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Banyak mahasiswa takut berhadapan dengan “Skripsi”, khususnya semester akhir. Padahal, skripsi hanyalah satu di antara beberapa syarat dan berjumlah 6 SKS. Ibarat di penghujung laga,
maka persepsi mahasiswa akan skripsi menjadi ketakutan sendiri. Logikanya, tidak mungkin seorang mahasiswa langsung menulis atau membuat skripsi, jika ia tidak melaksanakan praktik
perkuliahan dulu dan itu justru membutuhkan masa (periode) yang panjang ketimbang skripsi secara umum hanya butuh 1 semester saja.
Kemajuan teknologi komputer dan infomasi telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap aksesibilitas peraturan perpajakan dan pengetahuan pajak, sehingga setiap orang pada saat
ini dengan mudah dapat mencari segala informasi perpajakan yang dibutuhkan. Akan tetapi dengan banyaknya informasi yang diperoleh tersebut, tidak serta merta wajib pajak akan dengan
mudah dapat menangani permasalahan pajak yang dihadapinya. Pengalaman telah membuktikan bahwa penjelasan atau analisis yang tidak memenuhi unsur lugas, sistematis, terstuktur,
dan kredibel memberikan dampak buruk terhadap banyaknya kekalahan atas sengketa pajak yang dihadapi. Oleh karena itu, uraian atau penjelasan dalam tulisan yang dibuat hendaknya
tidak sekadar analisis yang panjang dan dengan lampiran yang berpuluh-puluh lembar. Akan tetapi sebuah analisis yang sistematis, lugas, jelas, sederhana, dan komprehensif dapat menjadi
solusi masalah yang bahkan yang terlihat sangat kompleks sekalipun. Oleh sebab itu, buku ini “Panduan Penulisan Analisis, Tanggapan, Permohonan, dan Karya Ilmiah Profesional.”
diharapkan dapat memberikan panduan untuk membuat analisis, tanggapan, permohonan bagi para Wajib Pajak dan sekaligus dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta
pengembangan ilmu perpajakan. Buku ini juga berisi panduan dalam rangka memahami kasus-kasus yang sedang dihadapi secara lebih baik sehingga diketahui inti atau esensi masalah
yang sebenarnya terjadi, kemudian mampu mengidentifikasi detail penyebabnya dari segala aspek, dan dapat memberikan terobosan pemecahan masalah yang paling optimal dari semua
alternatif solusi yang ada. Selanjutnya, akan dipaparkan juga panduan mengenai bagaimana mencari referensi yang terpercaya, menulis kalimat demi kalimat dengan lugas dan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang benar, serta menulis kutipan dan daftar pustaka, ataupun bagaimana menterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa
Indonesia dan sebaliknya. Taxprime Academy
When she returns home to start a new medical practice, Lara finds she can't escape her troubled past. to open up her medical practice after all these years. Soon she finds herself in the sights
of a powerful oil executive who wants nothing more than to be rid of Lara. Lara decides to find the truth behind the corruption and secrets in town- even if it could cost her everything.
Penelitian merupakan kegiatan untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di sekitar kita, sekaligus sebagai motor penggerak yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Melalui buku ini,
kita dapat memahami bagaimana sebuah prosedur penelitian mulai dari penentuan masalah, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya, sehingga sangat komprehensif sebagai referensi
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penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Semoga dapat memberikan acuan bagi semua dalam proses dan pelaksanaan kegiatan penelitian. Buku persembahan penerbit
prenadaMedia
Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan semesta Alam, Sang penggenggam jiwa, Dzat Yang Maha Sempurna, Allah SWT, yang senantiasa mengalirkan Rohman-Rohim-Nya
kepada kami, serta dengan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an (STIQ) Wali Songo Situbondo ini dapat
diselesaikan. Buku pedoman ini merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Penyusunan pedoman ini didasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh civitas akademika STIQ Wali songo
Situbondo dalam menulis karya ilmiah yang berupa skripsi, makalah, dan artikel jurnal. Dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan menjadi pedoman yang harus diikuti oleh
segenap civitas akademika STIQ Wali Songo Situbondo. Hal ini dilakukan sebagai peningkatan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, dan memaksimalkan peluang karya
ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen untuk dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi. Sehingga dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini sangat mendukung
dalam peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan yang kita harapkan bersama. Kami berharap Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini sangat bermanfaat bagi semua civitas akademika STIQ
Wali Songo Situbondo khususnya bagi para mahasiswa, sehingga dengan pedoman ini mahasiswa lebih mudah dalam membuat karya akademik. Segala upaya dilakukan untuk menyusun
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini. Namun bukan mustahil dalam pedoman ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami sangat terbuka kepada semua pihak untuk memberikan
masukan dan saran, sehingga kami bisa menjadikan sebagai catatan dalam penyusunan buku pedoman karya ilmiah pada tahun selanjutnya.
