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moderat, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan pada masing-masing program 

studi pada tahun 2024. 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk memperkokoh landasan 

pengembangan keilmuan program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, 

bernuansa Islam moderat dan kelestarian lingkungan pada tahun 2024. 

4. Memperluas jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Lembaga 
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5. Menyelenggarakan manajemen modern dalam layanan masyarakat (akademisi, 

praktisi dan masyarakat). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Penyusunan pedoman penulisan skripsi berlaku untuk semua program studi di 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya  dilatarbelakangi adanya 

kecendrungan  semakin  beragamnya  tuntutan  atas  pembuatan  skripsi  baik  dalam 

jenis, dan tingkat kesukaran maupun dalam formatnya. Ragam produk tulisan skripsi 

sejenis dimungkinkan mudah diambil dan diklaim menjadi miliknya secara tidak 

proporsional sampai plagiaristik jika hal ini dilakukan untuk mendapatkan gelar 

akademik, sungguh kontra proses pendidikan. 

Setidaknya eksistensi pedoman ini bermakna sebagai filter produk skripsi. 

Perbedaan outline tulisan ini tidak hanya terjadi  antara  jurusan  yang  berbeda,  tetapi  

juga  terjadi  dalam  program studi yang ada. Bahkan, antar dosen pembimbing 

dimungkinkan terjadi perbedaan gagasan sistematika penyajian data, cara pengutipan, 

sumber penulisan daftar pustaka sampai pada penentuan metode. Oleh karena itu, dengan 

pedoman penulisan ini diharapkan mampu mengurangi perbedaan persepsi seperti di 

atas. 

Dengan kondisi di atas, maka diperlukan adanya pedoman penulisan skripsi yang 

berlaku secara umum sehingga ada kesamaan model, pola dan kaidah-kaidah penulisan 

1iding1ent dosen pembimbing maupun antar dosen pembimbing dengan mahasiswa 

serta penguji. 
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BAB II 

PROSEDUR PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA 

Sebagai syarat untuk lulus menjadi Sarjana (S1), mahasiswa Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya (FUAD) diwajibkan membuat sebuah Tugas Akhir 

dalam bentuk Skripsi. Skripsi merupakan karya tulis mahasiswa mengenai hasil penelitian 

yang dilaksanakan sesuai dengan proposal skripsi yang telah dinilai dan disetujui. 

Proposal skripsi merupakan suatu tulisan yang harus dipersiapkan sebagai syarat untuk 

dapat melakukan kegiatan dan penyusunan  laporan  skripsi.  Proposal skripsi  merupakan  

Cetak  Biru  Perencanaan (blueprint)  skripsi yang  menjadi kerangka  acuan bagi 

mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan menyelesaikan penulisan skripsi. 

A. Pengajuan Proposal Skripsi 

Syarat-syarat akademik dan administratif bagi mahasiswa yang akan mengajukan 

proposal skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa  yang  mengajukan  proposal skripsi telah  lulus  minimal  100  SKS, 

pada mata kuliah teori sesuai dengan kurikulum Prodi yang berlaku bagi mahasiswa 

tersebut. 

2. Mahasiswa telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian atau mata kuliah yang 

bersesuaian dengan mata kuliah tersebut. 

3. Mahasiswa sudah pernah menghadiri ujian seminar proposal sebanyak lima kali 

dan dibuktikan dengan kartu kendali seminar yang telah ditanda tangani oleh Ketua 

Sidang Proposal Skripsi. (contoh kartu dapat dilihat pada lampiran 20) 

4. Mahasiswa tidak dalam status cuti akademik. 

5. Mahasiswa telah membayar SPP sampai dengan semester yang berjalan. 

6. Mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah Skripsi dalam Kartu Rencana Studi (KRS) 

pada semester yang berjalan. 

B. Pembimbingan Proposal/Skripsi 

Mekanisme pembimbingan proposal/skripsi diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan proposal/skripsi penelitian, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang 

dosen pembimbing yaitu dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua. 

2. Penunjukan  dan  penetapan  dosen  pembimbing   proposal/skripsi  mahasiswa 

diusulkan ke Fakultas oleh Ketua Program Studi (Kaprodi). Penunjukan   dan   

penetapan   dosen   pembimbing   proposal/skripsi ditetapkan oleh Dekan dengan 

mempertimbangkan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen. 

3. Penetapan  dosen  pembimbing  proposal/skripsi  mahasiswa  didasarkan  pada 

kompetensi/keahlian dari dosen pembimbing proposal/skripsi dan substansi kelimuan 

yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh mahasiswa berdasarkan 

Kelompok Bidang Keahlian (KBK). 

4. Tanggungjawab dosen pembimbing pertama dan kedua pada dasarnya sama besar 

namun ada penekanan pada beberapa hal dalam proses pembimbingan. Pembimbing 

pertama bertanggungjawab/fokus pada rasional penelitian, substansi dan metode 

penelitian dari proposal/skripsi. Sedangkan, pembimbing kedua 
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bertangungjawab/fokus pada metode penelitian, sistematika dan tata tulis 

proposal/skripsi. Bagi pembimbing kedua bisa melakukan pembimbingan terhadap 

substansi proposal/skripsi apabila dirasa perlu atas persetujuan dari pembimbing 

pertama. 

5. Mahasiswa wajib meminta pertimbangan dan persetujuan kepada kedua dosen 

pembimbing dalam setiap langkah dan tahap penyusunan proposal/skripsi. 

6. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara mahasiswa dengan dosen pembimbing atau 

antara sesama pembimbing sehingga dikhawatirkan dapat menghambat penyelesaian 

proposal/skripsi mahasiswa,  mahasiswa yang  bersangkutan dapat mengajukan   

permohonan   tertulis   kepada   Dekan   melalui   Kaprodi   untuk melakukan usulan 

penggantian pembimbing. 

7. Mahasiswa  yang  tidak  pernah  berkonsultasi  lebih  dari  1  ( satu) bulan  setelah 

penunjukan dosen pembimbing akan diberi peringatan oleh Kaprodi. Sedangkan, 

mahasiswa yang tidak pernah berkonsultasi lebih dari 6 bulan (1 semester) setelah 

penunjukan dosen pembimbing, maka proposal dan segala kegiatan yang dilakukan  

untuk  penulisan  dinyatakan  gagal.  Mahasiswa  yang  bersangkutan wajib 

mengajukan proposal baru. 

C. Pengajuan Judul Proposal/Skripsi dan Penetapan Dosen Pembimbing 

Mekanisme pengajuan judul/tema proposal/skripsi dan penetapan dosen 

pembimbing dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengisi format usulan judul proposal/skripsi yang tersedia di Prodi, 

dengan mengisi usulan judul/tema proposal/skripsi dan usulan dosen pembimbing. 

(contoh format usulan judul dapat dilihat pada lampiran 14) 

2. Format usulan judul proposal/skripsi yang telah diisi mahasiswa diajukan kepada 

Prodi yang selanjutnya melakukan seleksi terhadap usulan judul/tema proposal 

mahasiswa disertai dengan rekomendasi usulan penetapan dosen pembimbing  

proposal/skripsi mahasiswa kepada Prodi. 

3. Jika usulan  judul/tema proposal/skripsi tidak  diterima,  maka  mahasiswa  yang 

bersangkutan mengusulkan kembali judul/tema dan dosen pembimbing 

proposal/skripsi kepada Prodi. 

4. Judul/tema     proposal/skripsi     dan     usulan     dosen     pembimbing     yang 

direkomendasikan tersebut untuk selanjutnya diusulkan Prodi kepada Fakultas guna 

mendapatkan  SK penetapan dosen pembimbing proposal/skripsi dari Dekan. 

5. Mahasiswa dengan diarahkan dan dibimbing oleh dosen pembimbingnya bekerja 

menyelesaikan proposal skripsinya. 

6. Apabila mahasiswa tidak mendaftar seminar proposal lebih dari 6 bulan setelah 

penunjukan dosen pembimbing maka judul skripsi yang telah di setujui tersebut 

dianggap batal 

D. Proses Pembimbingan Proposal 

Mekanisme pembimbingan proposal dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: 
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1. Mahasiswa wajib menghadap dosen pembimbing paling lambat seminggu setelah 

penetapan dosen pembimbing dengan membawa surat tugas atau SK penetapan dosen 

pembimbing dari Dekan. 

2. Proses  pembimbingan  proposal  mahasiswa  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu 

maksimal 1 (satu) semester. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak ada 

kemajuan, maka dosen pembimbing harus mengisi format rekomendasi untuk 

keberlanjutan penyelesaian proposal. (format ini dapat dilihat pada lampiran 15). 

3. Dalam setiap pelaksanaan proses pembimbingan proposal, mahasiswa diwajibkan 

untuk melakukan perekaman proses pembimbingan dalam Kartu Pembimbingan 

Proposal/Skripsi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing pada setiap kali proses 

pembimbingan. 

4. Proses   pembimbingan   proposal   mahasiswa   yang   terekam   dalam   Kartu 

Pembimbingan Proposal/Skripsi harus terisi sekurang-kurangnya 5  (lima)  kali 

proses pembimbingan dengan dosen pembimbing. 

5. Penggantian dosen pembimbing proposal: 

a) Mahasiswa  dapat  mengajukan  penggantian  dosen  pembimbing  proposal 

dengan mengisi format  permohonan kepada Kaprodi, apabila terjadi salah satu 

dari hal-hal berikut pada dosen pembimbing: 

1)  Meninggal dunia. 

2)  Sakit, sehingga yang bersangkutan harus istirahat panjang. 

3)  Cuti di luar tanggungan negara. 

4)  Pindah tugas. 

5)  Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b) Dosen pembimbing dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara 

tertulis sebagai dosen pembimbing apabila terjadi salah satu dari hal berikut: 

1) Sakit sehingga yang bersangkutan harus istirahat panjang. 

2) Cuti di luar tanggungan negara. 

3) Pindah tugas. 

4) Tidak sanggup membimbing mahasiswa dengan alasan yang rasional. 

5) Kebijakan Kaprodi dengan mempertimbangkan masa studi mahasiswa. 

(Contoh untuk format permohonan dapat dilihat di lampiran 17) 

6. Kaprodi mengeluarkan surat tugas dosen pembimbing pengganti kepada Fakultas. 

Mahasiswa dapat melanjutkan kembali proposal skripsi di bawah bimbingan dosen 

pembimbing pengganti. 

E. Pengajuan Pendaftaran Seminar Proposal 

Mekanisme pengajuan pendaftaran seminar proposal dilaksanakan melalui prosedur 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa   telah   menyelesaikan  proses   pembimbingan  proposal  sekurang- 

kurangnya 5  (lima)  kali bersama dosen pembimbing  yang  dibuktikan dengan 

tanda tangan dosen pembimbing pada Kartu Pembimbingan Proposal/Skripsi. 

2. Jika proposal sudah dianggap layak untuk diseminarkan, mahasiswa mengajukan 

pendaftaran seminar proposal skripsi kepada Prodi dengan menyerahkan persyaratan 

sebagai berikut: 
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a) Format Pendaftaran Seminar Proposal yang telah diisi. (contoh format dapat 

dilihat pada lampiran 18) 

b) Kartu Pembimbingan Proposal/Skripsi yang telah ditanda tangani oleh dosen 

pembimbing. (contoh format kartu pembimbingan dapat dilihat pada lampiran 

13) 

c) Naskah proposal yang telah ditandatangani pembimbing sebanyak 4 (empat) 

eksemplar. 

3. Prodi menyusun dan menetapkan jadwal seminar proposal mahasiswa. 

F. Pelaksanaan Seminar Proposal 

Mekanisme pelaksanaan seminar proposal dilaksanakan melalui prosedur sebagai 

berikut: 

1. Seminar proposal dapat dilaksanakan selama masa semester sesuai kalender 

akademik. 

2. Pelaksanaan seminar proposal dipimpin oleh moderator dari unsur dosen, 

ditanggapi sekurang-kurangnya satu orang penanggap utama dari unsur dosen 

relevan dengan keilmuan, dan 2 (dua) orang dosen pembimbing. 

3. Pelaksanaan seminar proposal skripsi dapat ditunda apabila terjadi salah satu dari hal-

hal berikut: 

a) Mahasiswa penyaji proposal skripsi datang terlambat atau tidak hadir. 

b) Dosen pembimbing pertama tidak hadir tanpa mewakilkan kepada pembimbing 

kedua. 

4. Seminar proposal dilaksanakan dalam waktu minimal 60 menit.  

5. Setelah melalui proses seminar proposal: 

a) Jika  proposal dianggap  belum  layak  untuk  diteruskan  dalam pelaksanaan 

penelitian, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengulang seminar 

proposal dengan topik yang baru dan melalui proses pembimbingan awal. 

b) Untuk proposal yang dianggap sudah layak dapat diteruskan untuk melaksanakan 

penelitian. 

6. Moderator seminar proposal mengisi berita acara seminar proposal, dan 

menyerahkannya kepada Prodi. 

7. Prodi membuat surat permohonan kepada Fakultas untuk mendapatkan Surat Izin 

Penelitian dari Dekan. 

G. Pengajuan Pendaftaran Ujian Skripsi 

Mekanisme pengajuan pendaftaran ujian skripsi dilaksanakan melalui prosedur 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan untuk lulus 

Sarjana (S1). 

2. Mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan penelitian dan proses pembimbingan 

skripsi dengan dosen pembimbing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kali yang dibuktikan 

dengan tanda tangan dosen pembimbing pada Kartu Pembimbingan Skripsi. 

3. Naskah skripsi mahasiswa yang telah disetujui untuk diujikan disahkan oleh 2 (dua) 

orang dosen pembimbing. 
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4. Penyerahan naskah skripsi kepada tim penguji selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 

sebelum pelaksanaan ujian skripsi. Jika naskah belum diserahkan dalam waktu yang 

ditentukan maka pelaksanaan ujian skripsi akan dijadwalkan ulang. 

5. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian skripsi kepada Panitia yang 

diusulkan oleh Prodi dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut: 

a) Transkrip akademik yang telah ditandatangani oleh Dosen Penasihat Akademik 

(PA) dan Kaprodi sebagai bukti telah lulus semua mata kuliah.  

b) Bukti pelunasan SPP pada semester berjalan. 

c) Salinan KRS semester berjalan yang mencantumkan mata kuliah skripsi. 

d) Kartu Kendali Seminar Proposal yang sudah ditangani oleh Ketua Program Studi. 

e) Kartu Pembimbingan Proposal/Skripsi yang telah ditandatangani oleh dosen 

pembimbing. 

f) Naskah skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing sebanyak 4 (empat) 

eksemplar. 

g) Salinan sertifikat TOEFL/TOAFL dan memperlihatkan sertifikat aslinya. 

6. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran ujian skripsi yang telah diisi. (Contoh formulir 

dapat di lihat pada lampiran 19) 

7. Prodi menunjuk dan menetapkan 1 (satu) orang dosen sebagai penguji utama yang sesuai 

dengan bidang keahlian. 

8. Prodi menyusun jadwal dan tempat pelaksanaan ujian skripsi. 

9. Prodi mengumumkan jadwal dan tempat pelaksanaan ujian. 

H. Pelaksanaan Ujian Skripsi 

Mekanisme pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa dilaksanakan melalui prosedur 

sebagai berikut: 

1. Ujian skripsi dapat dilaksanakan dalam setiap bulan selama masa semester sesuai 

kalender akademik. 

2. Pelaksanaan ujian skripsi dihadiri oleh mahasiswa yang akan diuji dan 4 (empat) 

orang dosen penguji dengan rincian:  1  (satu) orang  Ketua sidang, 1 (orang) 

penguji utama, penguji I (Pembimbing I) dan penguji II /Sekretaris sidang 

(Pembimbing II). 

3. Ketua sidang adalah pimpinan program studi (ketua atau sekretaris program studi). 

Jika pimpinan program studi berhalangan atau ditunjuk sebagai penguji maka ketua 

sidang dapat ditunjuk dari salah satu unsur Dekanat 

4. Penguji utama adalah dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor berkualifikasi 

Doktor atau Lektor Kepala berkualifikasi Magister, Doktor dan Guru Besar. 

5. Pelaksanaan ujian dapat ditunda apabila terjadi salah satu dari hal-hal  berikut: 

a) Mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir. 

b) 2 (dua) orang dosen penguji tidak hadir. 

c) Dosen pembimbing pertama tidak hadir dan tidak ada pemberitahuan baik secara 

tertulis atau lisan kepada Prodi. 

d) Mahasiswa mengisi format penundaan ujian dan menyerahkannya kepada Prodi 

untuk dijadwalkan kembali. 
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6. Ujian skripsi dilaksanakan dalam waktu maksimal 1 jam 30 menit, terdiri dari: maksimal 10 

menit presentasi skripsi dan 80 menit tanya jawab. 

7. Masing-masing penguji diberikan kesempatan untuk bertanya, mengklarifikasi, memberikan 

saran dan perbaikan, serta memberikan penilaian pada format penilaian ujian skripsi. 

8. Anggota tim penguji menyerahkan hasil penilaiannya kepada ketua sidang untuk 

direkapitulasi. 

9. Seluruh tim penguji berdiskusi untuk menentukan keputusan kelulusan, akumulasi nilai dan 

waktu perbaikan. Apabila terdapat ketidaksepakatan dalam menilai, maka tim penguji wajib 

menyelesaikannya secara musyawarah. 

10. Ketua sidang, anggota penguji mengisi dan menandatangani berita acara ujian. 

11. Ketua sidang mengumumkan hasil keputusan ujian dan menyerahkan draf skripsi yang harus 

diperbaiki oleh mahasiswa. 

12. Ketua sidang menyerahkan surat pernyataan dan berita acara ujian kepada Prodi. 

13. Mahasiswa yang tidak lulus ujian skripsi: 

a) Wajib merevisi skripsinya dan diberikan kesempatan menempuh 1 kali ujian dalam 

semester yang sedang berjalan. 

b) Pada  ujian  skripsi  ulang, apabila  ada diantara anggota tim penguji terdahulu 

berhalangan hadir dapat digantikan oleh dosen lain atas usul Kaprodi dan 

ditetapkan oleh Dekan. 

c) Naskah skripsi yang telah diujikan dan memenuhi syarat harus disahkan oleh Ketua 

sidang dan anggota tim penguji. 

I. Penilaian 

Nilai akhir skripsi diperoleh dari hasil penilaian naskah skripsi dan unjuk kerja 

(performance) mahasiswa saat ujian. Komponen penilaian skripsi meliputi: 

1. Penguasaan materi dan pengunaan bahasa pada saat ujian. 

2. Ketepatan jawaban. 

3. Struktur, bahasa dan logika penulisan. 

4. Kedalaman dan keluasan teori keilmuan yang relevan. 

5. Relevansi teori dengan masalah. 

6. Kemampuan mempertahankan argumen. 

7. Teknik pengumpulan dan keabsahan instrumen analisis data. 

8. Orisinalitas. 

9. Pembahasan hasil penelitian, penarikan kesimpulan dan pengajuan saran. 

10. Nilai akhir skripsi didasarkan pada kriteria berikut: 

Tabel 1 

Persentase Penilaian Dari Penguji 

No. Penguji Persentase Nilai 

1 Ketua sidang 30% 

2 Penguji utama 35% 

3 Penguji I (Pembimbing I) 20% 

4 Sekretaris sidang (Pembimbing II) 15% 
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11. Pemberian nilai hasil ujian skripsi didasarkan atas kriteria berikut: 

 

Tabel 2 

Kriteria Penilaian Hasil Ujian Skripsi 

Rentang 

Nilai 

Nilai 

Huruf 

Bobot 

Nilai 
Predikat 

85 - 100 A 4,00 LULUS/ISTIMEWA 

80 - 84 A- 3,66 LULUS/SANGAT BAIK 

75 - 79 B+ 3,33 LULUS/BAIK 

70 - 74 B 3,00 LULUS/BAIK 

65 - 69 B- 2,66 LULUS/CUKUP 

60 - 64 C+ 2,33 LULUS/CUKUP 

55 - 59 C 2,00 LULUS/KURANG 

40 - 54 D 1,66 TIDAK LULUS 

0 - 39 E 1,00 TIDAK LULUS 

Sumber: Pedoman Akademik FUAD IAIN Palangka Raya 

12. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila: 

a) Skripsi  yang  diujikan  merupakan  hasil  karya  otentik  yang  dibuat  dan 

diselesaikan sendiri. Apabila ditemukan bukti bahwa skripsi yang ditulis 

merupakan duplikasi, jiplakan, atau terjemahan hasil karya orang lain, maka 

dianggap sebagai pelanggaran akademik dan mahasiswa harus mengajukan judul 

baru. 

b) Memperoleh nilai minimum C+. 

c) Telah memperbaiki skripsi sesuai saran dan arahan dari para penguji yang 

dibuktikan dengan penandatanganan pada halaman pengesahan skripsi. 

13. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus dengan revisi, mahasiswa diberikan waktu 

maksimal dua minggu untuk memperbaiki skripsinya. Apabila dalam waktu 

tersebut tidak menyelesaikan perbaikan, maka kelulusan mahasiswa yang 

bersangkutan dinyatakan batal dan wajib munaqasah ulang. 

J. Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi 

Pembimbing skripsi memiliki wewenang dan tanggung jawab secara akademik dan 

profesional sebagai berikut: 

1. Membimbing mahasiswa dalam penyelesaian skripsi. Adapun rincian wewenang dan 

tanggung jawab pembimbing skripsi sebagai berikut: 

a. Pembimbing II memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli  

b. Pembimbing I memiliki jabatan akademik minimal Lektor. 

2. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi secara rutin dan terjadwal. 

