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PENGANTAR 
 

Alhamdulillah, berkat taufiq, hidayah, dan maunah Allah SWT, 

buku pedoman penulisan skripsi ini dapat selesai sebagai buku panduan 

bagi sivitas akademika Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan 

Sumenep. 

Hampir setiap tahun, buku pedoman ini dikembangkan sebagai 

bentuk tanggung jawab IDIA dalam rangka mewujudkan alumni yang 

lebih baik dan terdepan dalam melakukan penelitian dan perubahan. 

Pengembangan itu dapat dilihat dalam penambahan pembahasan 

tentang plagiarisme, konversi naskah skripsi menjadi artikel jurnal. 

Kedua hal tersebut bagi tim penyusun, dianggap sebagai sesuatu yang 

harus segera diselesaikan secara serius, dimulai dari panduan yang 

tepat. 

Sebagai sebuah buku pedoman, buku ini memiliki tujuan. Pertama, 

sebagai acuan teknis dalam penulisan skripsi mahasiswa. Kedua, 

sebagai standar mutu dan penjaminan mutu skripsi. Ketiga, sebagai 

bentuk tanggungjawab institusi dalam menjalankan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

Buku pedoman ini masih jauh dari kata sempurna, tidak menutup 

kemungkinan tahun berikutnya buku pedoman ini pun kembali 

mengalami perubahan. Karena pendidikan memang bukan sesuatu 

yang statis, apalagi pendidikan di perguruan tinggi. 

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 

yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku pedoman Penulisan 

Skripsi ini. Semoga amal baik ini membuahkan hasil yang maksimal. 

 

Prenduan, 5 Juni 2021 

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengantar 

Salah satu cita-cita Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien 

Prenduan adalah mempersiapkan mahasiswa yang memiliki 

keunggulan dalam melaksanakan penelitian dengan kaidah 

penelitian yang kredibel. Untuk mencapai cita-cita tersebut, 

setiap mahasiswa semester akhir IDIA diwajibkan untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi. 

Begitu pentingnya kegiatan penulisan skripsi ini, IDIA 

menjadikannya sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan 

program studi, perlu pedoman penulisan yang disusun untuk 

menjadi acuan kaidah dan aturan bagi seluruh pihak yang terkait, 

baik bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 

Sebagai sebuah acuan, buku pedoman ini menjadi suatu 

ketentuan wajib yang harus diikuti oleh para mahasiswa Institut 

Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, beserta unsur 

terkait. 

 
B. Tujuan dan Manfaat Buku Pedoman 

Tujuan dari buku pedoman ini adalah terciptanya keseragaman 

dan mencegah inkonsistensi format penulisan skripsi yang 

berlaku di IDIA. 



 

 

 

BAB II 

KETENTUAN PENULISAN SKRIPSI 

 
A. Ketentuan Umum 

Penulisan skripsi oleh mahasiswa harus mengacu pada 

sejumlah ketentuan sebagai berikut: 

1. Proposal skripsi adalah tulisan ilmiah yang memuat 

rancangan penelitian yang diajukan dalam rangka 

penulisan skripsi. 

2. Skripsi ialah suatu karya ilmiah yang disusun berdasarkan 

pada penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dibimbing 

oleh dosen dalam rangka menyelesaikan studi program 

sarjana jenjang Strata Satu (S-1). 

3. Pembimbing skripsi ialah dosen yang membimbing 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. 

4. Ujian Proposal adalah suatu forum pelaksanaan ujian 

proposal skripsi mahasiswa. 

5. Munaqasyah skripsi adalah suatu forum pelaksanaan ujian 

skripsi mahasiswa. 

6. Dewan penguji adalah anggota sidang ujian  skripsi  

yang bertugas menguji dan memberikan penilaian skripsi 

yang terdiri dari ketua tim penguji dan dua anggota 

penguji. 

7. Dewan penguji merupakan dosen yang telah 

menyelesaikan program S-2 atau berpendidikan Doktor 

(S-3). 

8. Ketua Dewan Penguji adalah yang bertugas memimpin, 

membuka, menguji, mengumumkan kelulusan dan 

menutup pelaksanaan ujian skripsi. 

9. Salah satu anggota tim penguji, bertugas menjadi penguji 

bahasa pada skripsi berbahasa asing (Arab atau Inggris) 



 

 

 

bagi mahasiswa Intensif dan plus, dan menguji tata 

bahasa indonesia bagi mahasiswa reguler. 

10. Penulisan skripsi dimaksudkan untuk menilai kecakapan 

mahasiswa dalam memecahkan masalah ilmiah dengan 

cara mengadakan penelitian, menganalisis dan menarik 

kesimpulan serta melaporkan hasilnya dalam bentuk 

skripsi. 

11. Penelitian dalam rangka penulisan skripsi bisa dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau 

kualitatif. 

12. Tema dan Objek penelitian harus sesuai dengan jurusan 

atau disiplin ilmu mahasiswa. 

13. Penulisan skripsi mengikuti Pedoman Penulisan skripsi 

yang diterbitkan oleh Institut Dirosat Islamiyah Al-

Amien Prenduan Sumenep. 

 
B. Ketentuan Khusus 

Secara khusus penulisan Skripsi mengacu kepada ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Mahasiswa program Intensif dan Plus pada program 

studi selain Pendidikan Bahasa Arab (PBA) wajib 

menerjemahkan skripsinya ke Bahasa Asing (Arab atau 

Inggris) setidaknya memuat tiga bagian yaitu: abstrak, 

bab I, dan bab V. 

2. Mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

wajib menulis skripsi  menggunakan Bahasa Arab.  

3. Seluruh mahasiswa IDIA wajib mengkonversi skripsi 

menjadi artikel jurnal, dan mempublikasikannya, pada 

jurnal ber-ISSN online atau buku yang ber-ISBN, 

sebagai syarat pengambilan Ijazah. 

4. Alih-tulis (transliterasi) Arab-Indonesia mengacu kepada 

Pedoman Transliterasi Turabian. 



 

 

 

C. Syarat Menyusun Skripsi 

Mahasiswa diperkenankan mulai menyusun skripsi apabila 

telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam tahun akademik 

yang berjalan. 

2. Telah lulus mata kuliah minimal 120 (seratus dua puluh) 

sks, dan mengisi KRS di SIMASTER. 

 
D. Prosedur Pengajuan Judul 

Prosedur pengajuan judul skripsi dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Pengajuan judul penelitian dilakukan dengan 

mengajukan judul skripsi di SIMASTER yang disetujui 

oleh pembimbing dan divalidasi oleh tim pengendali 

judul di prodi masing-masing. 

a. Mahasiswa mengkonsultasikan judul yang dibuat 

dengan dosen pembimbing untuk mendapat 

persetujuan. Pengajuan judul kepada pembimbing 

dilakukan dengan syarat mengisi isian judul, 

latar belakang, rumusan masalah, metode 

penelitian, penelitian terdahulu, dan referensi 

sementara. 

 
E. Penyusunan Proposal Penelitian 

Penyusunan proposal penelitian dilakukan dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1. Setelah mendapat persetujuan pembimbing dan tim 

pengendali judul, mahasiswa mengurus surat tugas 

penyusunan proposal skripsi dan buku bimbingan. 

2. Mahasiswa menyusun proposal penelitian sesuai agenda 

yang ditentukan oleh Program studi. 



 

 

 

3. Proposal penelitian dapat diseminarkan setelah mendapat 

persetujuan Dosen Pembimbing dan mendaftarkan diri 

kepada Prodi.. 

4. Mengikuti Seminar Proposal sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan oleh program studi. 

5. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus seminar proposal 

penelitian, mahasiswa dapat melanjutkan proses 

penyusunan skripsi hingga selesai, di bawah bimbingan 

dosen pembimbing. 

6. Bagi mahasiswa yang mendapatkan rekomendasi 

perubahan judul dari penguji harus berkonsultasi 

kepada pembimbing dan mengajukan perubahan judul 

di SIMASTER melalui dosen pembimbing. 

7. Proposal yang sudah diseminarkan dan mendapatkan 

persetujuan dari penguji disetorkan ke pengelola tugas 

akhir yaitu Admin fakultas, untuk didokumentasikan 

dan dilaporkan kepada LP2M. 

 

F. Bimbingan Skripsi 

Bimbingan skripsi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal 

berikut: 

1. Penulisan skripsi mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) 

dosen pembimbing. 

2. Dosen pembimbing dipilih berdasarkan bidang 

keahlian yang diusulkan oleh Kaprodi dan ditetapkan 

oleh Dekan. 

3. Dosen pembimbing bertugas memberi bimbingan 

skripsi dari tahap awal sampai selesai. 

4. Mahasiswa wajib membawa buku bimbingan penulisan 

skripsi pada saat bimbingan. 

5. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan 

berikut: 



 

 

 

a. Bimbingan judul minimal 3 (tiga) kali 

b. Bimbingan proposal skripsi minimal 5 (lima) kali  

c. Bimbingan skripsi minimal 5 (lima) kali. 

6. Konsultasi bimbingan skripsi dianggap selesai, jika 

skripsi dinyatakan layak dan disetujui oleh pembimbing 

untuk diuji. 

 
G. Prosedur Seminar Proposal 

1. Pendaftaran : 

a. Mengumpulkan proposal rangkap tiga yang 

disampul dan telah disetujui oleh Dosen 

Pembimbing kepada Program studi. 

b. Menyelesaikan persyaratan administratif. 

2. Pelaksanaan : 

a. Seminar terdiri dari: 

1) Penyaji seminar 

2) Tim Penguji 

3) Peserta seminar 

b. Seminar dilaksanakan sesuai dengan jadwal. 

c. Pelaksanaan seminar dilaksanakan dalam Bahasa 

Indonesia, kecuali pada program studi Pendidikan 

Bahasa Arab (PBA). 

d. Mematuhi tata tertib seminar. 

3. Ketentuan Kelulusan : 

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila proposal sudah 

dipresentasikan dan dinyatakan layak oleh tim penguji dan 

layak untuk dilanjutkan ke penelitian. 

4. Ketentuan Lain : 

a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seminar 

proposal akan diberikan surat  izin  penelitian 

yang dikeluarkan oleh Fakultas untuk melanjutkan 

pengumpulan data di lapangan sebagai persyaratan 



 

 

 

mengikuti ujian skripsi. 

b. Penyaji seminar yang tidak hadir berarti belum 

mengikuti seminar proposal. 

c. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seminar 

tetapi tidak melaksanakan konsultasi selama satu 

semester wajib mengikuti seminar kembali. 

d. Proses pembimbingan skripsi dengan Dosen 

Pembimbing maksimal selama dua semester, dan 

apabila melewati waktu yang ditentukan harus 

meminta kebijakan/persetujuan Kaprodi. 

 
H. Permohonan Izin Penelitian 

Permohonan izin penelitian ini dilakukan bagi mahasiswa 

yang akan mengadakan penelitian lapangan pada instansi, 

lembaga, atau wilayah teritorial tertentu, sedangkan bagi 

mahasiswa yang akan mengadakan penelitian kepustakaan 

(Library Research) tidak merupakan keharusan. Permohonan 

ijin penelitian ini dilakukan jika objek penelitian sudah bersedia 

menjadi objek/tempat penelitian. 

Bagi peneliti yang memerlukan surat pengantar untuk 

melakukan studi pendahuluan dapat menghubungi Fakultas 

masing-masing. 

Permohonan ijin penelitian mengikuti prosedur sebagai 

berikut: 

a. Mengisi blanko Surat Ijin Penelitian yang sudah 

disediakan oleh fakultasص 

b. Blanko Surat Ijin Penelitian tersebut diserahkan 

kembali ke fakultas untuk  disahkan  oleh  Dekan 

melalui ketua prodi dengan menunjukan proposal 

penelitian yang sudah disahkan oleh Dosen 

Pembimbing dan penguji. 

 



 

 

 

I. Pelaksanaan Ujian Skripsi 

1. Ujian skripsi merupakan ujian komprehensif untuk 

menilai kompetensi akademik mahasiswa tentang 

skripsi yang ditulisnya. 

2. Ujian skripsi diselenggarakan oleh fakultas dan 

program studi yang terdiri dari : 

a. Penanggung jawab (Dekan) 

b. Ketua Pelaksana (Ketua Program Studi) 

c. Sekretaris ( Admin fakultas) 

d. Dewan Penguji 

3. Durasi pelaksanaan ujian skripsi maksimal 60 (enam 

puluh) menit. 

4. Naskah skripsi digandakan sebanyak 4 eksemplar dan 

bersampul. 

5. Dekan menetapkan tim penguji atas usulan Ketua 

Program Studi sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri 

dari: 1 penguji utama (konten) dan 1 orang penguji 

metode penelitian dan 1 penguji bahasa/tarjemah. 

6. Pelaksanaan ujian skripsi mengikuti ketentuan dan 

agenda yang telah ditetapkan. 

7. Hasil ujian skripsi diumumkan setelah ujian skripsi 

selesai dilakukan oleh Ketua Dewan Penguji secara 

lisan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Lulus mutlak 
b. Lulus dengan catatan/revisi. 

c. Tidak lulus. 

8. Apabila salah satu dosen dalam dewan penguji 

berhalangan hadir pada saat ujian berlangsung, ketua 

prodi menunjuk penguji pengganti sesuai dengan 

konsentrasi dan pembahasan skripsi. 

9. Revisi skripsi diajukan kepada Dewan Penguji dengan 

membawa catatan revisi. 



 

 

 

10. Pengumpulan hasil revisi yang telah dikonsultasikan 

kembali dengan para penguji harus dikumpulkan paling 

lambat dua minggu sebelum wisuda, dan apabila terlambat 

tidak bisa mengikuti yudisium/wisuda pada semester itu. 

11. Jika dalam pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa 

dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan harus 

mendaftar kembali pada semester berikutnya. 

 
J. Penilaian Skripsi. 

1. Pemberian nilai adalah proses penetapan taraf  penguasaan 

kompetensi mahasiswa oleh Dewan Penguji. 

2. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi jika 

memperoleh nilai sesuai dengan standart/taraf nilai 

penguasaan dan kompetensi sebagai berikut : 

 
Taraf Penguasaan 

Kempetensi 
 

Huruf 

 

Keterangan 

Interval Skor 

91 - 100 3,76 – 4.00 A+ Lulus 

86 – 90 3.51 – 3.75 A Lulus 

81 – 85 3.26 – 3.50 A- Lulus 

76 – 80 3.01 – 3.25 B+ Lulus 

71 – 75 2.76 – 3.00 B Lulus 

66 – 70 2.51 – 2.75 B- Lulus 

61 – 65 2.26 – 2.50 C+ Lulus 

56 – 60 2.01 – 2.25 C Tidak Lulus 

51 – 55 1.76 – 2.10 C- Tidak Lulus 

< 50 < 1.75 D Tidak Lulus 

 

  



 

 

 

 
K. Penjilidan Skripsi. 

1. Skripsi yang dinyatakan lulus, dijilid dan digandakan 

minimal 4 eksemplar dengan hard cover 210 gr (edisi 

luks). Untuk memudahkan katalogisasi, pada sisi 

punggung skripsi dicantumkan nama penulis, judul 

skripsi, dan tahun skripsi disahkan. 

2. Warna sampul skripsi mengikuti ketentuan sesuai 

identitas Fakultas masing-masing. 

3. Naskah skripsi disetorkan beserta kelengkapannya 

kepada Perpustakaan, LP2M dan Program Studi, 

berupa 4 eksemplar skripsi (1 eksemplar untuk Prodi., 

1 eksemplar untuk Perpustakaan, 1 eksemplar untuk 

arsip LP2M, dan 1 eksemplar untuk arsip peneliti). 



 

 

 

BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 
A. SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN 

Secara umum sistematika proposal penelitian memuat 3 (tiga) 

bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Masing- 

masing bagian memiliki rincian sehingga jelas perbedaan antara 

isi, maksud dan tujuannya. 

Berikut sistematika beserta penjelasannya untuk masing- 

masing pendekatan. 

 

1. Penelitian dengan Pendekatan Kuantitatif. 

Untuk penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif, pada bagian awal terdiri dari : 

a. Halaman judul. 

b. Halaman persetujuan pembimbing. 

c. Halaman pengesahan. 

d. Kata pengantar. 

e. Daftar isi. 

 
Pada bagian isi terdiri dari : 

a. Judul Penelitian 

b. Latar Belakang Masalah. 

c. Rumusan Masalah. 

d. Tujuan Penelitian. 

e. Kegunaan Penelitian. 

f. Ruang Lingkup Penelitian 

g. Sistematika Pembahasan 



 

 

 

h. Kajian Pustaka. 

1) Kajian Teoritik Variabel x 

2) Kajian Teoritik Variabel y 

3) Hubungan Variabel x dan y 

4) Hipotesis Penelitian 

5) Kajian Penelitian Terdahulu 

i. Metode Penelitian. 

1) Rancangan Penelitian 

2) Definisi Operasional Variabel 

3) Populasi dan Sampel 

4) Instrumen Penelitian 

5) Teknik Pengumpulan Data 

6) Teknik Analisis Data 

j. Daftar Rujukan 

k. Jadwal Penelitian 

l. Lampiran-Lampiran 

Penjelasan masing-masing bagian sebagai berikut : 

a. Judul Penelitian. 