Program Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Ekumene merupakan salah satu program studi di STT Ekumene yang bersama- sama dengan prodi lainnya bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Landasan dasar dari seluruh rancangan program kegiatan di program studi strata satu I STT Ekumene didasarkan pada upaya STT Ekumene
untuk menjadikan program sarjana sebagai ujung tombak pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas, program strata satu I) mempunyai
fungsi dan peran sebagai lembaga pelaksana penjaminan mutu melalui koordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) STT Ekumene. Bersama- sama dengan program sarjana dan
pihak-pihak terkait lainnya, prodi Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Konseling Pastoral dan Pendidikan Anak Usia Dini senantiasa berupaya merumuskan beberapa kebijakan/pedoman
yang berkaitan dengan upaya penjaminan mutu dan pelaksanaan implementasinya, antara lain dengan membuat dokumen ini, yaitu “Pedoman Penulisan Skripsi”.
The 1998 Revision includes changes and corrections authorized by the Joint Steering Committee for Revision of AACR since 1988, including amendments authorized through 1997.
Banyak orang yang bilang kalau cinta memang rumit, penuh teka-teki dan semua berbau misteri. Status pekerjaan yang belum jelas akan mengantarkan cewek pada keadaan gelisah, dan berkata ÒKapan
kamu pindah ke Jawa?Ó Nah, kalau sampai keluar kalimat seperti itu, artinya kamu harus menjual tumpukan upil untuk membiayai pendidikan S2 di Perguruan Tinggi. Begitu juga Nizar, meskipun sudah
lulus dan bekerja dengan layak. Dia tetap mengalami penolakan cewek secara estafet. Usahanya menginginkan Òtulang rusukÓ penuh lika-liku. Pernah patah oleh keadaan yang salah. Perasaannya naik
begitu tinggi seperti wahana histeria, kemudian jatuh seketika dengan tujuan tak sama. Meski begitu, Ia yakin bahwa cinta bisa meleleh. Suka atau duka, susah atau mudah, cepat atau lambat... Semua
skenario akan indah pada waktunya.