3. Mengikuti perkembangan penulisan dan memberikan umpan balik untuk penyempurnaan 

penulisan skripsi. 

4. Untuk kepentingan kemajuan penyusunan skripsi perlu diperhatikan sebagai berikut: 

a) Pembimbing wajib mengisi Kartu Pembimbingan Skripsi untuk memonitor 

kemajuan skripsi mahasiswa bimbingan; 
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b) Menginformasikan   kepada   Ketua   Program   Studi   apabila   terdapat mahasiswa 

bimbingan yang tidak melaporkan perkembangan penulisan skripsinya. 

5. Memberikan pengarahan dan target penyelesaian penulisan skripsi sehingga mahasiswa 

dapat menyelesaikan secara tepat waktu. 

6. Selama proses pembimbingan, dosen pembimbing dan mahasiswa tidak diperkenankan 

menerima dan atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang apapun dengan 

maksud tertentu. 

7. Dosen pembimbing berhak menghentikan proses bimbingan apabila mahasiswa tidak 

dapat menyelesaikan skripsinya. 

8. Dosen pembimbing berkewajiban menjaga etika profesi selama proses pembimbingan 

skripsi.
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BAB III 

JENIS PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

A. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam 

 

1. Jenis Penelitian Kuantitatif 

Sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif yang disajikan dalam buku 

pedoman  ini bersifat  umum,  peneliti dapat  menyesuaikannya dengan kondisi dan 

kebutuhan penelitian. 

BAB I     PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D.  Kegunaan Penelitian 

E. Sistematika Penulisan 

BAB II   LANDASAN TEORI 

A.   Teori 

B.   Kerangka Berpikir  

C.   Hipotesis 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A.   Desain Penelitian 

B.   Populasi dan Sampel Penelitian  

C.   Definisi Operasional Variabel  

D.   Teknik Pengumpulan Data 

E.   Instrumen Penelitian 

F.   Teknik Analisis Data 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.   Deskripsi Data 

B   Analisis Data 

D.   Pembahasan Hasil Penelitian 

BAB V    PENUTUP 

A. Simpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 
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a. Penjelasan Outline Jenis Penelitian Kuantitatif 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

Peneliti menjelaskan tentang kesenjangan antara fakta atau apa yang ada (Das 

Sein) dengan harapan atau apa yang seharusnya (Das Sollen) sebagai masalah 

penelitian. Fakta adalah apa yang terjadi sekarang berupa data sekunder, hasil 

observasi, pengalaman pribadi, atau hasil penelitian lainnya, sedangkan harapan adalah 

apa yang seharusnya atau yang diinginkan yang berupa undang-undang, peraturan, visi-

visi, renstra, kurikulum, atau teori-teori dalam text book (literatur) dan jurnal 

ilmiah.Latar belakang masalah menguraikan alasan-alasan mengapa masalah itu 

menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang, secara tersurat harus jelas substansi 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang memunculkan pertanyaan 

penelitian. 

Dengan kata lain, di dalam latar belakang masalah perlu memuat hal-hal: (1) penjelasan 

atau alasan mengapa masalah atau pertanyaan penelitian yang diteliti itu penting dan 

menarik, (2) beberapa bukti bahwa masalah yang diajukan belum ada jawaban atau 

pemecahan yang  memuaskan, (3) kedudukan masalah yang diteliti dalam konteks 

permasalahan yang lebih luas dengan memperhatian perkembangan bidang yang dikaji, 

(4) penelitian-penelitian yang mendasari. 

B.   Rumusan Masalah 

Pada bagian ini peneliti menjabarkan rumusan-rumusan masalah yang akan 

dijawab dalam penelitian  ini dalam bentuk  pertanyaan penelitian berdasarkan 

pembatasan masalah yang ada. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang 

akan dijawab melalui kegiatan penelitian dan merupakan titik perhatian/penajaman dari 

masalah yang dipilih. Dalam merumuskan masalah penelitian sebaiknya menggunakan 

kalimat yang spesifik, jelas, dapat diamati, dan dapat diukur. 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Dalam 

merumuskan tujuan penelitian, sebaiknya memperhatikan hal-hal: (1) tujuan penelitian 

disusun dalam bentuk kalimat pernyataan dan harus sinkron/konsisten dengan rumusan 

masalah, (2) tujuan penelitian harus terukur atau dapat diukur pencapaiannya, dan (3) 

rumusan tujuan penelitian sebaiknya menggunakan kata dan kalimat yang jelas dan 

tegas. 

D.   Kegunaan Penelitian 

Pada  bagian  ini  peneliti  menjelaskan  manfaat  yang  diharapkan  dari  hasil 

penelitian.  Kegunaan  hasil  penelitian  merupakan  pernyataan  yang menggambarkan 

untuk apa atau dimanfaatkan sebagai apa hasil penelitian itu sendiri. Kegunaan dapat 

diklasifikasikan menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.  Kegunaan  teoretis  

menguraikan  bagaimana  hasil  penelit ian  menjadi bagian dalam proses pengembangan 

ilmu. Sedangkan kegunaan praktis ditujukan kepada pihak-pihak mana saja yang 

terkait dengan penelitian ini dan dalam hal apa kegunaan penelitian ini bagi pihak-

pihak tersebut. 
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E. Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan sistematika dalam penulisan skripsi 

mulai dari bab satu hingga bab lima (penutup). 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

A.   Teori 

Di dalam proses penelitian kuantitatif diperlukan teori-teori, konsep-konsep dan 

generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoretis 

untuk pelaksanaan penelit ian. Landasan teori ini merupakan merupakan ciri bahwa 

penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Deskripsi teori dalam suatu 

penelitian merupakan uraian secara sistematis tentang teori- teori (bukan sekedar 

pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian maupun jurnal-jurnal baik 

bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang relevan dengan variabel yang menjadi 

obyek penelitian. Oleh karena itu, deskripsi teori memuat  penjelasan-penjelasan atau 

teori-teori yang  menyangkut  variabel baik variabel terikat (Y) maupun variabel bebas 

(X) melalui pendefinisian dan uraian yang  lengkap  dan  mendalam dari berbagai 

referensi  sehingga ruang  lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar 

variabel menjadi terarah dan jelas. Peneliti harus menjelaskan kesimpulan dari masing-

masing deskripsi teori sehingga dapat dijadikan definisi konseptual. 

Di dalam pengkajian teori-teori ini, maka peneliti harus memasukkan beberapa 

teori  penghubung  yang  mengkaitkan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel terikat.  

Untuk  mendukung  pemahaman  teori  tersebut,  mahasiswa  diwajibkan untuk merujuk 

pada Jurnal ilmiah minimal 3 jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, 

buku-buku teks dan hasil-hasil penelitian. Hal ini seluruhnya dibuktikan dengan adanya 

foto copy atau asli kutipan dan sumber yang menjadi rujukan deskripsi teori pada waktu 

bimbingan dan ujian skripsi. 

Teori yang dikutip dari sumber bacaan yang menjadi rujukan harus 

memenuhi tiga kriteria yaitu: 1) Relevan berkenaan dengan kecocokan antara variabel 

penelitian, 2) Kelengkapan, berkenaan dengan banyaknya sumber yang menjadi 

referensi  dalam  penelitian,  dan  3)  Kemutakhiran  berkenaan  dengan  dimensi waktu. 

Makin terbaru sumber yang digunakan, maka semakin mutakhir teori yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

B.   Kerangka Berpikir 

Pada   bagian   ini   peneliti   menguraikan   tentang   kerangka   berpikir   yang 

menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti 

didasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan. Ini berarti, secara teoretis perlu 

adanya penjelasan hubungan antara variabel terikat (independen) dan variabel bebas 

(dependen). Apabila ada variabel lain seperti variabel moderator dan intervening, maka 

perlu dijelaskan mengapa variabel tersebut terlibat dalam penelitian. Ini berarti, peneliti 

harus dapat mengkaitkan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kerangka 

berpikir akan menjadi acuan dalam penyusunan hipotesis konseptual. 
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C.   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

penelitian yang belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis 

terhadap rumusan masalah penelitian.Dalam suatu penelitian kuantitatif, hipotesis 

statistik yang dirumuskan ada dua bentuk, yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 A.  Desain Penelitian 

Desain atau rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid, sesuai dengan karakteristik 

variabel dan tujuan penelitian. Rancangan penelitian yang dipilih adalah yang paling 

memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel-variabel lain yang diduga ikut 

berpengaruh terhadap variabel-variabel terikat. Pemilihan rancangan penelitian selalu 

mengacu pada hipotesis yang akan diuji. Di samping itu, dalam bagian ini dijelaskan 

pula variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antara 

variabel-variabel tersebut. 

B.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan populasi yang akan diteliti yang meliputi 

populasi target  dan populasi terjangau, teknik pengambilan sampel dan tahap- tahap 

pengumpulan sampel, serta penentuan ukuran sampel yang akan digunakan secara 

respresentatif mewakili populasi. 

C.  Definisi Operasional Variabel 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang definisi dari variabel penelitian 

sehingga menjadi definisi yang terukur dan dilengkapi dengan rincian indikator 

penelitian serta unit analisis pengukuran variabel yang dibuat instrumennya, serta 

responden yang akan mengisi instrumen. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menjelaskan jenis-jenis instrumen dan skala pengukuran yang 

digunakan, serta tahapan-tahapan pengembangan instrumen yang mencakup definisi 

konseptual, definisi operasional. 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan jenis-jenis instrumen dan skala 

pengukuran yang digunakan, serta tahapan-tahapan pengembangan instrumen yang 

mencakup definisi konseptual, definisi operasional. Kisi-kisi instrumen proses validasi 

konsep, pengujian validitas dengan perhitungan reliabilitas. 

F.  Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan teknik analisis data yang digunakan yang 

meliputi analisis data dengan statistik deskriptif, statistik inferensial dan uji persyaratan 

analisisnya. Analisis data dengan statistik deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel 
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distribusi frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram batang daun)  atau  Box  Pilot  

(diagram  kotak  garis).  Analisis  data  dengan  statistik inferensial sesuai dengan 

hipotesis penelitian. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A.  Deskripsi Data 

Peneliti menyajikan hasil analisis data penelitian dalam bentuk deskriptif data 

masing-masing variabel yang dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, 

histogram, stem and leaf atau box plot yang dilengkapi dengan interprestasi data. 

Banyaknya sub-judul untuk penyajian data variabel sesuai dengan desain penelitian. 

B.  Analisis Data 

Analisis data berisi tentang hasil uji persyaratan analisis data serta hasil 

perhitungan dan pengujian statistik yang terkait dengan hipotesis penelitian. 

C.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Hipotesis  yang  teruji dibahas berdasarkan teori dan/atau  hasil penelitian  

yang relevan untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian mendukung atau tidak 

mendukung teori dan/atau hasil penelitian yang relevan. Sedangkan hipotesis yang tidak 

teruji dibahas dengan mengemukakan argumentasi mengapa hipotesis tersebut tidak 

teruji. Interpretasi hasil penelitian merupakan deskripsi dari hasil pengujian  (hipotesis)   

statistik   dalam  penelitian  serta  penafsiran  dari  hasil pengujian tersebut. 

E.  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian adalah batasan-batasan yang menjadi kelemahan dalam 

penelitian terutama segi metodologi penelitian yang menyangkut kedalaman penelitian 

seperti; pengunaan hanya satu variabel bebas, sedangkan variabel yang mempengaruhi 

lebih dari satu. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 A.  Simpulan 

Pada bagian ini peneliti menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban 

terhadap perumusan masalah atau hipotesis penelitian yang diuji berdasarkan data 

empiris. 

B.  Saran 

Pada  bagian  ini  peneliti  menyampaikan  pemikiran  yang  berkaitan  dengan 

kegunaan penelitian. Saran menjawab kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis. 

Saran secara teoritis berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan keberlanjutan 

penelitian, sedangkan saran secara praktis ditunjukkan kepada berbagai pihak yang 

terkait dengan penelitian. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Jumlah minimal referensi yang dirujuk dari Jurnal ilmiah sebesar 75% dari jumlah 

keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 5-10 tahun terakhir (kecuali bidang ilmu 

tertentu). Referensi yang dirujuk dari buku, prosiding, laporan hasil penelitian dan 

sebagainya sebesar 25% dari jumlah keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 7-10 

tahun terakhir (kecuali bidang ilmu tertentu). Tata cara penulisan daftar pustaka 

menggunakan Chicago Manual of Style 17th Edition (full note). Penulisan footnote dan 

daftar pustaka direkomendasikan menggunakan tool manajemen referensi seperti Zotero dan 

Mendeley. Contoh penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut : 

Buku 

1 (satu) Penulis : 

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2009. 

 

2 (dua) Penulis atau lebih: 
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Littlejohn, Stephen. W, Karen. A Foss, dan John. G Oetzel. Theories of Human 

communication. Eleventh Edition. Illinois: Waveland Press, Inc, 2017. 

Jurnal 

1 (satu) penulis 
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Islamic Thought and Civilization (JITC) 1, no. 2 (2011): 103–21. 
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2 (dua) penulis atau lebih 

Khomalia, Isti, dan Khairul Arief Rahman. “Micro Hijabers Celebrity: Membentuk Identitas 

dengan Update Self-Story via Instagram (Kasus Dian Pelangi).” NALAR: Jurnal 

Peradaban dan Pemikiran Islam 2, no. 1 (30 Agustus 2018): 33–42. 

https://doi.org/10.23971/njppi.v2i1.869. 

Sulaiman, Ahmad, Supriyantho, dan Fantika Febry Puspitasari. “Islam Dan Pembebasan: 
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Peradaban Dan Pemikiran Islam 3, no. 2 (2019): 112–21. 

https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1478. 
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Sulaksono, Budi. “Al-Azhar - Vatikan Membuat Sejarah.” Kompas. 6 Februari 2019. 
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LAMPIRAN  

(Cukup jelas)  

 

RIWAYAT HIDUP 

Riwayat hidup peneliti hendaknya disajikan secara naratif. Hal-hal yang perlu dimuat 

dalam riwayat hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, riwayat 

pendidikan, pengalaman berorganisasi, karya tulis yang pernah dibuatnya, informasi tentang 

prestasi yang pernah diraih selama belajar di perguruan tinggi ataupun pada waktu duduk di 

bangku sekolah dasar dan sekolah menengah serta hal lain yang dianggap   perlu.   Penelit i   

yang   telah   berkeluarga   dapat   mencantumkan   nama suami/isteri serta putra/putrinya. 

Disamping itu, perlu pula untuk menyertakan foto dari peneliti.Riwayat hidup diketik 

dengan spasi tunggal (satu spasi). 
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2. Jenis Penelitian Kualitatif 

Sistematika  penulisan  laporan  penelitian  kualitatif  yang  disajikan  dalam buku 

pedoman ini bersifat umum, peneliti dapat menyesuaikannya dengan kondisi dan 

kebutuhan penelitian. 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

B.   Rumusan Masalah 

C.   Tujuan Penelitian 

D.   Kegunaan Penelitian    

E.    Sistematika Penulisan 

BAB II   LANDASAN TEORI 

A.   Teori yang relevan 

B.   Teori 2 

C.   Teori 3, dst 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A.   Metode dan Pendekatan Penelitian 

B.   Sumber Data 

C.   Teknik Pengumpulan Data 

D.   Teknik Analisis Data 

E.   Keabsahan Data 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.   Hasil 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

2. Paparan Data Penelitian  

a. Sub fokus 1 

b. Sub fokus 2, dst. 

B.   Pembahasan 

1. Sub fokus 

2. Sub fokus, dst 

BAB V    PENUTUP 

A.   Simpulan 

B.   Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 
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a. Penjelasan Sistematika Penelitian Kualitatif 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pada bagian ini peneliti menguraikan konteks atau situasi yang mendasari 

munculnya fenomena atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian.Konteks 

penelitian dapat berupa tinjauan historis, ekonomis, sosial, dan kultural. Penggambaran 

konteks penelitian dapat dilakukan dengan menunjukkan fenomena-fenomena,  fakta-

fakta  empiris  atau  kejadian  aktual dan  unik  yang terjadi di masyarakat yang sudah 

terpublikasikan melalui media massa, buku, hasil   penelitian   sebelumnya,   atau   

sumber   lainnya.   Peneliti   dapat   pula menyertakan data statistik untuk menunjukkan 

aktualitas dan trend atau perkembangan fenomena yang melatari penelitian serta hasil 

studi pendahuluan (pre-eliminary  study)  atas  fenomena  tertentu  yang  berupa  data  

kuantitatif ataupun kutipan wawancara.  Pada bagian akhir  uraian  ini sebaiknya 

penelit i menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang dibuat peneliti berkaitan dengan 

fenomena, fakta empiris, ataupun kejadian aktual yang sudah dipaparkan sebelumnya. 

Penyimpulan pokok-pokok pikiran tersebut diharapkan dapat mengantarkan peneliti 

menuju fokus penelitian yang akan diteliti sekaligus menunjukkan penting dan 

menariknya penelitian yang akan dilakukan. 

B.   Rumusan Masalah 

Fokus penelitian memuat rinci pernyataan tentang cakupan atau topik pokok 

yang hendak   diungkap/digali   dalam   penelitian   ini.   Setelah   fokus   ditentukan, 

selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut yang secara operasional 

disajikan/dituangkan dalam sub-sub fokus penelitian. Apabila digunakan istilah 

rumusan masalah, fokus penelitian dapat berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak 

dijawab terkait dengan tema dan latar belakang penelitian. 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yang 

sesuai dengan fokus penelitian atau rumusan masalah yang ditetapkan.Tujuan penelitian 

disusun dalam bentuk kalimat pernyataan dan harus sinkron/konsisten dengan fokus 

penelitian atau rumusan masalah. 

D.   Kegunaan Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian. Kegunaan dapat diklasifikasikan menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan 

praktis. Kegunaan teoretis menguraikan bagaimana hasil penelitian menjadi bagian 

dalam proses pengembangan ilmu. Sedangkan kegunaan praktis ditujukan kepada 

pihak-pihak mana saja yang terkait dengan penelitian ini dan dalam hal apa kegunaan 

penelitian ini bagi pihak-pihak tersebut. 

 

E.   Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan sistematika dalam penulisan skripsi 

mulai dari bab satu hingga bab lima (penutup). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.   Teori yang relevan 

Tinjauan pustaka atau kajian teori mempunyai arti peninjauan kembali pustaka- 

pustaka yang terkait (review of related literature) dengan topik atau tema penelitian. 

Tinjauan pustaka dapat dilakukan terhadap berbagai sumber seperti textbook,   jurnal  

hasil  penelitian  maupun  konseptual  yang  terpublikasikan, maupun laporan 

penelitian yang tidak terpublikasikan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi  yang  relevan  

dengan  topik  atau  tema  penelitian.  Semakin  banyak peneliti mengetahui, mengenal 

dan memahami berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan erat dengan topik 

penelitiannya, semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti dan mengkaji 

permasalahan yang dihadapi. Penuangan berbagai sumber dalam tinjauan pustaka 

tidak  hanya sekedar mengutip  mentah-mentah dari berbagai sumber saja, melainkan 

harus ditarik benang merahnya sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan atas telaah 

pustaka tersebut. Tinjauan pustaka juga digunakan peneliti sebagai pemandu agar fokus 

penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan.Selain itu, tinjauan pustaka juga 

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai 

bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran tinjauan 

pustaka dalam penelitian kualitatif dengan kajian/landasan teoretik dalam penelitian 

kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, 

dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; 

sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori 

yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu “teori”. 

 

BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Metode dan Pendekatan Penelitian 

Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa metode dan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitiannya serta argumentasi logis dari pemilihan 

metode dan pendekatan tersebut untuk digunakan dalam penelitian.  

B.  Sumber Data 

Data dalam penelitian kualitatif dapat berupa data primer maupun sekunder. 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan.  
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C.  Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya 

observasi, wawancara,  dan dokumentasi. Pada masing-masing teknik pengumpulan 

data harus dijelaskan data apa yang ingin diperoleh dari teknik pengumpulan data 

tersebut. Kemudian, jika pengumpulan data menggunakan teknik wawancara harus 

dijelaskan juga siapa yang menjadi informan penelitian, serta kriteria informan yang 

menjadi sumber informasi.  

D.  Teknik Analisis Data 

Pada bagian dijelaskan teknik atau model analisis data yang digunakan. Teknik 

analisis data menyesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Selain 

itu teknik analisis data juga dapat menggunakan salah satu dari model-model 

analisis data kualitatif yang sesuai dengan jenis (metode) penelitian kualitatif yang 

digunakan, misalnya model Milles &Huberman, Spradley, Bogdan & Biklen, Strauss 

& Corbin, Yin, atau Analisis Isi). 

G. Keabsahan Data 

Pada bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memastikan 

bahwa data yang diperoleh adalah valid.  

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.   Hasil 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang kondisi sosial, budaya, sejarah, 

ekonomi, kependudukan dari lokasi penelitian. Jika penelitian tersebut merupakan 

penelitian terhadap film, lagu, dan media, maka yang diuraikan adalah tentang profil 

objek penelitian tersebut. 

2. Paparan Data Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menguraikan data penelitian yang diperoleh baik dari 

observasi, wawancara, maupun studi dokumenter. Data penelitian harus diuraikan 

secara terstruktur. Penulisan data penelitian dapat juga dengan membagi dalam sub 

bahasan berdasarkan rumusan masalah atau klasifikasi berdasarkan teori yang 

digunakan. 

