data: satuan bahasa, misalnya jenis data berupa kata, frasa, klausa, kalimat, wacana
B. Sastra: Ringkasan cerita, unsur intrinsik tanpa kutipan
C. Budaya: Objek penelitian disarankan fokus ke satu jenis. 

Misalinya: judul majalah yang sama, iklan, anime, komik, website, film-drama (skenario resmi sebaiknya ada apabila 
diperlukan).

3.2 Metode Penelitian
Pada bagian ini dijelaskan tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Pada bagian ini dapat juga dijelaskan kompleksitas yang 
ditemukan dalam proses pengumpulan data. Hal ini penting untuk memastikan validitas data. 
Metode penelitian data dapat terbagi menjadi (a) metode dan teknik pengumpulan data, (b) metode dan teknik analisis data, (c)
metode dan teknik penyajian hasil analisis data. 



BAB IV PEMBAHASAN: 45-50% 
(27-30 HLM) 

Jumlah data minimal: 15 data yang dianalisis (atau bisa disesuaikan dengan ketajaman/kedalaman analisis)

(1) Kutipan langsung yang berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat (baik dalam bahasa aslinya, maupun terjemahannya), yang terdiri atas tidak lebih 
dari tiga baris, dapat dimasukkan ke dalam teks dengan jarak tetap diikuti dengan nama penulis, tahun, dan halaman. 
(2) Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau terjemahannya), yang terdiri dari empat baris atau lebih, ditik terpisah dari teks dengan 
jarak satu spasi dan menjorok masuk lima ketukan dari margin kiri teks, diikuti nama penulis, tahun, dan halaman (dibubuhi tanda 
kutip dua).
(3) Kutipan tidak langsung yang menggunakan gagasan atau pemikiran seorang penulis buku, artikel, dsb., walaupun disusun dengan menggunakan 
kata – kata sendiri, harus mencantumkan namanya (apabila perlu dapat pula dicantumkan judul karya tulisnya) dan tahun buku/artikel itu ditulis, sesuai 
dengan kebiasaan penulis pada tiap–tiap disiplin ilmu (tidak dibubuhi tanda kutip, nama dan tahun). 
(4) Penulisan karya ilmiah akademik di FIB Unpad tidak mencantumkan kutipan dengan menggunakan catatan kaki (foot note). 
(5) Kutipan dalam kutipan dilakukan dengan penanda pembubuhan tanda baca (“…’….’….”). 
(6) Penulisan nomor data 

a. Linguistik, terjemahan: nomor pertama= nomor urutan muncul di skripsi, nomor kedua=nomor urutan dalam lampiran data
b. Sastra, budaya: satu nomor saja, sesuai urutan kemunculan di skripsi. Penulisan sumber referensi/kutipan data: pengarang, tahun, halaman. 
Untuk kutipan terjemahan juga sama.



TABEL

(1) Tabel dimuat kira–kira di tengah–tengah halaman. 

(2) Judulnya ditik di atas tabel, mengikuti lebar tabel, dengan 
memperhitungkan keseimbangan halaman. 

(3) Nomor tabel terdiri atas dua bagian, yaitu: 

a. bagian pertama menunjukkan nomor bab tabel itu dimuat; 

b. bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel pada bab itu. 

Misalnya, Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tabel itu berada pada Bab IV 
dan merupakan tabel urutan kelima 

pada bab itu. 

(4) Kalimat pertama judul tabel ditulis dengan jarak dua ketukan sesudah 
nomor tabel. 

(5) Awal baris kedua judul tabel berada di bawah awal judul tabel (bukan 
di bawah nomor tabel). 

(6) Ukuran huruf pada isi tabel adalah 10 pt. 

(7) Isi tabel ditulis dalam 1 spasi. 



GAMBAR 

(1) Gambar dimuat kira–kira di tengah–tengah halaman. 
(2) Ukuran gambar sebaiknya tidak terlalu besar atau 

terlalu kecil, kira-kira 7x9 cm.
(3) Judulnya ditik di bawah gambar, mengikuti lebar 

gambar dengan memperhitungkan keseimbangan 
halaman. 