Eksistensi buku Metodologi Penelitian ini dimaksudkan untuk mengarahkan penelitian ilmiah sesuai tujuan dan kepentingan dalam menjaga kualitas ilmu pengetahuan, khususnya dalam metodologi
penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Buku persembahan penerbit prenadaMedia
Riset kualitatif memegang peranan penting sekaligus potensi besar dalam studi hubungan masyarakat serta komunikasi pemasaran. Sebab, riset kualitatif memungkinkan periset untuk terlibat secara erat
dengan partisipan riset. Hal ini membantu periset untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses sosial, faktor-faktor yang memotivasi tindakan manusia, serta konteks situasi yang
melingkupinya. Kepedulian terhadap hal-hal tersebut membantu studi hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran. Salah satunya untuk mengenali sudut pandang subjektif, terutama yang berlaku
pada stakholders kunci, demi mengembangkan dialog yang efektif dan kolaboratif. Buku ini adalah panduan yang praktis serta mudah dipahami untuk melakukan riset kualitatif dalam bidang hubungan
masyarakat dan komunikasi pemasaran. Diperuntukkan bagi periset pemula, buku ini memerinci tahap demi tahap proses riset, mulai dari memilih topik riset dan menulis proposal, sampai metode menyeleksi
kumpulan data dan menganalisis, kemudian menuliskan laporan riset. Buku ini juga diperkaya dengan renungan-renungan etis yang senantiasa menjadi perdebatan sekaligus pijakan periset. Selain itu,
perbedaan-perbedaan orientasi dalam riset juga dipetakan, karena masing-masing orientasi akan memiliki dampak yang berbeda pula terhadap bagaimana riset dijalankan dan dimengerti. Apa saja yang
dikandung dalam buku ini? * panduan praktis dalam setiap tahap riset * latar belakang teoretis yang berkaitan dengan riset kualitatif serta komunikasi * petunjuk dalam mengguakan internet * contoh-contoh
dan ilustrasi yang renyah dan membantu pemahaman * ilham dari pengalaman-pengalaman riset kualitatif * glosarium dan referensi yang kaya "Di antara puluhan penelitian, Christine Daymon dan Immy
Holloway memetakan ranah Public relations dan Marketing Communications dengan sangat lengkap sekaligus praktis. Susash mencari buku lain dengan ide sebernas ini." --Rhenald Kasali, Ph.D., ketua
program MM UI dan penulis buku-buku bestseller [Mizan, Bentang, Riset, Nonfiksi, Indonesia]
Buku ini disusun agar para mahasiswa, khususnya yang sedang belajar psikologi mendapat panduan untuk meningkatkan keterampilan belajarnya, yakni meliputi keterampilan literasi informasi, membaca,
menulis naskah akademik, dan presentasi. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Buku Microsoft Word dan Excel untuk Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) merupakan buku yang dirancang untuk membantu mahasiswa menyelesaikan segala persoalan ketika mengerjakan tulisan karya ilmiah
berupa skripsi maupun tugas-tugas makalah. Selama ini banyak persoalan yang kerap dialami mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi maupun makalah. Di antaranya permasalahan tidak sesuai format,
tidak mencantumkan sumber, permasalahan citation, permasalahan membuat daftar isi, membuat referensi (daftar pustaka), dan persoalan lain. Adapun keunggulan buku ini, yakni: (1) Cara mudah membuat
daftar isi; (2) Pengaturan nomor halaman berbeda untuk tulisan karya ilmiah (skripsi) dan tugas makalah menggunakan section break; (3) Menambah sumber referensi dan membuat daftar pustaka dengan
sistem APA; dan (4) Memahami fungsi matematika dan fungsi statistik di Microsoft Excel. Buku ini sangat tepat membantu mahasiswa dalam menemukan berbagai jawaban dari berbagai persoalan penulisan
karya ilmiah seperti penulisan skripsi ataupun tugas-tugas mahasiswa. Buku ini juga membahas tentang sistem penghitungan matematika dan statistik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persoalan
penilaian di Microsoft Excel. Buku persembahan PrenadaMediaGroup
MERDEKA TUGAS AKHIR KAMPUS : Kumpulan Teori, Contoh Skripsi dan ArtikelMedia Sains Indonesia

Buku ini membahas lengkap bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat kutipan dan Bibliografi atau Daftar Pustaka pada sebuah dokumen. Mulai dari menginstal
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aplikasi, menyambungkan kedalam Microsoft Word, sampai menyesuaikan kutipan sesuai dengan teknik atau gaya penulisan yang dipilih. Kegunaan buku ini disamping memudahkan untuk
memanajemen referensi yang digunakan, juga memberikan kredit yang terdeteksi oleh penulis sumber sehingga terhindar dari plagiasi yang sangat dan harus dihindari. Buku ini cocok untuk
kalangan mahasiswa dan juga umum seperti dosen dan peneliti. Pembahasan mudah dimengerti disertai gambar yang relevan sehingga mudah dipelajari bahkan untuk yang belum pernah
memakai aplikasi Mendeley sekalipun. Buku ini terdiri dari 5 bagian, bab pertama berisi dari pendahuluan mengenai untuk siapa buku ini dibuat, bab kedua mengenai penginstalan Mendeley,
bab ketiga membahas mengenai penggunaan Mendeley Desktop, bab keempat mengenai teknik pengutipan dan penulisan Bibliografi atau Daftar Pustaka dan terakhir format penulisan yang
sering digunakan diantaranya gaya penulisan APA (American Psychological Association), gaya penulisan IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), gaya penulisan MLA (Modern
Language Association) dan terakhir gaya penulisan Chicago.