B.   Pembahasan  

Pada bagian ini peneliti melakukan pembahasan (analisis) terhadap temuan-

temuan yang diperoleh dari data penelitian. Analisis dilakukan dengan 

mengkonfirmasi terhadap teori, kajian, dan hasil penelitian-penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Pembahasan temuan penelitian disesuaikan dengan focus dan sub-sub 

fokus penelit ian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya. 

1. Subfokus 1 

2. Subfokus 2, dst. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Pada bagian ini peneliti menuliskan simpulan penelitian yang berisi proposisi- proposisi 

atau tema-tema sebagai hasil interpretasi atau verifikasi temuan dengan konsep-konsep 

dan teori-teori yang sesuai dengan fokus dan sub-sub fokus penelitian. 

B.  Saran 

Pada bagian ini peneliti mengemukakan saran/rekomendasi yang berasal dari pemikiran 

peneliti berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh. Saran/rekomendasi yang 

dikemukakan peneliti dapat ditujukan kepada pihak- pihak yang terkait dengan 

penelitian, dimana peneliti mengemukakan apa yang harus/sebaiknya dilakukan oleh 

pihak-pihak tersebut terkait dengan temuan penelitian. Saran/rekomendasi hendaknya 

sinkron dengan kegunaan penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Jumlah minimal referensi yang dirujuk dari Jurnal ilmiah sebesar 75% dari jumlah 

keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 5-10 tahun terakhir (kecuali bidang ilmu 

tertentu). Referensi yang dirujuk dari buku, prosiding, laporan hasil penelitian dan 

sebagainya sebesar 25% dari jumlah keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 7-10 

tahun terakhir (kecuali bidang ilmu tertentu). Tata cara penulisan daftar pustaka 

menggunakan Chicago Manual of Style 17th Edition (full note). Penulisan footnote dan 

daftar pustaka direkomendasikan menggunakan tool manajemen referensi seperti Zotero dan 

Mendeley. Contoh penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut : 

Buku 

1 (satu) Penulis : 

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2009. 

 

2 (dua) Penulis atau lebih: 

Barton, Will, dan Andrew Beck. Get Set for Communication Studies, Terj. Ikramullah 

Mahyudin, Bersiap Mempelajari Kajian Komunikasi. Yogyakarta: Jalasutra, 2010. 

Littlejohn, Stephen. W, Karen. A Foss, dan John. G Oetzel. Theories of Human 

communication. Eleventh Edition. Illinois: Waveland Press, Inc, 2017. 

 

Jurnal 

1 (satu) penulis 

Omer, Spahic. “Islamic Architecture and The Prospect of Its Revival Today.” Journal of 

Islamic Thought and Civilization (JITC) 1, no. 2 (2011): 103–21. 

https://doi.org/10.32350/jitc.12.07. 

 

2 (dua) penulis atau lebih 

Khomalia, Isti, dan Khairul Arief Rahman. “Micro Hijabers Celebrity: Membentuk Identitas 

dengan Update Self-Story via Instagram (Kasus Dian Pelangi).” NALAR: Jurnal 

Peradaban dan Pemikiran Islam 2, no. 1 (30 Agustus 2018): 33–42. 

https://doi.org/10.23971/njppi.v2i1.869. 

https://doi.org/10.32350/jitc.12.07
https://doi.org/10.23971/njppi.v2i1.869
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Sulaiman, Ahmad, Supriyantho, dan Fantika Febry Puspitasari. “Islam Dan Pembebasan: 

Elemen-Elemen Teologis Dalam Menciptakan Transformasi Sosial.” NALAR: Jurnal 

Peradaban Dan Pemikiran Islam 3, no. 2 (2019): 112–21. 

https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1478. 

 

Hasil Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) 

Kahfi, Khairul. “Pesan Dakwah Pada Episode Jangan Kecanduan Main Mobile Legend 

Akun Instagram @NUNUZOO.” Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019. 

http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1801/. 

Akbari, Rifqi. “Jujuran dalam adat Banjar (kajian etnografis hukum Islam dalam perkawinan 

adat Banjar).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41086. 

 

Website/ Internet 

Republika. “Ketika Paus Fransiskus Disambut Meriah di Tanah Arab.” Republika Online, 6 

Februari 2019. https://republika.co.id/share/pmh2wo440. 

Koran 

Sulaksono, Budi. “Al-Azhar - Vatikan Membuat Sejarah.” Kompas. 6 Februari 2019. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran sebaiknya hanya berisi dokumen penting yang secara langsung perlu 

disertakan dalam sebuah skripsi, misalnya pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan 

lapangan hasil observasi, catatan lapangan hasil wawancara, dokumen pendukung (foto dan 

dokumen), ringkasan hasil analisis data maupun salinan (fotokopi) surat ijin penelit ian, SK 

dosen pembimbing, dan surat keterangan telah melakukan penelitian. Dokumen lain yang 

berupa data mentah, misalnya, tidak perlu disertakan dalam lampiran skripsi. Untuk 

mempermudah pemanfaatannya, setiap lampiran harus diberik nomor urut lampiran dengan 

menggunakan angka Arab/angkat Arab Barat. Pencantuman nomor lampiran dalam tubuh 

naskah skripsi harus sesuai dengan urutan penyajian dalam teks. Suatu nomor lampiran 

merupakan kelanjutan dari nomor urut dalam tubuh tulisan sebelumnya. 

 

RIWAYAT HIDUP 

Riwayat hidup peneliti hendaknya disajikan secara naratif. Hal-hal yang perlu dimuat 

dalam riwayat hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, riwayat 

pendidikan, pengalaman berorganisasi, karya tulis yang pernah dibuatnya, informasi tentang 

prestasi yang pernah diraih selama belajar di perguruan tinggi ataupun pada waktu duduk 

di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah serta hal lain yang dianggap   perlu.   Penelit i   

yang   telah   berkeluarga   dapat   mencantumkan   nama suami/isteri serta putra/putrinya. 

Disamping itu, perlu pula untuk menyertakan foto dari peneliti. Riwayat hidup diketik 

dengan spasi tunggal (satu spasi).  
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B. Program Studi Bimbingan Konseling Islam 

 

a. Penelitian Kuantitatif 

Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada falsafah 

positivisme. Falsafah positivisme memandang bahwa realita atau gejala dapat 

diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gelaja bersifat sebab 

akibat. Penelitian ini umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang 

representatif. Proses penelitian lebih bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan 

masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis 

tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan dengan menggunakan 

instrumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau inferensial 

sehingga dapat  disimpulkan hipotesis tersebut  terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif 

ini umumnya dilakukan dengan penarikan sampel yang tepat sehingga kesimpulan hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi. 

Berdasarkan metode yang digunakan penelitian kuantitatif dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1.   Penelitian Kuantitatif Komparatif yang terdiri atas penelitian eksperimen dan penelitian 

expost-facto. 

2.  Penelitian Kuantitatif Asosiatif yang terdiri atas penelitian asosiasi korelasional dan 

penelitian asosiasi kausal. 

b. Sistematika Metode Penelitian Kuantitatif (Outline) 

Sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif yang disajikan dalam buku 

pedoman  ini bersifat  umum,  peneliti dapat  menyesuaikannya dengan kondisi dan 

kebutuhan penelitian. 

BAB I     PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah  

C. Pembatasan Masalah  

D. Rumusan Masalah 

E.  Tujuan Penelitian 

F.  Kegunaan Penelitian 

BAB II   KAJIAN PUSTAKA 

A.   Deskripsi Konseptual 

1. Variabel Terikat 

2. Variabel Bebas 

B.   Kerangka Berpikir  

D.   Asumsi Penelitian  

E.   Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

A.   Desain Penelitian 

B.   Populasi dan Sampel Penelitian  

C.   Definisi Operasional Variabel  
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D.   Teknik Pengumpulan Data 

E.   Instrumen Penelitian 

F.   Teknik Analisis Data 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.   Deskripsi Data 

B.   Uji Asumsi Klasik 

C.   Analisis Data 

D.   Pembahasan Hasil Penelitian 

E.   Keterbatasan Penelitian 

BAB V    SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan  

B. Implikasi  

C.   Saran 

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 

Lampiran 1 Rancangan Perlakuan 

Lampiran 2  Instrumen Penelitian (Hasil akhir setelah uji coba)  

Lampiran 3 Hasil Penghitungan Uji Coba Instrumen 

Lampiran 4 Kisi-kisi Akhir 

Lampiran 5 Data Hasil Penelitian 

Lampiran 6 Data Hasil Pengujian Persyaratan Analisis 

Lampiran 7 Data Hasil Pengujian Hipotesis 

Lampiran 8 Dokumentasi 

RIWAYAT HIDUP 

Sistematika yang telah diuraikan ini merupakan acuan bagi seluruh prodi yang ada di 

lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya. 

c. Penjelasan Sistematika Metode Penelitian Kuantitatif 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

Peneliti menjelaskan tentang kesenjangan antara fakta atau apa yang ada (Das 

Sein) dengan harapan atau apa yang seharusnya (Das Sollen) sebagai masalah 

penelitian.Fakta adalah apa yang terjadi sekarang berupa data sekunder, hasil observasi, 

pengalaman pribadi, atau hasil penelitian lainnya, sedangkan harapan adalah apa yang 

seharusnya atau yang diinginkan yang berupa undang-undang, peraturan, visi-visi, 

renstra, kurikulum, atau teori-teori dalam text book (literatur) dan jurnal ilmiah.Latar 

belakang masalah menguraikan alasan-alasan mengapa masalah itu menjadi fokus 

penelitian.  

Dalam latar belakang, secara tersurat harus jelas substansi permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian atau hal yang memunculkan pertanyaan penelitian. Selain itu, Peneliti 

juga mendeksripsikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan 

relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya peneliti menjelaskan posisi 
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penelitiannya dengan cara mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang 

dilakukannya dengan penelitian-penelitian yang disajikan. 

Dengan kata lain, di dalam latar belakang masalah perlu memuat hal-hal: (1) penjelasan 

atau alasan mengapa masalah atau pertanyaan penelitian yang diteliti itu penting dan 

menarik, (2) beberapa bukti bahwa masalah yang diajukan belum ada jawaban atau 

pemecahan yang  memuaskan, (3) kedudukan masalah yang diteliti dalam konteks 

permasalahan yang lebih luas dengan memperhatian perkembangan bidang yang dikaji, 

(4) penelitian-penelitian yang mendasari. 

B.   Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek 

permasalahan yang muncul dan berkaitan dari masalah yang diteliti. Identifikasi 

masalah harus menggambarkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam bagian 

ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Semua masalah 

dalam objek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sedapat mungkin 

dikemukakan. Masalah tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk variabel. Seluruh 

variabel yang dilibatkan dalam penelitian harus dapat tergambar dengan jelas dalam 

identifikasi masalah. 

C.   Pembatasan Masalah 

Pada bagian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan 

tujuan penelitian. Pembatasan masalah dilakukan peneliti untuk menetapkan batasan 

atau cakupan penelitian sehingga permasalahan dapat dikaji secara terfokus dan jelas. 

Pembatasan masalah dilakukan karena peneliti tidak mungkin menjawab semua 

pertanyaan-pertanyaan dalam identifikasi masalah. 

D.   Rumusan Masalah 

Pada bagian ini peneliti menjabarkan rumusan-rumusan masalah yang akan 

dijawab dalam penelitian  ini dalam bentuk  pertanyaan penelitian berdasarkan 

pembatasan masalah yang ada. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang 

akan dijawab melalui kegiatan penelitian dan merupakan titik perhatian/penajaman dari 

masalah yang dipilih. Dalam merumuskan masalah penelitian sebaiknya menggunakan 

kalimat yang spesifik, jelas, dapat diamati, dan dapat diukur. 

E.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Dalam 

merumuskan tujuan penelitian, sebaiknya memperhatikan hal-hal: (1) tujuan penelitian 

disusun dalam bentuk kalimat pernyataan dan harus sinkron/konsisten dengan rumusan 

masalah, (2) tujuan penelitian harus terukur atau dapat diukur pencapaiannya, dan (3) 

rumusan tujuan penelitian sebaiknya menggunakan kata dan kalimat yang jelas dan 

tegas. 

F.   Kegunaan Penelitian 

Pada  bagian  ini  peneliti  menjelaskan  manfaat  yang  diharapkan  dari  hasil 

penelitian.  Kegunaan  hasil  penelitian  merupakan  pernyataan  yang menggambarkan 

untuk apa atau dimanfaatkan sebagai apa hasil penelitian itu sendiri. Kegunaan dapat 

diklasifikasikan menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.  Kegunaan  teoretis  

menguraikan  bagaimana  hasil  penelit ian  menjadi bagian dalam proses pengembangan 

ilmu. Sedangkan kegunaan praktis ditujukan kepada pihak-pihak mana saja yang 
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terkait dengan penelitian ini dan dalam hal apa kegunaan penelitian ini bagi pihak-

pihak tersebut. 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.   Deskripsi Konseptual/Teoritis 

Di dalam proses penelitian kuantitatif diperlukan teori-teori, konsep-konsep dan 

generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoretis 

untuk pelaksanaan penelit ian. Landasan teori ini merupakan merupakan ciri bahwa 

penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Deskripsi teori dalam suatu 

penelitian merupakan uraian secara sistematis tentang teori- teori (bukan sekedar 

pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian maupun jurnal-jurnal baik 

bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang relevan dengan variabel yang menjadi 

obyek penelitian. Oleh karena itu, deskripsi teori memuat  penjelasan-penjelasan atau 

teori-teori yang  menyangkut  variabel baik variabel terikat (Y) maupun variabel bebas 

(X) melalui pendefinisian dan uraian yang  lengkap  dan  mendalam dari berbagai 

referensi  sehingga ruang  lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar 

variabel menjadi terarah dan jelas. Peneliti harus menjelaskan kesimpulan dari masing-

masing deskripsi teori sehingga dapat dijadikan definisi konseptual. 

Di dalam pengkajian teori-teori ini, maka peneliti harus memasukkan beberapa 

teori  penghubung  yang  mengkaitkan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel terikat.  

Untuk  mendukung  pemahaman  teori  tersebut,  mahasiswa  diwajibkan untuk merujuk 

pada Jurnal ilmiah minimal 3 jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, 

buku-buku teks dan hasil-hasil penelitian. Hal ini seluruhnya dibuktikan dengan adanya 

foto copy atau asli kutipan dan sumber yang menjadi rujukan deskripsi teori pada waktu 

bimbingan dan ujian skripsi. 

Teori yang dikutip dari sumber bacaan yang menjadi rujukan harus 

memenuhi tiga kriteria yaitu: 1) Relevan berkenaan dengan kecocokan antara variabel 

penelitian, 2) Kelengkapan, berkenaan dengan banyaknya sumber yang menjadi 

referensi  dalam  penelitian,  dan  3)  Kemutakhiran  berkenaan  dengan  dimensi waktu. 

Makin terbaru sumber yang digunakan, maka semakin mutakhir teori yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

C.   Kerangka Berpikir 

Pada   bagian   ini   peneliti   menguraikan   tentang   kerangka   berpikir   yang 

menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti 

didasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan. Ini berarti, secara teoretis perlu 

adanya penjelasan hubungan antara variabel terikat (independen) dan variabel bebas 

(dependen). Apabila ada variabel lain seperti variabel moderator dan intervening, maka 

perlu dijelaskan mengapa variabel tersebut terlibat dalam penelitian. Ini berarti, peneliti 

harus dapat mengkaitkan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kerangka 

berpikir akan menjadi acuan dalam penyusunan hipotesis konseptual.
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D. Asumsi 

Dalam konteks penelitian, asumsi diartikan sebagai anggapan dasar, yaitu suatu 

bentuk pernyataan atau sesuatu yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa 

harus dibuktikan terlebih dahulu. Asumsi berfungsi sebagai suatu situasi dan  kondisi  

yang  ditetapkan  oleh  peneliti sehingga  membuat  jangkauan  atau lingkup penelitian 

menjadi lebih jelas. Asumsi-asumsi dirumuskan sebagai landasan bagi perumusan 

hipotesis. 

E.   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

penelitian yang belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis 

terhadap rumusan masalah penelitian.Dalam suatu penelitian kuantitatif, hipotesis 

statistik yang dirumuskan ada dua bentuk, yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Desain Penelitian 

Desain atau rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid, sesuai dengan karakteristik 

variabel dan tujuan penelitian. Rancangan penelitian yang dipilih adalah yang paling 

memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel-variabel lain yang diduga ikut 

berpengaruh terhadap variabel-variabel terikat. Pemilihan rancangan penelitian selalu 

mengacu pada hipotesis yang akan diuji. Di samping itu, dalam bagian ini dijelaskan 

pula variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antara 

variabel-variabel tersebut. 

B.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan populasi yang akan diteliti yang meliputi 

populasi target  dan populasi terjangau, teknik pengambilan sampel dan tahap- tahap 

pengumpulan sampel, serta penentuan ukuran sampel yang akan digunakan secara 

respresentatif mewakili populasi. 

C.  Definisi Operasional Variabel 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang definisi dari variabel penelitian 

sehingga menjadi definisi yang terukur dan dilengkapi dengan rincian indikator 

penelitian serta unit analisis pengukuran variabel yang dibuat instrumennya, serta 

responden yang akan mengisi instrumen. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menjelaskan jenis-jenis instrumen dan skala pengukuran yang 

digunakan, serta tahapan-tahapan pengembangan instrumen yang mencakup definisi 

konseptual, definisi operasional. 

E.  Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan jenis-jenis instrumen dan skala 

pengukuran yang digunakan, serta tahapan-tahapan pengembangan instrumen yang 
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mencakup definisi konseptual, definisi operasional. Kisi-kisi instrumen proses validasi 

konsep, pengujian validitas dengan perhitungan reliabilitas. 

 

F.  Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan teknik analisis data yang digunakan yang 

meliputi analisis data dengan statistik deskriptif, statistik inferensial dan uji persyaratan 

analisisnya. Analisis data dengan statistik deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram batang daun)  atau  Box  Pilot  

(diagran  kotak  garis).  Analisis  data  dengan  statistik inferensial sesuai dengan 

hipotesis penelitian. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Deskripsi Data 

Peneliti menyajikan hasil analisis data penelitian dalam bentuk deskriptif data 

masing-masing variabel yang dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, 

histogram, stem and leaf atau box plot yang dilengkapi dengan interprestasi data. 

Banyaknya sub-judul untuk penyajian data variabel sesuai dengan desain penelitian. 

B.  Uji Asumsi Klasik 

Dalam melakukan analisis data kuantitatif seringkali menggunakan uji 

persyaratan analisis   yang   juga  sering  disebut   dengan  istilah  Uji  Asumsi  Klasik.   

Uji persyaratan analisis yang sering digunakan adalah sebagai berikut Uji Normalitas, 

Multikolinieritas, Uji heteroskedastisitas, Autokorelasi, dan Uji Linearitas. 

C.  Analisis Data 

Analisis data berisi tentang hasil uji persyaratan analisis data serta hasil 

perhitungan dan pengujian statistik yang terkait dengan hipotesis penelitian. 

D.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Hipotesis  yang  teruji dibahas berdasarkan teori dan/atau  hasil penelitian  

yang relevan untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian mendukung atau tidak 

mendukung teori dan/atau hasil penelitian yang relevan. Sedangkan hipotesis yang tidak 

teruji dibahas dengan mengemukakan argumentasi mengapa hipotesis tersebut tidak 

teruji. Interpretasi hasil penelitian merupakan deskripsi dari hasil pengujian  (hipotesis)   

statistik   dalam  penelitian  serta  penafsiran  dari  hasil pengujian tersebut. 

E.  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian adalah batasan-batasan yang menjadi kelemahan dalam 

penelitian terutama segi metodologi penelitian yang menyangkut kedalaman penelitian 

seperti; pengunaan hanya satu variabel bebas, sedangkan variabel yang mempengaruhi 

lebih dari satu. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN  

A.  Simpulan 

Pada bagian ini peneliti menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban 

terhadap perumusan masalah atau hipotesis penelitian yang diuji berdasarkan data 

empiris. 
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B.  Implikasi 

Peneliti mendeskripsikan implikasi mengenai pemanfaatan hasil penelitian pada 

pembelajaran secara operasional, serta contoh implementasi hasil penelitian tersebut 

dalam pembelajaran yang relevan. 

C.  Saran 

Pada  bagian  ini  peneliti  menyampaikan  pemikiran  yang  berkaitan  dengan 

kegunaan penelitian. Saran menjawab kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis. 

Saran secara teoritis berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan keberlanjutan 

penelitian, sedangkan saran secara praktis ditunjukkan kepada berbagai pihak yang 

terkait dengan penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul referensi baik dari jurnal 

ilmiah, buku, prosiding, laporan hasil penelitian yang telah dikutip pada isi skripsi dengan 

menggunakan kaidah penulisan ilmiah. Jumlah minimal referensi yang dirujuk dari 

Jurnal ilmiah sebesar 75% dari jumlah keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 5-

10 tahun terakhir (kecuali bidang ilmu tertentu). Referensi yang dirujuk dari buku, 

prosiding, laporan hasil penelitian dan sebagainya sebesar 25% dari jumlah 

keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 7-10 tahun terakhir (kecuali bidang ilmu 

tertentu). Tata cara penulisan daftar pustaka dibahas pada Bab V dalam Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi ini. 

 

LAMPIRAN  

(Cukup Jelas) 

 

RIWAYAT HIDUP 

Riwayat hidup peneliti hendaknya disajikan secara naratif. Hal-hal yang perlu dimuat 

dalam riwayat hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, riwayat 

pendidikan, pengalaman berorganisasi, karya tulis yang pernah dibuatnya, informasi tentang 

prestasi yang pernah diraih selama belajar di perguruan tinggi ataupun pada waktu duduk di 

bangku sekolah dasar dan sekolah menengah serta hal lain yang dianggap   perlu.   Penelit i   

yang   telah   berkeluarga   dapat   mencantumkan   nama suami/isteri serta putra/putrinya. 