Secara teori judul proposal penelitian terdiri dari; (1) sifat 

dan jenis penelitian, (2) objek penelitian, (3) subjek penelitian, 

(4) lokasi penelitian, (5) tahun penelitian. Kelima  unsur 

tersebut termuat dalam contoh judul berikut: Studi Komparasi 

Penggunaan Media Gambar (Dua Dimensi) dan Media Tiga 

Dimensi dalam Pembelajaran Fiqih pada Siswa MTs. Al-Amien 

Prenduan Tahun Pelajaran 20152016/. Studi Komparasi (sifat 

atau jenis penelitian), Penggunaan Media Gambar (Dua Dimensi) 

dan Media Tiga Dimensi dalam Pembelajaran Fiqih (objek 

penelitian), Siswa MTs. (subjek penelitian), Prenduan (lokasi 

penelitian), dan Tahun Pelajaran 20152016/ (tahun penelitian). 

Ada beberapa kriteria merumuskan judul yang baik, yaitu: 



 

 

 

(1) Judul penelitian hendaknya singkat, jelas, spesifik. Singkat 

artinya jika dengan sepuluh kata sudah dapat menggambarkan 

masalah tidak perlu ditambah sebelas kata. Jelas dan spesifik 

artinya tidak menimbulkan salah penafsiran antara peneliti 

dengan pembaca, (2) Judul mecantumkan konsep utama atau 

variabel penelitian, (3) Judul menggambarkan masalah, teori 

dan metodologi penelitian yang diterapkan, (4) Judul harus 

menggunakan bahasa ilmiah yang baku. 

b. Latar Belakang Masalah Penelitian. 

Latar belakang masalah penelitian berisi uraian tentang 

paparan peneliti mengenai harapan atau sesuatu yang seharusnya 

terjadi, teori-teori idealitas serta juga memaparkan bagaimana 

fakta/fenomena/peristiwa yang terjadi/apa yang sesungguhnya 

terjadi, sehingga peneliti bisa menunjukkan adanya kesenjangan/ 

penyimpangan atau masalah. Oleh karenanya peneliti harus 

mengadakan studi pendahuluan ke lokasi yang menjadi objek 

penelitian. 

Kemudian dari timbulnya masalah tersebut, peneliti 

mengemukakan pentingnya mencari atau menangani masalah 

yang diajukan melalui penelitian. Penulis mencari dan 

mengajukan fakta-fakta yang mendukung, bisa mengambil dari 

hasil pengamatan peneliti ketika studi pendahuluan, pengalaman 

yang dimiliki maupun dari kajian-kajian teori/pustaka. Ini akan 

memberi dasar teoretis yang kuat terhadap pemecahan masalah 

yang diajukan. 

Latar belakang masalah penelitian berisi tentang jawaban 

atas pertanyaan, mengapa perlu dilakukan penelitian terhadap 

masalah tersebut. 

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah masalah 

tersebut layak atau tidak untuk diteliti, adalah (1) Apakah 



 

 

 

masalah yang diteliti merupakan masalah yang baru atau sedang 

terjadi dan masih aktual. (2) apakah masalah yang diteliti 

bersifat praktis, yaitu bahwa pemecahan masalah pada akhirnya 

memiliki nilai manfaat dalam kehidupan sehari-hari karena dapat 

menunjang kegiatan praktis dalam kehidupan. 

c. Rumusan Masalah. 

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan 

secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari 

jawabannya. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang 

lengkap dan terinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan 

diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. 

Dalam membuatnya, rumusan masalah susunannya harus 

singkat, padat, jelas dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. 

Rumusan masalah yang baik harus menampakkan variabel- 

veriabel atau konsep-konsep yang diteliti, jenis dan sifat 

hubungannya, serta subyek penelitian. Selain itu, juga harus 

dapat diuji secara empirik; memungkinkan dikumpulkannya 

data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

d. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang 

hendak dicapai dalam suatu penelitian. Isi dan jabaran tujuan 

penelitian mengacu kepada isi dan rumusan masalah penelitian. 

Hanya saja, jika masalah penelitian dituangkan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian dirumuskan 

dengan kalimat pernyataan. 

e. Kegunaan Penelitian 

Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau manfaat atau 

pentingnya penelitian, baik bagi pengembangan ilmu, bagi 

lembaga almamater, lokasi/tempat yang diteliti, bagi peneliti 

atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan proyek penelitian. 



 

 

 

Isi dari bagian ini menyimpulkan bahwa penelitian terhadap 

masalah yang dipilih benar-benar bermanfaat untuk dilakukan. 

f. Asumsi Penelitian/Anggapan Dasar/Postulat. 

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat 

tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang 

kebenarannya sudah diterima oleh peneliti. Setiap peneliti dapat 

merumuskan asumsi yang berbeda. Seorang peneliti mungkin 

meragukan suatu anggapan dasar, yang oleh peneliti lain diterima 

sebagai kebenaran. 

g. Hipotesis Penelitian. 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara 

empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah 

penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan 

paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Rumusan hipotesis yang baik hendaknya : 

a. Menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. 

b. Ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. 

c. Dirumuskan secara singkat, padat dan jelas. 

d. Dapat diuji secara empirik. 

Hipotesis terdiri dari dua jenis, yaitu hipotesis nol (Ho) 

yang berarti tidak ada hubungan/ tidak ada pengaruh /tidak ada 

perbedaan. Dan hipotesis kerja/alternative (Ha) yang berarti ada 

hubungan/ada pengaruh/ada perbedaan. 

h. Ruang Lingkup Penelitian. 

Isi dalam ruang lingkup ini tentang jabaran variabel hingga 

membentuk indikator dari masing-masing variabel yang secara 

teoritis dapat dipertanggung jawabkan. Jadi pada bagian ini 

disajikan tabel tentang perincian variabel, rincian sub variabel 

(jika mungkin), dan rincian indikator variabel penelitian. 



 

 

 

Penjabaran dari variabel menjadi sub variabel maupun 

dalam indikator harus berdasarkan teori yang dikemukakan  

oleh para ahli/pakar. Selanjutnya indikator-indikator tersebut 

menjadi pedoman dalam pembuatan butir soal pertanyaan dalam 

instrumen penelitian. 

Yang perlu dijabarkan juga dalam bagian ini selain ruang 

lingkup materi juga ruang lingkup lokasi atau subyek penelitian 

dan ruang lingkup waktu. 

i. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian ini menjelaskan sistematika penulisan skripsi 

yang akan dibuat. 

j. Hubungan Variabel X dan Y. 

(1) Hubungan Variabel X dan Y 

Kajian hubungan variabel X dan Y berisi paparan teoretis 

terhadap variabel yang akan diteliti, yang menyangkut definisi 

konsep atau variabel serta hubungannya dengan konsep /variabel 

lain. Fungsi landasan teori ini sebagai alat analisis data secara 

deduktif maupun induktif. 

Kajian hubungan variabel dapat diambil dari berbagai 

sumber; seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan 

penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar dan diskusi 

ilmiah, terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga lain. 

Dalam pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji harus 

berdasar pada kriteria kemutahiran (kecuali untuk penelitian 

historis) dan kriteria keterkaitan. Prinsip kemutahiran sangat 

penting sebab ilmu berkembang cepat. Satu teori mungkin sangat 

efektif pada suatu periode tertentu, tetapi pada masa berikutnya 

sudah ditinggalkan. Dengan prinsip kemutahiran ini peneliti 

dapat berargumentasi berdasar teori-teori yang ada pada waktu 

itu dapat dipandang paling representatif. Sedang perlunya prinsip 



 

 

 

relevansi/keterkaitan karena sangat kecil manfaatnya mengurai 

teori yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang 

diteliti. 

Jadi pada bagian ini yang penting dijabarkan tentang konsep- 

konsep atau variabel-variabel yang ada dalam judul penelitian. 

Dan jika memungkinkan dicantumkan pula konsep yang dianggap 

dapat mendukung permasalahan penelitian. Sebab landasan teori 

ini merupakan bahan yang digunakan sebagai alat analisis temuan 

penelitian pada bagian pembahasan penelitian. 

(2) Kajian Penelitian Terdahulu 

Bahasan ini ditekankan pada penelusuran karya-karya dan 

penelitian dengan tema yang sama atau mirip dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Dengan demikian, posisi penelitian 

tersebut menjadi jelas dan berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya (untuk poin ini bersifat fleksibel, artinya perlu 

dicantumkan kalau memang ada karya atau penelitian yang 

sama/mirip). 

k. Metode Penelitian. 