Penelitian merupakan salah satu cara mendapatkan pengetahuan ilmiah. Oleh sebab itu penelitian dikatakan sebagai metode ilmiah atau cara ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan. Ilmiah
artinya memiliki sifat keilmuan atau bercirikan keilmuan. Ada tiga ciri ilmiah yakni logis atau rasional, empiris dan sistematis. Oleh karena itu, rasional/logis, empiris dan sistematis merupakan
karakteristik dari suatu penelitian ilmiah. Buku yang sedang di hadapan Anda ini merupakan salah satu buku yang harus dibaca oleh para peneliti mengingat metodologi penelitian menjadi
senjata utama untuk mendapatkan dan menganalisis data secara valid sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana cara
menyajikan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis sehingga hasil penelitian lebih bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh khalayak umum terutama untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
Buku ini mencertikan tentang keseharian seputar perkuliahan untuk mahasiswa, apa-apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan, dilengkapi pula tips-tips perkuliahan dalam belajar,
mencapai pengetahuan, hardskill dan softskill. Buku ini juga sebagai bekal mahasiswa untuk menulis tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan, untuk meraih lulusan terbaik, cumlaude,
tercepat, termuda, tanpa harus jenius. Cara simpel kuliah santai dan berprestasi akan dibongkar pada buku ini.
Buku ini sengaja penulis susun dengan kalimat sederhana, agar mudah dibawa, ringan dibaca dan mudah diamalkan oleh mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau yang sedang
mengikuti mata kuliah Metodologi Penelitian. Buku ini penulis susun dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa yang sedang menysusun skripsi, agar dapat menjadi solusi
dalam mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan materi penelitian. Dan, dihajatkan agar mahasiswa tidak alergi terhadap skripsi. Untuk memudahkan pembaca dalam
memahami buku ini, maka penulis dalam pengantar atau pendahuluan mengemukakan tentang pentingnya “Hakikat Ilmu dan Pengetahuan”, hal ini untuk mengingatkan bahwa ilmu
sebetulnya bisa saja diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang tidak formal dan tidak di batasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, pada dasarnya ilmu yang diperoleh dari siapa, di mana dan kapan
saja mengandung makna pengetahuan. Masih, pada pengantar atau pendahuluan dalam buku ini, disampaikan juga tentang “Konsep Dasar Penelitian”, hal ini dilakukan agar mahasiswa
dapat memahami bahwa kegiatan penelitian merupakan hal yang biasa yang tidak perlu dihindari apalagi ditakuti, malah enjoy saja. Selanjutnya, inti dalam buku ini disampaikan hal-hal yang
terkait dengan “Menemu kenali Fenomena Permasalahan Penelitian”, hal ini khusus disampaikan mengenai phenomena permasalahan penelitian, merupakan salah satu cara untuk
memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, hal ini penting untuk dilakukan karena dapat menjadi acuan dalam menemu kenali permasalahan yang
sesungguh menjadi akar dari permasalahan.
Buku ini merupakan buku kedua yang digagas oleh ALJEBI dalam rangka menuliskan kembali teori dan praktik penulisan karya ilmiah yang disajikan step by step secara runtut, sehingga
lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh pembaca. Buku pertama ALJEBI berkisah mengenai keseruan para pengelola jurnal menghadapi tumpukan naskah hasil penelitian yang justru
menjadi semacam multivitamin bagi jiwa-jiwa intelektual mereka, sedangkan buku kedua ini mengarah pada idealisme penulisan ilmiah yang dirancang untuk lebih “sexy” sehingga menarik
dan dilirik. Namun tak sampai di situ saja, buku ini juga menyuguhkan bagaimana tulisan ilmiah memiliki kekuatan magnetik yang mampu memikat perhatian khalayak untuk ‘kepo’ dan
kemudian menamatkan bacaannya hingga tuntas.