Disamping itu, perlu pula untuk menyertakan foto dari peneliti.Riwayat hidup diketik 

dengan spasi tunggal (satu spasi). 

B. PENELITIAN KUALITATIF 

Penelitian kualitatif dilandasi oleh filosofi bahwa individu dengan dunianya saling 

berinteraksi, sehingga satu sama lain tidak saling meniadakan, atau dengan ungkapan lain 

bahwa individu bergantung pada lingkungan sosialnya. Di dalam penelitian kualitatif, 

peneliti tidak cukup  hanya  mendeskripsikan data, tetapi juga harus  memberikan  

interpretasi dan pengkajian secara  mendalam setiap  kasus dan mengikuti perkembangan 

dari kasus tersebut. Artinya, penelitian kualitatif mengkaji hal-hal  dalam  latar  alami,  untuk  
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mencoba  memahami  dan  menginterpretasikan masalah atau fenomena yang berkenaan 

dengan makna yang dimilikinya. 

Penelitian kuliatatif meliputi metode penelitian, Etnografi, Studi Kasus, 

Fenomenologis, Grounded Theory, Naratif/Historis, dan Analisis isi dan pendekatan yang 

terdapat dalam metode penelitian tersebut. 

1. Sistematika Penelitian Kualitatif 

Sistematika  penulisan  laporan  penelitian  kualitatif  yang  disajikan  dalam buku 

pedoman ini bersifat umum, peneliti dapat menyesuaikannya dengan kondisi dan 

kebutuhan penelitian. 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

A.   Konteks Penelitian atau Latar Belakang (pilih salah satu)  

B.   Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah (pilih salah satu)  

C.   Tujuan Penelitian 

D.   Kegunaan Penelitian 

E.   Definisi Istilah 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A.   Deskripsi Teori Dasar 

B.   Hasil Penelitian yang Relevan 

C.   Kerangka Berpikir 

BAB III  METODE PENELITIAN 

A.   Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B.   Kehadiran Peneliti  

C.   Lokasi Penelitian  

D.   Sumber Data 

E.   Prosedur Pengumpulan Data 

F.   Analisis Data 

G.   Pengecekan Keabsahan Data 

1. Kredibilitas 

2. Transferabilitas 

3. Dependabilitas 

4. Konfirmabilitas 

H.   Tahap-Tahap Penelitian 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A.   Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Latar Penelitian 

2. Paparan Data Penelitian  

a. Sub fokus 1 

b. Sub fokus 2, dst. 

3. Temuan Penelitian  

a. Sub fokus 1 

b. Sub fokus 2, dst 
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B.   Pembahasan Penelitian 

1. Sub fokus 

2. Sub fokus, dst 

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

A.   Simpulan 

B.   Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul referensi baik dari jurnal 

ilmiah, buku, prosiding, laporan hasil penelitian yang telah dikutip pada isi skripsi dengan 

menggunakan kaidah penulisan ilmiah. Jumlah minimal referensi yang dirujuk dari 

Jurnal ilmiah sebesar 75% dari jumlah keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 5-

10 tahun terakhir (kecuali bidang ilmu tertentu). Referensi yang dirujuk dari buku, 

prosiding, laporan hasil penelitian dan sebagainya sebesar 25% dar i jumlah 

keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 7-10 tahun terakhir (kecuali bidang ilmu 

tertentu). Tata cara penulisan daftar pustaka dibahas pada Bab V dalam Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi ini. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pedoman Observasi 

Lampiran 2. Pedoman wawancara 

Lampiran 3. Catatan Lapangan Hasil Observasi  

Lampiran 4. Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

Lampiran 5. Dokumen Pendukung (Foto dan dokumen)  

Lampiran 6. Hasil Analisis Data 

 

RIWAYAT HIDUP 

Sistematika yang telah diuraikan ini merupakan acuan bagi seluruh prodi yang ada di 

lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya. 

2. Penjelasan Sistematika Penelitian Kualitatif 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Konteks Penelitian atau Latar Belakang 

Pada bagian ini peneliti menguraikan konteks atau situasi yang mendasari 

munculnya fenomena atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian.Konteks 

penelitian dapat berupa tinjauan historis, ekonomis, sosial, dan kultural. Penggambaran 

konteks penelitian dapat dilakukan dengan menunjukkan fenomena-fenomena,  fakta-

fakta  empiris  atau  kejadian  aktual dan  unik  yang terjadi di masyarakat yang sudah 

terpublikasikan melalui media massa, buku, hasil   penelitian   sebelumnya,   atau   

sumber   lainnya.   Peneliti   dapat   pula menyertakan data statistik untuk menunjukkan 

aktualitas dan trend atau perkembangan fenomena yang melatari penelitian serta hasil 

studi pendahuluan (pre-eliminary  study)  atas  fenomena  tertentu  yang  berupa  data  
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kuantitatif ataupun kutipan wawancara.  Pada bagian akhir  uraian  ini sebaiknya 

penelit i menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang dibuat peneliti berkaitan dengan  

fenomena, fakta empiris, ataupun kejadian aktual yang sudah dipaparkan 

sebelumnya. Penyimpulan pokok-pokok pikiran tersebut diharapkan dapat 

mengantarkan peneliti menuju fokus penelitian yang akan diteliti sekaligus 

menunjukkan penting dan menariknya penelitian yang akan dilakukan. 

Pada bagian ini peneliti juga mengemukakan hasil-hasil penelitian yang 

berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Hasil penelitian yang relevan 

dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan di antara 

penelitian-penelitian terkait  yang sebelumnya telah dilakukan. Hasil penelitian yang 

relevan memuat uraian sistematis tentang penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya  yang  ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam hal ini harus secara jelas dinyatakan bahwa kajian yang akan diteliti belum 

terjawab atau belum terpecahkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Disamping itu, 

kajian hasil penelitian yang relevan ini dimaksudkan pula untuk menghindari adanya 

duplikasi. 

 

B.   Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah 

Fokus penelitian memuat rinci pernyataan tentang cakupan atau topik pokok 

yang hendak   diungkap/digali   dalam   penelitian   ini.   Setelah   fokus   ditentukan, 

selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut yang secara operasional 

disajikan/dituangkan dalam sub-sub fokus penelitian. Apabila digunakan istilah 

rumusan masalah, fokus penelitian dapat berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak 

dijawab terkait dengan tema dan latar belakang penelitian. 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yang 

sesuai dengan fokus penelitian atau rumusan masalah yang ditetapkan.Tujuan penelitian 

disusun dalam bentuk kalimat pernyataan dan harus sinkron/konsisten dengan fokus 

penelitian atau rumusan masalah. 

D.   Kegunaan Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian. Kegunaan dapat diklasifikasikan menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan 

praktis. Kegunaan teoretis menguraikan bagaimana hasil penelitian menjadi bagian 

dalam proses pengembangan ilmu. Sedangkan kegunaan praktis ditujukan kepada 

pihak-pihak mana saja yang terkait dengan penelitian ini dan dalam hal apa kegunaan 

penelitian ini bagi pihak-pihak tersebut. 

E.   Definisi Istilah 

Jika dalam penelitian kuantitatif dikenal istilah definisi operasional, penelitian 

kualitatif menggunakan definisi istilah. Dalam penelitian kualitatif penting untuk 

dijelaskan bahwa istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti secara teknik memiliki arti 

yang khas, sehingga perlu penegasan untuk menghindari terjadinya kesalahan 

interpretasi. Definisi istilah disampaikan secara langsung dalam arti tidak diuraikan 

asal-usulnya (sumbernya). Definisi istilah lebih dititikberatkan pada pengertian istilah 

yang diberikan oleh peneliti sesuai dengan konteks. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.   Deskripsi Teori Dasar 

Tinjauan pustaka atau kajian teori mempunyai arti peninjauan kembali pustaka- 

pustaka yang terkait (review of related literature) dengan topik atau tema penelitian. 

Tinjauan pustaka dapat dilakukan terhadap berbagai sumber seperti textbook,   jurnal  

hasil  penelitian  maupun  konseptual  yang  terpublikasikan, maupun laporan 

penelitian yang tidak terpublikasikan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi  yang  relevan  

dengan  topik  atau  tema  penelitian.  Semakin  banyak peneliti mengetahui, mengenal 

dan memahami berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan erat dengan topik 

penelitiannya, semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti dan mengkaji 

permasalahan yang dihadapi. Penuangan berbagai sumber dalam tinjauan pustaka 

tidak  hanya sekedar mengutip  mentah-mentah dari berbagai sumber saja, melainkan 

harus ditarik benang merahnya sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan atas telaah 

pustaka tersebut. Tinjauan pustaka juga digunakan peneliti sebagai pemandu agar fokus 

penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan.Selain itu, tinjauan pustaka juga 

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai 

bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran tinjauan 

pustaka dalam penelitian kualitatif dengan kajian/landasan teoretik dalam penelitian 

kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, 

dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; 

sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori 

yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu “teori”. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa 

pendekatan ini digunakan. Selain itu juga dikemukakan orientasi teoretis, yaitu 

landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala, misalnya fenomenologis, 

interaksi simbolis, kebudayaan, etnometodologis, atau kritik seni (hermeneutika). 

Peneliti   juga   perlu   mengemukakan   rancangan   atau   jenis   penelitian   yang 

digunakan seperti etnografi, studi kasus, fenomenologi, grounded theory, 

naratif/historis, analisis isi, interaktif, ekologis, partisipatoris, penelitian tindakan atau 

penelitian kelas. 

B.  Kehadiran Peneliti 

Pada  bagian  ini perlu  disebutkan  bahwa  peneliti  bertindak  sebagai  

instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, 

tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrument 

utama/kunci (key instrument). Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk 
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penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti ini harus dideskripsikan 

secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran  penelit i  

sebagai  partisipan  penuh,  pengamat  partisipan,  atau  pengamat penuh. Disamping 

itu perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh 

subjek atau informan penelitian. 

C.  Lokasi Penelitian 

Uraian lokasi penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan 

memilih lokasi serta bagaimana peneliti memasuki lokasi tersebut. Lokasi hendaknya 

diuraikan secara jelas, misalnya letak geografis, bangunan fisik (jika perlu disertakan 

peta lokasi), struktur organisasi program, dan suasana sehari-hari. Pemilihan  lokasi  

harus  didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan 

kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan 

menemukan hal-hal bermakna dan baru. Peneliti kurang tepat jika mengutarakan 

alasan-alasan seperti dekat dengan rumah peneliti, peneliti pernah bekerja disitu, atau 

peneliti telah mengenal orang-orang (informan) kunci. 

 

D.  Sumber Data 

Data dalam penelitian kualitatif dapat berupa data primer maupun sekunder. 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Pada bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, dan teknik 

penjaringan data dengan keterangan yang memadai. Uraian tersebut meliputi data apa 

saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan 

informan penelitian, bagaimana ciri-ciri subjek dan informan tersebut, dan dengan cara 

bagaimana data dijaring sehingga  kredibilitasnya  dapat  terjamin.  Misalnya  data  

dijaring  dari  informan yang dipilih dengan teknik bola salju (snowball 

sampling).Istilah pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif harus digunakan 

dengan penuh kehati-hatian. Dalam  penelitian  kualitatif,  tujuan  pengambilan  sampel  

adalah  untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, bukan untuk melakukan 

rapatan (generalisasi). Pengambilan sampel dikenakan pada situasi, subjek, informan, 

dan waktu. 

E.  Prosedur Pengumpulan Data 

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya 

obervasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Terdapat  2 (dua) 

dimensi rekaman data yaitu: Fidelitas dan Struktur. Fidelitas mengandung arti sejauh 

mana bukti nyata dari lapangan disajikan (rekaman audio atau video yang memiliki 

fidelitas tinggi, sedangkan catatan lapangan memiliki fidelitas kurang). Dimensi 

Struktur menjelaskan sejauh mana wawancara dan observasi dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur. Hal-hal yang menyangkut jenis rekaman, format ringkasan  
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rekaman  data,  dan  prosedur  perekaman  diuraikan  pada  bagian  ini. Selain itu, 

dikemukakan cara-cara untuk memastikan keabsahan data dengan triangulasi dan 

waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data. 

 

 

F.  Analisis Data 

Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara 

sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar 

peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, 

pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal 

yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis 

data dilakukan selama proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. 

Prosedur analisis dapat menggunakan salah satu dari model-model analisis data 

kualitatif yang sesuai dengan jenis (metode) penelitian kualitatif yang digunakan, 

misalnya model Milles &Huberman, Spradley, Bogdan & Biklen, Strauss & Corbin, 

Yin, atau Analisis Isi). 

G. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh 

keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, perlu diteliti 

kredibilitasnya (credibility) dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan   

kehadiran   peneliti   di   lapangan,   observasi   yang   mendalam, triangulasi 

(menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis 

kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota. Selanjutnya perlu 

dilakukan pengecekan dapat-tidaknya temuan ditraansfer ke latar lain (transferability), 

ketergantungan pada konteksnya (dependability), dan dapat-tidaknya dikonfirmasikan 

kepada sumbernya (confirmability). 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A.   Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang  latar sosial,  historis,  budaya, 

ekonomi,  demografi,  lingkungan,  sebagai gambaran umum penelitian  yang 

melatari temuan penelitian. 

 

2. Paparan Data Penelitian 

Uraian tentang paparan data disajikan dengan topik yang sesuai dengan 

pernyataan atau pertanyaan penelitian yang tertuang dalam fokus dan sub-sub fokus 

penelitian. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan (apa yang terjadi)  

dan/atau  hasil  wawancara  (apa  yang  dikatakan)  serta  deskripsi informasi lainnya 

(misalnya yang berasal dari dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran). 

Contoh 1: 
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Paparan Informasi Hasil Wawancara 

Masyarakat  di Desa  Longkangmemiliki tradisi  gotong  royong  yang 

kuat, antara lain dilaksanakannya “Mingguan” dan “Royong” yang dipimpin oleh 

pamong desa. Bapak Rayono seorang tokoh masyarakat setempat menjelaskan 

dalam petikan wawancara sebagai berikut. 

“Mingguan”  yang  dilaksanakan tanpa upah untuk  kepentingan desa 

diwajibkan bagi pemilik tanah tiap minggu untuk memperbaiki tempat- 

tempat  seperti  jalan,  sungai,  atau  makam.  Sedangkan  “Royong” berlaku 

untuk semua penduduk di desa ini.“Mingguan” dan “Royong” telah 

dilaksanakan secara turun temurun sejak merdeka. 

 

Berdasarkan  keterangan  dari  Bapak  Rayono  tersebut,  dapat  disimpulkan 

bahwa ikatan sosial warga desa Longkang kuat sekali dan sudah mengakar cukup 

lama. 

Contoh 2: 

Paparan Informasi Hasil Pengamatan 

Pengaturan tempat duduk yang terpisah juga terjadi ketika dilaksanakan pertemuan 

warga Desa Longkang di rumah Bapak Rayono. Berikut ini petikan catatan lapangan 

yang menggambarkan suasana tersebut. 

“Semua hadirin duduk di ruang tamu dan ruang tengah yang beralaskan tikar. 

Undangan laki-laki (bapak-bapak) duduk menempati ruang tamu, sedangkan 

para undangan perempuan (ibu-ibu) menempati ruang tengah.Ada sembilan 

orang ibu-ibu yang duduk di ruang tengah tersebut.” 

Dengan demikian terdapat norma yang ketat di daerah tersebut, khususnya yang 

menyangkut pergaulan antara pria dan wanita. 

3.  Temuan Penelitian 

Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan hasil analisis dan temuan penelitian 

sesuai dengan fokus dan sub-sub fokus penelitian. Hasil analisis data yang 

merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan,  

dan  motif  yang  muncul dari data.  Disamping  itu,  temuan dapat berupa penyajian 

kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi. 

a.  Subfokus 1 

b. Subfokus 2, dst. 

B.   PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pada bagian ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori- 

kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori dan temuan-

temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap 

dari lapangan (grounded theory). Pembahasan temuan penelitian disesuaikan dengan 

fokusdan sub-sub fokus penelitian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya. 

1. Subfokus 1 

2. Subfokus 2, dst. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

Pada bagian ini peneliti menuliskan simpulan penelitian yang berisi proposisi- 

proposisi atau tema-tema sebagai hasil interpretasi atau verifikasi temuan dengan 

konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan fokus dan sub-sub fokus penelitian. 

 

B.  Saran 

Pada bagian ini peneliti mengemukakan saran/rekomendasi yang berasal dari 

pemikiran peneliti berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh. Saran/rekomendasi 

yang dikemukakan peneliti dapat ditujukan kepada pihak- pihak yang terkait dengan 

penelitian, dimana peneliti mengemukakan apa yang harus/sebaiknya dilakukan oleh 

pihak-pihak tersebut terkait dengan temuan penelitian. Saran/rekomendasi hendaknya 

sinkron dengan kegunaan penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul referensi baik dari jurnal 

ilmiah, buku, prosiding, laporan hasil penelitian yang telah dikutip pada isi skripsi dengan 

menggunakan kaidah penulisan ilmiah. Jumlah minimal referensi yang dirujuk dari Jurnal 

ilmiah sebesar 75% dari jumlah keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 5-10 tahun terakhir 

(kecuali bidang ilmu tertentu). Referensi yang dirujuk dari buku, prosiding, laporan hasil 

penelitian dan sebagainya sebesar 25% dari jumlah keseluruhan, dengan ketentuan tahun terbit 

7-10 tahun terakhir (kecuali bidang ilmu tertentu). Tata cara penulisan daftar pustaka dibahas 

pada Bab V dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran sebaiknya hanya berisi dokumen penting yang secara langsung perlu 

disertakan dalam sebuah skripsi, misalnya pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan 

lapangan hasil observasi, catatan lapangan hasil wawancara, dokumen pendukung (foto dan 

dokumen), ringkasan hasil analisis data maupun salinan (fotokopi) surat ijin penelitian, SK 

dosen pembimbing, dan surat keterangan telah melakukan penelitian. Dokumen lain yang 

berupa data mentah, misalnya, tidak perlu disertakan dalam lampiran skripsi. Untuk 

mempermudah pemanfaatannya, setiap lampiran harus diberik nomor urut lampiran dengan 

menggunakan angka Arab/angkat Arab Barat. Pencantuman nomor lampiran dalam tubuh 

naskah skripsi harus sesuai dengan urutan penyajian dalam teks. Suatu nomor lampiran 

merupakan kelanjutan dari nomor urut dalam tubuh tulisan sebelumnya. 

 

RIWAYAT HIDUP 

Riwayat hidup peneliti hendaknya disajikan secara naratif. Hal-hal yang perlu dimuat 

dalam riwayat hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, riwayat 

pendidikan, pengalaman berorganisasi, karya tulis yang pernah dibuatnya, informasi tentang 

prestasi yang pernah diraih selama belajar di perguruan tinggi ataupun pada waktu duduk 

di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah serta hal lain yang dianggap   perlu.   Penelit i   

yang   telah   berkeluarga   dapat   mencantumkan   nama suami/isteri serta putra/putrinya. 
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Disamping itu, perlu pula untuk menyertakan foto dari peneliti. Riwayat hidup diketik 

dengan spasi tunggal (satu spasi).             
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C. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir 

1. Sistematika Penulisan Penelitian Lapangan 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang Masalah 

 B. Rumusan Masalah 

 C. Tujuan Penelitian 

 D. Kegunaan Penelitian 

 E. Definisi Istilah 

 F. Tinjauan Pustaka 

 G. Sistematika Penulisan 

 

BAB II. KERANGKA TEORITIS, yang memuat: 

 A. Tinjauan teoretis berkaitan persoalan yang akan 

dilakukan dalam Penelitian 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 B. Lokasi Penelitian 

 C. Data dan Sumber Data 

 D. Teknik Pengumpulan Data 

 

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 

BAB V. PENUTUP 

 A. Simpulan 

 B. Saran-saran 

 

a. Penjelasan Sistematika Penulisan Penelitian Lapangan 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih permasalahan 

tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Permasalahan itu 

muncul misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat, kesenjangan antara ideal dan 

realita, dan lain sejenis nya. Hal ini hendaknya diungkapkan dalam latar belakang 

masalah dengan berpedoman kepada beberapa pertanyaan berikut: 

1. Dimana letak arti penting masalah itu sehingga layak diteliti untuk sebuah 

penelitian ilmiah? 

2. Adakah relevansi dan kegunaannya bagi keilmuan jurusan atau program studi 

yang ditekuni selama ini? 
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3. Apakah jawaban dari masalah tersebut akan menghasilkan se suatu yang 

baru? 

4. Sejauh mana batasbatas dan lingkup masalah tersebut? 

5. Apakah masalah itu jika diteliti tersedia cukup data dan infor masinya? 

6. Apakah peneliti tertarik dan mempunyai kemampuan serta fasi litas 

penunjangnya? 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagian ini berisi permasalahan yang hendak dicari jawabannya melalui 

penelitian. Karakteristik berikut bisa dijadikan pedoman yang penting untuk mencari 

atau memilih masalah: 

1. Penting dan layak diteliti 

Suatu penelitian layak dilakukan jika memiliki makna atau penting secara 

akademis maupun sosial; jika tidak maka tidak perlu dilaksanakan. Hal ini tidak 

berarti bahwa hasil sebuah penelitian harus bisa diterapkan secara langsung, 

namun untuk menghindari jangan sampai sebuah topik tidak mempunyai 

kegunaan atau merupakan sesuatu yang tidak penting. 

