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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Pendahuluan 

 Perjalanan panjang yang telah dilalui Fakultas Hukum Unmas 
Denpasar dengan berbagai rintangan dan tantangan yang dihadapi 
tentu telah dilandasi oleh  cita – cita menuju sebuah Perguruan Tinggi 
Swasta yang sehat sehingga mampu berkontribusi meningkatkan daya 
saing bangsa mengingat mahasiswa sebagai aset bangsa yang sangat 
penting. Dalam usaha mencapai maksud diatas disadari masing – 
masing Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai latar belakang 
sejarah, visi dan misi, pengorganisasian dan model kepemimpinan 
yang berbeda satu sama lain, namun tetap pada satu tujuan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 Siapapun pemimpin Fakultas Hukum Unmas Denpasar dengan 
kemampuan dan kejujurannya wajib mengemban visi dan misi untuk 
kemajuan dan peningkatan kualitas disegala bidang. 

1.2.Visi 

Visi Fakultas Hukum Unmas Denpasar adalah “Menjadi Lembaga 
Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Yang Bermutu, Beretika dan 
Berbudaya. Dan Prodi Ilmu Hukum Memiliki Visi “ Menjadi 
Program Studi Ilmu Hukum Yang Mammpu Mewujudkan Masyarakat 
Ilmiah di Bidang Advokasi yang Berdaya Saing Global, Profesional 
dan Berbudaya. 

1.3. Misi 
 Dalam usaha mewujudkan visinya, maka dikembangkan 

Misi Fakultas Hukum Unmas Denpasar sebagai berikut : 
1) Menyelenggarakan Pendidikan yang Profesional dan 

Berintegritas yang Berkelanjutan 
2) Mengembangkan Penelitian yang Bermanfaat Bagi 

Pengembangan Ilmu Hukum, Sumber Daya Manusia, Lembaga 
dan Masyarakat. 

3) Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 
Rangka Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum 
Masyarakat. 

4) Menjalin Kerjasama di Tingkat Internal, Regional, Nasional dan 
Internasional. 
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Misi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unmas Denpasar sebagai 
berikut : 

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang 
kompetitif dan terampil dibidang ilmu hukum 

2) Menyelenggrakan dan mengembangkan penelitian yang modern 
dan inovatif dalam rangka memberikan kontribusi 
pengembangan ilmu hukum 

3) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian pada 
masyarakat dibidang hukum yang berorientasi pada etika, moral 
dan budaya. 

4) Mengembangkan kerjasama strategis berskala lokal, regional, 
nasional dan internasional dengan berbagai pemangku 
kepentingan. 

1.4. Tujuan Fakultas 

1. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kompeten, beretika, 
bermutu, dan berbudaya; 

2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi 
stakeholder melalui publikasi ilmiah bertaraf nasional dan 
internasional; 

3. Menghasilkan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi 
dalam rangka pengembangan ilmu hukum, sumber daya manusia, 
dan menciptakan rules model sesuai dengan cita hukum. 

1.5. Sasaran Fakultas  

1. Meningkatnya kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan pada 
sivitas akademika dalam rangka tercapainya standar nasional 
pendidikan tinggi; 

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil-hasil penelitian yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berorientasi global 
berbasis kearifan lokal serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 
meningkatkan produktivitas masyarakat menuju masyarakat 
madani (Civil Society); 

3. Terselenggaranya upaya kerjasama dengan instansi pemerintah 
dan swasta untuk pengembangan tri dharma perguruan tinggi 
yang bermutu, beretika, dan berbudaya. 
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1.6.Tujuan Prodi 
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri yang mampu 

menguasai ilmu hukum dan terampil menerapkan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mampu 

bersaing di era globalisasi; 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan hukum baik secara teoritik-

konseptual, metodologi, maupun paradigmatik yang dapat 

memperkaya khasanah pengembangan ilmu hukum; 

3. Mewujudkan suatu tatanan kemasyarakatan berbudaya hukum 

yang memiliki nilai, sikap, etika dan perilaku hukum yang 

demokratis dan berkeadilan sehingga tercipta masyarakat taat 

hukum;Meningkatkan peran aktif dalam membantu pemangku 

kepentingan untuk memanfaatkan keahlian ilmu hukum dalam 

pengambilan kebijakan publik dan privat. 

1.7. Sasaran Prodi 
1. Membantu mahasiswa menjadi akademisi dan praktisi yang 

berintegritas dibidang hukum; 

2. Melaksanakan pengembangan ilmu hukum melalui riset dibidang 

hukum yang modern, inovatif dan aplikatif; 

3. Melakukan pendampingan hukum dalam mewujudkan tatanan 

kemasyarakatan yang berorientasi pada etika, moral dan budaya; 

Membentuk dan melaksanakan kerjasama dengan 
institusi/lembaga pemerintah dan non pemerintah maupun 
perusahaan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PENULISAN SKRIPSI 

 

2.1. Dasar Rasional  

Dalam tahap akhir  mahasiswa diwajibkan menyusun karya tulis yang 

bersifat ilmiah dalam satu bidang studi kekhususan yang dipilihnya 

sebagai karya nyata atas kemampuan akademik selama mengikuti 

pendidikan. 

2.2. Pengertian  

Skripsi adalah karya tulis ilmiah dalam suatu bidang studi tertentu 

yang disusun oleh Mahasiswa berdasarkan penelitian hukum normatif 

dan atau penelitian hukum empiris.Skripsi merupakan tugas akhir 

yang dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (S1). Skripsi seyogyanya memberikan sumbangan kepada 

khasanah ilmu pengetahuan berupa pemecahan masalah, atau 

setidaknya dapat menyajikan deskripsi ilmiah dari suatu objek 

penelitian, dan bukan merupakan duplikasi/pengulangan dari 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan. 

2.3. Tujuan  

a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah 

secara tertulis; 

b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya 

pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa; 

c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum; 

d. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam 

kehidupan masyarakat; 

e. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum. 
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2.4. Topik Skripsi  

Topik skripsi mencakup salah satu bidang ilmu hukum yang disusun 

oleh mahasiswa berdasarkan penelitian normatif dan/atau empiris. 
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BAB III 

PENGAJUAN DAN FORMAT PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

3.1. Tata Cara Pengajuan dan Format Penulisan Proposal Skripsi 

a. Syarat dan MekanismePengajuan Proposal Skripsi  

1). Mahasiswa dapat mengajukan proposal skripsi jikatelah 

menempuh 110 sksdengan ketentuan tidak terdapat nilai E dan 

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN); 

2). Mahasiswa harus menyesuaikan program kekhususan yang 

dipilihnya dalam mengajukan proposal untuk penyusunan 

skripsi; 

3). Skripsi yang disusun oleh mahasiswa sebaiknya dapat 

memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu pengetahuan hukum, berupa pemecahan masalah atau 

setidaknya dapat menyajikan diskripsi ilmiah dari suatu objek 

penelitian, dan tidak merupakan duplikasi atau pengulangan 

dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan; 

4). Mahasiswa yang akan mengajukan proposalmengecek judul 

terlebih dahulu pada Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 

untuk mengetahui tingkat similarity (kesamaan judul); 

5). Mahasiswa mencari rekomendasi (lembar assesment) dari Klinik 

Hukum dengan membawa proposal skripsi (judul dan 

rumusan masalah); 

6). Bagi mahasiswa yang mendapat penilaian (rekomendasi) yang 

baik dari Klinik Hukum dan jika judul dan rumusan masalah 

tidak ada kemiripan dengan judul-judul skripsi 
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terdahulu(SIAKAD) mahasiswa dapat mencetak hasil 

rekomendasi tersebut di Bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan; 

7). Setelah mendapatkan rekomendasi SIAKAD dari Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan, mahasiswa dapat 

mengumpulkan berkas pengajuan proposal sesuai dengan 

syarat-syaratdan kemudian diserahkan ke Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (menggunakan map merah). 

Adapun berkas pengajuan tersebut terdiri dari : 

 Form pengajuan proposal(outline) skripsi (Bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan); 

 Hasil verifikasi pengajuan proposal atau skripsi 

(Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan); 

 Transkrip nilai sementara (Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan); 

 Lembar assesment mahasiswa pada Klinik Hukum; 

 Naskah proposal atau skripsi. (sesuai dengan kerangka 

usulan  penelitian) 

8). Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

menyerahkan berkas mahasiswa yang telah memenuhi syarat 

kepada Ketua Program Studi untuk penentuan Pembimbing; 

9). Ketua Program Studi menentukan Pembimbing Skripsi 

mahasiswa dengan ketentuan: 

a). Pembimbing I 

 Jabatan Fungsional minimal Lektor 
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 Jenjang Pendidikan minimal S2 

b). Untuk Pembimbing II 

 Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli 

 Jenjang Pendidikan minimal S2 

10). Hasil dari penentuan pembimbing, berkas diserahkan ke Wakil 

Dekan I untuk disetujui; 

11). Berkas yang telah disetujui oleh Wakil Dekan I kemudian 

diserahkan ke TU untuk diterbitkan Surat Tugas; 

12). Surat tugas yang telah diterbitkan dapat diambil oleh 

mahasiswa setelah menyelesaikan biaya pembimbingan; 

13). Setelah surat tugas diterbitkan, mahasiswa menghubungi 

Dosen Pembimbing dan memulai bimbingan dalam limit 

waktu 6 (enam) bulan; 

14). Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mahasiswa belum 

menyelesaikan bimbingannya, maka dapat diperpanjang 1 

(satu) kali dengan membayar biaya perpanjangan; 

15). Apabila dalam waktu perpanjangan 6 (enam) bulan mahasiswa 

belum menyelesaikan bimbingannya, maka mahasiswa 

tersebut harus mengajukan proposal baru sesuai dengan syarat 

dan mekanisme pengajuan proposal yang telah ditentukan. 

 

b. Format Proposal Skripsi 

Kerangka proposal skripsi terdiri dari : 

1). Halaman Sampul Depan dan Sampul Dalam memuat hal yang 

sama, secara berturut-turut sebagai berikut :  

 Frasa : PROPOSAL SKRIPSI (huruf Times New Roman 14); 
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 Judul: singkat, jelas, menggambarkan permasalahan yang 

muncul dari satu atau lebih konsep hukum (huruf Kapital, 

Times New Roman 16); 

 Lambang Universitas Mahasaraswati Denpasar (logo terbaru) 

berwarna hitamdengan diameter 4 x 4 cm; 

 

 Nama Mahasiswa ditulis lengkap tidak boleh disingkat, tanpa 

gelar kesarjanaan dan dibawahnya ditulis NPM (huruf Times 

New Roman 12); 

 Paling bawah ditulis FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

MAHASARASWATI DENPASAR dan Tahun (huruf Times New 

Roman 14); 

 Halaman sampul depan (cover) menggunakan kertas buffalo 

warna merah. 