Kiat Jitu Menembus Jurnal Internasional Terindeks Scopus adalah buku panduan sistematis dan praktis untuk menulis artikel jurnal internasional terindeks Scopus bagi para mahasiswa,
dosen, (calon) profesor, peneliti, lembaga pendidikan, dan pihak yang membutuhkan. Buku ini dirancang khusus untuk berlatih menulis artikel jurnal internasional terindeks Scopus secara
mandiri. Penerbitan jurnal internasional adalah impian dan bukti intelektual para penulis dalam membangun jati diri, meningkatkan reputasi lembaga, dan menjadi pahlawan yang patut
dihargai. Buku ini memandu para penulis dalam menyiapkan artikel jurnal internasional terindeks Scopus secara sistematis dengan memahami prinsip-prinsip penulisan, antara lain: (a)
seputar jurnal internasional, (b) langkah menembus jurnal internasional, (c) pola artikel jurnal internasional, (d) judul artikel jurnal, (e) pendahuluan artikel jurnal, (f) kajian teori artikel, (g)
metode penelitian artikel, (h) temuan dan pembahasan, (i) simpulan artikel jurnal, (j) abstrak artikel jurnal, (k) transformasi skripsi, tesis, dan disertasi, (l) rujukan artikel jurnal, (m) sentuhan
akhir naskah jurnal, dan (n) pengiriman naskah jurnal. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dan petunjuk penulisan artikel jurnal internasional dari jurnal yang menjadi tujuan serta merespons
masukan para editor dan reviewer dengan memadai, naskah bisa terbit. Kiat Jitu Menembus Jurnal Internasional Terindeks Scopus ditulis oleh seorang akademisi; penulis; pelatih dan
konsultan menulis buku, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal internasional. Sebagian besar isi buku ini sudah dipresentasikan dalam seminar dan workshop di berbagai perguruan tinggi
dan lembaga pendidikan di Indonesia.
Kemajuan teknologi membuat semua aspek dalam kehidupan turut berubah. Begitu halnya dalam dunia pendidikan terutama di bangku perkuliahan. Sekarang..gini deh, absen pake QR
Code? Atau pake radar GPS? Pernah kepikiran buat ngecek pembayaran perkuliahan via handphone? Atau..bisa ngecek urusan perkuliahan dalam 1 apps yang sama? Well. Unika
Soegijapranata punya semua. Mulai dari Apps buat ngecek absen, situs buat ngecek plagiasi, perpustakaan online dengan fitur VR (Virtual Reality) atau bahkan menggunakan fitur AR
(Augmented Reality). Unika Soegijapranata Semarang memiliki segudang fitur fitur canggih yang tentunya sangat dibutuhkan para mahasiswa di zaman sekarang.

Buku petunjuk untukenamba kreatifitas dan skill kemampuan mahasiswa Hingga menjadi mahasiswa sukses pintar dan jenius
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa PKU untuk program internasional. Terdapat lima program studi di IPB University yang membuka kelas internasional, yaitu Prodi
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Kedokteran Hewan, Teknologi Pangan, Teknik Industri Pertanian, Bisnis, serta Ilmu dan Teknologi Kelautan.
Sejak beberapa tahun belakangan, salah satu tolok ukur kemampuan intelektual dalam dunia akademis adalah kemampuan menulis yang juga harus dimiliki oleh mahasiswa S1.
Saat ini, karya tulis mahasiswa berupa skripsi diunggah dan dapat diakses secara daring yang artinya dapat dibaca oleh siapa saja. Konsekuensinya adalah skripsi yang ditulis
seharusnya karya yang ditulis semaksimal mungkin sesuai dengan tata cara penulisan akademik. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan menghasilkan artikel ilmiah, dari skripsi
tersebut, yang dimuat pada jurnal daring. Dengan kewajiban akademik tersebut dan dengan menimbang banyaknya kendala yang dihadapi mahasiswa ketika menulis skripsi,
maka lahirnya mata kuliah Pengembangan Kompetensi Penulisan Ilmiah (PKPI) ini diharapkan dapat membantu mahasiswa. Mata kuliah PKPI merupakan mata kuliah yang
relatif baru di Prodi PPKN. Mata kuliah ini mulai diberikan kepada mahasiswa semester ketujuh sejak tahun 2018.