2. Tersedianya data dan metode 

Permasalahan penelitian harus didukung oleh data yang dapat di peroleh dan alat 

pengumpul dan pengolah data yang memadai. Per masalahan yang menarik 

namun tidak bisa diteliti karena datanya idak bisa diperoleh dan metodenya tidak 

tersedia harus dihindari karena akan menghambat proses penelitian dan 

memungkinkan gagalnya penelitian atau penulisan sebuah skrips.  

3. Bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu  

Masalah waktu juga harus menjadi perhatian dan pertimbangan dalam 

menentukan sebuah permasalahan yang akan diteliti. Apakah waktu yang 

diperlukan dipandang cukup menurut batas maksimal yang telah ditentukan oleh 

fakultas/jurusan/program studi, ataukah akan melebihi? Jika dirasa cukup, maka 

permasalahan tersebut dapat diangkat menjadi fokus penelitian. Namun jika 

memerlukan waktu terlalu lama sehingga melebihi ketentuan dari fakultas, maka 

sebaik nya diganti dengan permasalahan yang lain. 

4. Sesuai dengan kemampuan dan minat serta bidang kajian yang di tekuni 

Permasalahan yang diangkat harus sebanding dengan kemampuan dan minat 

mahasiswa yang akan menulis skripsi. Selain itu, per masalahan yang diangkat 

harus sesuai dengan bidang kajian yang ditekuni selama ini, dengan asumsi 

bahwa dalam bidang kajian itu lah seorang mahasiswa telah mendapat banyak 

bekal keilmuan sepanjang masa perkuliahannya 

5. Potensial bagi pengembangan lebih lanjut. 

Sebuah penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan yang berarti bagi 

agama, masyarakat dan keilmuannya. Oleh karena itu, mahasiswa harus memilih 

permasalahan yang berpotensi untuk di kembangkan, baik ditinjau dari segi 

agama, masyarakat maupun bidang keilmuan yang bersangkutan. Hal ini tidak 

berarti bahwa permasalahan yang diangkat harus sama sekali baru dan berbeda 
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dengan penelitianpenelitian sebelumnya. Penelitianpenelitian se belumnya 

dapat dijadikan acuan dan bahan untuk dilihat dan dicari ruangruang kosong yang 

masih memungkinkan untuk dikem bangkan, dilanjutkan, diperjelas, dikritik atau 

bahkan dibantah dan dibatalkan. 

C. Tujuan Penelitian 

Bagian ini menyebutkan secara spesifik sasaran yang hendak dicapai dari 

penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Bagian ini dipaparkan secara spesifik kontribusi keilmuan baru yang 

diharapkan dari penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis terkait 

dengan manfaat terhadap perkembangan keilmuan sedangkan secara praktis terkait 

dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 

E. Definisi Operasional 

Bagian ini mengemukakan definisi-definisi yang mengandung sejumlah 

indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru. 

F. Tinjauan Pustaka 

Perlu ditekankan bahwa tinjauan pustaka bukanlah uraian tentang daftar 

pustaka yang digunakan atau akan digunakan, namun meru pakan paparan singkat 

tentang hasilhasil penelitian sebelumnya  mengenai masalah yang sejenis, sehingga 

diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti. Pada 

langkah ini calon peneliti sesungguhnya sudah melakukan prapenelitian dengan 

melakukan survei secukupnya 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Pembahasan berisi uraian argumentatif tentang tata urutan 

pembahasan materi skripsi dalam babbab yang disusun se cara logis. Sistematika 

pembahasan bukan daftar isi yang dinarasi kan, namun merupakan uraian tentang 

logika pembagian bab dan argumentasi mengapa isuisu yang dicantumkan dalam 

babbab ter sebut perlu dibahas. 

 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

Pada bagian ini berisi identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan 

berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau kerangka konseptual yang 

dimanfaatkan peneliti sebagai pemandu fokus penelitian baik pustaka maupun 

lapangan. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori 

yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu temuan “teori”. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode Penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang akan di lakukan 

oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam menjelaskan metode 
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penelitian yang dipakainya seorang peneliti  harus menunjukkan halhal berikut: 

a. Jenis Penelitian (misalnya ’kualitatif’ dan atau ’kuantitatif’) 

b. Pendekatan (misalnya ‘sosiologis’ dan atau ‘filosofis’) 

Deskripsi metode penelitian hendaknya dapat menunjukkan operasi metodologis yang 

dilakukan oleh peneliti dalam menyusun skripsinya sesuai dengan permasalahan yang 

diangkatnya, dan bukan sekedar penjelasan definitif tentang jenis metode yang 

digunakan. 

B. Lokasi Penelitian 

Bagian ini berisi deskripsi lokasi tempat penelitian baik dari segi geografisnya, 

penduduknya, maupun keadaan social keagamaannya. 

C. Data dan Sumber Data 

Jenis data (misalnya ‘literer’ dan atau ‘lapangan’).  

Sumber data (misalnya ‘data primer’ dan ‘data sekunder’) 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data (misalnya wawancara, dokumentasi dan atau  

observasi) 

E. Teknik pengolahan data (misalnya deskriptif, komparatif, analisis dan atau 

interpretasi) 

 

BAB IV 

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bagian ini memuat antara lain: 

A. Paparan Data/Fakta,  

  Memuat uraian tentang data dan temuan penelitian, yang disajikan dengan 

topik yang sesuai dengan pertanyaan- pertanyaan penelitian. Paparan data tersebut 

diperoleh dari pengamatan mengenai apa yang terjadi dan atau hasil wawancara 

(apa yang dikatakan) serta deskripsi informasi lainnya (misalnya yang berasal dari 

dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran). Temuan penelitian disajikan 

dalam bentuk pola, kategori, sistem klasifikasi, tipologi, kecenderungan, dan motif 

yang muncul dari data. 

B. Analisis/Pembahasan;  

 Bagian ini berisi hasil penafsiran, pengintegrasian, dan modifikasi 

terhadap temuan-temuan penelitian ke dalam teori yang ada dalam rangka 

penyusunan teori baru dengan beberapa penjelasan implikasi-implikasi lain dari 

hasil penelitian serta jawaban atas masalah penelitian. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 Bagian ini memuat antara lain: 

A. Simpulan 
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  Merupakan ringkasan terhadap uraian dari jawaban rumusan masalah 

yang telah dinyatakan dalam bab pembahasan. Bagian ini bukan merupakan 

ringkasan dari uraian sebelumnya, melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap apa 

yang dipermasalahkan dalam penelitian 

 

B. Saran-saran 

  Bagian ini memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat diajukan 

kepada lembaga pemerintah atau swasta yang relevan dan terkait langsung dengan 

pemecahan masalah dalam penelitian. Selain itu juga memuat saran-saran terkait 

hal-hal yang bisa dijadikan penelitian lanjutan atau pengembangan dari temuan 

penelitian yang ada. 

 

2. Sistematika Penulisan Penelitian Pustaka 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

  a. Latar Belakang Masalah 

  b. Fokus Penelitian 

  c. Tujuan Penelitian 

  d. Kegunaan Penelitian 

  e. Definisi Operasional 

  f. Penelitian Terdahulu 

  g. Kerangka Teori (tentatif) 

  h. Metode Penelitian 

  i. Sistematika Pembahasan 

 

BAB II. DESKRIPSI UMUM TOKOH / KITAB / 

KONSEP. 

 

BAB III KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN 

(Diberi Judul yang 

 

BAB 

 

IV 

Relevan) 

ANALISIS-KRITIS ATAU PEMBAHASAN  

(Diberi Judul yang Relevan) 

BAB V PENUTUP 

  

 

a. Simpulan 

b. Saran-saran 
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a. Penjelasan Sistematika Penulisan Penelitian Pustaka 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih permasalahan 

tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Permasalahan itu 

muncul misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat, kesenjangan antara ideal dan 

realita, dan lain sejenis nya. Hal ini hendaknya diungkapkan dalam latar belakang 

masalah dengan berpedoman kepada beberapa pertanyaan berikut: 

1. Dimana letak arti penting masalah itu sehingga layak diteliti untuk sebuah 

penelitian ilmiah? 

2. Adakah relevansi dan kegunaannya bagi keilmuan jurusan atau program studi 

yang ditekuni selama ini? 

3. Apakah jawaban dari masalah tersebut akan menghasilkan se suatu yang 

baru? 

4. Sejauh mana batasbatas dan lingkup masalah tersebut? 

5. Apakah masalah itu jika diteliti tersedia cukup data dan infor masinya? 

6. Apakah peneliti tertarik dan mempunyai kemampuan serta fasi litas 

penunjangnya? 

B. Rumusan Masalah 

Bagian ini berisi permasalahan yang hendak dicari jawabannya melalui 

penelitian. Karakteristik berikut bisa dijadikan pedoman yang penting untuk mencari 

atau memilih masalah: 

1. Penting dan layak diteliti 

Suatu penelitian layak dilakukan jika memiliki makna atau penting secara 

akademis maupun sosial; jika tidak maka tidak perlu dilaksanakan. Hal ini tidak 

berarti bahwa hasil sebuah penelitian harus bisa diterapkan secara langsung, 

namun untuk menghindari jangan sampai sebuah topik tidak mempunyai 

kegunaan atau merupakan sesuatu yang tidak penting. 

2. Tersedianya data dan metode 

Permasalahan penelitian harus didukung oleh data yang dapat di peroleh dan alat 

pengumpul dan pengolah data yang memadai. Per masalahan yang menarik 

namun tidak bisa diteliti karena datanya idak bisa diperoleh dan metodenya tidak 

tersedia harus dihindari karena akan menghambat proses penelitian dan 

memungkinkan gagalnya penelitian atau penulisan sebuah skrips.  

3. Bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu  

Masalah waktu juga harus menjadi perhatian dan pertimbangan dalam 

menentukan sebuah permasalahan yang akan diteliti. Apakah waktu yang 

diperlukan dipandang cukup menurut batas maksimal yang telah ditentukan oleh 

fakultas/jurusan/program studi, ataukah akan melebihi? Jika dirasa cukup, maka 
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permasalahan tersebut dapat diangkat menjadi fokus penelitian. Namun jika 

memerlukan waktu terlalu lama sehingga melebihi ketentuan dari fakultas, maka 

sebaik nya diganti dengan permasalahan yang lain. 

4. Sesuai dengan kemampuan dan minat serta bidang kajian yang di tekuni 

Permasalahan yang diangkat harus sebanding dengan kemampuan dan minat 

mahasiswa yang akan menulis skripsi. Selain itu, per masalahan yang diangkat 

harus sesuai dengan bidang kajian yang ditekuni selama ini, dengan asumsi 

bahwa dalam bidang kajian itu lah seorang mahasiswa telah mendapat banyak 

bekal keilmuan sepanjang masa perkuliahannya 

 

5. Potensial bagi pengembangan lebih lanjut. 

Sebuah penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan yang berarti bagi 

agama, masyarakat dan keilmuannya. Oleh karena itu, mahasiswa harus memilih 

permasalahan yang berpotensi untuk di kembangkan, baik ditinjau dari segi 

agama, masyarakat maupun bidang keilmuan yang bersangkutan. Hal ini tidak 

berarti bahwa permasalahan yang diangkat harus sama sekali baru dan berbeda 

dengan penelitianpenelitian sebelumnya. Penelitianpenelitian se belumnya 

dapat dijadikan acuan dan bahan untuk dilihat dan dicari ruangruang kosong yang 

masih memungkinkan untuk dikem bangkan, dilanjutkan, diperjelas, dikritik atau 

bahkan dibantah dan dibatalkan. 

 

C. Tujuan Penelitian;  

Bagian ini menyebutkan secara spesifik sasaran yang hendak dicapai dari 

penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Bagian ini dipaparkan secara spesifik kontribusi keilmuan baru yang 

diharapkan dari penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis terkait 

dengan manfaat terhadap perkembangan keilmuan sedangkan secara praktis terkait 

dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 

E. Definisi Istilah 

Bagian ini mengemukakan definisi-definisi yang mengandung sejumlah 

indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru 

F. Tinjauan Pustaka 

Perlu ditekankan bahwa tinjauan pustaka bukanlah uraian tentang daftar 

pustaka yang digunakan atau akan digunakan, namun meru pakan paparan singkat 

tentang hasilhasil penelitian sebelumnya mengenai masalah yang sejenis, sehingga 

diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti. Pada 

langkah ini calon peneliti sesungguhnya sudah melakukan prapenelitian dengan 

melakukan survei secukupnya. 

G. Kerangka Teori (tentatif) 
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Pada bagian ini berisi identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan 

berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau kerangka konseptual yang 

dimanfaatkan peneliti sebagai pemandu fokus penelitian baik pustaka maupun 

lapangan. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori 

yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu temuan “teori”. 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang akan di lakukan 

oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam menjelaskan metode 

penelitian yang dipakainya seorang peneliti  harus menunjukkan halhal berikut: 

a. Jenis Penelitian (misalnya ’kualitatif’ dan atau ’kuantitatif’) 

b. Pendekatan (misalnya ‘sosiologis’ dan atau ‘filosofis’) 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika Pembahasan berisi uraian argumentatif tentang tata urutan 

pembahasan materi skripsi dalam babbab yang disusun se cara logis. Sistematika 

pembahasan bukan daftar isi yang dinarasi kan, namun merupakan uraian tentang 

logika pembagian bab dan argumentasi mengapa isuisu yang dicantumkan dalam 

babbab ter sebut perlu dibahas. 

 

BAB II 

DESKRIPSI UMUM TOKOH / KITAB / KONSEP 

Pada bagian ini memberikan gambaran umum yang berisi data-data pendukung 

bahasan yang akan diteliti. Bisa berupa biografi tokoh / deskripsi kitab/ gambaran 

umum konsep terkait penelitian yang dilakukan. 

 

BAB III 

KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN (Diberi judul yang relevan) 

Pada bagian ini berisi data-data pokok bahasan yang diteliti secara umum berupa ayat-

ayat al-Qur’an, data tafsir, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. 

BAB IV 

ANALISIS-KRITIS ATAU PEMBAHASAN (Diberi judul yang relevan) 

Bagian ini berisi hasil penafsiran, pengintegrasian, dan modifikasi terhadap temuan-

temuan penelitian ke dalam teori yang ada dalam rangka penyusunan teori baru dengan 

beberapa penjelasan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian serta jawaban atas 

masalah penelitian. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 Bagian ini memuat antara lain: 

1. Simpulan 
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  Merupakan ringkasan terhadap uraian dari jawaban rumusan masalah yang 

telah dinyatakan dalam bab pembahasan. Bagian ini bukan merupakan ringkasan dari 

uraian sebelumnya, melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang 

dipermasalahkan dalam penelitian 

2. Saran-saran 

  Bagian ini memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat diajukan kepada 

lembaga pemerintah atau swasta yang relevan dan terkait langsung dengan pemecahan 

masalah dalam penelitian. Selain itu juga memuat saran-saran terkait hal-hal yang bisa 

dijadikan penelitian lanjutan atau pengembangan dari temuan penelitian yang ada. 

 

e) Program Studi Sejarah Peradaban Islam 

 

A. BAGIAN ISI/HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

1. Bab Pendahuluan 

Pendahuluan mencakup penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan 

masalah yang dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Oleh karena itu, bagian pendahuluan 

dimaksudkan untuk mengantar pembaca memasuki uraian-uraian selanjutnya tentang 

masalah yang akan diangkat dalam karya tulis ilmiah, yang memuat subbab-subbab 

sebagai berikut: 

a. Latar Belakang 

Sebuah rencana penelitian berawal dari adanya keingintahuan atau permasalahan 

yang memerlukan penelitian untuk menjawabnya permasalahan dengan menguaikana 

data dan fakta yang melatar belakangi munculnya masalah pokok yang akan dikaji 

dalam skripsi. Uraian tersebut berisikan tinjauan historis, teoritis, dan faktual 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok pembahasan, baik 

berdasarkan hasil studi yg telah ada sebelumnya maupun berdasarkan pengmatan 

sendiri, sistematika dan logika uaraian menyerupai kerucut terbalik, yaitu diawali 

dengan paragraf yang mengulas data dan fakta –fakta yang bersifat umum, lalu 

menyempit dan mengerucut ke hal-hal yang bersifat lebih khusus. Latar belakang 

masalah juga harus mencerminkan realitas dan aktualitas objek penelitian, 

mendeskrifsikan alasan pemilihan masalah pokok tersebut.  

b. Rumusan Masalah 

Calon peneliti menetapkan dan merumuskan masalahmasalah yang akan 

ditelitinya dalam bentuk kalimat tanya, seperti apa, bagaimana dan mengapa. 

Berdasarkan rumusan masalah ini peneliti mulai melaksanakan aktifitas penelitiannya. 

Dalam masalah-masalah inilah peneliti melakukan analisis dan mengakhirinya dengan 

kesimpulan. Jika masalah sudah ditetapkan maka konsekuensinya penguraiannya harus 

dijabarkan dalam kerangka atau outline sebuah tulisan yang akan 

dipertanggungjawabkan dengan sejumlah data serta informasi yang valid dalam 

pelaksanaan penelitiannya. 

c. Tujuan dan Kegunaan 

- Tujuan Penelitian;  
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Bagian ini menyebutkan secara spesifik sasaran yang hendak dicapai dari 

penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. 

- Kegunaan Penelitian 

Bagian ini dipaparkan secara spesifik kontribusi keilmuan baru yang diharapkan 

dari penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis terkait dengan 

manfaat terhadap perkembangan keilmuan sedangkan secara praktis terkait dengan 

manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

d. Definisi Operasional 

Definisi Oprasiona penelitian merupakan dimensi penelitian yang menyediakan 

data bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana metode dalam mengukur atau 

menilai variabel. Definisi Oprasional diperlukan untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah 

– istilah tekhnik yang terkandung dalam judul. 

e. Tinjauan Pustaka 

Perlu ditekankan bahwa tinjauan pustaka bukanlah uraian tentang daftar pustaka 

yang digunakan atau akan digunakan, namun merupakan paparan singkat tentang 

hasilhasil penelitian sebelumnya mengenai masalah yang sejenis, sehingga 

diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti. 

Pada langkah ini calon peneliti sesungguhnya sudah melakukan prapenelitian 

dengan melakukan survei secukupnya. Halhal yang harus dicantumkan dalam 

tinjauan pustaka adalah: 

1. Deskripsi ringkas hasilhasil penelitian sebelumnya tentang masalah 

yang sejenis dengan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini bisa 

berupa buku, tulisan di jurnal ilmiah, skripsi, dan lain sejenisnya. 

Secara akademik, rasional dan jelas, calon peneliti harus mampu 

menunjukkan bahwa masalah yang diajukannya layak diteliti, 

walaupun sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum pernah 

diteliti orang lain. 

2. Jika sudah pernah diteliti, calon peneliti harus menunjukkan bahwa 

masalah itu belum terjawab seluruhnya, masih terdapat berbagai 

kekurangan, atau setidaktidaknya masih terbuka kemungkinan 

menggunakan pendekatan lain yang belum dilakukan. Jika apa yang 

dikemukakannya benar, maka penelitian bisa dilanjutkan. Tetapi 

jika ternyata tidak benar, maka rencana penelitian itu tidak boleh 

diteruskan, karena jika diteruskan, kemudian ditemukan adanya 

duplikasi dengan penelitian lain yang dilakukan sebelumnya, maka 

penelitian itu akan digugurkan 

f. Landasan Teori 

Bagian ini memuat gambaran tentang teori-teori yang mendasari atau 

menggerakan  sebuah  peristiwa atau  kejadian sejarah. Untuk penelitian budaya, 

teori disini berfungsi sebagai sesuatu yang mendasari lahirnya atau membentuk 

sebuah kebudayaan. Pada bab I ini  langsung diberi judul sub bab yaitu Landasan 

Teori. Pada Kajian Pustaka  dideskripsikan tentang variabel (objek) yang diteliti 
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dan atau konsep-konsep yang ada kaitannya dengan bagian hasil dan pembahasan 

penelitian. 

g. Metodologi Penelitian 

Metodologi merupakan cara yang ditempuh dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan. Metodologi meliputi aspek metode dan pendekatan. Metode pada 

dasarnya digunakan untuk memperoleh data sedangkan pendekatan pada dasarnya 

digunakan untuk menginterpretasi data. 

1. Jenis Penelitian 

Pada bagian ini, dijelaskan jenis penelitian yang dilakukan. Penentuan jenis 

penelitian dapat ditinjau dari berbagai aspek. Jika dilihat dari aspek disiplin ilmu 

maka dikenal penelitian sejarah, dan kebudayaan  Jika dilihat dari aspek metode 

maka akan dikenal penelitian deskriptif, eksploratif, dan historis. Jika dilihat dari 

aspek tempat memperoleh data maka akan dikenal penelitian lapangan (field 

research) dan penelitian pustaka (library research).  

2. Pendekatan Penelitian  

Pada bagian ini diuraikan pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan studi 

yang dimaksud adalah menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas 

objek penelitian. Perspektif yang digunakan harus memiliki relevansi akademik 

program studi mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai contoh, mahasiswa Program 

Studi Sejarah Peradaban Islam harus menggunakan pendekatan historis dan 

pendekatan budaya sebagai pendekatan induk 

3. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Bagian ini mencakup penjelasan tentang metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data (dalam penelitian sejarah disebut heuristik), seperti observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pada bagian ini juga dijelaskan klasifikasi dan 

pengolahan data dalam penelitian sejarah disebut kritik sumber.  

4. Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan 

jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada bagian ini dikemukakan teknik pengolahan dan analisis data yang 

digunakan.  Dalam penelitian kuantitatif, dilanjutkan dengan historiografi sebagai 

bentuk atau corak penulisan. 

h. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan berisi uraian argumentatif tentang tata urutan 

pembahasan materi skripsi dalam babbab yang disusun secara logis. Sistematika 

pembahasan bukan daftar isi yang dinarasikan, namun merupakan uraian tentang 

logika pembagian bab dan argumentasi mengapa isuisu yang dicantumkan dalam 

babbab tersebut perlu dibahas. 

 

2. Bab Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan dalam karya tulis ilmiah harus memuat hasil penafsiran dan analisis 

terhadap data yang telah dikumpulkan yang merupakan jawaban terperinci atas 

persoalan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan submasalahnya. 
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Bab-bab penguraian ini disusun secara sistematis dan logis. Dalam hal ini, uraian 

diawali dengan pembahasan yang bersifat umum tentang kajian-kajian teoretis yang 

telah ada dan dipandang relevan untuk dijadikan salah satu kerangka teori dalam 

penelitian karya tulis ilmiah. Ini kemudian disusul dengan pembahasan masalah secara 

lebih khusus yang memberikan deskripsi tentang objek penelitian dan analisis terhadap 

masalah. Dalam hal ini, bab-bab penguraian menggunakan pola pembahasan masalah 

pada setiap bab. (BAB II menjawab permasalahan tentang eksistensi obyek penelitian, 

BAB III menjawab permasalahan tentang proses-proses yang terjadi dalam obyek 

penelitian, dan Bab IV menjawab tentang hasil, implementasi, dampak, dan pengaruh 

dari proses peristiwa dalam obyek kajian). 

 

 

3. Bab Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta implikasi atau rekomendasi yang 

muncul berdasarkan penelitian itu. Kesimpulan merupakan kristalisasi, kulminasi, dan 

intisari dari bahasan-bahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang 

ditulis dengan kalimat-kalimat yang ringkas, padat, dan tegas. Lebih penting lagi, 

kesimpulan harus merupakan jawaban yang tegas terhadap pokok masalah yang 

dikemukakan pada bagian pendahuluan. Perlu diingat, kesimpulan bukan merupakan 

ringkasan dari uraian-uraian sebelumnya, melainkan hasil pemecahan terhadap 

permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ilmiah, yang dirumuskan menurut proses 

berpikir yang sistematis, logis, dan metodologis. Dalam bab penutup ini dimuat pula 

implikasi dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk saran-saran atau 

rekomendasi yang dipandang perlu, baik yang bersifat teoretis maupun praktis, 

berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Saran-saran sebaiknya realistis dan 

argumentatif, sehingga tidak tampak sekadar sebagai daftar usul yang tidak relevan 

dengan rangkaian penelitian. 

B. BAGIAN AKHIR 

1. Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka adalah daftar rujukan, baik berupa buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, 

arsip, majalah, surat kabar/koran, memo, laporan survei, data statistik, testimoni, catatan harian, 

terbitan khusus, sumber digital, makalah, informan, naskah undang-undang dan peraturan, situs 

internet, film, video, kaset, lukisan, fotografi, peta, dan lain-lain, yang benar-benar menjadi 

rujukan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Dengan kata lain, yang dimasukkan dalam daftar 

pustaka ini hanyalah rujukan yang dijadikan sebagai sumber bacaan dan kutipan, baik langsung 

maupun tidak, sebagaimana tercantum dalam karya tulis ilmiah. 

2. Lampiran-lampiran 

Bagian lampiran memuat lembaran data pelengkap yang dipandang secara kongkrit 

dapat mendukung validitas atau kesahihan suatu uraian, tetapi tidak perlu dimuat, dalam bagian 

utama karya tulis ilmiah. Lembaran dimaksud bisa berupa dokumen khusus, peta, gambar, foto, 

skema, naskah undang-undang dan peraturan, surat resmi atau pribadi, silsilah, dan sejenisnya. 

3. Riwayat Hidup Penulis 

Data riwayat hidup penyusun terdiri atas: nama penyusun, tempat dan tanggal lahir, asal 
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sekolah jenjang terakhir, nama orangtua, istri/anak (kalau ada), riwayat pendidikan, riwayat 

pekerjaan (kalau ada), jabatan/pangkat (kalau ada), penghargaan yang pernah diperoleh (jika 

ada), riwayat/pengalaman organisasi, dan daftar karya tulis (kalau ada). 

Contoh Outline Penulisan Penelitian Kualitatif Bidang Sejarah (Studi Kepustakaan) 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

D. Definisi Operasional 

E. Tinjauan Pustaka 

F. Landasan Teori 

G. Metode Penelitian  

H. Sistematika Penulisan 

 

BAB II MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN ISLAM YANG 

BERLANDASKAN AHLUSUNNAH WALJAMA’AH 

A. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah dan Perkembangannya     

B. Muhammadiyah dan Puritanisme 

C. Muhammadiyah dan Modernisme 

D. Muhammadiyah dan Pluralisme 

 

BAB III   PERKEMBANGAN WAHABI DI INDONESIA  

A. Sejarah Berdirinya Aliran Wahabi di Indonesia 

B. Bentuk Gerakan Dan Ajaran Aliran Wahabi 

C. Perkembangan Gerakan Aliran Wahabi di Indonesia 

 

BAB IV HUBUNGAN MUHAMMADIYAH DAN WAHABI 

A. Bentuk Gerakan dan Ajaran Muhammadiyah 

a. Bidang Keagamaan 

b. Bidang Pendidikan 

c. Bidang Sosial Kemasyarakatan 

B. Karakteritik Wahabi Terhadap Muhammadiyah 

a. Kembali ke Al-Qur’an dan Sunnah 

b. Fikih 

c. Tajdid 

 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Contoh Outline Penulisan Skripsi Penelitian Kualitatif Bidang Sejarah (Studi Lapangan) 

      BAB I PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang  

 B. Rumusan Masalah 

 C. Tujuan dan Kegunaan 

 D. Definisi Operasional 

 E. Tinjauan Pustaka 

 F.  Landasan Teori  

 G.  Metodologi Penelitian 

 H.  Sistematika Penulisan  

 

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN PAHANDUT  

 A. Kondisi Geografi dan Demografi 

 B. Kondisi Ekonomi 

 C. Kondisi Pendidikan 

                   D. Kondisi Agama dan Budaya  

 

BAB III SEJARAH KAMPUNG PAHANDUT KOTA PALANGKA 

                   RAYA  

 A. Asal-usul Kampung Pahandut 

 C. Sejarah masuknya Islam di Kampung Pahandut 

 D. Perkembangan dan Pengaruh Islam di Kampung Pahandut  

 

BAB IV KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT PENDATANG 

BANJAR 

 DI KECAMATAN PAHANDUT  

 A. Peranan Masyarakat Pendatang di Kampung Pahandut  

 B. Kontruksi Masyarakat di Kampung Pahandut 

  

BAB V PENUTUP 

 A. Kesimpulan 

 B.Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 
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Contoh Outline Penulisan Skripsi Kualitatif Bidang Kebudayaan (Studi Lapangan) 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang 

 B. Rumusan Masalah 

 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 D. Definisi Operasional 

 E. Tinjauan Pustaka 

 F.  Landasan Teori 

 G. Metodologi Penelitian  

 H. Sistematika Penulisan  

 

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

 A. Kondisi Geografis 

 B. Sejarah Wilayah   

 C. Kehidupan Sosial, Ekonomi, Agama, dan Budaya  

 

BAB III  ASAL-USUL UPACARA 

 A. Pengertian dan Konsep Upacara 

 B. Hubungan Agama dan Kebudayaan 

 C. Kebudayaan Islam 

 

BAB IV NILAI-NILAI ISLAM DALAM UPACARA ADAT NGAJU      

A. Latar Belakang Keberadaan Upacara Adat Ngaju  

 B. Prosesi Upacara Adat Ngaju  

 C. Nilai-Nilai Kebudayaan Islam dalam Upacara Adat Ngaju  

 D. Pengaruh Upacara Adat Ngaju Terhadap Masyarakat  

 

BAB V PENUTUP 

 A. Kesimpulan 

 B.Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 
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BAB IV  

TEKNIK PENULISAN 

A. Bahasa dan Tanda Baca 

1.   Bahasa 

Skripsi menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai dengan Pedoman Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan. 

2.   Tanda Baca 

Penulisan tanda baca mengikuti Pedoman Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 

Tanda titik (.), koma (,), titik dua (:), tanda seru (!), tanda tanya   (?),   dan   tanda   

persen   (%)   diketik   rapat   dengan   huruf   yang mendahuluinya. 

Contoh: 

a.  Belajar merupakan pengalaman sendiri. 

b.  ... seperti peningkatan kualitas, kuantitas, kebiasaan, dan pemahaman. c.  ... 

sebagai berikut: 

d.   ... dengan teori; kemudian ... 

e.    Hal itu belum sepenuhnya benar!  

f.     Benarkah hal itu pernah terjadi?  

g.    Jumlah dosen sekitar 30%. 

Tanda kutip (“...”) dan tanda kurung ( ) diketik rapat dengan huruf dari kata atau frasa 

yang diapit. 

Contoh: 

a.   Kelima kelompok tersebut “sepadan”. 

b.   Tes tersebut dianggap baku (standardized). 

Tanda hubung (-), tanda pisah (), dan garis miring (/) diketik rapat dengan huruf 

yang mendahului dan mengikutinya. 

Contoh: 

a.   Tidak berputar-putar. 

b.   Kejadiannya terjadi selama tahun 2010-2013. 

c.  Semua    teknik    analisis    yang    dipakai    di    sini kuantitatif    dan kualitatif 

perlu ditinjau. 

d.  Dia tidak/belum mengatakannya. 

 

Tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), tambah (+), kurang (-), kali 

(), dan bagi (:) diketik dengan spasi satu ketukan sebelum dan sesudahnya. 

Contoh: 

a.    = 0,01  

b.   > 0,05  

c.      < 0,05  

d.  a + b = c  

e.   a : b = d  

f.   a b = e 
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Akan  tetapi,  tanda  (:)  yang  dipakai  untuk  memisahkan  tahun  penerbitan dengan 

nomor halaman pada daftar pustaka dan kutipan diketik rapat dengan angka yang 

mendahuluinya. 

Contoh: 

Suroso (2010: 13) menyatakan ... 

Pemenggalan kata pada akhir baris (-) disesuaikan dengan suku katanya. 

Contoh: 

a. Masalah ini perlu diselesai-kan. 

b.   Tidak dilakukan pada pen-cetakan tersebut. 

 

B. Sistematika Penulisan 

1.   Jenis dan Ukuran Huruf 

Secara umum, naskah skripsi diketik dengan huruf Times New Roman 12 point. 

Sedangkan untuk teks tabel, teks bagan/gambar, nomor halaman dan kutipan langsung 

panjang (lebih dari 4 baris) menggunakan ukuran 10 atau 11 point. 

2.   Modus Huruf 

Penggunaan huruf normal, miring (italic), tebal (bold) diatur sebagai berikut: 

a.   Normal 

teks induk, abstrak, kata-kata kunci, tabel, gambar, dan lampiran.  

b.   Miring 

1)  kata non-Indonesia (bahasa asing dan bahasa daerah) 

2)  istilah yang belum lazim 

3)  bagian penting (untuk bagian penting tidak boleh digunakan normal- bold, 

tetapi boleh italic-bold) 

4)  judul buku, jurnal, majalah, dan surat kabar dalam teks utama dan daftar 

pustaka. 

c.   Tebal (bold) 

1)  Judul bab 

2)  Judul subbab (heading) 

3. Spasi 

Jarak pengetikan antar baris adalah 2 spasi. Khusus untuk judul bab, judul tabel 

dan gambar yang lebih dari satu baris, abstrak, kutipan langsung yang lebih dari empat 

baris dan daftar pustaka diketik 1 spasi. Jarak antara akhir judul  bab  dan  awal  teks  

adalah  4  spasi.  Jarak  antara  akhir  teks  dengan subjudul 4 spasi dan jarak antara 

subjudul dengan awal teks berikutnya 2 spasi. Jarak antara paragraf sama dengan 

jarak antar baris. 

4.  Batas-batas tepi (margin)  

Batas-batas tepi naskah skripsi adalah: 

Tepi atas         : 4 cm  

Tepi kiri          : 4 cm  

Tepi bawah    : 3 cm  

Tepi kanan     : 3 cm 
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5.  Alinea Baru 

Pengetikan alinea baru dimulai 1,27 cm dari tepi kiri bidang pengetikan. 

6.  Penomoran Halaman 

Mulai dari Bab I hingga akhir skripsi (termasuk lampiran) diberi nomor halaman urut 

dengan angka Arab dimulai dengan angka 1. Semua nomor halaman diketik di bagian 

bawah kanan dengan jarak 2 cm dari tepi bawah kertas. 

7.  Penomoran dan Penulisan Bab, Subbab dan Sub-subbab 

Contoh penomoran tersebut adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.   Tabel dan Gambar  

a.   Penyajian Tabel 

Penulisan tabel dengan ketentuan sebagai berikut. 

1)  Tulisan ”Tabel”, ”nomor tabel” dan ”nama tabel” ditempatkan di atas tabel yang 

dimaksud dan berada di tengah. 

2)  Nomor  tabel  ditulis  dengan  angka  arab,  berurutan  sesuai penomoran Bab 

(Contoh: Tabel di Bab I ditulis Tabel 1.1, dan seterusnya). 

3)  Nama tabel menggunakan huruf kecil kapitalisasi (setiap awal kata dimulai 

dengan huruf besar kecuali kata sandang, kata sambung, dan kata depan) dan 

tidak diakhiri dengan tanda titik. 

4)  Jika nama tabel lebih dari 1 baris, maka ditulis dengan jarak 1 spasi. 

5)  Tulisan dalam tabel ditulis dengan jarak 1 spasi, jenis huruf Times New 

Roman 10 atau 11 point. 

6)  Tabel hanya menggunakan garis datar (horisontal), tidak menggunakan garis 

tegak (vertikal). 

7)  Berilah jarak 2 spasi antara tabel dengan teks sebelum atau sesudahnya. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini membahas mengenai ....................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

A. Teori-teori yang Relevan 

1. Pemahaman Konseptual dan Prosedural  

a. Pemahaman Konseptual 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

b. Pemahaman Prosedural 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

2.    Bangun-bangun Segiempat 
............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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8)  Judul tabel beserta tabelnya harus ditempatkan pada halaman yang sama (jika 

memungkinkan). Contoh penyajian tabel: 

 
Tabel 12.   Hasil Tes Akhir Siswa Berdasarkan Taksonomi Bloom 

 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Jumlah nilai laki-laki (nL= 81) 760 259,9 95 17,5 34,5 20 
Rerata nilai laki-laki 9,38 3,21 1,17 0,22 0,43 0,25 

Jumlah nilai perempuan (nP = 

75) 

550 226,6 187,5 15 32,5 22 
Rerata nilai perempuan 7,33 3,02 2,5 0,2 0,43 0,29 

 

Keterangan: Tingkat C1 = Mengingat, C2 = Memahami, C3 = Mengaplikasikan, 
C4 = Menganalisis, C5 = Mengevaluasi dan C6 = Mengkreasi 

 
 

9.  Penyajian Gambar 

Gambar meliputi foto, grafik, diagram, peta, bagan, skema, dan sejenisnya. 

Penyajian gambar mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

a. Tulisan gambar, nomor gambar, dan nama gambar diletakkan di bawah gambar. 

b. Penulisan kata gambar, nomor gambar dan nama gambar diletakkan di tengah. 

c. Tulisan gambar dan nama gambar menggunakan huruf kecil kapitalisasi 

(setiap awal kata dimulai dengan huruf besar kecuali kata sandang, kata 

sambung, dan kata depan). 

d. Nomor gambar menggunakan angka Arab baik dalam teks maupun dalam 

lampiran. Nomor gambar dalam teks ditulis secara urut tanpa memperhatikan 

dalam bab mana gambar disajikan. Gambar dalam lampiran dimulai dengan 

nomor baru. 

e. Berilah jarak 2 spasi antara gambar dengan teks sebelum atau sesudahnya.  

f. Judul gambar beserta tabel atau gambarnya harus ditempatkan pada halaman 

yang sama (jika memungkinkan). 
 

10.  Cara Merujuk dan Menulis Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka dalam buku pedoman ini merujuk kepada sistem 

international yaitu APA (American Psychological Association) yang khusus oleh 

Prodi KPI dan BKI, sedangkan Chicago Manual of Style (footnote) digunakan oleh 

Prodi IQT dan SPI. Contoh cara merujuk dan menulis daftar pustaka: 
 
 

Rujukan untuk aplikasi, contoh: Maktabah Syamilah 

Lihat Maktabah Syamilah Versi 1, 2, dst, Tahun …. Entry kata: “Kata kunci” 

Contoh: 

 Lihat Maktabah Syamilah Versi 2 Tahun 2020 Entry kata: “الصالة” 
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11.    Penulisan Kutipan 

a.  Cara Menulis Kutipan Langsung 

1)  Kutipan pendek (kurang atau sama dengan 4 baris) 

Kutipan pendek ditulis di antara tanda kutip (“...”) sebagai bagian 

yang terpadu dalam teks utama, dan diikuti nama penulis, tahun dan nomor 

halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi 

satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Lihat contoh 

berikut. 

Nama penulis disebut dalam teks secara terpadu. 

Contoh: 

Dinyatakan oleh Septiyantono (2002:154), “Pelayanan prima sangat 

bergantung pada kemauan dan kemampuan (skill) staf perpustakaan”. 

 

Nama penulis disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor 

halaman. 

Contoh: 

Pelayanan prima harus didukung dengan fasilitas yang baik. Namun, 

“Pelayanan prima sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan (skill) 

staf perpustakaan” (Septiyantono, 1999:154). 

 

Jika ada tanda kutip dalam kutipan, digunakan tanda kutip tunggal („...‟). 

Contoh: 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “terdapat kecenderungan 

semakin  banyak  „campur  tangan‟  pimpinan  perusahaan  semakin 

rendah    tingkat    partisipasi    karyawan    di    daerah    perkotaan” 

(Soewignyo, 1991: 101). 

2)  Kutipan panjang (lebih dari empat baris) 

Kutipan panjang ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks 

yang mendahului, ditulis 1,27 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, 

dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga harus ditulis. 

Contoh: 

Inti dari belajar dan membaca adalah mengambil hal yang penting untuk  

selalu  diingat.  Berkenaan  dengan  kemampuan  mengingat, Soedarso 

(2001:74) menyatakan sebagai berikut: 

”Daya ingatan kita umumnya hanya mampu  mengingat  50% dari 

apa yang kita baca satu jam berselang dan dalam dua hari berikutnya 

tinggal 30%  saja.  Teknik-teknik  membaca seperti dalam  prabaca,  

SQ3R,  dan  teknik-teknik  yang  lain dimaksudkan untuk 

mengingatkan daya ingat terhadap apa yang dibaca”. 

Jika  dalam  kutipan  terdapat  paragraf  baru,  garis  barunya 

dimulai 1,27 cmdari tepi kiri garis teks kutipan. 

 

 



59 
 

 

3)  Kutipan yang Sebagian Dihilangkan 

Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang 

dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan tiga titik. Contoh: 

“Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendididkan di sekolah   ...   

diharapkan   sudah   melaksanakan   kurikulum   baru” (Manan, 1995: 278). 

Apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang 

diganti dengan empat titik. 

Contoh: 

“Gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi 

antara mata, tangan, atau bagian tubuh lain .... Yang termasuk gerak 

manipulatif antara lain adalah menangkap bola, menendang bola, dan 

menggambar” (Asim, 1995: 315). 

b.  Cara Menulis Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan  yang  disebut  secara  tak  langsung  atau  dikemukakan dengan 

bahasa penulis sendiri. Sumber kutipan tidak langsung ditulis dengan  

menyebutkan nama pengarang  dan tahun terbit, tanpa nomor halaman yang 

dikutip. 

Contoh: 

Kutipan langsung: 

Menurut Gorys Keraf dalam bukunya Argumentasi dan Narasi (1983:3), 

“Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk 

mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan 

akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau 

pembicara”. 

Kutipan tidak langsung: 

Argumentasi pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan 

pembaca agar yakin akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang 

dikatakan penulis (Keraf, 1983). 

 

C. Pencetakan dan Penjilidan 

1. Ukuran Kertas 

Naskah skripsi ditulis pada kertas A4 (21,5 cm  29,7 cm) berwarna putih dengan 

berat 80 gram. 

2.  Penjilidan 

Sampul luar menggunakan karton tebal dan dilapis plastik bening dengan warna 

kuning untuk seluruh Program Studi di FUAD. Pada punggung skripsi hendaknya dimuat 

nama penulis, nomor induk mahasiswa dan judul skripsi. 
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BAB V 

ARTIKEL ILMIAH 

Artikel ilmiah merupakan ringkasan atau sebagian dari tulisan tugas akhir (skripsi) 

mahasiswa. Artikel berisi ide dasar, proses penelitian, hasil penelitian, dan makna, 

pemanfaatan atau pengimplementasiannya. Dengan demikian, isi dan lingkup artikel pada  

dasarnya  sama  dengan  isi tulisan  tugas  akhir,  yang  disajikan  dalam bentuk artikel 

(bukan laporan penelitian/kajian).  