2). Daftar Isi 

3). Pendahuluan  

1.1. Latar Belakang Masalah  

- Menggambarkan norma yang kontradiktif, tidak jelas 

atau norma kabur, kekosongan norma, sejarah hukum, 

asas hukum, perbandingan hokum dan sebagainya 

(dalam penelitian normatif). 

- Kesenjangan antara das sollen dengan das sein (dalam 

penelitian empiris). 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, jelas dan padat, 

bersifat etis, serta merupakan dasar bagi judul penelitian. 
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1.3. Ruang Lingkup Masalah 

 Menggambarkan unsur-unsur atau materi yang terkait 

secara erat dengan masalah.Bertujuan agar pembahasan 

suatu masalah dalam penelitian dapat terarah atau fokus 

terhadap tujuan penelitian. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

2. Tujuan Khusus 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

2. Manfaat Praktis 

1.6 1.Landasan Teoritis (dalam penelitian normatif) 

  Landasan  teoritis dapat berupa asas-asas, konsep, 

teori-teori hukum dan/atau pendapat-pendapat 

ilmuan dan/atau hasil-hasil penelitian yang harus 

disusun sedemikian rupa sehingga terkait dengan 

permasalahan yang diajukan. 

2.  Kerangka Teoridan Hipotesis (dalam penelitian  

empiris)  

 Kerangka teori dapat berupa asas-asas, konsep, teori-

teori hukum dan / atau pendapat-pendapat ilmuan 

dan atau hasil-hasil penelitian yang harus disusun 

sedemikian rupa sehingga terkait dengan 

permasalahan yang diajukan. Hipotesis menjawab 

masalah dengan menunjukan kerangka berpikir 

peneliti, sehingga sampai pada jawaban sementara. 
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1.7. Metode Penelitian  

1. Penelitian Hukum Normatif 

a. Jenis Penelitian; 

b. Jenis Pendekatan : 

 Pendekatan Perundang-Undangan; 

 Pendekatan Analisis Konsep Hukum; 

 Pendekatan Perbandingan Hukum; 

 Pendekatan Sejarah Hukum. 

Catatan : Boleh menggunakan lebih dari satu 

jenis pendekatan. 

c. Sumber Bahan Hukum : 

 Bahan Hukum Primer; 

 Bahan Hukum Sekunder; 

 Bahan Hukum Tersier. 

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum : 

Mengkaji, mencatat dengan menggunakan 

logika-logika hukum terhadap bahan hukum 

yang terkait.Teknik pengumpulan bahan 

hukum disesuaikan dengan pendekatan 

penelitian, permasalahan dan teori-teori 

terkait. Dijelaskan teknik pengumpulannya, 

misalnya menggunakan sistem kartu (card 

system). 

e. Teknik Analisis Bahan Hukum : 

 Deskripsi; 

 Konstruksi; 
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 Evaluasi; 

 Argumentasi; 

 Interpretasi; 

 Sistematisasi. 

Catatan : Boleh menggunakan lebih dari satu 

jenis teknik analisis bahan hukum. 

2. Penelitian Hukum Empiris 

a. Jenis Penelitian; 

b. Sifat Penelitian : 

 

 Penelitian yang sifatnya Eksploratif; 

 Penelitian yang sifatnya Deskriptif; 

 Penelitian yang sifatnya Eksplanatoris. 

Catatan : Harus memilih satu jenis sifat 

penelitian. 

c. Data dan Sumber Data 

 Data Primer; 

 Data Sekunder: 

 Bahan Hukum Primer; 

 Bahan Hukum Sekunder; 

 Bahan Hukum Tersier. 

d. Teknik Pengumpulan Data : 

 Teknik Studi Dokumen; 

 Teknik Wawancara (Interview); 

 Teknik Observasi/Pengamatan; 
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 Teknik Penyebaran Kuesioner. 

Catatan : Boleh menggunakan lebih dari satu 

teknik pengumpulan data 

e. Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

 Teknik Probability Sampling; 

 Teknik Non Probability Sampling. 

Catatan : Harus memilihsatu jenis teknik 

penentuan sampel penelitian. 

f. Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian hukum empiris, dikenal 

model-model analisis sebagai berikut : 

 Analisis Data Kualitatif; 

 Analisis Data Kuantitatif. 

Catatan :Penerapan masing-masing analisis 

tersebut di atas sangat tergantung 

dari sifat penelitian dan sifat data 

yang dikumpulkan oleh peneliti. 

1.8. Daftar Pustaka 

Minimal 20 buah dengan perimbangan : 

 75 % Umum (buku-buku yang berkaitan dengan topik 

skripsi); 

 25 % Khusus (majalah, jurnal, peraturan perundang-

undangan, internet dan lain-lain). 

3.2. Tata Cara Penulisan 

 Proposalskripsi terdiri dari minimal 20 (dua puluh) halaman dan 

maksimal 25 (dua puluh lima) halaman dengan spesifikasi sebagai 
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berikut: 

1). Naskah dibuat di atas kertas HVS 70-80 gram ukuran kuarto/A4 

(21,5 x 29,7 cm) warna putih dan diketik tidak bolak balik; 

2). Jarak 2 (dua) spasi;  

3). Ukuran huruf (font size) 12; 

4). Tipe huruf Times New Roman; 

5). Pengetikan proposal dilakukan dengan format batas tepi ketikan 

sebagai berikut:  

 tepi atas 4 (empat) cm; 

 tepi kiri 4 (empat) cm; 

 tepi kanan 3 (tiga) cm; 

 tepi bawah 3 (tiga) cm. 

3.3. Kutipan  

Ada 2 (dua) macam kutipan yaitu : 

 

 Kutipan Langsung : 

1) Pada kutipan langsung, kutipan harus sama dengan aslinya baik 

mengenai susuan kata-katanya, ejaannya, maupun mengenai 

tanda-tanda bacanya; 

2) Kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris dimaksudkan ke 

dalam teks dengan spasi 2 (dua) serta diberi tanda petik pada awal 

dan akhir kutipan; 

3) Kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih diketik berspasi 1 

(satu) tanpa diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan, 

namun kutipan dimulai setelah 4 (empat) pukulan ketik dari baris 

margin kiri. Mengenai jarak antara kutipan yang panjangnya lima 
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baris atau lebih dengan teks, 2 spasi; 

4) Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian kata 

atau kalimat, maka bagian-bagian yang dihilangkan itu diganti 

dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) buah titik yang diketik jarak (elipsis 

points) diselingi satu pukulan ketik; 

a. Tiga titik digunakan untuk mengganti satu kata sampai 

beberapa kalimat dalam suatu paragraf, selama bagian yang 

dihilangkan itu tidak terputus-putus oleh kata-kata yang tidak 

dihilangkan; 

b. Empat titik (sesungguhnya sebuah titik diikuti tiga titik) 

digunakan bilamana yang dihilangkan adalah :  

 Bagian akhir kalimat; 

 Bagian awal kalimat berikutnya; 

 Seluruh kalimat berikutnya atau lebih. 

c. Kalau menghilangkan satu paragraf atau lebih, gunakanlah 

elepsis panjang mulai dari margin kiri sampai margin kanan. 

5) Kalau perlu disisipkan sesuatu ke dalam kutipan, dipergunakan 

kurung besar, yakni (………………………………….); 

6) Kalau dalam kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris 

terdapat tanda kutip (dua koma) maka tanda kutip itu diubah 

menjadi tanda kutip satu koma; 

7) Kata-kata yang tidak bergaris dalam aslinya tetapi oleh pengutip 

dianggap perlu diberi garis, maka diberi catatan langsung di 

belakang bagian yang diberi bergaris diantara tanda kurung besar. 

Contoh : dalam hal seperti ini ternyata Presiden sama sekali tidak 

(garis bawah dari penulis) mempunyai pengaruh apa-apa. Cara ini 
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berlaku untuk setiap perubahan dan tambahan terhadap bentuk 

asli bahan yang dikutip; 

8) Tiap-tiap kutipan diberi nomor kutipan pada akhir kutipan. Nomor 

itu ditempatkan setengah spasi di atas baris kalimat, langsung 

sesudah akhir kutipan (tidak diselingi satu ketukan kosong). Dalam 

hal-hal tertentu nomor kutipan dapat juga ditempatkan di belakang 

nama pengarang yang dikutip atau di belakang kata-kata tertentu; 

Dalam hal-hal tertentu nomor kutipan dapat juga ditaruh dibelakang 

nama pengarang yang dikutip atau dibelakang kata-kata tertentu. 

Nomor kutipan berturut-turut sampai bab terakhir tidak dibubuhi 

titik, tanda kurung dan lain-lain. 

 Kutipan Tidak Langsung (Parafrasa) : 

1). Yang diutamakan dalam kutipan tidak langsung adalah semata-

mata isi, maksud, jiwa kutipan, bukan cara dan bentuk kutipan; 

2). Pada kutipan tidak langsung tidak dipergunakan tanda kutip, 

tetapi harus dicantumkan nomor kutipan dan sumber kutipan 

dimuat di dalam “footnote”; 

3). Pada Kutipan Tidak Langsung yang diutamakan adalah semata-

mata isi,  maksud, atau jiwa kutipan, bukan cara dan bentuk 

kutipan; 

4). Pada kutipan tidak langsung tidak dipergunakan tanda kutipan, 

tetapi harus dicantumkan nomor kutipan dan sumber kutipan 

dalam “footnote”. 

3.4. Footnote  

1). “Footnote” adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan 

sumber, pendapat, fakta, atau akhtisar atas suatu kutipan dan 
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dapat juga berisi komentar mengenai mengenai suatu hal yang 

dikemukakan di dalam teks; 

2). Sesuai dengan nama “footnote” ditempatkan pada kaki halaman 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Tiap-tiap “footnote” ditempatkan pada halaman yang sama 

dengan bagian yang dikutip atau yang diberi komentar; 

b. Pada jarak dua spasi dibawah baris teks baris kalimat terakhir 

ditarik garis pemisah mulai dari batas margin kiri sepanjang 14 

(empat belas) ketukan; 

c. “Footnote” pertama pada halaman yang bersangkutan juga 

ditempatkan pada jarak dua spasi dibawah garis pemisah; 

d. Nomor-nomor “footnote” disusun berurutan dimulai nomor satu 

sampai nomor terakhir nomor “footnote” pertama dan bab 

berikutnya adalah lanjutan nomor “footnote” terakhir bab 

sebelumnya, tanpa titik, tanpa kurung dan lain-lain. 