Pedoman Penulisan Skripsi ini ditulis dalam rangka mempermudah para mahasiswa dalam menulis skripsi serta para dosen dalam pembimbingan sehingga mendapatkan acuan
bersama mengenai penulisan skripsi di Fakultas Ushuluddin. Pedoman Penulisan ini disusun sebagai revisi Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Tahun 2011,
dengan beberapa tambahan dan elaborasi dari Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Pedoman Teknik Penulisan
Naskah Jurnal Wawasan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Penelitian yang baik didasarkan pada kebutuhan dari masyarakat untuk mengisi kekosongan pengetahuan sebelumnya, menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan
memberikan jawaban atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Dari sisi ilmiah, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan sebagai informasi untuk mengambil
keputusan dan memberikan saran untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Melalui sebuah penelitian juga dapat ditemukan pemahaman, teknologi,
dan solusi baru atas beragam permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pihak yang terkait dengan penelitian tersebut maupun masyarakat luas. Keseluruhan materi dalam
buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan terbagi dalam 15 bab sebagai berikut: Bab 1 Pengantar dan Pengertian Tentang Penelitian Bab 2 Topik-Topik
Penelitian Bab 3 Latar Belakang Penelitian dan Judul Penelitian Bab 4 Penulisan Tinjauan Pustaka Bab 5 Desain Penelitian Bab 6 Metode Penelitian Kualitatif Bab 7 Metode
Penelitian Kuantitatif Bab 8 Pengumpulan Data Bab 9 Teknik Analisis Data Kualitatif Bab 10 Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi Bab 11 Pembahasan Hasil Penelitian
Bab 12 Pembuatan Kesimpulan dan Saran Penelitian Bab 13 Penyusunan Abstrak Bab 14 Artikel Review Bab 15 Etika Penelitian
Panduan ini memuat tentang penyusunan proposal skripsi, penyusunan skripsi, bimbingan skripsi, seminar proposal, sidang skripsi, laporan skripsi. Diharapkan panduan ini
dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen pembimbing, serta pihak lain yang berkepentingan mengenai penyelesaian skripsi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, UMTAS. Semoga panduan ini bermanfaat bagi semua pihak, menjadi bagian dari perjuangan merealisasikan visi dan misi UMTAS menjadi perguruan tinggi yang
Unggul, Islami, dan Terkemuka.
P. Ratu Ile Tokan, M.Pd. Guru menjadi peneliti adalah sebuah pilihan yang tepat karena pilihan ini memiliki dampak positif yang luar biasa bagi upaya peningkatan kualitas guru.