A. Sistematika Artikel Ilmiah 

Sebagai artikel ilmiah, artikel ditulis dalam bahasa ilmiah,  yang antara lain 

bercirikan objektif, sistematis, dan logis. Penulis artikel adalah mahasiswa, terkait dengan 

tugas akhirnya. Panjang artikel kurang lebih 15 halaman diketik satu spasi, pada kertas 

kwarto A4 dengan format dua kolom, margin kiri-atas 3 cm dan margin kanan-bawah 2 cm, 

font Times New Roman (TNR) 11 pt. Artikel menggunakan format sebagai berikut. 

A.  Judul Artikel Ilmiah 

B.  Nama dan Alamat Penulis 

C.  Abstrak dan Kata Kunci 

D.  Pendahuluan (Intruduction) 

E.  Metode Penelitian (Research Method) 

F.  Hasil Penelitian dan Pembahasan (Finding and Discussion) 

G.  Simpulan dan Saran (Conclusion and Recommendation) 

H.  Ucapan terima kasih (Acknowledgement)  

I.   Daftar Pustaka 

B. Komponen-Komponen Artikel Ilmiah 

1.  Judul Artikel Ilmiah 

Judul dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul artikel yang 

baik bersifat ringkas, informatif dan deskriptif, terdiri dari sejumlah kata yang 

seminimal mungkin, tepat menggambarkan isi tulisan yang mengandung konsep atau 

hubungan antar  konsep, tepat  dalam memilih dan menentukan urutan kata. Judul 

disusun tidak terlalu spesifik. Penggunaan singkatan atau formula kimia sebaiknya 

dihindari.  Judul  ditulis  dengan  huruf  besar  (kapital),  istilah  bahasa  asing  ditulis 

dengan huruf miring (italic). Judul dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf TNR-

11 bold, maksimal 14 kata, rata tengah. Untuk judul versi bahasa Inggris ditulis dengan 

huruf TNR-11 bold, rata tengah. 

2.  Nama dan Alamat Penulis 

Nama diri penulis ditulis tanpa mencantumkan gelar dan penulisan nama dari satu   

artikel   ke   artikel   lainnya   harus   tetap/konsisten,   hal   ini   penting   untuk 

pengindeksan nama pengarang. Keterangan tentang program yang ditempuh, alamat 

penulis dan/atau e-mail yang dicantumkan harus jelas. Nama penulis diikuti lembaga 

afiliasi atau instansi, ditulis dengan huruf kecil (lowercase) TNR-11 disertai alamat 

korespondensi (khususnya email). 
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3.  Abstrak dan Kata Kunci (Abstract and Keywords) 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak merupakan 

sari tulisan yang meliputi latar belakang penelitian secara ringkas, tujuan, teori, bahan 

dan metode yang digunakan, hasil temuan serta simpulan. Rincian perlakuan tidak perlu 

dicantumkan, kecuali jika memang merupakan tujuan utama penelitian. Abstrak bersifat 

konsisten dengan isi artikel dan self explanatory, artinya mengandung alasan mengapa 

penelitian dilakukan (rasionalisasi & justifikasi), dan tidak merujuk kepada grafik, tabel 

atau acuan pustaka. Abstrak ditulis dalam jarak 1 spasi TNR-11. dengan jumlah kata 

tidak lebih dari 250 kata yang dilengkapi dengan 3 – 5 kata kunci, yaitu istilah-istilah 

yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang dibahas dalam artikel yang dapat 

digunakan untuk mengindeks kandungan isi artikel. Kata kunci dipilih  yang  dapat  

berfungsi  sebagai  alat  penelusur  yang  mampu  mencerminkan konsep  yang 

terkandung dalam naskah. Urutan kata kunci berdasarkan abjad dan pembatas antar 

kata kunci berupa titik koma (;). 

4.  Pendahuluan (Introduction) 

Isi pendahuluan dikemukakan suatu permasalahan/konsep/hasil penelitian 

sebelumnya secara jelas dan ringkas sebagai dasar dilakukannya penelitian yang akan 

ditulis sebagai artikel ilmiah. Pustaka yang dirujuk hanya yang benar-benar penting 

dan relevan dengan permasalahan untuk  men”justifikasi” dilakukannya penelitian, 

atau untuk mendasari hipotesis. Pendahuluan juga harus menjelaskan mengapa topik 

penelitian dipilih dan dianggap penting, dan diakhiri dengan menyatakan tujuan 

penelitian tersebut. 

5.  Metode Penelitian (Research Methods) 

Alur  pelaksanaan  penelitian  harus  ditulis  dengan  rinci  dan  jelas  sehingga 

peneliti lain dapat melakukan penelitian yang sama (repeatable and reproduceable). 

Spesifikasi bahan-bahan harus rinci agar orang lain mendapat informasi tentang cara 

memperoleh bahan tersebut. Jika metode yang digunakan telah diketahui sebelumnya, 

maka acuan pustakanya harus dicantumkan. Jika penelitian terdiri dari beberapa 

eksperimen, maka metode untuk masing-masing eksperimen harus dijelaskan. 

6.  Hasil Penelitian dan Pembahasan (Results and Discussion) 

Hasil penelitian  dalam  bentuk  data merupakan  bagian  yang  disajikan  untuk 

menginformasikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Ilustrasi hasil 

penelitian dapat menggunakan grafik/tabel/gambar. Tabel dan grafik harus dapat 

dipahami dan diberi keterangan secukupnya. Hasil yang dikemukakan hanyalah temuan 

yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian. Temuan di luar dugaan yang tidak 

sesuai dengan tujuan penelitian harus mendapat tempat untuk dibahas. Jika artikel 

melaporkan lebih dari satu eksperimen, maka tujuan setiap penelitian harus dinyatakan 

secara tegas dalam teks, dan hasilnya harus dikaitkan satu sama lain. 

Dalam Pembahasan dikemukakan keterkaitan antar hasil penelitian dengan teori, 

perbandingan hasil penelitian dengan hasil penelitian lain yang sudah dipublikasikan. 

Pembahasan   menjelaskan   pula   implikasi   temuan   yang   diperoleh   bagi   ilmu 

pengetahuan dan pemanfaatannya. 
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7.   Simpulan dan Saran (Conclusion and Recommendation) 

Simpulan merupakan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan.  Saran hendaknya didasari oleh hasil temuan penelit ian,  berimplikasi 

praktis, pengembangan teori baru (khusus untuk program doktor), dan atau penelit ian 

lanjutan. 

8.  Ucapan Terimakasih (Acknowledgement) 

Ucapan terima kasih dibuat secara ringkas sebagai ungkapan rasa terima kasih 

penulis kepada tim promotor/tim pembimbing, dan pihak–pihak yang telah membantu 

dalam penelitian. 

9.  Daftar Pustaka (References) 

Bahan rujukan (referensi) yang dimasukkan dalam daftar pustaka hanya yang 

benar-benar disebutkan dalam naskah artikel. Penulisan daftar rujukan secara lengkap 

dilakukan pada halaman baru. Agar penulisan daftar pustaka lengkap, maka daftar dibuat 

sebagai tahap penulisan paling akhir. Naskah dibaca dari awal sampai akhir, lalu 

ditulis dalam daftar semua referensi yang ada dalam naskah dan daftar tersebut 

digunakan untuk menyusun daftar pustaka. Gaya  penulisan  pada  setiap  jumal tidak  

sama  (disebut:  Gaya  Selingkung), sehingga harus dipelajari dengan seksama 

bagaimana gaya/style dari jumal yang akan dikirimi naskah artikel (baca: petunjuk bagi 

calon penulis). Konteks rujukan yang dicantumkan  hanya  yang  benar-benar  ada  

kaitannya  dengan  isi penelitian.  Perlu diminimalkan pencantuman referensi dari 

skripsi, abstrak, in press. 

Bahan rujukan berbahasa asing ditulis sesuai dengan aslinya. Penggunaan et al, 

dalam bahan rujukan hanya digunakan jika jumlah penulis terdiri lebih dari 6 orang. 

Penulisan  daftar  pustaka  masing-masing  bidang  ilmu  mengikuti  pedoman  yang 

dikeluarkan oleh organisasi intemasional yang menerbitkan publikasi berkala (lihat 

lampiran). Dalam sistem penulisan nama dipergunakan sistem penulisan nama penulis 

secara intemasional (yaitu, nama keluarga sebagai entry). Apabila nama keluarga penulis 

tidak jelas, maka dituliskan nama penulis secara lengkap. 

Daftar Pustaka ditulis dengan meratifikasi APA Edisi IV. Ditulis dalam spasi 

tunggal atau at least 12pt, antar daftar pustaka diberi jarak satu spasi. Sebagian contoh 

cara penulisan referensi/acuan di dalam Daftar Pustaka, diberikan berikut. 

a.   Contoh jika berasal dari buku teks: 

Hassard, Jack. (2005). The art of teaching science : inquiry and innovation in Middle 

School and High School. New York: Oxford University Press. 

b.  Dari buku teks yang dirangkum oleh editor: 

Effendi, Sofian. (1982). Unsur-unsur Penelitian Ilmiah. Dalam Masri Singarimbun 

(Ed.). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. 

c.   Dari buku terjemahan 

Young, Hugh. (2004). Fisika Universitas Jilid 2. (Terjemahan Pantur Silaban). 

Jakarta: Erlangga. 

d.  Dari skripsi/tesis/desertasi 
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Muliyardi. (2008). Pengembangan Model Pembelajaran Matematika dengan 

Menggunakan Komik di Kelas 1 SD. Disertasi Doktor, tidak dipublikasikan, 

Universitas Negeri Surabaya. 

e.   Dari jurnal: 

Ozgelen, Sinan. (2012). Students‟ Science Process Skills within a Cognitive Domain 

Framework. Eurasia Journal of Mathematics, Science, and echnology Education, 

12 (4), 283-292. 

 

f.   Dari kumpulan abstrak penelitian atau proceeding: 

Hartanto, Theo. (2014). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika  Berbasis 

Kombinasi Model Pembelajaran  Langsung  dan  Model Pembelajaran Kooperatif 

yang Diimplementasikan Melalui Kegiatan Eksperimen pada Materi Kalor Untuk 

Melatih Keterampilan Proses Sains Siswa. Prosiding Simposium Fisika Nasional 

2014 (SFN XXVII) yang diselenggarakan oleh FMIPA  Universitas   Udayana   

tanggal  17   Oktober  2014.   Denpasar: Universitas Udayana. 

g.   Dari internet 

Wieman, Carl. (2015). Why Not Try a Scientific Approach to Science Education? 

Diakses tanggal 28 Februari 2015 dari http://www.changemag.org. 

 

C. Mekanisme Penyusunan Artikel Ilmiah 

Mekanisme/prosedur penyusunan artikel adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa menyusun artikel, sesuai ketentuan, di bawah arahan pembimbing. 

2. Mahasiswa meminta persetujuan (tanda tangan) dosen pembimbing atas print- out 

artikel yang telah selesai disusun. 

3. Mahasiswa menyerahkan print-out artikel yang telah disetujui oleh pembimbing ke 

Prodi bersama dengan soft copy-nya. 

4. Mahasiswa meminta tanda terima penyerahan artikel kepada Kaprodi. 

5. Mahasiswa wajib mencantumkan nama pembimbing sebagai penulis kedua dan 

ketiga. 

6. Artikel boleh dimasukkan pada jurnal yang dikelola di lingkungan FUAD atau jurnal 

di luar FUAD. 

7. Jika artikel telah dimasukkan pada Jurnal di luar FUAD, artikel dan copy Surat Bukti 

Penerimaan wajib diserahkan kepada prodi.

http://www.changemag.org/
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BAB VI 

ETIKA PENELITIAN 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan etik sebagai kumpulan asas atau 

nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut 

suatu golongan atau masyarakat. Kode diartikan sebagai kumpulan peraturan atau 

prinsip yang bersistem. Ini berarti kode etik merupakan kumpulan prinsip yang 

berkenaan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. 

Perguruan  tinggi  sebagai  salah  satu  lembaga  akademik  juga  memiliki  kode  etik 

tertentu dalam melakukan penelitan dan menulis karya ilmiah/skripsi. 

 

A. Kode Etik Penelitian Ilmiah 

Beberapa pelanggaran terhadap etika penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. 

1. Peneliti  mengacu  atau  mengutip  istilah,  kata-kata  atau  kalimat,  data  atau 

informasi dari sumber, baik secara utuh maupun acak tanpa menyebutkan sumber 

dalam kutipan. 

2. Peneliti menggunakan sumber, gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa 

menyebutkan sumber dalam kutipan. 

3. Peneliti mengubah/memalsukan data hasil penelitian sebenarnya yang ditemukan 

di lapangan. 

4.    Peneliti berbohong dalam menggunakan metodologi penelitian yang digunakan. 

Sebagai  contoh,  peneliti  berbohong  dalam  hal  penentuan  sampel  atau  dalam 

penentuan randomisasi subjek dalam penelitian eksperimen. 

5. Peneliti membuat data sendiri yang tidak sesuai dengan data penelitian sebenarnya. 

6.    Peneliti mengklaim penelitian orang lain sebagai penelitiannya sendiri. 

Peneliti seharusnya menyadari status dan perannya sebagai ilmuwan di 

masyarakat  dan norma-norma ilmiah yang  harus dipatuhinya. Beberapa kode etik 

yang seharusnya diperhatikan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1.    Peneliti tidak membuat kerugian pada responden/subjek penelitian. 

2. Peneliti dalam melakukan penelitian maupun menulis karya ilmiah perlu 

memperhatikan akibat negatif terhadap subjek/responden penelitian 

3. Peneliti harus mendapat persetujuan dari responden/subjek penelitian dalam 

pengumpulan data. 

4. Peneliti menjaga kerahasiaan responden/subjek penelitian dengan cara menulis 

subjek/responden dengan singkatan/kode tertentu yang dijamin kerahasiaannya. 

 

B. Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah 

Kode  etik  yang  harus ditaati oleh  mahasiswa dalam menulis karya  ilmiah 

secara terperinci ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Berikut 

kode etik yang berkaitan dengan penulisan karya dan karya ilmiah mahasiswa. 
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   BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 

1 

 

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1 Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh 

atau mencoba memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip 

sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya 

ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

1. Plagiator  adalah  orang  perseorangan  atau  kelompok  orang  pelaku  plagiat, 

masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas 

nama suatu badan. 

2. Pencegahan  plagiat  adalah  tindakan  preventif  yang  dilakukan  oleh  Pimpinan 

Perguruan Tinggi yang bertujan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan 

tingginya. 

3. Penanggulan  plagiat  adalah  tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh  Pimpinan 

Perguruan Tinggi dengan  menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan 

perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik 

perguruan tinggi yang bersangkutan. 

4. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau 

pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi dan 

seni. 

5. Karya  ilmiah  adalah  hasil  karya  akademik  mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis 

baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan atau dipresentasikan. 

6. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, 

kelompok atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, 

dipresentasikan maupun dibuat dalam bentuk tertulis. 

7. Pimpinan perguruan tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat 

di bawahnya yang diangkat atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau 

ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pemimpin   perguruan   tinggi   adalah   pejabat   yang   memimpin   pengelolaan 

pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk 

sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/akademi. 
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BAB II 

LINGKUP DAN PERILAKU 

 

Pasal 

2 

 

1.    Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada: 

a. mengacu atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data atau informasi 

dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan atau 

tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

b. mengacu atau mengutip secara acak istilah, kata-kata atau kalimat, data atau 

informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan 

kutipan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori 

tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

d. merumuskan dengan kata-kata atau kalimat  sendiri dari sumber kata-

kata atau  kalimat,  gagasan,  pendapat,  pandangan atau teori tanpa  

menyatakan sumber secara memadai; 

e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan 

oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara 

memadai. 

2. Sumber  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas  perseorangan  atau 

kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau 

untuk dan atas nama suatu badan atau anonim penghasil satu atau lebih karya 

atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan atau dimuat dalam 

bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik. 

3.    Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa: 

a.    komposisi musik; 

b.    perangkat lunak komputer; 

c.    fotografi; 

d.    lukisan; 

e.    sketsa; 

f.     patung; atau 

g. hasil karya atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf 

b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f. 

4.    Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa: 

a.    buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi; 

b.    artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah atau surat kabar; 

c.    kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu; 

d.    isi laman elektronik; atau 

e. hasil karya atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf 

c dan huruf d. 
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5.    Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa: 

a.    presentasi di depan khalayak umum atau terbatas; 

b.    presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; 

atau 

c.    bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b. 

6. Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa 

cetakan atau elektronik; 

7. Pernyataan   sumber   memadai   apabila   dilakukan   sesuai   dengan   tata   cara 

pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung bidang ilmu, teknologi dan 

seni. 

 

 

BAB III 

PENCEGAHAN 

 

Pasal 

3 

 

1. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi 

harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa: 

a.    karya ilmiah tersebut bebas plagiat; 

b. apabila  di kemudian  hari terbukti terdapat  plagiat   dalam karya  

ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Contoh pernyataan ini dapat dilihat pada Lampiran 3. 

2. Pimpinan perguruan tinggi wajib  mengunggah secara elektronik  semua karya 

ilmiah mahasiswa yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 melalui Repository kampus (Perpustakaan IAIN Palangka Raya) sebagai 

titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa. 

 

 

BAB IV 

PENANGGULANGAN 

 

Pasal 

4 

 

1. Naskah skripsi terlebih dahulu di masukkan dalam aplikasi Plagiasi atau Similarity 

Checker yang dilakukan oleh pengelola Program Studi. Angka toleransi adalah 

25%, yang dibuktikan dengan lembar hasil pemeriksaan Similarity Checker. Lebih 

dari 25%, maka tulisan akan dikembalikan dan diperbaiki. 

2. Dalam  hal  diduga  telah  terjadi  plagiat  oleh  mahasiswa,  ketua  jurusan/ketua 

program studi membuat  perbandingan antara karya  ilmiah  mahasiswa dengan 
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karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh 

mahasiswa. 

3. Ketua program  studi  meminta  seorang  dosen  sejawat  sebidang untuk  

memberikan  kesaksian  secara  tertulis  tentang  kebenaran  plagiat  yang diduga 

telah dilakukan oleh mahasiswa. 

4. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan 

pembelaan di hadapan ketua jurusan/ketua program studi. 

5. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, 

maka ketua program studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai 

plagiator. 

6. Apabila  salah  satu  dari  persandingan  atau  kesaksian,  ternyata  tidak  dapat 

membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada 

mahasiswa yang diduga melakukan plagiat. 

 

 

BAB V 

SANKSI 

 

Pasal 

5 

 

1. Sanksi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 4 ayat 4 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan 

yang paling berat, terdiri atas: 

a.    teguran; 

b.    peringatan tertulis; 

c.    penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; 

d.    pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa; 

e.    pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; 

f.     pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; 

g.    pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. 

 

Pasal 

6 

1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf 

c dijatuhkan  sesuai  dengan  proporsi  plagiat  hasil  telaah  dan  apabila  

dilakukan secara tidak sengaja; 

2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d, huruf e dan huruf 

f dijatuhkan  sesuai  dengan  proporsi plagiat  hasil  telaah  dan  apabila  dilakukan 

secara sengaja atau berulang; 
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3. Penjatuhan sanksi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 tidak 

menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VI 

PEMULIHAN NAMA BAIK 

 

Pasal 

7 

 

Dalam hal mahasiswa tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi 

melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Lampiran 1: Contoh Halaman Sampul Skripsi 
 

 
KONSELING DARING DENGAN TERAPI ZIKIR UNTUK MENGURANGI 

KECEMASAN MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI DI IAIN 

PALANGKA RAYA  

 

3 Spasi 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh  

Gelar Sarjana Sosial 

 

3 Spasi 

 

 
 

3 Spasi 

 

 Oleh: 

AHMAD SYAIFULLAH  

NIM. 1603120013 

 

 

7 Spasi 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM 

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH 

JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  

PALANGKA RAYA TAHUN 2020 M/ 1441 H 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Judul Skripsi 
 
 

KONSELING DARING DENGAN TERAPI ZIKIR UNTUK MENGURANGI 

KECEMASAN MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI DI IAIN 

PALANGKA RAYA  

 

3 Spasi 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh  

Gelar Sarjana Sosial 

 

3 Spasi 

 

 
 

3 Spasi 

 

 Oleh: 

AHMAD SYAIFULLAH  

NIM. 1603120013 

 

 

7 Spasi 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM 
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Lampiran 3 : Contoh Pernyataan Keaslian Tulisan 
 
 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
 

NIM 
 

Jurusan/Program 

Studi 
 

Fakultas 

:    
 
:    
 
:                                                 /   
 
 
:    

 
 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul ... (sebutkan) 

yang saya  tulis  ini  benar-benar  tulisan  saya,  dan  bukan  merupakan  plagiasi  

baik sebagian atau seluruhnya. 

 
Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini 

hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi 

atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 
 
 

Palangka Raya, ................................. 

Yang membuat pernyataan 
 
 

(materai Rp. 10000,-)  
 
 

Tanda tangan 

(Nama Terang) 
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Lampiran 4 : Contoh Lembar Persetujuan Skripsi 
 
 

PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

JUDUL

 :……………………………………………………………

…………… 

NAMA : 

……………………………………………………………………….. 

NIM : …………………………. 

JENJANG : …………………………. 

PROGRAM STUDI : ……………………………………………… 

JURUSAN : ……………………………………………… 

FAKULTAS : ……………………………………………… 

 

                     Palangka Raya, ……………………. 

 

Menyetujui, 

 

Pembimbing I,        Pembimbing II, 

 

 

 

 

 

 ……………………………………..         

………………………………….. 

NIP             NIP 

 

 

Mengetahui: 

 

Wakil Dekan I                   Ketua Program Studi 

            Bimbingan Konseling Islam 

 

 

 

 

 

   ………………………………………                

……………………………………. 