3). Tiap-tiap nomor “footnote” ditempatkan setengah spasi di atas 

baris pertama tanpa dibubuhi titik, tanpa kurung dan lain-lain, 

tetapi langsung diikuti oleh huruf pertama dalam “footnote” (tanpa 

diselingi satu pukulan ketik); 

4). Tiap-tiap “footnote” diketik berspasi satu dan sesudah tujuh 

pukulan ketik dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya dari 

suatu “footnote” dimulai dari margin kiri; 

5). Kalau suatu “footnote” terdiri dari atas dua alinea atau lebih, maka 

tiap-tiap alinea disusun seperti petunjuk di atas ini; 

6). Jarak antara tiap-tiap “footnote” adalah dua spasi. 
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Bentuk-bentuk “Footnote”  

Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk dan contoh-contoh “footnote”, 

untuk sumber-sumber kutipan dari buku, majalah, surat kabar, karya 

yang tidak diterbitkan, wawancara, ensiklopedia dan lain-lain.  

a. Buku  

Yang dicantumkan berturut-turut adalah nomor “footnote”, nama 

pengarang (nama kecil atau nama depan, nama tengah-inisial) 

untuk orang barat pada umumnya dan nama akhir atau keluarga, 

tahun penerbitan, judul buku, jilid, cetakan, penerbit, tempat 

diterbitkan, dan nomor halaman yang dikutip. 

Judul buku dicetak miring, jilid dan cetakan tidak selalu ada.  

a). Mengutip dari buku yang ditulis oleh seorang pengarang :  

 1.Diponolo, 1975, Ilmu Negara, Jilid I Balai Pustaka, Jakarta 

hal. 166. 

 2.Lon L. Fuller, 1949, Jurisprudensi The Foundation Press 

Mineuple, New York, hal. 14. 

b). Mengutip dari buku yang ditulis oleh dua atau tiga pengarang, 

nama pengarang dicantumkan seluruhnya. 

 3.J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1973, 

Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hal. 49. 

 4.Leoin Boim, Glenn G. Morgan, dan Aleksander W. 

Rudzinki, 1966, Legal Controles In The Soviet Union, A.W. 

Sifthofi, Leiden, hal. 302. 

c). Mengutip dari buku yang ditulis akan lebih dari tiga orang 

pengarang, hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan 
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diikuti et.al. asalnya et.alii, artinya dengan orang-orang lain 

atau dengan kawan-kawannya. 

 5.Elliot E. Chearham et.al. 1959, Concflict Of Laws, Cet. W, 

The Foundation Pres, Mineole, Ney York, hal. 104. 

d). Mengutip dari kumpulan karangan, seperti mengutip dari 

majalah :  

 6.John Stanner, 1986, “Familly Relationship In Malaysia”, 

dalam David C. Buxbaun (ed), Family Law And Customary 

Law In Asia : A Contemporary Legal Perspective, Martinus 

Nighoff, The Haque, hal. 202. 

e). Tidak ada pengarang tertentu, sebagai pengarang dicantumkan 

nama badan, lembaga, perkumpulan, perusahaan dan 

sebagainya. 

 7.Sekretaris Negara, 23-5-1976, Konvensi Tingkat Tinggi 

Asean, Bali hal. 85. 

f). Mengutip dari buku yang diterjemahkan yang dicantumkan 

tetap nama pengarang aslinya, dibelakang judul buku nama 

penterjemahnya :  

 8.F.J.H.M. Van der, 1969, Pengantar Hukum Kerja, Cetakan 

II, Terjemahan Sridadi, Ven Konsisius, Yogyakarta, hal. 61. 

b. Majalah  

Yang dicantumkan berturut-turut nama penulis (seperti pada 

buku), judul tulisan diantara tanda kutip, nama majalah (diberi 

bergaris), nomor, tahun majalah dalam angka romawi (kalau 

ada), bulan dan tahun penerbitan, dan nomor halaman yang 

dikutip. 
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 9.Oemar Seno Adji, 1980, “Perkembangan Delik Khusus 

Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi”, Hukum dan 

Pembangunan nomor 2 tahun X Maret,hal. 113. 

 10.Sekolah Percobaan Di Yogyakarta, September 1957, Suara 

Guru II, hal. 8-19-21. 

c. Surat Kabar  

Seperti pada majalah, nama penulis mungkin juga tidak. 

 11.Lim, 28 Agustus 1979, “Sudah Tiba Waktunya Hukum 

Intergentil Ditinggalkan Sebagai Mata Kuliah” , Kompas, hal. 

III. 

d. Karya yang tidak diterbitkan  

 12.Heru Supraptono, 1977, “Masalah-Masalah, Peraturan-

Peraturan, Cek Serta Billyet Giro Di Indonesia, Dalam Rangka 

Mengembangkan Sistem Giralisasi Pembayaran”, Disertai, 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 263. 

e. Wawancara  

 13.Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, 16 

Juni 1980, pukul 14.00 WIB. 

f. Tulisan dalam Ensiklopedi 

Nama penulis diketahui atau tidak diketahui. 

 14.Erwin N. Griswold, 1977, “Legal Education”, Encyclopedia 

Americana XVII, hal. 164. 

 15.Anonim,1955, “Interpellation”, Encyclopedia Britonica XII, 

hal. 534. 

g. Mengutip dari bahan yang dikutip, penulis yang langsung 

dikutif dicantumkan lebih dahulu, kemudian penulis asli. 
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 16.William H. Burton, 1952, The Guidance of Learning 

Activities, D. Appleton, Century Company, Inc. New York, hal. 

186 dikutip dari Ernest Hilgard, Theories of Learning, Appleton 

New York, 1948, hal. 37. 

h. Peraturan perundang-undangan yang dikutip, langsung dari 

Lembaran Negara atau Lembaran Daerah tidak ditulis sebagai 

“footnote” tetapi dicantumkan dalam daftar pustaka dengan 

menyebutkan Nomor Lembaran Negara atau Lembaran daerah 

yang bersangkutan. 

i. Internet (menyebutkan nama situs dan tanggal mengakses) 

 17.Jim Mrddocch, 2911, The Optional Protoco to the United 

Nation, Women”s Convenstion, Available at 

www.justice.gov.uk/publications/docs/pdf,p.12-17, accesses 

11Juni 2017. 

Mempersingkat Footnote  

Kalau suatu sumber sudah pernah dicantumkan lengkap dengan 

“footnote” yaitu pada pertama kali, maka “footnote” itu selanjutnya 

dapat dipersingkat dengan menggunkan Ibid, Op.Cit.,Loc.Cit. 

1. Pemakaian Ibid 

Ibid kependekan dari ibidem, artinya “pada tempat yang sama” 

dipakai apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dengan 

yang langsung mendahului (tidak disela oleh sumber lain), 

meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman 

ibid, tanpa nomor halaman dipakai, jika tahun yang diambil dari 

nomor halaman yang sama. Jika bahan yang dikutip diambil 

dari nomor halaman yang berbeda, maka digunakan ibid 

http://www.justice.gov.uk/publications/docs/pdf
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dengan nomor halaman. Ibid tidak boleh dipakai, jika diantara 

dua sumber terdapat sumber lain. Dalam hal ini dipakai Op.Cit 

atau Loc.Cit. 

 

2. Pemakaian Op.Cit.  

Op.Cit, kependekatan dari Opere Citato, artinya “dalam karya 

yang telah disebut”, dipakai untuk menunjukkan kepada 

sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi 

telah diselingi oleh sumber lain. 

Pemakaian Op.Cit., harus diikuti nomor halaman yang berbeda, 

kalau dari seorang penulis telah disebut dua macam buku atau 

lebih, maka untuk menghindari kekeliruan harus dijelaskan 

buku mana yang dimaksud dengan dengan mencantumkan 

nama penulis diikuti angka romawi besar I, II, dan seterusnya 

pada “footnote” sesudah tahun penerbitan diantara dua tanda 

kurung. 

Contoh : 

 18.Sudargo Gautama, 1973, Hukum Agraria Antar Golongan, 

Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama I) 

hal. 131. 

 19.Sudargo Gautama, 1973, Masalah Agraria Berikut 

Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh, Cet ke II Alumni 

Bandung, (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama II), h. 98. 

 20.Sudigdo Hardjosudarmo, 1970, Masalah Tanah Di 

Indonesia Suata Studi Disekitar Pelaksanaan Landreform Di 

Jawa Dan Madura, Bharatara, Jakarta, hal. 54. 
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 21.Sudargo Gautama I, Op.Cit, hal.139. 

3. Pemakaian Loc.Cit. 

Loc.Cit. kependekan dari loco citato, artinya “pada tempat yang 

telah disebut”, digunakan untuk menunjuk kepada halaman 

yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya 

dengan lengkap, nomor halaman tidak dicantumkan karena 

dengan sendirinya sama dengan nomor halaman dalam karya 

yang disebut sebelumnya. 

4. Contoh Pemakaian Ibid, Op.Cit, dan Loc.Cit dalam rangkaian 

“Footnote” : 

 22.Kuntjoro Probopranoto, 1978, Beberapa Catatan Hukum 

Tata Pemerintah dan Peradilan Administrasi Negara, Cet. II 

Alumni Bandung, hal. 86. 

 23.Ibid(berarti : juga dari hal. 86) 

 24.Ibid, hal. 90 (halamannya berbeda) 

 25.Michel P. Bener, 1972, Public Administration, Macoenald 

& Evans Ltd, London, hal. 212. 

 26.E.Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara 

Indonesia, Cet. IV, Ichtiar, Jakarta, hal. 178. 

27.Michael P. Barber, Op.Cit, hal. 215 (halamannya berbeda). 

28.E. Utrecht, Loc.Cit (berarti juga dari hal. 178). 

Daftar Pustaka 

1. Susunan daftar pustaka disesuaikan dengan alphabet; 

2. Pada bagian akhir skripsi dicantumkan Daftar Pustaka, yang 

mencakup semua bahan yang dibaca dalam kegiatan penyusunan 
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skripsi di dalamnya sudah termasuk buku, majalah, surat kabar, 

brosur, kamus dan sebagainya; 

3. Daftar pustaka dikelompokkan berdasarkan jenisnya, misalnya : 

- Buku; 

- Artikel/Majalah Harian; 

- Skripsi/Tesis/Disertasi; 

- Makalah; 

- Peraturan Perundang-Undangan. 