(1) Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Rancangan penelitian memuat pendekatan penelitian 

yang digunakan dan jenis penelitian yang diterapkan serta 

alasan-alasannya. Rancangan penelitian menjelaskan tentang 

jenis penelitian ditinjau dari tujuan dan sifatnya. Misalnya 

Pendekatan Kuantitatif dengan jenis penelitian seperti 

eksperimental, eksploratoris, deskriptif, eksplanatoris, 

korelasional, dan komparatif-kausal. Pada bagian ini juga 

dijelaskan variabel-variabel yang dilibatkan serta sifat 

hubungan variabel-variabel tersebut. Berkenaan dengan 

penjelasan tentang hubungan antar variabel, maka hubungan 

yang paling dasar adalah hubungan antara dua variabel; yaitu 



 

 

 

variabel pengaruh/bebas (independent variabel) dengan 

variabel terpengaruh/terikat (dependent variabel). Peneliti 

perlu menjelaskan, mana yang termasuk variabel bebas dan 

mana yang termasuk variabel terikat. 

(2) Definisi Operasional 

Batasan istilah atau definisi operasional memuat 

penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada pada 

judul penelitian. Definisi opresional memuat penjabaran dari 

variabel-veriabel penelitian beserta cara pengukurannya 

secara garis besar. 

Definisi istilah atau definisi operasional diperlukan 

untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurang- 

jelasan makna. Istilah yang perlu dijelaskan adalah istilah- 

istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok 

yang terdapat dalam skripsi. Kriteria bahwa suatu istilah 

mengandung konsep pokok adalah apabila istilah tersebut 

terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel 

penelitian. Perumusan definisi istilah lebih ditekankan pada 

pengertian yang diberikan oleh penulis, tanpa diuraikan 

menurut asal usul referensi. Dan konsep-konsep yang 

didefinisikan hendaknya operasional, yakni dapat diamati, 

diteliti dan diukur. 

Contoh : 

Cara belajar adalah cara atau strategi siswa dalam 

usahanya mencapai prestasi belajar yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini, penulis membagi cara belajar 

menjadi 5 yaitu persiapan belajar, cara mengikuti 

pelajaran, aktivitas belajar, pola belajar, dan cara 

mengikuti ujian. 

Prestasi belajar adalah hasil usaha kegiatan belajar yang 



 

 

 

dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun 

kalimat yang mencerminkan hasil yang telah dicapai 

oleh siswa dalam periode tertentu. Dalam hal ini prestasi 

belajar siswa diukur berdasarkan nilai rapot siswa. 

(3) Populasi dan Sampel 

Bagian ini menjelaskan secara cermat dan akurat tentang 

ciri-ciri dasar populasi yang dimaksud. 

(a). Apabila hendak meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. 

(b). Jika peneliti hanya akan meneliti sebagian dari 

jumlah populasi, maka disebut penelitian sampel. Karena 

berbagai alasan (seperti keterbatasan waktu, tenaga dan 

biaya, atau pendekatan yang digunakan), seringkali 

penelitian ilmiah menggunakan penelitian sampel, yakni 

sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Peneliti perlu menjelaskan teknik-teknik yang digunakan 

dalam menentukan sampel, dan jumlah sampel yang diambil 

dari populasi yang ada. Tidak ada aturan yang tegas, tentang 

berapa jumlah populasi, sehingga bisa dilakukan penelitian 

sampel. Penentuan besar kecilnya sampel bergantung, 

setidaknya dari; (a) kemampuan peneliti (biaya, tenaga dan 

waktu), (b) sempit dan luasnya wilayah penelitian dari setiap 

subjek, karena hal ini menyangkut banyak dan sedikitnya 

data, (c) besar dan kecilnya resiko yang ditanggung oleh 

peneliti. 

Hal-hal yang dibahas dalam bagian populasi dan sampel 

adalah: (a) identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi 

atau subjek penelitian, (b) prosedur dan teknik pengambilan 

sampel, dan (c) besarnya sampel. 



 

 

 

(4) Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat  yang  digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam menentukan 

instrumen penelitian, yang perlu dijelaskan oleh peneliti 

adalah (a) jenis dan model instrumen. Apabila menggunakan 

instrumen angket, dijelaskan apakah model angket terbuka 

atau tertutup. Kalau menggunakan pedoman wawancara, 

apakah wawancara bebas, terpimpin atau bebas terpimpin. 

Demikian pula pada observasi, dijelaskan apakah observasi 

sistematis atau nonsistematis, (b) penggunaan instrumen 

untuk data yang akan diambil. Misalnya, angket digunakan 

untuk memperoleh data tentang …….., dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data tentang …… 

Secara ringkas hal-hal yang harus dijelaskan pada 

bagian instrumen penelitian adalah : 

a. Instrumen apa saja yang digunakan 

b. Bagaimana instrumen tersebut dikembangkan 

c. Mengapa instrumen tersebut digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian 

d. Bagaimana peneliti meyakinkan pembaca bahwa 

instrumen yang digunakan tersebut benar-benar 

valid, dan reliabilitas instrumen 

(5) Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini diuraikan tentang (1) teknik yang dipakai 

untuk mengumpulkan data, apakah menggunakan tes, 

angket/kuesioner, dokumentasi, wawancara, atau observasi 

(2) langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan 

data (3) alasan mengapa menggunakan teknik tertentu 

dalam mengumpulkan data; harus didukung secara teori (4) 

sebutkan kapan/jadwal waktu pengumpulan data dilakukan 



 

 

 

(5) jika menggunakan orang lain/petugas jelaskan kualifikasi 

dan jumlah petugas yang terlibat serta upaya apa untuk 

mempersiapkan mereka dalam proses pengumpulan data. 

(6) Teknik Analisis Data 

Dalam bagian ini dikemukakan jenis analisis statistik 

yang digunakan. Misalnya apakah menggunakan statistik 

deskriptif ataukah statistik enferensial. Untuk menentukan 

jenis analisis data yang digunakan hendaknya didasarkan 

pada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan yang akan 

dicapai atau hipotesis yang hendak diuji. Selain penjelasan 

tentang jenis atau teknik analisis data yang digunakan, 

dikemukakan pula alasan pemilihannya. 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa macam teknik 

analisis data statistik, khususnya untuk jenis penelitian 

korelasi/ komparasi yang menggunakan dua variabel. 

1. Regresi sederhana, digunakan untuk menentukan 

hubungan antara dua variabel yang jenis datanya 

sama-sama interval. 

2. Korelasi Product-moment, digunakan untuk 

menentukan hubungan antara dua variabel yang 

jenis datanya sama-sama interval. 

3. Korelasi Tata Jenjang (Rank Difference Correlation/ 

Rank Order Correlation), digunakan untuk 

menentukan hubungan antara dua variabel yang 

jenis datanya berupa data ordinal. 

4. Korelasi Point Biserial (Point Biserial Correlation), 

digunakan untuk mengetahui korelasi antara dua 

variabel, yang jenis datanya berupa kontinum dan 

diskrit. 

5. Korelasi Tetrachoric, digunakan untuk mencari 



 

 

 

korelasi antara dua variabel diskrit. 

6. Phi Cefficient, digunakan untuk mencari hubungan 

antara dua variabel diskrit. 

7. T tes, digunakan untuk menentukan perbedaan 

antara dua variabel tentang sesuatu. 

l. Daftar Rujukan 

Unsur-unsur yang harus dikemukakan dalam daftar rujukan 

secara berturut-turut adalah: 

1. Nama penulis atau lembaga atau identitas lain yang  

ditulis dengan urutan: nama akhir, nama awal, dan nama 

tengah (untuk nama orang), untuk nama lembaga sesuai 

dengan nama aslinya. 

2. Judul termasuk sub judul, dicetak miring, 

3. Nama kota penerbit titik dua nama penerbit. 

4. Tahun penerbitan. 

m. Jadwal Penelitian 

Jadwal persiapan, aktivitas penelitian sampai penulisan 

laporan perlu dibuat agar peneliti dapat secara tepat waktu 

menyelesaikan penelitiannya. Dengan membuat jadwal berarti 

peneliti mempunyai target dan alokasi waktu untuk setiap 

kegiatan. Pada awal semester dimana diperbolehkan mengajukan 

proposal, peneliti sudah mulai membaca, menelusuri hasil-hasil 

penelitian dan memikirkan apa yang hendak diteliti. Misalnya 

target proses penulisan proposal, konsultasi dan penelitian  

dapat diselesaikan dalam berapa lama maka dapat dibuat jadwal 

persiapan dan kegiatan. 

n. Lampiran-Lampiran 

Bagian lampiran memuat beberapa hal yang ada kaitan erat 

dengan pelaksanaan kegiatan penelitian, seperti jadwal kegiatan 

penelitian, kisi-kisi instrumen pengumpulan data, dan sistematika 



 

 

 

laporan penelitian. Pedoman instrumen pengumpulan data, seperti 

soal-soal tes, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi 

dan poin lain yang dianggap penting. 

 
2. Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif 

Untuk penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan kualitatif, pada bagian awal terdiri dari : 

a. Halaman judul. 

b. Halaman persetujuan pembimbing. 

c. Halaman pengesahan. 

d. Kata pengantar. 

e. Daftar  isi. 