   NIP              NIP 
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Lampiran 5 : Contoh Nota Dinas Mohon Diuji Skripsi 

 
NOTA DINAS 

 

Hal : Mohon Diuji Skripsi   Palangka Raya, …………………. 

  Saudara. Ahmad Syaifullah 

       Kepada 

       Yth. Ketua Program Studi 

       Bimbingan Konseling Islam 

       FUAD IAIN Palangka Raya 

       Di - 

     Palangka Raya  

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.  

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami 

berpendapat bahwa skripsi saudara: 

Nama : AHMAD SYAIFULLAH 

NIM : 1603120013 

Judul Skripsi : KONSELING DARING DENGAN TERAPI ZIKIR 

UNTUK MENGURANGI KECEMASAN MAHASISWA DALAM 

MENYELESAIKAN SKRIPSI DI IAIN PALANGKA RAYA 

Sudah dapat diujikan pada sidang ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana 

Sosial (S.Sos). Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

 

Pembimbing I,       Pembimbing II, 

 

 

 

     ………………………………             

………………………………... 

     NIP       NIP 
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Lampiran 6 : Contoh Lembar Pengesahan Skripsi 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

 Skripsi dengan judul “KONSELING DARING DENGAN TERAPI ZIKIR 

UNTUK MENGURANGI KECEMASAN MAHASISWA DALAM 

MENYELESAIKAN SKRIPSI DI IAIN PALANGKA RAYA” yang ditulis oleh 

Ahmad Syaifullah NIM. 1603120013 telah diujikan pada sidang ujian skripsi 

(munaqasyah) yang diselenggarakan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya, Pada: 

 

Hari  : Kamis 

Tanggal  : 23 Juli 2020 M / 02 Zulhijah 1441 H 

 

  Palangka Raya, 23 Juli 2020   

Tim Penguji: 

1. Desi Erawati, M.Ag   (………………………………) 

Ketua Sidang / Penguji 

2. H. Fimeir Liadi, M.Pd   (………………………………) 

Anggota / Penguji I 

3. Dr. Taufik Warman M, Lc., M. Th.I (………………………………) 

Anggota / Penguji II  

4. Arini Safitri, M.Psi, Psi   (………………………………) 

Sekretaris /Penguji 

 

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) 

IAIN Palangka Raya 

 

 

 

Dr. Desi Erawati, M.Ag 

NIP. 197712132003122003 
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Lampiran 7a: Contoh Abstrak dalam Bahasa Indonesia 
 
 

ABSTRAK 
 
 
 

Aquarista,  Metta.  2015.  Pengaruh  Permainan  Cooking  Academy  2  Terhadap 
Capaian  Siswa  dalam  Menulis  Teks  Prosedur  di  Kelas  X  SMAN  2 
Pangkalan Bun Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi 
…………………….. 
Pembimbing: (I) ……………….., (II) ……………………….. 

 
Kata Kunci: Permainan Cooking Academy 2, Capaian Menulis, Teks Prosedur 

 
Menulis  adalah salah  satu  dari empat  keterampilan  bahasa Inggris  yang 

harus dikuasai oleh siswa di SMA. Namun, banyak siswa menghadapi kesulitan 
dalam menulis terutama teks prosedur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh permainan Cooking Academy 2 terhadap capaian siswa dalam menulis 

teks prosedur. 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimental  dengan  desain  ‘One 

Group Pre-Test and Post-Test Design’. Sampel diambil dengan teknik Cluster 

Random Sampling sehingga siswa kelas X-D SMAN 2 Pangkalan Bun ditetapkan 

sebagai sampel dalam penelitian ini. Tes dalam bentuk menulis teks prosedur 

digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Penulis 

juga membagikan kuesioner untuk mengetahui ada tidaknya perbaikan dalam 

motivasi dan minat. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan statistik 

nonparametrik dari Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test (Program SPSS 

Versi 16)  karena data tidak  terdistribusi  normal.  Penulis akhirnya  mengambil 

kesimpulan berdasarkan hasil statistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan nilai p dengan 

menggunakan  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed-Rank  Test  adalah  0,000.  Jika 

0,000 <0,05, maka hipotesis nol ditolak. Dengan kata lain, hipotesis alternatif 
diterima.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang 
signifikan  dari permainan  Cooking  Academy  2  terhadap  capaian  siswa  dalam 
menulis teks prosedur yang diperoleh siswa kelas X SMAN 2 Pangkalan Bun 

pada Tahun Ajaran 2014/2015. Hal itu juga dibuktikan dengan respon positif dari 

kuesioner terhadap permainan Cooking Academy 2. Oleh karena itu, permainan ini 

dipandang  berhasil  dalam  meningkatkan  capaian  dan  motivasi  siswa  pada 

pelajaran bahasa Inggris dalam menulis teks prosedur. 
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Lampiran 7b: Contoh Abstrak dalam Bahasa Inggris 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Aquarista, Metta. 2015. The Effect of Cooking Academy 2 Game to Students’ 
Achievement  in  Writing  Procedure  Text  at  Tenth  Grade  of  SMAN  2 
Pangkalan Bun in Academic Year 2014/2015. Thesis. English Education 
Study  Program,   Language  and  Art   Education  Department,   Teacher 
Training and Education Faculty, University of Palangka Raya. Advisors: 

(I) Akhmad Fauzan, M.Pd., (II) Iwan Fauzi, MA. 

 
Keywords: Cooking Academy 2 Game, Writing Achievement, Procedure Text 

 
Writing is one of four English skills that must be mastered by students in 

senior  high  school.  However,  a  lot  of  students  face  difficulties  in  writing 
especially procedure text. This study was conducted to  find out the  effect  of 

Cooking Academy 2 Game to students’ achievement in writing procedure text. 

The method of this research was experimental research and the design was 
‘One Group Pre-Test and Post-Test Design’. The sample was taken by Cluster 
Random Sampling technique and it was X-D class of SMAN 2 Pangkalan Bun in 
academic year 2014/2015. Test in form of writing procedure text was used as the 
instrument to collect the data needed. The writer also distributed questionnaire to 
find out whether or not there was improvement in motivation and interest. Then, 
the data were analyzed by using nonparametric statistic of Wilcoxon Matched 
Pairs Signed-Rank Test (computerized program named SPSS Version 16) because 
the  data  was  not  normally  distributed.  The  writer  took  conclusion  based  on 
statistical result. 

The  result  showed  that  the  calculation  of  p  value  by using  Wilcoxon 

Matched Pairs Signed-Rank Test was .000. Since .000 < .05, null hypothesis was 

rejected. In other words, the alternative hypothesis was accepted. Thus it can be 

concluded  that  there  was  significant  effect  of Cooking  Academy  2  Game  to 

students’ achievement in writing procedure text gained by the tenth grade students 

of SMAN 2 Pangkalan Bun in academic year 2014/2015. It was also proven by 

the positive responses from questionnaire towards Cooking Academy 2 Game. 

Therefore, this game succeeded in improving students’ English achievement and 

motivation in writing procedure text. 
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Lampiran 8: Contoh Daftar Isi 
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Lampiran 9: Contoh Daftar Tabel 

 

DAFTAR TABEL 
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Lampiran 10: Contoh Daftar Gambar 
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Lampiran 11 : Contoh Daftar Lampiran 
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Lampiran 12: Contoh Daftar Pustaka 

 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
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Lampiran 13: Format Kartu Konsultasi Pembimbingan 

 
 
 

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI 
 
 

1. Nama Mahasiswa           

: 

..................................................................................

....... 2. NIM                               

: 

..................................................................................

....... 3. Program Studi                

: 

..................................................................................

....... 4. Pembimbing I                

: 

..................................................................................

....... 
5. Pembimbing II               

: 

..................................................................................

....... 6. Judul Skripsi                  

: 

..................................................................................

.......   ..................................................................................

.......   ..................................................................................

.......   ..................................................................................

.......  
 

 
No. 

 
Hari/Tanggal 

 
Materi Konsultasi 

 
Saran 

Pembimbing 

Ttd. 

Pembimbing 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

Catatan : 
 

1) Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi 
2) Kartu ini harus dibawa pada waktu ujian skripsi, jika diperlukan sebagai bukt i 

pembimbingan 
3) Frekuensi konsultasi minimal 7 kali pertemuan masing-masing dosen 

pembimbing. 
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Lampiran 14: Format Usulan Judul dan Pembimbing Proposal/Skripsi 
Mahasiswa 
 

USULAN JUDUL PROPOSAL/SKRIPSI 
MAHASISWA PROGRAM STUDI 

............................. 

FAKULTAS……………………….. 

  
     

    Nama : 

    NIM  : 

    Judul : …………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………… 

Pembimbing yang diusulkan: 
 
  1.   ................................................................................. 
 
  2.   ................................................................................. 

 

      

  Palangka Raya, 

................................. 

 

Catatan Ketua Prodi :                                                   Ketua Program Studi 
 

...................................................                                   ........................................................., 
 

................................................... 
 

................................................... 
 

...................................................                                   .......................................................... 

         NIP. .................................................. 
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Lampiran 15: Rekomendasi Keberlanjutan Penyelesaian 
 

REKOMENDASI KEBERLANJUTAN PENYELESAIAN SKRIPSI 
 

Nama  : 

NIM   : 

Jurusan   : 

Program Studi : 

Judul  : ……………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………….. 

Dosen Pembimbing : 
1.   .......................................................................... 
2.   .......................................................................... 

 

Alasan keterlambatan penyelesaian skripsi: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Rekomendasi *) : 
 

1.  Masih layak dilanjutkan dengan batas waktu sampai dengan 

....................................................................................................................... 
2.  Tidak layak, dengan rekomendasi : 

a.   Ganti judul baru 
b.   Lainnya, sebutkan : ................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
 
 

Palangka Raya,............................... 

Dosen Pembimbing, 

 
 
 
 

NIP. ........................................................ 
 
 

Ket. *) Lingkari salah satu 
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Lampiran 16: Format Penggantian Dosen Pembimbing 

 
 
 

PERMOHONAN PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama Mahasiswa 
 

NIM Jurusan 

Program Studi 

Judul 

:      .................................................................................................... 
 
:      .................................................................................................... 
 
:      .................................................................................................... 
 
:      .................................................................................................... 
 
:      .................................................................................................... 

 

Dengan ini mengajukan permohonan penggantian dosen pembimbing. 

 
Dosen Pembimbing yang akan diganti *           :   1. 

 
2. 

 
 

Alasan penggantian dosen pembimbing skripsi**: 
 

a.   Meninggal dunia 
 

b.   Sakit, sehingga yang bersangkutan harus istirahat panjang 

c.   Cuti diluar tanggungan Negara 

d.  Pindah tugas 
 

e.   Lainnya ............................................................................................................................... 
 
 

Mengetahui: 
 

Ketua Program Studi, 

Palangka Raya, ..................................... 
 
Pemohon, 

 
 

............................................................ 
 

NIP....................................................... 

............................................................... 
 
NIM....................................................... 

 
 
 
 

Ket.  *) Tuliskan nama dosen 

pembimbing yang akan diganti 

**) Lingkari salah satu 
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Lampiran 17: Format Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Pembimbing 

 

  PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PEMBIMBING 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
  

Nama  :  

Dosen  : 

NIP   : 

Jurusan  : 

Program Studi : 

 

Dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pembimbing. 

 

Mahasiswa yang dibimbing *              : …………………………………….. 

        ……………………………………. 

        ……………………………………. 

Alasan pengunduran diri**: 
 

a.   Sakit 
 

b.   Cuti diluar tanggungan Negara c.   

Pindah tugas 

d.  Tidak sanggup membimbing mahasiswa dengan alasan rasional 

e.   Lainnya …………………………………………………………………………………… 
 

Mengetahui:      Palangka Raya, …………………..  

Ketua Program Studi    Dosen 

 

 

 

 

………………………………  ………………………………….. 

NIP………………………….   NIP……………………………... 

 

 

Ket.  *) Tuliskan nama dosen pembimbing yang akan diganti 

**) Lingkari salah satu 
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Catatan dari Ketua Program Studi: 

Penguji: 

……………………………………………………………

……………..……………………………………………..

…………………………………………………………… 

 
Lampiran 18: Format Formulir Pendaftaran Seminar Proposal 

 
 

PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA 
 
 
 

Nama                         : 

NIM                          : 

Program Studi           : 

 
Dengan ini mengajukan diri untuk menempuh Seminar Proposal Skripsi yang 

akan dilaksanakan pada Tanggal …………………….. Tahun Akademik 
…………………. dengan penjelasan sebagai berikut: 

 
1.  Judul: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 
2.  Dosen Pembimbing: 

a.   Dosen Pembimbing I: ................................................................................ 
b.   Dosen Pembimbing II: .............................................................................. 

Mengetahui :                                                         Palangka Raya, ................... 

Dosen Penasihat Akademik,                                 Mahasiswa yang mendaftar, 
 
 

 

 

………………………………… 

NIP. 

…………………………………. 

NIM. 

 

Menyetujui untuk diseminarkan, 

 
Dosen Pembimbing I,                                                        Dosen Pembimbing II, 

 

 

 

 

………………………………… 
NIP. 

 

 

 

………………………………… 
NIP. 
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Catatan dari Ketua Program Studi: 

Penguji: 

……………………………………………………………

……………..……………………………………………..

…………………………………………………………… 

Lampiran 19: Format Pendaftaran Ujian Skripsi 
  

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA 

 

Nama  : …………………………………………………… 

NIM  : ………………………………................................ 

Program Studi : …………………………………………………… 

 

Dengan ini mengajukan diri untuk menempuh Ujian Skripsi yang akan dilaksanakan 

pada Tanggal …………………….. Tahun Akademik………………………dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

 

1. Judul : 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.... 

2. Dosen Pembimbing: 

a.   Dosen Pembimbing I: 

…………………………………………………… 

  b.   Dosen Pembimbing 

II:………………………………………………........ 

      

Mengetahui :                                                         Palangka Raya, ................... 

Dosen Penasihat Akademik,                                 Mahasiswa yang mendaftar, 

 

 

 

…………………………………        ………………………………. 

NIP.            NIM. 
 

Menyetujui untuk diseminarkan, 

 
Dosen Pembimbing I,                                                        Dosen Pembimbing II, 

 

 

 

…………………………                ………………………… 

 NIP.            NIP. 
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Lampiran 20: Format Kartu Kendali Seminar Proposal 
 
 

KARTU KENDALI SEMINAR PROPOSAL 
 
 
 

1. Nama Mahasiswa Peserta Seminar : …………………………….. 

2. NIM     : ………                             

3. Program Studi         : …………………..          
 
 
 
 

No. Hari/Tanggal Nama Penyaji Proposal Paraf Kaprodi Paraf Penyaji 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

Catatan : 
 

Kartu ini dibawa oleh mahasiswa pada saat mengikuti seminar proposal. 
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Lampiran 21: Pernyataan Penundaan Ujian Skripsi 
 
 

PERNYATAAN PENUNDAAN UJIAN SKRIPSI 
 
 

Dengan ini kami menyatakan bahwa ujian skripsi mahasiswa berikut : 
 

Nama 

NIM 

Jurusan 

Jurusan 

Program Studi 

Judul 

 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 
 

dengan dosen pembimbing : 
 

Pembimbing 1: ................................................................................................... 

Pembimbing 2: ................................................................................................... 

Dinyatakan ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang ditentukan dengan 

alasan* 

a.   Ketua tim penguji tidak hadir 
 

b.   Mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir 

c.   Dua dosen pembimbing tidak hadir 

d.  Dua anggota penguji tidak hadir 
 

e.   Lainnya .......................................................................................................... 
 

....................................................................................................................... 
 
 

Mengetahui: 

Ketua Program Studi, 
Palangka Raya, ........................ 

Pemohon, 

 
 

............................................................ 
NIP....................................................... 

................................................... 
NIM.......................................... 

*  Lingkari salah satu 
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Lampiran 22: Riwayat Hidup 
 
 

Fahruddin lahir di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  

pada  1  Januari  1980.  Ia  merupakan  anak bungsu dari tiga 

bersaudara buah pernikahan Bapak Hamzah dan Ibu Aminah. 

Pada tahun 1992, Fahruddin menamatkan Sekolah Dasar, yaitu 

SD Negeri Langkai 3 Palangka Raya. Pada tahun yang sama 

ia melanjutkan pendidikannya di SLTP Negeri 6 Palangka 

Raya dan tamat pada tahun 1995. Tiga tahun berikutnya, 

yaitu tahun 1998,  ia  menamatkan SMU Negeri 3  Palangka  Raya.  Namun,  setamat  

SMU, Fahruddin dengan rela hati menganggur selama satu tahun karena keterbatasan 

biaya. Ia menunggu kakaknya menyelesaikan kuliahnya. Kesempatan Fahruddin 

menjejakkan kaki di perguruan tinggi baru terwujud  pada tahun 1999  setelah 

kakaknya menamatkan kuliahnya. Perguruan tinggi pilihannya adalah Universitas 

Palangka Raya. Merasa dirinya berbakat menjadi guru, tentu FKIP menjadi pilihannya.  

Hasratnya terhadap  bidang  IPA juga tak  dapat  dibendung,  ia pun memilih Program 

Studi Pendidikan Fisika. Pada tahun 1999, Fahruddin resmi menjadi salah satu mahasiswa 

pada program studi tersebut. Ketika menjadi mahasiswa,  ia aktif sebagai anggota 

Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFIS) Palangka   Raya.   Pada   tahun   2003,   

Fahruddin   memperoleh   gelar   sarjana pendidikan-nya. Pada tahun 2004, karirnya 

sebagai guru dimulainya, yaitu sebagai guru pengganti pada SMP Negeri 2 Palangka 

Raya. Selain itu, Fahruddin bekerja sebagai pembimbing di beberapa bimbingan belajar 

di Palangka Raya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS FOTO 
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KEPUTUSAN DEKAN  

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN PALANGKA RAYA 
NOMOR : 85 TAHUN 2020 

 
TENTANG  

PANITIA PENYUSUNAN REVISI PEDOMAN SKRIPSI FUAD   
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH   

IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  IAIN PALANGKA 
RAYA 

 

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Penyusunan Revisi Pedoman Skripsi di 

lingkungan FUAD IAIN Palangka Raya dipandang perlu 

membentuk panitia Penyusunan Revisi Pedoman Skripsi 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya 

yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan; 

  2. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran 

Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas 

sebagaimana disebut pada point di atas. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; 

  2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Perguruan 

Tinggi; 

  3. Kepres RI Nomor 144 tahun 2014 tentang perubahan STAIN 

Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya; 

  4. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang 

Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya masa jabatan 2019-

2023; 

  5. Keputusan Menteri Agama RI No.8 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya; 

  6. SK Rektor No.211 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan 

FUAD IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023; 

  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tentang Statuta IAIN 

Palangka Raya. 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 

tentang Perubahan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 

2020. 
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Memperhatikan : 1. Program Kerja Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Palangka Raya Tahun Anggaran 2020; 

  2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun Akademik 

2020/2021; 

  3. Saran dan pendapat unsur pimpinan Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya. 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALANGKA RAYA TENTANG 

PANITIA PENYUSUNAN REVISI PEDOMAN SKRIPSI FUAD 

IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020. 

 

Pertama : Mengangkat dan menetapkan mereka yang Namanya tercantum 

dalam lampiran ini sebagai Panitia Penyusunan Revisi Pedoman 

Skripsi FUAD IAIN Palangka Raya. 

 

Kedua : Menugaskan kepada Panitia Penyusunan Revisi Pedoman 

Skripsi FUAD IAIN Palangka Raya tahun 2020 mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku di FUAD IAIN Palangka 

Raya. 

 

Ketiga : Panitia Penyusunan Revisi Pedoman Skripsi FUAD IAIN 

Palangka Raya bertugas menyiapkan, melaksanakan dan 

melaporkan kegiatan dimaksud kepada Dekan FUAD IAIN 

Palangka Raya Setelah pelaksanaan kegiatan. 

 

Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini 

dibebankan kepada DIPA IAIN No. SP.DIPA-

025.04.2.426273/2020 tanggal 12 November  2019 Tahun 

Anggaran 2020. 

 

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 

akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
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DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA 

PADA TANGGAL : 11 SEPTEMBER  2020 

 

DEKAN, 

  

 

 

Dr. DESI ERAWATI, M.Ag 

NIP. 19771213 200312 2 003 

 

 

 

 

Tembusan 

1. Rektor IAIN Palangka Raya; 

2. Kepala KPPN Palangka Raya; 

3. Kepala Biro AUAK IAIN Palangka Raya; 

4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Palangka Raya; 

5. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya; 

6. Masing-masing pegawai yang bersangkutan; 

7. Arsip pertinggal. 
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Lampiran : I 
Surat Keterangan : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya 
Nomor : 85 Tahun  2020 
Perihal  : PANITIA PENYUSUNAN REVISI PEDOMAN SKRIPSI 

FUAD IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020. 
 

 

N
o 

Nama Jabatan Dalam Kepanitian 

1 Dr. Desi Erawati, M.Ag Penanggung Jawab 

2 H. Fimeir Liadi, M.Pd Ketua  

3 Arini Safitri, M.Psi., Psi Sekretaris 

4 Suryanti, M.Hum Anggota 

5 Syairil Fadli, M.Hum Anggota 

6 H. Akhmad Dasuki, Lc., MA Anggota 

7 Salasiah, S.Pd Anggota 

8 Ihsan Mz, M.Psi Anggota 

 
 
 
DITETAPKAN DI  : PALANGKA RAYA 
PADA TANGGAL : 11 SEPTEMBER  2020 
 
DEKAN, 
 
 
 
 
Dr. DESI ERAWATI, M.Ag 
NIP. 19771213 200312 2 003 
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