- Internet 

 

4. Bentuk daftar pustaka hampir sama dengan bentuk-bentuk 

“Footnote” perbedaannya adalah:  

a. Nama pengarang mulai diketik pada garis margin, sedangkan baris 

kedua dan seterusnya dimulai satu tab dari garis margin. Antara 

dua sumber dikosongkan dua spasi; 

b. Winarno Surakhmad, Paper, Skripsi, Disertasi, Buku Pegangan cara 

merencanakan, cara menulis, cara menilai, Cet. IV. Tarsito, 

Bandung, 1978 (atau cetakan yang lebih baru). 

2. Apabila dalam pedoman ini terdapat uraian yang tidak sesuai atau 

bertentangan dengan isi kedua buku tersebut, maka yang digunakan 

adalah pedoman ini; 

3. Penggunaan Gelar, Pangkat, dan sebagainya seperti Prof. Mr., S.H., 

Dr., dan atribut-atribut lainnya semacam itu, terutama dalam 

“footnote” dan daftar pustaka tidak perlu dicantumkan. 

Perkecualiannya hanya dalam (kata) pengantar yang memuat 
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pernyataan terima kasih (acknolegdement) dan dengan alasan-alasan 

tertentu dalam teks. 
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BAB IV 

BIMBINGAN SKRIPSI 

 

1. Setiap satu skripsi dibimbing oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing 

yang sudah memiliki Jabatan Fungsional dengan ketentuan :  

a. Pembimbing I  

 Jabatan Fungsional minimal Lektor 

 Jenjang Pendidikan minimal S2 

b.  Pembimbing II 

 Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli 

 Jenjang Pendidikan minimal S2 

2. Dalam penyusunan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh Dosen 

Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Dosen Pembimbing I 

bertanggung jawab di Bab I sedangkan Dosen Pembimbing II di 

bidang materi; 

3. Dosen Pembimbing dalam memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa diarahkan pada kriteria/syarat penulisan karya ilmiah 

yang menyangkut metodologinya. Substansi (materinya) diserahkan 

pada mahasiswa yang bersangkutan; 

4. Bimbingan pada pokoknya dilakukan di kampus, penyimpangan 

dapat dilakukan atas kesepakatan antara Dosen Pembimbing dan 

mahasiswa; 

5. Waktu bimbingan dilakukan minimal 2 (dua) minggu sekali selama 

maksimal 6 (enam) bulan masa bimbingan dan dapat diperpanjang 

maksimal 6 (enam) bulan; 

6. Pada setiap bimbingan, mahasiswa membawa kartu bimbingan yang 
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diisi materi bimbingan dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing; 

7. Dekan/Wakil Dekan I/Kaprodi mengawasi pelaksanaan bimbingan 

dilihat dari segi arah materi, tanggung jawab, efektivitas dan 

efisiensinya; 

8. Dalam hal menunjuk pembimbing, Dekan/Wakil Dekan I/Kaprodi 

wajib memperhatikan bidang ilmu, pembagian tugas pembimbing 

untuk menghindari tugas yang tumpang tindih; 

9. Apabila terjadi permasalahan selama bimbingan (antara mahasiswa 

dengan Dosen), mahasiswa yang bersangkutan dapat berkonsultasi 

langsung dengan Kaprodi. Kaprodi kemudian menyampaikan 

permasalahan tersebut kepada Dekan dan Wakil Dekan I untuk 

selanjutnya diputuskan secara musyawarah mufakat. 
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BAB V 

PENGAJUAN DAN FORMAT PENULISAN SKRIPSI 

 

5. 1. Format Penulisan Skripsi Berdasarkan Penelitian Hukum 

Normatif 

Kerangka skripsi berdasarkan penelitian hukum normatif terdiri dari : 

a. Bagian Awal meliputi :  

1). Halaman Sampul Depan;  

2). Halaman Sampul Dalam;  

3). Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum; 

4). Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi ;  

5). Halaman Pengesahan PanitiaPenguji Skripsi (setelah diuji); 

6). Halaman Pengesahan oleh Panitia Ujian Skripsi (setelah diuji); 

7). Halaman Pernyataan Keaslian. 

8). Motto (kalau ada); 

9). Kata Pengantar;  

10). Daftar Isi;  

11). Daftar Tabel (kalau ada); 

12). Daftar Grafik (kalau ada); 

13). Daftar Gambar (kalau ada); 

14). Daftar Lampiran. 

b.  Bagian Inti meliputi : 

 Bagian inti merupakan Bab Uraian mulai dari Bab I sampai Bab 

Penutup. Substansi materi bab uraian memuat pendahuluan, 

uraian umum, pembahasan dan penganalisaan serta uraian 
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penutup yang terdiri dari simpulan dan saran terkait dengan 

rumusan masalah. 

c.  Bagian Akhir  

 Bagian akhir Skripsi memuat daftar pustaka, daftar informan 

dan/atau responden serta lampiran bilamana diperlukan. 

Adapun penjelasan masing-masing bagian penelitian tersebut yaitu 

sebagai berikut : 

a. Bagian Awal 

1). Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan (cover) memuat hal-hal berikut secara 

berturut-turut yakni : 

a). Frasa : SKRIPSI (huruf Times New Roman 14); 

b). Judul: singkat, jelas, menggambarkan permasalahan yang 

muncul dari satu atau lebih konsep hukum (huruf Times 

New Roman 16); 

c). Logo Universitas Mahasaraswati Denpasar berwarna emas;  

d). Nama Mahasiswa ditulis lengkap tidak boleh disingkat, 

tanpa gelar kesarjanaan (huruf Times New Roman 12); 

e). Di bawah nama mahasiswa ditulis Nomor Pokok 

Mahasiswa dengan singkatan NPM (huruf Times New 

Roman 12); 

f). Paling bawah ditulis FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

MAHASARASWATI DENPASAR dan Tahun (huruf Times 

New Roman 14). 
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2). Halaman Sampul Dalam 

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman sampul 

depan, dengan menggunakan kertas HVS putih. 

3). Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum 

Lembar/Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum, disusun di 

atas Lembar Persetujuan Pembimbing, dengan materi sama 

dengan halaman sampul dalam, tanpa logo dan pada posisi 

logo diganti dengan kalimat: “Skripsi ini dibuat untuk 

memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Mahasaraswati Denpasar”. 

4). Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi 

Halaman ini memuat tanda tangan, nama dan NIP atau NPK 

dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Ditengah-tengah 

bagian atas halaman ini tertera kalimat : Lembar Persetujuan 

Pembimbing. Dibawahnya tertera kalimat : SKRIPSI INI 

TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL X, Bulan Y, Tahun Z. 

5). Halaman PengesahanPanitia Penguji Skripsi (setelah diuji) 

Skripsi yang sudah selesai diuji, dilengkapi dengan Halaman 

Pengesahan Panitia Penguji Skripsi. Halaman penetapan ini 

diawali dengan kalimat (di tengah-tengah halaman) : SKRIPSI 

INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL X, BULAN Y, TAHUN Z. 

Di bawahnya ditulis: Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat 

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati 

Denpasar No…..… Tanggal……….. . Selanjutnya dicantumkan 

nama Panitia Penguji dengan susunan: Ketua, Sekretaris, dan 

Anggota. 
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6). Halaman Pengesahan Panitia Ujian Skripsi (setelah diuji) 

Skripsi yang telah diuji, dilengkapi dengan pengesahan Panitia 

Ujian Skripsi yakni dalam hal ini skripsi telah diterima dan 

disetujui oleh Dekan dan Wakil Dekan I. Halaman ini diawali 

dengan kalimat (di tengah-tengah halaman) : SKRIPSI INI 

TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH KETUA 

(DEKAN) DAN SEKRETARIS (WAKIL DEKAN I). Selanjutnya 

paling bawah dicantumkan NamaDekan beserta NIP/NPK dan 

Nama Wakil Dekan I beserta NIP/NPK. 

 

7). Halaman Pernyataan Keaslian 

Halaman ini memuat pernyataan penulis bahwa penulisan 

skripsi ini merupakan karya asli penulis sendiri dan bukan 

merupakan duplikasi atau plagiasi. 

8). Motto (kalau ada) 

Motto skripsi mengandung kata-kata, kalimat, slogan, frase, 

ataupun yang lainnya yang dijadikan sarana penyemangat oleh 

seorang penulis (mahasiswa) untuk segera menyelesaikan 

skripsi. 

9). Kata Pengantar 

Kata pengantar dalam sebuah karya tulis hendaknya dibuat 

singkat, padat, dan penyusunannya harus dilakukan dengan 

baik dan benar karena pada bagian inilah penulis (mahasiswa) 

menyampaikan pesan terhadap pembaca sehingga pembaca 

dapat memberikan kesan terhadap karya yang telah dibuat. Isi 

kata pengantar berupa rasa syukur karena telah menyelesaikan 
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karya tulis atau skripsi serta berbagai ucapan terimakasih 

kepada berbagai pihak yang telah membantu. 

10). Daftar Isi 

Memuat semua bagian Skripsi mulai halaman sampul dalam 

hingga halaman lampiran. Nomor halaman sampul dalam 

hingga halaman tentang lampiran menggunakan angka 

romawi kecil, ditempatkan di tengah-tengah halaman bagian 

bawah. Nomor halaman Pendahuluan hingga nomor halaman 

terakhir menggunakan angka Arab, ditempatkan pada sudut 

kanan atas halaman. 

11). Daftar Tabel (kalau ada) 

Daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman 

tersendiri terletak sebelum Bab I dalam suatu penelitian yang 

di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel dan nomor 

halaman letak tabel berada. 

12). Daftar Grafik (kalau ada) 

Daftar grafik berisikan daftar rincian grafik yang digunakan 

dalam substansi skripsi  

yang di dalamnya memuat nomor grafik, judul grafik dan 

nomor halaman letak grafik berada.Grafik biasanya dibuat 

untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. 

Perkembangan tersebut bisa naik, bisa turun, ataupun 

mendatar. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis 

dalam grafik. 
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13). Daftar Gambar (kalau ada) 

Daftar gambar merupakan rincian gambar yang berada di 

halaman tersendiri terletak sebelum Bab I dalam suatu 

penelitian yang di dalamnya memuat nomor gambar, judul 

gambar, dan nomor halaman letak gambar berada.Gambar 

dapat berbentuk diagram alir, desain, struktur organisasi dan 

lain-lain. 