Pada bagian isi terdiri dari : 

A. Judul Proposal Penelitian 

B. Konteks Penelitian 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan Penelitian 

F. Definisi Istilah 

G. Kajian Pustaka 

1. Kajian Teoretik 

2. Kajian Penelitian Terdahulu 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

2. Kehadiran Peneliti 

3. Lokasi Penelitian 

4. Sumber Data 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

6. Analisis Data 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

8. Tahap-Tahap Penelitian 



 

 

 

I. Daftar Rujukan 

J. Lampiran 

Penjelasan masing-masing bagian sebagai berikut : 

a. Judul Proposal Skripsi 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya 

menghasilkan bentuk judul yang baik, diantaranya : (a) Judul 

penelitian hendaknya singkat, jelas, spesifik. Singkat artinya 

jika dengan sepuluh kata sudah dapat menggambarkan masalah 

tidak perlu ditambah sebelas kata. Jelas dan spesifik artinya 

tidak menimbulkan salah penafsiran antara peneliti dengan 

pembaca. (b) Judul mecantumkan konsep utama penelitian dan 

lokasi penelitian. (c) Judul mengambarkan masalah, tesis, teori 

dan metodologi penelitian yang diterapkan. (d) Judul harus 

menggunakan bahasa ilmiah yang baku. 

Untuk judul penelitian kualitatif, dalam membuat judul 

sebaiknya (boleh juga tidak) ada judul yang bersifat umum (tema 

besar) dan disusul judul kecil yang menggambarkan fokus, teori 

dan metodologi yang digunakan. Contoh; Psikoterapi Terhadap 

Pecandu Narkoba (Studi Kasus Pengobatan KH. Abdurrahman 

Terhadap Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren al-Bajigur 

Desa Tenonan Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 

2015). 

b. Konteks Penelitian 

Bagi penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan 

kualitatif, pada konteks penelitian tidak kalah pentingnya adalah 

memaparkan keunikan atau faktor kemenarikan obyek atau 

masalah yang diteliti baik dari dari aspek konsep yang dicari  

ataupun lokasi penelitiannya. 

Untuk itu peneliti harus melakukan studi pendahuluan. Sebab 

dari studi pendahuluan tersebut dapat memperoleh bahan sebagai 

gambaran dalam menyusun konteks penelitian. Karena kewajiban 

peneliti kualitatif harus mengemukakan secara garis besar obyek 



 

 

 

atau subyek penelitian, kemenarikan/keunikan apa yang ada pada 

obyek/subyek penelitian sehingga layak dijadikan penelitian. 

Permasalahan bisa dilihat antara lain melalui; (1) 

ketidaksesuaian antara praktik lokasi penelitian yang hendak 

anda teliti dengan teori yang anda pelajari. (2) keunikan sebuah 

sistem organisasi atau kegiatan sehingga nanti dirumuskan 

menjadi teori yang baru. (3) kegagalan sebuah sistem manajemen 

di sebuah organisasi. Setelah diteliti, mesti harus muncul solusi 

dan saran untuk perbaikan ke depan. (4) kesuksesan sebuah sistem 

manajemen di sebuah organisasi. Setelah diteliti, harapannya 

menjadi benchmarking atau acuan buat organisasi yang lain. 

Jadi dalam konteks penelitian ini intinya berisi tentang 

jawaban atas pertanyaan, mengapa perlu dilakukan penelitian. 

c. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pertanyaan yang lengkap dan 

terinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti 

berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Pertanyaan- 

pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang 

akan diungkapkan di lapangan. 

Dalam membuatnya, Fokus penelitian susunannya harus 

singkat, padat, jelas dan dituangkan dalam bentuk kalimat 

tanya, misalnya: “Apakah: untuk penelitian yang bertujuan 

menggambarkan (deskriptif), “Mengapa” atau “Sejauhmana” 

atau “Bagaimana” untuk penelitian yang bersifat memahami. 

Meskipun juga bisa dinyatakan dalam kalimat pernyataan. 

d. Tujuan Penelitian 

Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu kepada isi dan 

rumusan masalah penelitian. Hanya saja, jika masalah penelitian 

dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan 

penelitian dirumuskan dengan kalimat pernyataan. 

e. Kegunaan Penelitian 

Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau manfaat atau 



 

 

 

pentingnya penelitian, baik bagi pengembangan ilmu, bagi 

lembaga, lokasi/tempat yang diteliti, bagi peneliti atau pihak- 

pihak yang berkepentingan dengan proyek penelitian. Isi dari 

bagian ini menyimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah 

yang dipilih benar-benar bermanfaat utnuk dilakukan. Dalam 

penyusunannya dapat ditulis terpisah antara manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis. 

f. Definisi Istilah 

Definisi istilah memuat penjelasan istilah atau konsep-konsep 

yang ada pada judul penelitian. Istilah atau konsep yang dijelaskan 

adalah istilah atau konsep yang diperkirakan akan menimbulkan 

penafsiran berbeda dari para pembaca. Jadi penjelasan definisi 

dari istilah atau konsep diberikan oleh peneliti sendiri bukan 

merupakan hasil kutipan dari ahli/pakar. Namun bisa juga 

berdasar pendapat ahli yang kemudian disimpulkan oleh peneliti 

(lihat contoh pada definisi istilah kuantitatif). 

g. Kajian Pustaka 

1. Kajian Teoretis 

Kajian teoretis berisi paparan teoretis yang menyangkut 

definisi konsep atau hubungannya dengan konsep lain. Fungsi 

landasan teori ini sebagai dasar berfikir dalam memahami 

dan mencari data penelitian. Landasan teori dapat diambil 

dari berbagai sumber; seperti jurnal penelitian, disertasi, 

tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan 

seminar dan diskusi ilmiah, terbitan-terbitan resmi pemerintah 

dan lembaga lain. Dalam pemilihan bahan pustaka yang akan 

dikaji harus berdasar pada kriteria kemutahiran (kecuali untuk 

penelitian historis) dan kriteria keterkaitan. 

Pada bagian ini yang penting dijabarkan tentang konsep-

konsep yang ada dalam judul penelitian. Dan jika  

memungkinkan dicantumkan pula konsep yang dianggap 

dapat mendukung permasalahan penelitian. Sebab landasan 



 

 

 

teori ini merupakan bahan yang digunakan sebagai alat analisis 

temuan penelitian pada bagian pembahasan penelitian. 

2. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka berisi bahan kajian terhadap hasil penelitian 

terdahulu tentang tema yang sama, sehingga penelitian yang 

akan dilakukan dapat ditentukan posisinya diantara penelitian- 

penelitian terdahulu. Selain itu dapat menunjukkan kejelian/ 

kepekaan peneliti dalam menangkap hal-hal – sekecil apapun- 

yang selama ini belum terungkap. Intinya dapat menyakinkan 

pembaca bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak plagiat, 

tidak daur ulang dari penelitian yang sudah ada. 

Dengan  demikian,  landasan  teori  berisi  dua  hal,   

yaitu hasil penelusuran literatur yang relevan dan hasil 

penelitian terdahulu, yang dapat berfungsi sebagai bahan 

analisis berdasarkan kerangka teoretik yang dibangun dan 

sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

h. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berisi paparan pendekatan penelitian yang digunakan 

serta alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan. 

Dalam penelitian kualitatif, selain paparan pendekatan yang 

digunakan dan alasan-alasan singkat mengapa  pendekatan 

ini digunakan, juga mengemukakan orientasi teoretik yaitu 

landasan berfikir untuk memahami makna suatu gejala, 

misalnya; fenomenologis, interaksi simbolik, etnografis, 

etnometodologis. 

Peneliti juga perlu menjelaskan jenis penelitian yang 

digunakan apakah etnografis, studi kasus, studi multikasus, 

studi situs, grounded theory, interaktif, ekologis. 



 

 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam bagian ini perlu dijelaskan bahwa peneliti bertindak 

sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain 

manusia (seperti: pedoman wawancara, pedoman observasi 

dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya 

terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. 

Perlu pula dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisan 

penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Disamping 

itu juga, disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan. 

3. Lokasi Penelitian 

Uraian lokasi penelitian berupa identifikasi karakteristik 

lokasi dan alasan memilih lokasi serta bagaimana peneliti 

memasuki lokasi tersebut. Karena penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada faktor individu, maka lokasi dan waktu 

penelitian harus dijelaskan. Apa alasan peneliti memilih 

tempat dan waktu harus jelas. 

Pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan 

kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan 

lokasi ini, diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna 

dan baru. 

Peneliti kurang tepat jika mengajukan alasan-alasan seperti 

dekat dengan rumah, peneliti pernah tinggal disitu, pernah 

bekerja disitu, peneliti telah kenal baik dengan informan. 