Kalau kita melihat hal ini dari perspektif regulasi maka, guru menjadi peneliti bukanlah sebuah pilihan saja melainkan sebuah keharusan karena, guru menjadi peneliti sudah
merupakan amanat undang-undang. Walaupun demikian, pilihan dan amanat ini harus benar-benar memiliki spirit yang kuat agar konsistensinya bisa menjadi daya dorong bagi
setiap guru yang melaksanakannya. Apabila kita menjabarkan hal ini lebih lanjut maka pilihan kita berikutnya adalah jenis penelitian mana yang relevan sehingga hasil dari
penelitian benar-benar berdaya-guna dalam arti lebih efektif dan lebih berpotensi untuk meningkatkan kualitas guru. Saya sungguh meyakini bahwa keterbatasan yang
menampak dalam berbagai referensi berkaitan dengan PTK akan memberikan inspirasi tersendiri bagi mereka yang mendalami dan mau menyempurnakan apa yang disebut
sebagai PTK itu. Demi penyempurnaan PTK (PTK) maka, kita semua tentu mengharapkan keterlibatan lebih banyak orang untuk mengkaji, merekonstruksi dan
memformulasikan ulang PTK ini agar hakekat dan ke ber adaannya menjadi lebih berdaya guna. Hal yang mendasari keyakinan di atas adalah bahwa; kebenaran ilmu
pengetahuan bersifat relatif dan selalu terus menerus berevolusi dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Selain itu bahwa; sebuah metodologi, formulasi, proses, dan
mekanisme selalu fl eksibel dalam arti bisa diperbaiki dan disempurnakan. Walaupun istila PTK terlanjur menjadi istilah yang sangat populer di kalangan dunia pendidikan
namun, keberadaannya yang terbatas itu masih harus terus menerus disempurnakan. Saya yakin bahwa banyak pakar akan terus mengkaji dan berniat untuk menyempurnakan
PTK ini. PTK memang harus terus menerus disempurnakan oleh karena beberapa alasan yakni: 1. PTK sudah menjadi kebutuhan bangsa ini khususnya dunia pendidikan yang
sedang giat-giatnya berupaya untuk meningkatkan kualitas guru. 2. PTK dapat dilihat sebagai sarana atau fasilitas untuk membantu guru dalam upaya untuk meningkatkan
kualitas diri pribadinya menuju suatu pengakuan formal maupun informal terhadap keprofesionalannya. 3. PTK sudah menjadi suatu keharusan karena keberadaannya bukan
hanya untuk memenuhi perintah undang-undang melainkan karena kontribusinya yang signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas guru bangsa ini. Gambaran singkat di atas
hendaknya menjadi spirit bagi siapa saja yang berkehendak baik untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya penyempurnaan PTK baik dalam tataran regulasi, konsep,
implementasi, dan manajemennya. Dengan harapan agar keberadaan PTK lebih sempurna dan lebih berdayaguna untuk memajukan pendidikan bangsa ini.
Buku ini ditulis untuk mereka yang ingin menulis skripsi (calon Sarjana), dan juga untuk dosen pembimbing penulisan skripsi. Namun, buku ini juga sangat bermanfaat bagi para
mahasiswa program pascasarjana yang akan menulis tesis atau disertasi, karena di dalamnya dimuat prinsip-prinsip dasar dan esensial yang juga dapat menjadi acuan dalam
menulis sebuah tesis atau pun disertasi.
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Membaca adalah sarana ekspresi diri dalam berkomunitas serta untuk terus maju menuju pencerdasan dan pencerahan. Ini menjadi sebuah motivasi dan dorongan bagi kami di
Penerbit Deepublish untuk ikut berikhtiar dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri
processing berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia. Berdasarkan pandangan, sikap dasar, tujuan itu, maka buku yang berjudul Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu
Akuntansi ini diterbitkan. Buku yang berjudul Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi, berisi/membahas bagaimana cara menyusun skripsi khususnya di bidang
akuntansi. Skripsi merupakan tulisan yang tersusun secara sistematis, logis dan sesuai dengan kaidah keilmuan di bidangnya sebagai syarat kelulusan mahasiswa strata satu di
setiap perguruan tinggi. Secara garis besar tujuan skripsi adalah menjawab masalah penelitian. Manfaat dari skripsi dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan
dan salah satunya adalah untuk rekomendasi penelitian yang akan datang. Proses pembuatan skripsi membutuhkan waktu yang tidak instan, oleh karena itu dibutuhkan
kesungguhan & ketekunan, kedisiplinan dan strategi jitu dalam proses menyelesaikannya Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Bagi kebanyakan mahasiswa, membuat karya ilmiah berupa skripsi bukan hal yang mudah bahkan membuat skripsi masih menjadi hal yang sangat menakutkan terlebih bagi
mahasiswa yang tidak terbiasa menulis. Bahkan jika boleh memilih, mahasiswa akan lebih memilih masuk kuliah selama beberapa semester ketimbang mengerjakan skripsi.