14). Daftar Lampiran 

Daftar lampiran merupakan rincian lampiran yang berada di 

halaman tersendiri terletak sebelum Bab I dalam suatu 

penelitian yang di dalamnya memuat nomor lampiran dan 

judul lampiran. 

 

b. Bagian Inti 

1). Bab I Pendahuluan  

Bab Pendahuluan memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Metode Penelitian. 

a). Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah menguraikan tentang kondisi 

norma yang konflik (geschijld van normen), norma yang 

kabur atau tidak jelas (vague van normen) atau norma yang 

kosong (leemten van normen). 

Dari tataran dogmatik hukum, kondisi demikian 

diprediksi dapat menimbulkan pertentangan secara 

vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-
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undangan, serta keragu-raguan dan ketidakpastian dalam 

penerapan peraturan perundang-undangan, sehingga 

diperlukan peraturan hukum baru dalam merespon 

dinamika perkembangan masyarakat. Berdasarkan tataran 

teori hukum, kondisi semacam itu dapat berakibat hingga 

pada peninjauan kembali asas-asas (meta norma) hukum 

yang mungkin tidak sesuai lagi atau penciptaan, atau 

pengadopsian asas hukum asing ke dalam sistem hukum 

nasional. Pemaparan dalam latar belakang bersifat atraktif 

dengan mengekspos kasus-kasus hukum, baik yang telah 

mendapat putusan pengadilan atau belum, atau kasus-

kasus hukum publik/privat yang mendapat sorotan aktual 

di masyarakat, dan atau media massa atau respon 

terhadap artikel ilmiah hukum, hasil penelitian hukum 

normatif sebelumnya, putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, dan lain-lain yang 

kesemua itu dianggap oleh peneliti perlu mendapat 

elaborasi yang lebih mendalam terkait upaya 

pengembanan ilmu hukum (rechtsbeofening). 

b). Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan konsekuensi logis dari 

pemaparan latar belakang permasalahan. Artinya, dalam 

latar belakang harus berhasil dilukiskan kerapuhan 

struktur normatif dari sistem hukum nasional sehingga 

perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk 

penyempurnaan derajat kelogisan normatif. Rumusan 
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masalah merupakan arahan (pedoman) bagi penelusuran 

pengkajian hingga mampu mencapai taraf rasionalitas 

normatif yang optimal. Penulisan rumusan masalah dapat 

menggunakan kalimat tanya atau kalimat berita. 

c). Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup masalah sangat berkaitan dengan latar 

belakang masalah dan rumusan masalah yang 

menggambarkan luasnya cakupan lingkup masalah yang 

akan dilakukan serta dibuat untuk mengemukakan batas 

area penelitian. Umumnya ruang lingkup masalah 

digunakan untuk membatasi pembahasan, yaitu hanya 

sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan, bukan 

merupakan keseluruhan unit. Melalui perumusan ruang 

lingkup masalah dapat diketahui variabel yang akan 

diteliti maupun yang tidak diteliti. 

d). Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum berupa upaya peneliti untuk 

pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma 

science as a process (ilmu sebagai proses). Dengan 

paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandek (final) 

dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang obyeknya 

masing-masing. Tujuan khusus disesuaikan atas 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian dan 

mendalami permasalahan hukum secara khusus yang 

tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian. 
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e). Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menggambarkan manfaat yang bisa 

diperoleh bagi kebutuhan praktek termasuk juga manfaat 

bagi peneliti sendiri. 

f). Landasan Teoritis 

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi 

teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-

asas hukum, dan lain-lain, yang akan dipakai landasan 

untuk membahas permasalahan penelitian. Sebagai 

landasan dimaksud untuk mewujudkan kebenaran ilmu 

hukum yang bersifat konsensus yang diperoleh dari 

rangkaian upaya penelusuran. Berhubung dengan itu 

maka harus dihindari teori-teori (ajaran atau doktrin), 

konsep, asas yang bertentangan satu sama lain. Semakin 

banyak teori, konsep, asas yang berhasil diidentifikasi 

semakin tinggi derajat kebenaran (konsensus) yang bisa 

dicapai. 

g). Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

 Beranjak dari adanya kesenjangan norma dan asas 

hukum yang meliputi konflik norma, norma kabur 

dan norma kosong; 

 Tidak menggunakan hipotesis; 

 Menggunakan landasan teoritis; 
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 Menggunakan bahan hukum yang terdiri atas 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

b. Jenis Pendekatan 

Penelitian hukum normatif umumnya mengenal 7 

(tujuh) jenis pendekatan yakni : 

 Pendekatan Perundang-undangan; 

 Pendekatan Analisis Konsep Hukum; 

 Pendekatan Perbandingan Hukum; 

 Pendekatan Sejarah Hukum. 

c. Sumber Bahan Hukum 

Berdasarkan atas penggunaan bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum 

normatif, masing-masing dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini terdiri atas perwujudan asas dan 

kaidah hukum yang dapat berupa Peraturan Dasar, 

Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-

Undangan, Hukum yang tidak tertulis, Putusan 

Pengadilan dan Keputusan Tata Usaha Negara; 

 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku 

hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum 

atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam 

media massa; 
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 Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier bersumber dari Kamus 

Hukum dan ensklopedi hukum. 

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik penngumpulan bahan hukum pada penelitian 

normatif, yakni mengkaji, mencatat dengan 

menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan 

hukum yang terkait. 

e. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah 

terkumpul dapat dipergunakan berbagai teknik analisis 

seperti : 

 Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang 

tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi 

berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi 

atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau 

non hukum; 

 Teknik interpretasiberupa penggunaan jenis-jenis 

penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran 

gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, 

kontektual, dan lain-lain; 

 Teknik konstruksiberupa pembentukan konstruksi 

yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan 

proposisi (acontrario); 

 Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau 

tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau 
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salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap 

suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan 

norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan 

primer maupun dalam bahan hukum sekunder; 

 Teknik argumentasitidak bisa dilepaskan dari 

teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan 

pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. 

Dalam pembahasan permasalahan hukum makin 

banyak argumen makin menunjukkan kedalaman 

penalaran hukum; 

 Teknik sistematisasiadalah berupa upaya mencari 

kaitan rumusan suatu konsep hukum atau 

proposisi hukum antara peraturan perundang-

undangan yang sederajat maupun antara yang 

tidak sederajat.  

2). Bab-bab Uraian 

Bab-bab uraian meliputi : 

a). Bab II tentang tinjauan umum yang berupa tinjauan secara 

garis besar tentang konsep yang tertuang dalam judul. Bab 

ini merupakan batu loncatan bagi pembaca untuk 

memahami analisis dalam Bab inti; 

b). Bab III dan seterusnya merupakan Bab inti yang sarat 

dengan konstruksi berpikir juridis berupa argumentasi-

argumentasi hukum. Argumentasi ini diperoleh dari 

kemampuan olah pikir penalaran hukum yang 

berlandaskan pada teori (doktrin), konsep, asas, proposisi, 
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dan lain-lain. Bilamana perlu dapat dibahas kasus dan 

analisa di dalam bab tersendiri; 

c). Banyaknya Bab inti tergantung dari banyaknya rumusan 

masalah.; 

d). Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini 

penulis tidak dibenarkan mengutip sumber pustaka lagi 

atau berdasarkan uraian pada data penunjang lainnya. 

3). Bab Penutup 

Bab penutup berisi : 

a). Simpulan 

Simpulan merupakan hasil akhir yang menyangkut 

seluruh hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Dalam membuat simpulan hendaknya menjawab rumusan 

permasalahan yang telah dibahas pada bab pembahasan 

penelitian. Simpulan bersifat singkat, padat, jelas, serta 

disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. 

b). Saran 

Saran merupakan suatu rekomendasi yang dirumuskan 

oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan 

dalam pokok penelitian, saran dirumuskan berdasarkan 

penelusuran yang menurut peneliti dapat bermanfaat 

secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

4). Bagian Akhir 

Bagian akhir Skripsi memuat daftar pustaka, daftar informan 

dan/atau responden, dan lampiran bilamana ada. Informan 



BUKU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI 

 

41 
 

orang yang memberikan informasi berdasarkan pengetahuan, 

keahlian, jabatan. Responden adalah orang yang memberikan 

keterangan berdasarkan apa yang dialami, dikerjakan dan 

dirasakan. 

5. 2. Format Penulisan Skripsi Berdasarkan Penelitian Hukum 

Empiris 

Bagian Awal dan Bagian Akhir kerangka skripsi berdasarkan 

Penelitian Hukum Empiris sama dengan Bagian Awal dan Bagian 

Akhir kerangka skripsi berdasarkan Penelitian Hukum Normatif. 

Perbedaan kerangka materi kedua skripsi tersebut terletak pada 

Bagian Inti. 

Bagian Inti skripsi yang mempergunakan Penelitian Hukum Empiris 

pada dasarnya meliputi Bab Pendahuluan (Bab I), Bab Uraian (Bab II 

dan seturusnya sesuai yang diperlukan serta Bab Penutup). Bab 

Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Ruang Lingkup Masalah,Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian. Bab II berisi 

tentang tinjauan umum yang berupa tinjauan secara garis besar 

tentang konsep yang tertuang dalam judul. Bab III dan Bab IV 

merupakan hasil analisis data yang diperoleh serta pembahasannya. 

Kemudian dilanjutkan dengan Bab V yakni Penutup yang berisi 

simpulan dan saran. Pada bagian akhirnya berisikan daftar pustaka, 

daftar informan dan lampiran-lampiran (dokumentasi, hasil kusioner 

dan lampiran pendukung lainnya). 
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Adapun penjelasan masing-masing secara rinci yaitu sebagai berikut : 

a. Latar Belakang Masalah 

Rumusan dalam latar belakang masalah memuat uraian tentang 

halhal yang melatarbelakangi masalah tersebut, misalnya : 

 Terjadi kesenjangan antara das solen dan das sein;  

 Memberikan gambaran yang lengkap tentang fakta hukum, 

kenyataan, fenomena yang dihadapi oleh peneliti atau situasi 

tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baik dan memuaskan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang seharusnya 

berlaku;  

 Penerapan peraturan yang tidak efektif; perilaku atau behavior 

yang menyimpang dari tatanan dan nilai-nilai yang seharusnya; 

atau 

 Situasi dalam kehidupan masyarakat yang mulai banyak 

mengalami perubahan-perubahan transformasi yang cepat, 

sementara hukum positif tidak dapat berfungsi efektif untuk 

menata perkembangan tersebut dan bahkan mungkin hukum 

yang tertinggal jauh dibelakang. 

b. Rumusan Masalah 

Dalam menentukan “masalah penelitian”, selain berpatokan pada 

kriteria permasalahan yang mempunyai kontribusi professional, 

mempunyai derajat keunikan dan keaslian, serta layak untuk 

diteliti, si peneliti juga harus peka dan mampu mengenali 

penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris apa yang hendak 

dilakukannya, apakah penelitian tentang berlakunya hukum, 
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penelitian tentang berfungsinya hukum, penelitian efektifitas 

hukum, atau penelitian dampak hukum. 

c. Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup penelitian sangat berkaitan dengan latar belakang 

masalah dan rumusan masalah. Ruang lingkup masalah 

menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan 

dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan 

batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk 

mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada 

permasalahan yang sudah ditetapkan, jadi bukan merupakan 

keseluruhan unit. Melalui perumusan ruang lingkup penelitian 

dapat diketahui variabel yang akan diteliti maupun yang tidak 

diteliti. 

d. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

 Tujuan Umum  

Berupa upaya peneliti untuk pengembangan ilmu hukum 

terkait dengan paradigma science as a process (ilmu sebagai 

proses). Dengan paradigma ini, ilmu tidak akan pernah mandeg 

(final) dalam panggilannya atas kebenaran di bidang obyeknya 

masing-masing. 