Jadi yang diuraikan tentang lokasi penelitian adalah (1) 

tempat penelitian, misalnya menjelaskan tentang desa dengan 

menggambarkan letak geografis, batasan-batasan wilayah, 

jumlah penduduk, budaya masyarakat, dan komunitas atau 



 

 

 

lembaga tertentu (2) mengemukakan alasan fenomena atau 

peristiwa yang diteliti (3) adanya kekhasan lokasi yang tidak 

dimiliki oleh lokasi lain yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. 

4. Sumber Data 

Bagian ini berisi keterangan yang  memadai  tentang  

jenis data, sumber data, dan teknik penjaringan data. Selain 

itu dijelaskan data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana 

karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan  atau  

subyek penelitian, bagaimana ciri-ciri informannya  dan  

cara bagaimana data dijaring, sehingga data yang diperoleh 

kredibilitasnya dapat dijamin. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Pada bagian ini diuraikan tentang: (a) teknik yang dipakai 

untuk mengumpulkan data, apakah menggunakan, misalnya 

wawancara mendalam (in-depth interview), observasi 

partisipan, dokumentasi (b) langkah-langkah yang ditempuh 

dalam mengumpulkan data. (c) alasan mengapa menggunakan 

teknik tertentu dalam mengumpulkan data; harus didukung 

secara teori. (d) sebutkan kapan/jadwal waktu pengumpulan 

data dilakukan. 

6. Analisis Data 

Dalam bagian ini dikemukakan proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkip-transkip wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat 

menyajikan temuannya. Secara umum dalam alur analisis 

data kualitatif, peneliti berbicara banyak mengenai langkah- 

langkah identifikasi, kategorisasi, kodifikasi, reduksi, 

pemetaan pola, dan sintesis dari hasil pelaksanaan rangkaian 

tahapan tersebut. 



 

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Menjelaskan upaya yang ditempuh peneliti untuk 

memperoleh keabsahan temuan penelitian adalah dengan 

meneliti kredibilitas temuan dengan menggunakan teknik- 

teknik perpanjangan kehadiran di lokasi, observasi yang 

mendalam, triangulasi (dengan menggunakan beberapa 

sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis 

kasus negatif, dan focus group discussion. 

8. Tahap-Tahap Penelitian 

Bagian ini menjelaskan proses pelaksanaan penelitian, 

mulai dari penelitian pendahuluan sampai pada penulisan 

laporan penelitian. 

9. Daftar Rujukan 

Lihat penjelasan pada penelitian kuantitatif 

10. Lampiran 

Dalam proposal penelitian, perlu dicantumkan beberapa hal 

yang ada kaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan penelitian, 

seperti; jadwal kegiatan penelitian, kisi-kisi instrumen 

pengumpulan data, dan sistematika laporan penelitian. 

Pada jadwal kegiatan penelitian perlu disebut urut-  

urutan kegiatan penelitian berikut waktunya. Kegiatan yang 

dimaksud antara lain; studi pendahuluan, penyusunan proposal 

penelitian, seminar proposal penelitian, pengumpulan data, 

analisis data, dan penyusunan laporan. Pada kisi-kisi instrumen 

pengumpulan data, perlu dican-tumkan di antaranya; pedoman 

instrumen pengumpulan data, seperti pedoman wawancara, 

pedoman observasi dan poin lain yang dianggap penting. 

  



 

 

 

 
3. Penelitian Pustaka. 

Untuk penelitian pustaka sistematika proposal 

penelitiannya terdiri dari : 

a. Halaman judul. 

b. Halaman persetujuan pembimbing. 

c. Halaman pengesahan. 

d. Kata pengantar. 

e. Daftar isi. 

Pada bagian isi terdiri dari: 

A. Judul Proposal Penelitian 

B. Konteks Penelitian 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Definisi Istilah 

G. Tinjauan Pustaka 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

2. Sumber Data 

3. Teknik Pengumpulan Data 

4. Sistematika Pembahasan 

I. Daftar Rujukan Sementara 

J. Lampiran-lampiran 

 
Penjelasan masing-masing bagian sebagai berikut : 

a. Judul Proposal Penelitian 

Pada penelitian pustaka yang pertama kali dilihat atau dinilai 

adalah judulnya. Peneliti harus mampu merumuskan judul 

penelitian sebaik mungkin. Mengingat pentingnya pembuatan 

judul, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya 

menghasilkan bentuk judul yang baik, diantaranya : 



 

 

 

1. Judul penelitian hendaknya singkat, jelas, spesifik. 
Singkat artinya jika dengan sepuluh kata sudah dapat 
menggambarkan masalah tidak perlu ditambah sebelas 

kata. Jelas dan spesifik artinya tidak menimbulkan salah 
penafsiran antara peneliti dengan pembaca. 

2. Judul mecantumkan konsep utama penelitian. 

3. Judul menggambarkan masalah, teori dan metodologi 

penelitian yang diterapkan. 

4. Judul harus menggunakan bahasa ilmiah yang baku. 

b. Konteks Penelitian 

Pada bagian ini berisi gambaran umum yang bahannya 

dapat diperoleh dari koran, majalah, buku, jurnal, laporan 

penelitian, seminar atau fenomena yang terjadi  di  sekitar  

kita yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

Proposal penelitian pustaka, memberi gambaran umun yang 

menegaskan bahwa posisi judul/tema penelitian yang akan 

dikaji memuat bahan pustaka maupun penelitian terdahulu, 

apakah penelitian tersebut merupakan pengembangan dari 

kajian sebelumnya atau sama sekali baru. Dengan demikian, 

akan tampak urgensitas dan kemenarikan penelitian yang akan 

dilakukan. Gambaran umum ini dapat bersifat mendukung 

atau menunjang pendapat peneliti ataupun bersifat tidak 

mendukung atau menolak harapan peneliti. Selain itu juga 

dipaparkan uraian pemantapan terhadap pemahaman masalah, 

misalnya mengapa masalah yang dikemukakan dipandang 

menarik, penting dan perlu ditelaah. 

Dalam latar belakang masalah pada penelitian pustaka 

dikemukakan tentang makna, konsep, teori dan model penelitian 

yang lazim digunakan dalam penelitian tentang subjek penelitian 

yang direncanakan. Selain itu, dipaparkan pula tentang 

perkembangan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 



 

 

 

penelitian yang akan dilakukan. Dengan cara demikian, sejak 

awal peneliti telah mengetahui posisi penelitian yang akan 

dilakukan. 

c. Fokus Penelitian 

Dalam bagian ini dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

dijawab melalui telaah pustaka (dalam bentuk kalimat tanya), 

yang memuat konsep-konsep yang akan dikaji. Kata tanya yang 

digunakan berupa apa, mengapa, bagaimana, sejauh mana, 

kapan, siapa, dan sebagainya tergantung pada ruang lingkup 

masalah yang akan dibahas. 

d. Tujuan Penelitian 

Bagian ini berisi gambaran yang khusus dan spesifik mengenai 

arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa 

keinginan realitas peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. 

Tujuan penelitian harus mempunyai kaitan atau hubungan yang 

relevan dengan masalah yang akan dicari. Tujuan penelitian 

dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan dari rumusan 

masalah. 

e. Manfaat Penelitian 

Pada paparan ini diuraikan gambaran yang jelas dan realistis 

mengenai kegunaan hasil pemecahan masalah. Sedangkan yang 

diuraikan adalah hasil pemecahan masalah yang dikaitkan dengan 

peneliti, pengembangan ilmu, lembaga yang menaungi, dan lain 

sebagainya. 

f. Definisi Istilah 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang 

digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari 

kekaburan makna. Yang penting juga diberi keterangan rinci 

pada bagian-bagian yang memerlukan uraian, terutama yang 

dilakukan oleh peneliti. 



 

 

 

g. Tinjauan Pustaka 

Dalam rumusan tinjauan pustaka dikemukakan tentang 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang  

akan dilakukan. Dengan cara demikian, sejak awal peneliti telah 

mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan. 

h. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian, dijelaskan pula alasan-alasan mengapa 

menggunakan pendekatan tersebut. Peneliti juga perlu 

menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian 

pustaka, biasanya jenis penelitian yang digunakan adalah 

content analysis (analisis isi). Misalnya : Dalam penelitian 

ini, pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library 

research), artinya suatu cara untuk mengadakan penelitian 

berdasarkan naskah yang diterbitkan baik melalui kitab- 

kitab, jurnal-jurnal, majalah, maupun buku-buku yang sesuai 

dengan pembahasan penelitian, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam penulisan. Sifat penelitian adalah deskriptif- 

analitis, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang utuh dan jelas tentang masalah yang dikaji 

yaitu tentang … 

2. Sumber Data 

Pada bagian ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data 

yang akan diteliti. Misalnya : Sumber datanya berasal dari 

bahan-bahan tertulis atau dokumentasi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas yakni …. Maka sumber 

data primer adalah ………(sebutkan semua). Sedangkan 

sumber data sekunder adalah kitab-kitab atau buku atau 



 

 

 

pemikiran orang lain yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas……. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini menjelaskan tentang teknik pengumpulan 

data, apakah menggunakan dokumentasi, observasi atau 

wawancara. Karena jenisnya pustaka berarti teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. 

