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Skripsi dapat disetujui untuk diteliti jika sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

No RINCIAN KOMPONEN PENELITIAN Bobot
(A/B/C/D)

A
Judul Penelitian

1 Judul penelitian sudah netral tidak memasukkan subyektivitas dari peneliti.
Peneliti merupakan bentuk investigasi ilmiah. Penelitian merupakan bentuk
investigasi ilmiah sehingga bertujuan mencari jawaban atas permasalahan
yang ada. Judul yang tidak netral akan menimbulkan persepsi bahwa peneliti
telah mengetahui hasil penelitian sebelumnya atau akan memaksakan hasil
sesuai dengan persepsi peneliti.

2 Relevan. Judul penelitian harus mencerminkan isi/ topik/ tema penelitian.
Agar judul dapat mencerminkan isi/ topik/ tema penelitian. Agar judul dapat
mencerminkan isi/ topik/ tema penelitian sebaiknya judul penelitian
mengandung kata kunci untuk menggambarkan isi penelitian.

3 Singkat. Judul tidak terlalu panjang dan lebar, kurang lebih 20 sampai
dengan 25 kata. Pasalnya, judul yang terlalu panjang akan mengurangi
minat calon pembaca. Jika judul lebih dari satu baris maka penulisannya
seperti piramida terbalik

4 Provokatif. Judul penelitian harus provokatif atau menarik perhatian
pembaca untuk membaca keseluruhan hasil penelitian.

5 Jelas. Judul menggunakan kata denotatif (makna yang sebenarnya)
sehingga tidak menimbulkan multi tafsir bagi pembaca. Selain itu, judul
penelitian dapat menjelaskan tentang jenis penelitian, obyek, subyek, lokasi
dan jika perlu periode penelitian.

B Rumusan Masalah
6 memuat masalah yang akan dibahas dalam penelitian

7 memuat rumusan masalah penelitian yang diturunkan dari rumusan
masalah, sekaligus yang akan menjadi acuan dalam menulis tujuan umum

8 memuat pertanyaan penelitian yang nantinya akan menjadi acuan dalam
menulis tujuan khusus

C Tujuan Khusus dan Tujuan Umum
9 Tujuan Umum

10 Tujuan Khusus
D Manfaat teoritis & Manfaat Praktis

11 Memuat Teoritis
12 Memuat Manfaat Praktis
E Sistematika Penelitian

13 Memuat isi rincian Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V



F Memuat Daftar Pustaka
14 Memuat Daftar literatur pustaka yang sedikitnya berusia minimal 10 tahun
15 Memuat daftar pustaka yang sudah dirinci berdasarkan Buku, Paper/ Jurnal,

Artikel, laman daring

Berdasarkan pertimbangan pada poin-poin di atas maka dengan ini saya
menyatakan memberi persetujuan/ tidak memberi persetujuan* terhadap judul
penelitian (JUDUL/TAHUN) sebagai judul dalam proposal penelitian/ tugas akhir
mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:
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