 Tujuan Khusus 

Mendalami permasalahan hukum secara khusus yang bersifat 

tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian. 
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e. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yakni menggambarkan manfaat yang bisa 

diperoleh bagi kebutuhan praktek termasuk juga bagi peneliti 

sendiri, dan manfaat secara teoritis. 

f. Kerangka Teori dan Hipotesis 

Dalam penelitian empiris wajib dibuat kerangka konsepsional 

(conceptual framework), atau kerangka teoritis (teoritical framework) 

yaitu kerangka berpikir dari si peneliti yang bersifat teoritis 

mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan 

diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang 

sudah dirujuk sebelumnya.  

Kerangka berpikir dari si peneliti atau yang sering juga dikenal 

dengan istilah Kerangka Teori, sesungguhnya adalah kerangka 

teori/kerangka berpikir yang dibuat oleh si peneliti dengan 

berlandaskan pada teori-teori yang sudah baku yang dapat 

memberikan gambaran yang sistimatis mengenai masalah yang 

akan diteliti. Gambaran yang sistimatis tersebut dijabarkan dengan 

menghubungkan variabel yang satu dengan variabel lainnya. 

Untuk lebih memperjelas kerangka berpikir, digunakan 

diagram/skema untuk menggambarkannya. 

Selain kerangka teoritis hal lain yang membedakan dengan 

penelitian hukum normatif adalah adanya hipotesis. Hipotesis 

adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat 

praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam 

merumuskan hipotesis, harus memperhatikan hal-hal seperti : 
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 Menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih;  

 Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (deklaratif);  

 Dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat;  

 Dapat diuji kebenarannya dengan cara mengumpulkan data 

empirik. 

g. Metode Penelitian 

1). Jenis Penelitian 

Mengingat penelitian hukum dapat dilakukan secara normatif 

maupun empiris, maka si peneliti pada awal uraian metode 

penelitian, menegaskan terlebih dahulu tentang jenis penelitian 

yang akan dilakukan, yaitu penelitian hukum normatif ataukah 

penelitian hukum empiris. Uraian penegasan jenis penelitian 

tersebut dicantumkan pada kolom Jenis Penelitian, misalnya 

dengan pernyataan bahwa penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris. 

Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai 

suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan 

nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata 

dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, 

sebagai ius constituendum (law as what ought to be), dan tidak pula 

semata-mata sebagai ius constitutum (law as what it is in the book), 

akan tetapi secara empiris sebagai ius operatum (law as what it is 

in society). Hukum sebagai “law as what it is in society”, hukum 

sebagai gejala sosio empirik dapat dipelajari di satu sisi sebagai 

suatu independent variable yang menimbulkan efek-efek pada 

pelbagai kehidupan sosial, dan di lain sisi sebagai suatu 
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dependent variable yang muncul sebagai akibat berbagai ragam 

kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai law in process). 

2). Sifat Penelitian 

Penelitian ilmu hukum dalam aspek empiris menurut sifatnya 

dapat dibsedakan menjadi : 

 Penelitian yang sifatnya Eksploratif 

Dalam penelitian ini, umumnya dilakukan terhadap 

pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya teori-

teori, atau belum adanya informasi tentang norma-norma 

atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut. 

Kalaupun sudah ada masih relative sedikit, begitu juga 

masih belum adanya dan atau sedikitnya literature atau 

karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut. 

Dalam hal ini si peneliti melakukan penelitian eksplorasi 

yaitu mengeskplorasi secara mendalam sesuatu hal yang 

masih belum terungkap, serta ingin mendalami pengetahuan 

mengenai suatu gejala tertentu.  

Dalam penelitian eksploratif ini tidak ada hipotesis, karena 

secara logika hipotesis lahir dari kajian pustaka baik yang 

berasal dari teori-teori, asas-asas hukum, ketentuan 

peraturan maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya, sementara 

hal-hal tersebut masih belum ada atau kalaupun ada masih 

sangat sedikit. Contoh penelitian ini misalnya, penelitian 

identifikasi hukum, konstruksi norma, dan lain-lain. 
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 Penelitian yang sifatnya Deskriptif 

Pada penelitian deskriptif pada umumnya, termasuk pula di 

dalamnya penelitian ilmu hukum bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau 

kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan 

ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala 

lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, teori-teori 

ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang 

dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin serta 

laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan 

jurnalnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini, 

hipotesis boleh ada boleh juga tidak, hal ini sangat 

tergantung dari si peneliti, sehingga keberadaan hipotesis 

tidak mutlak diperlukan. Namun demikian, jika peneliti 

mencoba merumuskan hipotesis itu akan sangat berguna 

dan lebih baik karena dapat digunakan sebagai pegangan 

dalam melangkah lebih jauh dalam penelitian selanjutnya. 

Dalam penelitian deksriptif dapat membentuk teori-teori 

baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Contoh 

penelitian ini misalnya tentang pandangan mengenai 

berfungsinya hukum dalam masyarakat. 

 Penelitian yang sifatnya Eksplanatoris 

Penelitian eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis yaitu 

penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak 

suatu variabel terhadap variabel lainnya atau penelitian 

tentang hubungan atau korelasi suatu variabel. Disini 
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hipotesis mutlak harus ada. Contohnya: Pengaruh Sanksi 

Pidana Mati Terhadap Tingkat Kejahatan Terorisme. 

3). Data dan Sumber Data 

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua 

jenis yaitu : 

 Data Primer  

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian 

lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden 

maupun informan. 

 Data Sekunder 

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari 

penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak 

secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan 

bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam 

bentuk bahan-bahan hukum. 

Adapun data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum 

yang dimaksud meliputi : 

 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dapat berupa Kaedah Dasar (UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Peraturan 

Perundang-undangan, Hukum yang tidak tertulis seperti 

hukum adat dan Yurisprudensi. 

 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-

undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, 
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karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-

buku hukum (text book), majalah, surat kabar, serta jurnal-

jurnal hukum; 

 Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan 

ensiklopedi hukum. 

4). Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk 

mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara, 

observasi, dan penyebaran quisioner/angket. Adapun 

penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut 

: 

 Teknik Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan 

dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian 

hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, 

karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya 

adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari 

premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-

bahan hukum yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. 

 Teknik Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan 

paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. 

Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan 

sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan 
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pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara 

nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam 

berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman 

wawancara atau interview guide. Teknik wawancara 

umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya 

deskriptif. 

 Teknik Observasi/Pengamatan 

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik 

observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung.  

Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data 

di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung 

atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki 

baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya 

maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus 

diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung 

adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek 

yang ditelitinya dengan perantaraan sebuah alat. Sedangkan 

teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan 

data melalui pengamatan dan pencatatan gejala pada objek 

penelitian yang pelaksanaannya tidak secara langsung pada 

objeknya. 

Observasi/pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat 

berupa pengamatan secara terlibat (participant observation) 
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dan pengamatan tak terlibat (non participant observation). 

Dalam pengamatan terlibat, peneliti/pengamat menjadi 

bagian dari anggota kelompok yang sedang diamati, disini 

peneliti melibatkan dirinya secara aktif dan ikut 

menjalankan apa yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut 

dilakukan oleh si pengamat agar betul-betul dapat 

memahami dan merasakan apa yang dilakukan oleh si 

pelaku.Peneliti dalam melakukan observasi dapat juga 

melakukan pengamatannya secara tidak terlibat. Dalam 

pengamatan tak terlibat, pengamat tidak menjadi anggota 

dari kelompok yang diamati, dalam hal ini hendaknya 

diusahakan agar kehadiran pengamat ditengah-tengah 

kelompok yang sedang diamati tidak terlalu mencolok 

sebagai pengamat, diusahakan kehadiran pengamat jangan 

sampai mempengaruhi prilaku yang sesungguhnya dari 

kelompok yang diamati. 

 Teknik Penyebaran Kuesioner 

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data 

dengan cara menyebarkan kuesioner dilakukan dalam 

penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini 

peneliti umumnya menggunakan tenaga peneliti untuk 

membantunya dalam penyebaran kuesioner kepada 

responden yang sudah ditentukan sesuai dengan teknik 

pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian 

tersebut.  
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5). Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

Dalam proposal agar diuraikan secara jelas dan tegas teknik 

pengambilan sampel yang dipergunakan, apakah akan 

menggunakan teknik probabilitas/teknik random sampling 

ataukah akan digunakan teknik non-probabilitas/non-random 

sampling.  

Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat 

penting artinya dalam suatu penelitian, lebih-lebih pada 

penelitian yang dimaksudkan untuk generalisasi, karena hasil 

yang berasal dari sampel penelitian nantinya akan merupakan 

hasil generalisasi atas populasi. Apabila tidak tepat dan tidak 

cermat menentukan populasi maupun sampel penelitian, maka 

hasil generalisasinyapun akan menjadi tidak akurat dan sulit 

untuk dapat dipertanggungjawabkan.  

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau 

obyek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari 

populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili 

populasinya. 