(4) Nomor gambar terdiri atas dua bagian, yaitu: 
a. bagian pertama menunjukkan nomor bab tempat 

gambar itu dimuat; 
b. bagian kedua menunjukkan nomor urut gambar pada 

bab itu. Misalnya, Gambar 3.8 menunjukkan bahwa 
gambar itu ada pada Bab III dan merupakan gambar 
urutan kedelapan pada bab itu.

(5) Kalimat pertama judul gambar ditulis dengan jarak dua 
ketukan sesudah nomor gambar . 

(6) Awal baris kedua judul gambar berada di bawah awal 
judul gambar (bukan di bawah nomor gambar). 



BAB V SIMPULAN: 5% (3 HALAMAN)

• Simpulan merupakan kristalisasi hasil analisis dan intepretasi. Simpulan 
berisikan jawaban atas pertanyaan yang sudah dinyatakan pada identifikasi 
masalah (bab1). 

• Apa yang terdapat dalam simpulan ini harus terlebih dahulu dibahas dalam 
bagian Pembahasan. 

• Cara penulisan/pembahasan simpulan dirumuskan dalam bentuk pernyataan 
secara ketat dan padat sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. 



REFERENSI

Daftar referensi tidak perlu dipisahkan antara buku, kamus, ataupun referensi dari internet. Cukup 
disusun secara alfabetis.

Referensi adalah daftar seluruh publikasi yang dirujuk dalam skripsi. Sistem sitasi yang digunakan 
mengacu APA7th dengan modifikasi sesuai bahasa Indonesia. 

Pedoman sitasi dapat diunduh di https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide 

Pencantuman kepustakaan harus benar-benar cermat karena referensi merupakan tanggung jawab 
sepenuhnya penulis skripsi. Referensi yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. 

(1) memuat semua pustaka yang (hanya) digunakan di dalam manuskrip/naskah skripsi; 

(2) ditulis dengan lengkap dan berurutan alfabetis, berdasarkan nama belakang keluarga sehingga 
pembaca yang ingin menelusuri pustaka aslinya akan dapat melakukannya dengan mudah; 

(3) menggunakan sistem penulisan nama penulis artikel yang berlaku internasional (nama belakang 
sebagai entry), terlepas apakah nama belakang penulis artikel merupakan nama marga atau bukan. 

(4) Jarak spasi yang digunakan untuk pengetikan daftar pustaka 1 spasi. 

(5) Baris kedua tiap-tiap buku (jurnal, artikel lain) referensi ditik menjorok ke dalam 5 ketukan 
mesin tik atau 1 tab dengan keyboard komputer. 



PENULISAN SINOPSIS BAHASA JEPANG 

• Ditempatkan sebagai lampiran setelah Daftar Referensi

• Jenis huruf Jepang yang digunakan: MS. Mincho

• Besar huruf 11, spasi 1.5 spasi

• Minimal 3 halaman, maks 5 halaman

• Pada bagian pembahasan (本論）dalam sinopsis, ditulis satu contoh data 
dari masing-masing subbab pembahasan, kemudian dianalisis dalam bahasa 
Jepang.

• Bagian simpulan (結論）dalam sinopsis merupakan terjemahan secara 
singkat dari simpulan bahasa Indonesia.



LAMPIRAN-RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran dapat terdiri atas beberapa hal berikut. 

a. Sinopsis dalam Bahasa Jepang 

b. Lampiran Klasifikasi Data 

c. Lampiran Identitas Narasumber (kalau ada)

d. Lampiran Surat Izin Penelitian (kalau ada)

e. Lampiran Hasil Pengecekan Turnitin 

RIWAYAT HIDUP 

Daftar Riwayat Hidup penulis skripsi dapat terdiri atas beberapa hal berikut. 

a. Identitas Diri 

b. Riwayat Pendidikan 

c. Pengalaman Organisasi 

d. Prestasi 