Sementara tugas pembuatan skripsi sudah menjadi syarat wajib bagi mahasiswa yang ingin mendapat gelar strata satu (S1) baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun
Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Skripsi juga merupakan sebuah bukti yang menunjukkan kemampuan akademik mahasiswa yang bersangkutan dalam penelitian yang
berhubungan dengan masalah pendidikan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Sebagai sebuah karya ilmiah, penulisan skripsi haruslah mengacu kepada ketentuanketentuan atau kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh sebuah Perguruan Tinggi. Skripsi juga harus disusun dengan menggunakan prosedur dan tata cara yang sistematik
dengan suatu bahan acuan dan kebenaran yang berlaku dalam dunia keilmuan. Dalam beberapa hal antara satu perguruan tinggi yang satu dengan lain memiliki
ketentuanketentuan yang berbeda dalam penyusunan skripsi. Meskipun secara umum antara satu perguaran tinggi dengan perguruan tinggi yang lain memiliki kesamaan.
Ketentuan-ketentuan penulisan skripsi yang cukup ketat itu membuat mahasiswa mendapati banyak kesulitan di dalam menulis skripsi. Beberapa buku panduan tentang
penyusunan skripsi sudah banyak ditulis terutama oleh para dosen yang mengampu bidang matakuliah Metododologi Penelitian Skripsi. Hal itu dilakukan dalam rangka
memudahkan para mahasiswa di dalam menulis skripsi. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan pembaca ini. Buku yang berjudul “Teknik Penyusunan Skripsi” yang
ditulis oleh seorang dosen di sebuah Perguruan Tinggi Ilmu Tarbiyah di Muara Enim ini merupakan sebuah upaya membantu mahasiswa di dalam menyusun skripsi. Buku yang
ada ditangan pembaca ini merupakan hasil pengalaman penulisnya selama mengajar matakuliah Metodologi Penelitian dan Praktik Penelitian Pendidikan pada Sekolah Tinggi
Ilmu Tarbiyah (STITar) Kabupaten Muara Enim. Buku ini layak dimiliki oleh para mahasiswa sebagai bahan acuan dalam menyusun skripsi. Buku ini menejelaskan panjang lebar
tentang cara menyusun skripsi dengan baik. Baik penyusuan skripsi lewat penelitian pustaka maupuan penelitian lapangan. Dalam buku ini juga dicantumkan contoh
penyusunan skripsi, tentang cara membuat judul skripsi yang baik, cara menyusun latar belakang masalah yang baik, dan lain-lain. Terbitnya buku yang berjudul “Teknik
Penyusuan Skripsi” ini diharapkan akan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan juga mempermudah bagi para mahasiswa dalam menyusun skripsi. Selamat membaca!!!
Tugas akhir di sebuah perguruan tinggi merupakan suatu prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana Starata-1,2 dan 3. Dalam menyelesaikan tugas akhir tersebut tentunya
sebagai mahasiswa membutuhkan proses dan kebebasan dalam menulis dan menuangkan ide, gagasan berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan. Buku “Merdeka
Tugas Akhir Kamus” merupakan solusi bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas akhir. Ungkapan dan anggapan mahasiswa terahadap skripsi yang selama ini buruk
akan berubah manjadi mudah dikerenakan dalam buku ini disajikan tentang penulisan skripsi, tips memilih judul skripsi, membuat pendahuluan, mencari referensi, fungsi kutipan,
dan cara membuat daftar pustaka dari berbagai sumber. “Keseulitan akan berakhir ketika kesungguhan yang selalu diutamakan”
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Bahan Ajar Bahasa Indonesia khususnya
untuk mata kuliah umum (MKU) di kalangan mahasiswa. Selawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw. Bahasa Indonesia
sebagai alat komunikasi juga merupakan mata kuliah umum bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis serta berbahasa Indonesia dengan baik dan
benar, karena penguasaan bahasa Indonesia dapat dijadikan ukuran nasionalisme seseorang sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan untuk
mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisir ide-ide atau konsep-konsep untuk dikomunikasikan kepada pihak lain sehingga terjalin interaksi antar ide yang
berkesinambungan. Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan bahan ajar ini secara komplek dan utuh, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang
membangun kesempurnaan bahan ajar ini kedepannya.
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