Teknik pengambilan sampel atas populasi penelitian dapat 

dibedakan menjadi :Teknik Probability Sampling dan Teknik 

Non Probability Sampling. Teknik Probability Sampling terdiri 

dari : 

a). Sampling Acak Sederhana (Simple Random Sampling) 

Sampling ini merupakan pengambilan sampel dari 

populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas 

semua anggota populasi. 
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b). Sampling Acak Sistematis (Systematic Random Sampling) 

Probabilitas pengambilan sampel tidak sama terlepas dari 

kesamaan frekuensi setiap anggota populasi. 

c). Sampling Stratifikasi (Stratified Sampling) 

Populasi dibagi ke dalam kelompok strata dan kemudian 

mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria 

yang ditetapkan. Misalnya, populasi dibagi ke dalam 

pengguna dan non pengguna angkutan umum, survei 

tentang pandangan mereka terhadap angkutan umum. 

d). Sampling Rumpun (Cluster Sampling) 

Populasi dibagi ke dalam kelompok kewilayahan 

kemudian memilih wakil tiap-tiap kelompok. Misalnya, 

populasi adalah Provinsi Bali kemudian sampel diambil 

dari tiap-tiap kabupaten/kota. 

e). Sampling Bertahap (Multistage Sampling) 

Pengambilan sampel menggunakan lebih dari satu teknik 

probability sampling. Misalnya, menggunakan metode 

stratified sampling pada tahap pertama kemudian metode 

simple randomsampling di tahap kedua dan seterusnya 

sampai mencapai sampel yang diinginkan. 

f). Probabilitas Proporsional Ukuran Sampling (Probability 

Proportional to Size Sampling) 

Probabilitas pengambilan sampel sebanding dengan 

ukuran sampling bahwa sampel dipilih secara proporsional 

dengan ukuran total populasi. Ini adalah bentuk multistage 

sampling di tahap pertama dan kemudian random 
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sampling di tahap kedua, tapi jumlah sampel sebanding 

dengan ukuran populasi, misalnya perjalanan yang 

dilakukan pada penghuni perumahan sederhana dan 

penghuni perumahan mewah. 

Teknik Non Probability Sampling 

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non 

probability sampling memberikan peran yang sangat besar 

pada peneliti untuk menentukan pengambilan sampelnya. 

Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti berapa 

sampel harus diambil agar dapat dianggap mewakili 

populasinya sebagaimana halnya dalam teknik random 

sampling. Hasil penelitian yang menggunakan teknik 

pengambilan sampel seperti ini tidak dapat digunakan 

untuk membuat generalisasi tentang populasinya, karena 

sesuai dengan ciri umum dari non probability sampling tidak 

semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang 

sama untuk menjadi sampel. Teknik non probability sampling 

digunakan dalam hal : 

 Data tentang populasi sangat langka atau tidak 

diketahui secara pasti jumlah populasinya; 

 Penelitian bersifat studi eksploratif atau deskriptif; 

 Tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi 

tentang populasinya. 
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Bentuk-bentuk dari non probability sampling : 

 Quota Sampling  

Quata sampling adalah suatu proses penarikan sampel 

dengan memperhatikan sampel yang paling mudah 

untuk diambil dan sampel tersebut telah memenuhi 

ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti. 

Misalnya dalam penelitian yang hendak meneliti 

Penerapan Konsep 5 C dalam Proses Pemberian Kredit di 

Bank, pihak peneliti dapat memilih karyawan A dan 

karyawan B sebagai sampel untuk diwawancarai, 

karena A dan B paling gampang dihubungi jika 

dibandingkan karyawan lainnya. Dalam hal ini A dan 

B, kedudukannya sama dengan karyawan lainnya yaitu 

memenuhi ciri-ciri yang telah ditentukan sebagai 

sampel. 

 Accidental Sampling 

 Accidental sampling hampir sama dengan quota 

sampling, perbedaannya hanya terletak pada ruang 

lingkupnya. Pada quota sampling, peneliti akan 

berusaha untuk memasukkan ciri-ciri tertentu yang 

dikehendakinya atau memusatkan perhatian pada 

pemenuhan kriteria tertentu, sedangkan pada accidental 

sampling hal tersebut tidak diperlukan, yang penting 

adalah siapa saja yang kebetulan dijumpai dapat 

dijadikan sampel. Contoh: Misalnya seorang peneliti 

yang ingin mengetahui pendapat orang mengenai 
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kasus tabrak lari, si peneliti cukup datang ke tempat 

pristiwa tablak lari terjadi, dan kemudian 

mewawancarai orang-orang yang berkrumun melihat 

kejadian tersebut. 

 Purposive Sampling 

Panarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan 

tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri 

oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan 

sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah 

memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik 

tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. 

 Snowball Sampling  

Penarikan sampel dengan teknik ini dipilih 

berdasarkan penunjukkan atau rekomendasi dari 

sampel sebelumnya. Sampel pertama yang diteliti 

ditentukan sendiri oleh si peneliti yaitu dengan mencari 

key informan (informan kunci) ataupun responden kunci 

yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang 

sedang dilakukan oleh si peneliti. Responden maupun 

informan berikutnya yang akan dijadikan sampel 

tergantung dari rekomendasi yang diberikan oleh key 

informan. Dalam penarikan sampel yang menggunakan 

tehnik non probability sampling, jumlah sampel yang 

akan diteliti tidak ditentukan secara pasti baik dalam 

bentuk sejumlah angka ataupun sejumlah prosentase, 

melainkan besarnya jumlah sampel yang akan diteliti 
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sesuai dengan “titik jenuh”, dalam hal ini penelitian 

akan dihentikan dan dianggap telah mewakili 

keseluruhan obyek penelitian jika data telah 

menunjukkan titik jenuh. Data dianggap telah 

mencapai titik jenuh jika dari jawaban-jawaban baik 

para responden maupun informan telah ada kesamaan 

atau kemiripan jawaban. 

Teknik apapun yang digunakan oleh si peneliti dalam 

menentukan sampel penelitian, hendaknya dalam proposal 

disebutkan dan dijelaskan secara detail satu-persatu. Dalam 

penulisan skripsi, jika si peneliti memilih menggunakan 

teknik non probability sampling dianjurkan hanya 

menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. 

Penelitian hukum empiris yang menggunakan teknik non 

probability sampling umumnya adalah penelitian yang 

sifatnya eksploratif dan deskriptif, misalnya seperti 

penelitian tentang berfungsinya hukum, penelitian 

efektifitas hukum, dan analisisnya adalah analisis kualitatif. 

Sedangkan penelitian yang menggunakan tehnik probability 

atau random sampling umumnya adalah penelitian yang 

sifatnya eksplanatoris, seperti penelitian tentang dampak 

hukum, implikasi hukum, dan analisis yang digunakan 

adalah analisis kuantitatif. 
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6). Pengolahan dan Analissis Data 

Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model-

model analisis seperti: Analisis Data Kualitatif dan Analisis 

Data Kuantitatif. Penerapan masing-masing analisis tersebut di 

atas sangat tergantung dari sifat penelitian dan sifat data yang 

dikumpulkan oleh si peneliti. 

Analisis Data Kualitatif 

Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang 

sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang 

dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-

kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur 

dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus 

sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, 

hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non 

probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman 

wawancara dan observasi.Dalam penelitian dengan teknik 

analisis kualitatif atau yang juga sering dikenal dengan analisis 

deskriptif kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul baik 

dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan 

dianalisis dengan cara menyusun data secara sistimatis, 

digolongkan dalam pola dan thema, dikatagorisasikan dan 

diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data 

lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data 

dalam situasi sosial,dan dilakukan penafsiran dari perspektif 

peneliti setelah memahami keseluruahan kualitas data. Proses 
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analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian 

data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. 

Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan 

disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis. 

Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif diterapkan dalam penelitian yang sifatnya 

eksplanatoris, sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, 

mudah dikualifikasi ke dalam katagori-katagori, data yang 

terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan 

angka-angka, hubungan antara variabel sangat jelas, 

pengambilan sampel dilakukan sangat cermat dan teliti, serta 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ilmu 

hukum dengan aspek empiris yang sifatnya eksplanatoris 

proses analisisnya menggunakan analisis kuantitatif. Dalam hal 

ini tehnik analisis yang diterapkan mengikuti tehnik analisis 

yang lazim diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya. 

Proses analisis data akan diawali dengan pengumpulan data 

kemudian pengolahan data. 

Setelah selesai mengumpulkan data di lapangan, maka tahap 

berikutnya adalah mengolah data dan menganalisisnya secara 

kuantitatif. Adapun tahap-tahap pengolahan data dan analisis 

data kuantitatif dari awal secara bertahap adalah sebagai 

berikut:  
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 Editing  

Proses editing dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner 

untuk memastikan bahwa seluruh kuesioner sudah terisi 

dan terjawab dengan lengkap dan benar. 

 Coding  

Setelah proses editing selesai selanjutnya dilakukan coding. 

Dalam proses ini dilakukan pengklasifikasian jawaban-

jawaban para responden menurut kriteria atau macam 

jawaban yang telah ditetapkan. Klasifikasi dilakukan 

dengan cara memberi tanda kepada masing-masing 

jawaban yaitu dengan tanda atau kode tertentu. Misalnya 

dengan kode “angka” 01, 02, 03 untuk masing-masing 

jawaban yang berbeda. 

 Tallying  

Setelah coding selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah 

melakukan distribusi data dalam frekuensi-frekuensi 

tertentu dengan caratallying. 

 Tabulasi  

Tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk 

tabel. Sampai pada tahap ini proses pengolahan data sudah 

selesai dan data siap untuk dianalisis secara kuantitatif 

dengan menerapkan rumus-rumus tertentu. 