Selain itu dikemukakan pula waktu yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data. 

4. Analisis Data 

Pada bagian ini menjelaskan tentang teknik analisis data 

yang digunakan termasuk langkah-langkah dalam analisis 

data. Misalnya : Setelah data terkumpul, maka peneliti analisis 

dengan menggunakan metode analisis data sebagai berikut, 

seperti Metode induktif, Metode deduktif, Metode analisis, 

Metode komparatif, dll. 

Dalam melakukan analisis, diawali dengan 

mendiskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan apa 

adanya tentang berbagai konsep. Setelah itu baru diadakan 

proses analisis secara kritis terhadap hasil-hasil interpretasi 

tersebut. 

i. Daftar Rujukan 

Bahan pustaka yang dimuat dalam daftar rujukan skripsi adalah 

bahan-bahan yang sudah disebutkan dalam teks. Artinya, bahan 

pustaka yang hanya dijadikan sebagai bahan bacaan tetapi tidak 

dirujuk dalam teks tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar rujukan. 

  



 

 

 

B. SISTEMATIKA PELAPORAN PENELITIAN 

SKRIPSI. 

1. Penelitian Lapangan dengan Pendekatan Kuantitatif. 

Sistematika laporan penelitian skripsi untuk jenis penelitian 

yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai berikut: 

Bagian Awal 

Halaman Sampul 

Halaman Judul 

Halaman Persetujuan 

Halaman Pengesahan 

Halaman Pernyataan Keaslian 

Halaman Persembahan 

Halaman Motto 

Kata Pengantar 

Abstrak 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar gambar 

Daftar lampiran 

Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

F. Asumsi Penelitian 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritik Variabel x 

B. Kajian Teoritik Variabel y 

C. Hubungan Variabel x dan y 



 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

E. Kajian Penelitian Terdahulu 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

B. Definisi Operasional Variabel 

C. Populasi dan Sampel 

D. Instrumen Penelitian 

E. Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

BAB IV LAPORAN PENELITIAN 

A. Tahap Persiapan 

B. Tahap Pelaksanaan 

C. Tahap Penyajian Data 

D. Analisis Data 

E. Pembuktian Hipotesis 

F. Pembahasan (analisis, sintesis, dan evaluasi) 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Bagian akhir 

Daftar Rujukan 

Lampiran-Lampiran 

 
Masing-masing unsur tersebut akan diuraikan berikut, 

terutama bagian yang belum disajikan pada uraian sebelumnya. 

a. Halaman Sampul 

Halaman sampul berisi; (1) judul skripsi secara lengkap, (2) 

kata skripsi, (3) nama dan nomor induk mahasiswa (NIMKO), (4) 

lambang IDIA (ukuran 50%), (5) program studi, (6) Fakultas, (7), 

nama lengkap IDIA, dan (8) tahun lulus ujian. Semua huruf diketik 

dengan huruf kapital. Komposisi huruf dan tataletak masing- 

masing diatur secara simetris rapi dan serasi. 



 

 

 

b. Halaman Judul 

Halaman judul berisi; (1) judul skripsi secara lengkap, 

diketik dengan huruf all capital, (2) teks: Skripsi Diajukan 

Kepada Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep 

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana (sebutkan gelarnya), diketik menggunakan huruf kecil 

dan huruf-huruf pertama menggunakan huruf kapital pada 

ungkapan tersebut, (3) nama dan nomor induk mahasiswa, 

diketik dengan huruf kecil selain huruf-huruf pertama dari nama 

dan NIM, (4) program studi, (5) fakultas, diketik dengan huruf 

kapital, (6) nama lengkap IDIA, diketik dengan huruf kapital, 

(7) tahun lulus (langsung tulis angka). Komposisi huruf dan 

tataletak masing-masing bagian diatur secara simetris, rapi dan 

serasi. 

c. Halaman Persetujuan 

Halaman persetujuan berisi; (1) teks, Skripsi berjudul ……, 

yang disusun oleh telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, 

(1) Sumenep, tanggal, bulan, dan tahun persetujuan, (3) nama 

dan gelar lengkap dosen pembimbing. Semua diketik dengan 

huruf kecil, kecuali pada huruf-huruf pertama. Komposisi huruf 

dan tataletak masing-masing bagian diatur secara simetris, rapi 

dan serasi. 

d. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan berisi; (1) teks, Skripsi dengan judul 

…, yang disusun oleh ….. telah dipertahankan di depan tim 

penguji skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal …… (2) teks, 

Tim Penguji Skripsi, (3) nama lengkap Penguji, dan dilengkapi 

dengan  kolom  tanda  tangan,  (4)  teks,  Mengesahkan  ........... 

( Dekan atau Rektor) IDIA, (5) nama lengkap dan gelar yang 



 

 

 

mengesahkan. Diketik dengan huruf kecil, kecuali pada huruf- 

huruf pertama. Komposisi huruf dan tataletak masing-masing 

bagian diatur secara simetris, rapi dan serasi. 

e. Pernyataan Keaslian Tulisan 

Pernyataan keaslian tulisan berisi ungkapan bahwa isi skripsi 

yang ditulisnya bukan  merupakan  pengambilalihan  tulisan 

atau pikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau 

pemikirannya sendiri. Pengambilalihan karya orang lain dan 

diakui sebagai karya sendiri merupakan tindak kecurangan yang 

lazim disebut plagiat. Penulis karya ilmiah harus menghindarkan 

diri dari tindak kecurangan ini. 

f. Abstrak 

Abstrak berisi uraian secara singkat dan padat tentang intisari 

skripsi, yang mencakup latar belakang, masalah yang diteliti, 

teori dan metode yang digunakan, hasil-hasil yang diperoleh, 

kesimpulan yang dapat ditarik dan (kalau ada) saran yang 

diajukan. Pada halaman abstrak, secara berurutan berisi; (1) teks, 

abstrak, diketik dengan huruf kapital pada posisi tengah 

(simetris) dan tanpa tanda titik, (2) teks, nama, titik dua, nama 

lengkap penulis, (3) teks, judul, titik dua, judul lengkap skripsi, 

(4) teks, pembimbing, titik dua, nama lengkap pembimbing, (5) 

teks, tahun, titik dua, tahun lulus, (6) teks, kata kunci, titik dua, 

jumlah kata kunci berkisar antara tiga sampai lima buah. Kata 

kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. 

Dengan kata kunci dapat ditemukan judul-judul skripsi beserta 

abstraknya dengan mudah, (7) isi abstrak, diketik dengan spasi 

tunggal (satu spasi) dan panjangnya tidak lebih dari satu 

halaman, (8) abstrak ditulis dengan dua bahasa (bahasa 

Indonesia dan bahasa asing). Nomor 2 sampai dengan 8 diketik 

dengan huruf kecil, kecuali pada huruf-huruf pertama. 



 

 

 

g. Kata Pengantar 

Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan  terima  kasih  

yang ditujukan kepada pimpinan/pengasuh pesantren, rektor, 

orang-orang, lembaga, organisasi, dan atau pihak lain yang telah 

membantu dalam menyiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan 

penulisan skripsi. Tulisan kata pengantar diketik dengan huruf 

kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda 

titik, diketik dengan spasi ganda (dua spasi), panjang teks tidak 

lebih dari dua halaman kertas ukuran kuarto. Dan pada bagian akhir 

teks (di pojok kanan bawah) dicantumkan; tempat, tanggal, bulan, 

tahun, dan diikuti kata penulis tanpa menyebut nama terang. 

h. Daftar Isi 

Di dalam halaman daftar isi dimuat judul bab, judul sub bab 

dan judul anak sub bab yang disertai nomor halaman tempat 

pemuatannya di dalam teks. Semua judul bab diketik dengan huruf 

kapital, sedangkan judul sub bab dan anak sub bab hanya huruf 

awalnya saja diketik dengan huruf kapital. Daftar isi hendaknya 

menggambarkan garis besar organisasi keseluruhan isi. 

i. Daftar Tabel, Gambar, dan Lampiran 

Halaman daftar tabel, gambar dan daftar lampiran memuat 

nomor tabel, gambar, lampiran, judul tabel, gambar, lampiran, 

serta nomor halaman untuk setiap tabel, gambar, dan lampiran. 