 

5. 3. Tata Cara Penulisan: 

a. Skripsi dibuat di atas kertas HVS 70 gram ukuran A4 tebal minimal 

60 halaman; 



BUKU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI 

 

61 
 

b. Omslag skripsi dari karton tebal dan diketik berspasi dua; 

c. Luas margin Kiri dan Atas adalah 4 cm, luas margin Bawah dan 

Kanan 3 cm; 

d. Jenis tulisan adalah Times New Roman, dengan ukuran font 12; 

e. Alenia baru dimulai setelah 7 ketuk atau 1 pukulan tab dari garis 

margin; 

f. Nomor halaman : 

1. Halaman-halaman bagian awal skripsi (sampai daftar isi) diberi 

nomor urutan angka romawi kecil (i, ii, iii dan seterusnya) 

ditulis dibagian bawah tengah halaman, dua spasi ke atas teks : 

dua halaman judul dihitung tetapi tidak diberi nomor; 

2. Halaman-halaman berikutnya (mulai pendahuluan) diberi 

nomor urut angka arab (1, 2, 3 dan seterusnya) ditulis di sudut 

atas kanan, dua spasi di atas teks kecuali pada halaman itu di 

mulai halaman baru; 

3. Pendahuluan dapat dijadikan Bab I; 

4. Nomor halaman tiap-tiap bab ditulis dengan angka arab di 

bagian bawah di tengah halaman dua spasi dibawah teks; 

5. Tiap-tiap bab diberi nomor urut angka romawi besar (I, II, II 

dan seterusnya) di atas jadul Bab; 

6. Judul Bab ditulis di tengah-tengah dengan huruf-huruf besar 

dan ukuran font 14, tanpa garis bawah dan tanpa diakhiri titik; 

7. Bab (biasanya) dibagi dalam beberapa sub bab yang diberi 

nomor urut angka arab. Judul sub bab ditulis dengan huruf 

kecil dengan garis bawah tanpa diakhiri titik, huruf pertama 

dari tiap-tiap kata ditulis dengan huruf besar. Kalau sub bab 
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masih dibagi dalam sub-sub bab, judul sub-sub bab didahului 

huruf latin kecil (a, b, c dan seterusnya).Judul sub-sub bab 

ditulis dengan huruf kecil, huruf besar hanya huruf pertama 

pada pangkal kalimat judul, diakhiri dengan titik dan tidak 

bergaris bawah.Penulisan jadwal sub bab dan sub-sub bab 

dimulai dari garis tepi sebelah kiri; 

8. Kata-kata yang berungkapan pribadi atau motto dan 

sebagiannya dimuat dalam halaman sebelum halaman kata 

pengantar. 

 

5. 4. Syarat serta Mekanisme Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian 

Skripsi 

a. Ujian skripsi merupakan ujian akhir program yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk dapat menyelesaikan 

pendidikannya pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati 

Denpasar; 

b. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian skripsi setelah 

menempuh seluruh mata kuliah yang ditawarkan dengan catatan 

tidak ada nilai yang kosong, maupun nilai D dan E. 

c. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari Pembimbing I 

dan Pembimbing  II untuk ujian dapat mendaftarkan diri ke 

Bagian Keuangan dengan syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Surat permohonan ujian skripsi; 

2) Melampirkan acc/persetujuan Pembimbing I dan 

Pembimbing II; 

3) Melampirkan SK Bimbingan dan Kartu Bimbingan; 
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4) Melampirkan Transkrip Nilai (Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan); 

5) Lunas SPP; 

6) Memiliki minimal 15 SKE (Pengecekan SKE di WD 3); 

7) Bebas Perpustakaan; 

8) Biaya pengadaan literatur/buku; 

9) Mengisi formulir isian Surat Keterangan Pendamping Ijasah 

(SKPI) baik hardcopy maupun softcopy; 

10) Biaya pelaksanaan administrasi Ujian Skripsi. 

d. Setelah mahasiswa mengumpulkan syarat-syarat tersebut, Bagian 

Keuangan menyerahkan berkas mahasiswa ke Ketua Program 

Studi untuk ditentukan penguji netral dan jadwal ujian skripsi; 

e. Ketua Program Studi menentukan penguji netral dengan 

ketentuan : 

1) Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli; 

2) Jenjang pendidikan minimal S2. 

f. Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan setelah pembimbingan 

berlangsung minimal 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya 

persetujuan pembimbing oleh Ketua Program Studi; 

g. Ujian skripsi dilaksanakan oleh Panitia Ujian yang dibentuk di 

fakultas; 

h. Mahasiswa yang akan Ujian Skripsi menyampaikan skripsinya 

kepada Panitia Penguji Skripsi. Dosen Penguji Skripsi harus sudah 

menerima skripsi yang akan diuji paling lambat 3 (tiga) hari 

sebelum hari pelaksanaan ujian. 
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i. Ujian skripsi dilaksanakan apabila mahasiswa yang bersangkutan 

sudah menyelesaikankeseluruhan materi perkuliahan dan atau 

memperoleh IP. 2,00; 

j. Ujian skripsi dihadiri oleh 3 (tiga) penguji termasuk pembimbing;  

k. Ujian skripsi dilakukan secara lisan dihadapan satu Panitia 

Penguji yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan; 

l. Ujian Skripsi dapat berlangsung apabila dihadiri minimal 2 orang 

penguji dengan catatan Ketua harus hadir; 

m. Ujian skripsi mengarah pada penugasan materi skripsi oleh 

mahasiswa dan kaitannya dengan hal-hal yang relevan dengan 

materi tersebut; 

n. Penilaian diberikan terhadap penguasaan materi yang meliputi 

penguasaan materi, penguasaan metode, kemampuan 

berpendapat, kemampuan berbahasa; 

o. Ujian skripsi tidak meliputi outline (kerangka) yang sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab pembimbing. Namun pertanggung 

jawaban logisnya tetap dapat diminta pada mahasiswa. Bila 

diperlukan dosen pembimbing dapat memberikan penjelasan 

dalam rapat penentuan; 

p. Ujian skripsi dilaksanakan dalam waktu minimal selama 1 (satu) 

jam; 

q. Penentuan kelulusan berdasarkan pada rapat permusyawaratan 

penguji; 

r. Nilai ujian skripsi minimal C; 
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s. Mahasiswa yang tidak berhasil lulus dalam ujian skripsi, dapat 

menempuh ujian ulang yang diselenggarakan selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sejak ujian utama dilaksanakan; 

t. Mahasiswa yang telah selesai menempuh ujian skripsi dan 

melakukan perbaikan skripsi wajib mengumpulkan hardcopy 

skripsi (hardcover) serta softcopydalam bentuk CD dengan rincian : 

1) 3 (tiga) buah hardcover diserahkan kepada dosen pembimbing 

dan penguji (masing-masing 1 (satu) hardcover); 

2) 1 (satu) buah hardcoverdan 1 (satu) buah CD diserahkan ke 

Perpustakaan; 

3) 1 (satu) buah hardcover dan 1 (satu) buah CD diserahkan ke 

Fakultas; 

4) 1 (satu) buah hardcover untuk arsip mahasiswa. 
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PROPOSAL SKRIPSI 

(Huruf Times New Roman 14) 

 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK 

PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA 

BALI 

(Huruf Times New Roman 16) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I NYOMAN SUARDINATA 

NPM. 1304742010141 

(Huruf Times New Roman) 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MAHASARASWATI 

DENPASAR  

2017 

(Huruf Times New Roman 14) 

Lampiran 1. Halaman Sampul Depan dan Sampul Dalam Proposal Skripsi 
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SKRIPSI 

(Huruf Times New Roman 14) 

 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK 

PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA 

BALI 

(Huruf Times New Roman 16) 

 

 

       Cover luarmenggunakan 

   logo warnaemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

I NYOMAN SUARDINATA 
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(Huruf Times New Roman) 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MAHASARASWATI 
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(Huruf Times New Roman 14) 

Lampiran 2. Halaman Sampul Depan dan Sampul Dalam Skripsi 
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PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK 

PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA 

BALI 

(Huruf Times New Roman 16) 

 
 

SkripsiinidibuatuntukmemperolehGelarSarjanaHukumpadaFakultasHuk

umUniversitasMahasaraswati Denpasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NYOMAN SUARDINATA 

NPM. 1304742010141 

(Huruf Times New Roman) 
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2018 

(Huruf Times New Roman 14) 

Lampiran 3. HalamanPrasyaratGelarSarjanaHukum 
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LembarPersetujuanPembimbing 

 

 

 

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI 

PADA TANGGAL ………… 

 

 

 

Pembimbing 1 

 

 

 

 

……………………………………………. 

NIP/NPK. 

 

 

 

 

 

Pembimbing 2 

 

 

 

 

……………………………………………. 

NIP/NPK. 

 

 

Lampiran 4. HalamanPersetujuanPembimbingSkripsi 
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SKRIPSI INI TELAH DIUJI  

PADA TANGGAL : ……. 

 

 

PanitiaPengujiSkripsi 

BerdasarkanSuratKeputusanDekanFakultasHukum 

UniversitasMahasaraswati Denpasar  

Nomor:………………………………………….. 

 

 

Ketua : 

 

 

_____________________________   ( TTD  ) 

NIP/NPK…………………………. 

 

 

Sekretaris : 

 

 

______________________________  ( TTD  ) 

NIP/NPK…………………………… 

 

 

Anggota : 

 

 

 

____________________________   ( TTD  ) 

NIP/NPK………………………… 

Lampiran 5. 

HalamanPengesahanolehPanitiaPengujiSkripsiSkripsi 
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Skripsiinitelahditerimadandisetujui 

OlehPanitiaUjianSkripsiFakultasHukumUniversitasMahasaraswati 

Denpasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketua    Sekretaris 

 

 

 

 

(………………………………..) (…………………………………) 

NIP/NPK. ………………..…..            NIP/NPK. ……………………   

 

 

 

Nb : KetuaPanitiaUjianSkripsiadalahnamaDekan 

 SekretarisPanitiaUjianSkripsiadalahnamaWakilDekan I 

 

Lampiran 6. 

HalamanPengesahanolehPanitiaUjianSkripsiSkripsi 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

(Times New Roman 14) 

 

 DenganinipenulismenyatakanbahwaKaryaIlmiah/ 

PenulisanHukum/Skripsiinimerupakanhasilkaryaaslipenulis, 

tidakterdapatkarya yang 

pernahdiajukanuntukmemperolehgelarkesarjanaan di 

suatuperguruantinggimanapun, 

dansepanjangpengetahuanpenulisjugatidakterdapatkaryaataupendapat 

yang pernahditulisatauditerbitkanolehpenulislain, kecuali yang 

secaratertulisdiacudalamnaskahinidandisebutkandalamdaftarpustaka.  

 ApabilaKaryaIlmiah/PenulisanHukum/Skripsiiniterbuktimerupak

anduplikasiataupunplagiasidarihasilkaryapenulis lain 

dan/ataudengansengajamengajukankaryaataupendapat yang 

merupakanhasilkaryapenulislain, 

makapenulisbersediamenerimasanksiakademikdan/ atausanksihukum 

yang berlaku.  

 DemikianSuratPernyataaninisayabuatsebagaipertanggungjawabani

lmiahtanpaadapaksaanmaupuntekanandaripihakmanapunjuga. (Times 

New Roman 12/1,5Spasi)  

        

                         Denpasar, ………………….. 

      Yang Menyatakan, 

           

      (NamaMahasiswa)   

      NPM………………………... 

Meterai 

 6000 

Lampiran 7. SuratPernyataanKeaslianSkripsi 