Judul tabel, gambar, dan lampiran harus sama dengan judul tabel, 

gambar, dan lampiran yang terdapat di dalam teks. Judul tabel, 

gambar, lampiran yang memerlukan lebih dari satu baris diketik 

dengan spasi tunggal, antara judul tabel, gambar, lampiran yang 

satu dengan yang lainnya diberi jarak dua spasi. 

j. Tahap persiapan dan Tahap Pelaksanaan 

Pada bagian ini dilaporkan urutan-urutan kegiatan yang  

telah dilaksanakan beserta waktunya mulai studi pendahuluan, 



 

 

 

penyerahan judul penelitian, penyusunan instrumen penelitian, 

pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan 

penelitian. 

k. Tahap penyajian data 

Pada penyajian data diuraikan hasil penelitian tiap-tiap 

variabel yang telah diolah dengan teknik statistik, seperti 

distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik yang berupa 

histogram, nilai rata-rata, simpangan baku atau yang lain. Setiap 

variabel dilaporkan dalam sub bab tersendiri dengan merujuk 

pada rumusan masalah atau tujuan penelitian. 

l. Pembuktian Hipotesis 

Bagian ini merupakan hasil pembuktian hipotesis, apabila 

penelitiannya berhipotesis. Rumusan hipotesis penelitian yang 

telah disebut secara khusus sebelumnya dapat dikemukakan 

kembali pada bagian ini, dan diikuti penjelasan atas hasil 

pengujian tersebut secara singkat dan padat. Penjelasan tentang 

hasil pengujian hipotesis terbatas pada interpretasi atas angka 

statistik yang diperoleh dari perhitungan statistik. 

m. Pembahasan 

Bagian ini berisi pembahasan atas temuan penelitian yang 

telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan pembahasan adalah; (1) 

menjawab masalah penelitian, atau menjelaskan bagaimana tujuan 

penelitian dicapai, (2) menafsirkan temuan-temuan penelitian, 

(2) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan 

pengetahuan yang telah mapan, (4) memodifikasi teori yang ada 

atau menyusun teori baru, dan (5) menjelaskan implikasi-implikasi 

lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan 

penelitian. Dalam upaya menjawab masalah penelitian atau tujuan 

penelitian harus disimpulkan secara eksplisit hasil-hasil yang 

diperoleh. Sementara itu, penafsiran terhadap temuan penelitian 



 

 

 

dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang  

ada. Pengintegrasian temuan penelitian ke dalam pengetahuan 

yang sudah ada dilakukan dengan jalan menjelaskan temuan- 

temuan penelitian dalam konteks khazanah ilmu yang lebih  

luas. Hal ini dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan 

penelitian yang diperoleh dengan teori dan  temuan  empiris  

lain yang relevan. Pembahasan hasil penelitian juga bertujuan 

untuk menjelaskan perihal modifikasi teori atau menyusun teori 

baru. Hal ini penting jika penelitian yang dilakukan bermaksud 

menelaah teori. Jika teori yang dikaji ditolak sebagian hendaknya 

dijelaskan sebagaimana modifikasinya, dan penolakan terhadap 

seluruh teori harus disertai dengan rumusan teori baru. 

Jadi diperlukan ketajaman dan kejelian berfikir dari peneliti 

untuk membahas hasil temuan penelitian. Sebab pada bagian  

ini peneliti harus menginterpretasi (mengartikan) bagaimana 

kedudukan temuan penelitian terhadap temuan atau teori 

sebelumnya. 

Bagian ini, pekerjaan yang paling sulit dalam pembuatan 

laporan penelitian, sehingga dari faktor kesulitan tersebut para 

peneliti sering melupakannya. Padahal bagian ini adalah amat 

penting dalam rangka menafsirkan temuan penelitian dan 

menghubungkan temuan dengan khazanah pengetahuan yang 

telah ada sebelumnya. Jadi dalam hal ini peneliti dituntut berfikir 

tingkat tinggi untuk bisa menggeneralisasikan hasil kesimpulan. 

n. Kesimpulan 

Isi kesimpulan terkait langsung dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Prinsip konsistensi antara rumusan masalah, 

tujuan penelitian, hipotesis penelitian, hasil  yang  diperoleh  

dan kesimpulan. Artinya banyaknya rumusan masalah harus 

menentukan banyaknya jumlah kesimpulan yang disajikan. 



 

 

 

Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terikat secara substantif 

dengan temuan-temuan penelitian yang mengacu pada tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan juga dapat 

ditarik dari hasil pembahasan, namun yang benar-benar relevan 

dan mampu memperkaya temuan penelitian yang diperoleh. 

5. Saran 

Saran yang diajukan hendaknya bersumber pada temuan 

penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian. Saran 

hendaknya tidak keluar dari batas-batas lingkup dan implikasi 

penelitian. Saran hendaknya dirumuskan secara rinci dan operasional, 

sehingga apabila orang lain hendak melaksanakan saran itu, ia tidak 

mengalami kesulitan dalam menafsirkan atau melaksanakannya. 

2. Penelitian Lapangan dengan Pendekatan Kualitatif. 

Sistematika laporan penelitian skripsi untuk jenis penelitian 

yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai berikut: 

Bagian Awal 

Halaman Sampul 

Halaman Judul 

Halaman Persetujuan 

Halaman Pengesahan 

Halaman Pernyataan Keaslian 

Halaman Persembahan 

Halaman Motto 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar gambar 

Daftar lampiran 

Abstrak  

Bagian Inti 



 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Definisi Istilah 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Penelitian Terdahulu 

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 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN 

PEMBAHASAN 

A. Paparan Data 

B. Temuan Penelitian 

C. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Bagian Akhir 

Daftar rujukan 

Lampiran-Lampiran 



 

 

 

Masing-masing penjelasannya sebagai berikut, terutama yang 

belum dijelaskan diatas : 

Paparan Data 

Paparan data membicarakan tentang data yang diperoleh 

dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam 

bab III dan disajikan sesuai dengan Fokus penelitian. Paparan 

data tersebut bisa dari hasil wawancara (apa yang dikatakan), dari 

observasi (apa yang terjadi) serta dari deskripsi informasi lainnya 

(seperti dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran). 

Perlu diingat bahwa ketika mendiskripsikan data hasil 

penelitian tersebut hindari melakukan evaluasi atau interpetasi 

oleh peneliti. Jadi ceritakan saja apa adanya seperti yang 

diungkapkan oleh informan, sesuai dengan bahasa mereka. 

Sesekali untuk menguatkan inti pernyataan yang dinyatakan, 

peneliti perlu mengutip kalimat langsung yang dikatakan oleh 

informan. 

a. Contoh paparan data hasil dari wawancara. 
 

Menurut pak Arif, kesadaran dirinya tentang selamatan 

orang mati, yang dinamakan orang tahlilan tersebut 

memang sudah menjadi adat, tradisi masyarakat disini. 

Kebersamaan warga dalam mengguyupi upacara tahlilan 

tersebut harus diakui memang sudah mendarah daging. 

Dari sejak awal didengar ada orang mati ---, kata pak 

Arif--- warga telah membagi kerja……. Pernah pak Arif 

mendapat cemooh dari warga ketika dirinya diketahui tidak 

peduli terhadap upacara tahlilan tersebut, mengatakan 

demikian : 

 
“Babba rapa mek matek Arif eku cik dak ono sing 

mendem, babba awaki ceki ngeruk diwi kuburani---, 



 

 

 

langsung bai, jandon engkunu eku tak jawab, mek isun 

matek dak ono sing ngubur, babba cik podoan eku sing 

ngambu basini ambuni”. 

 
(Biar saja kalau Arif itu mati nanti tidak ada yang 

mengubur, biar dirinya sendiri yang menggali 

kuburannya. Langsung saja kata-kata itu saya jawab, 

biar tidak apa-apa jika tidak ada yang mengubur biar 

kamu sekalian itu yang membau busuknya bau janazah 

saya). 

Jika kita simak paparan data penelitian di atas, maka 

sangat tampak bahwa bahasa yang dideskripsikan 

merupakan bahasa yang dikatakan oleh informan, bukan 

hasil interpretasi peneliti terhadap apa yang didengar. 

Sebaiknya sebelum memaparkan hasil wawancara penulis 

memberi pengantar tentang apa yang akan diuraikannya. 

b. Contoh paparan data hasil pengamatan/observasi 

Paparan data hasil pengamatan yang dilaporkan adalah 

data tentang apa yang ditangkap oleh peneliti, bukan 

interpretasi peneliti dari apa yang mereka amati. Berikut 

contoh hasil observasi. 

Pengaturan tempat duduk yang terpisah juga terjadi ketika 

dilaksanakan pengajian di rumah Pak Ikhsan. Berikut ini 

petikan catatan lapangan yang menggambarkan suasana 

tersebut. 

 
Semua jemaah sedang duduk di ruang tamu dan ruang 

keluarga, di atas permadani, ibu-ibu yang sebagian adalah 

istri-istri dosen menempati ruang tengah, dekat kamar 

tidur, ada sembilan orang ibu yang duduk di tempat itu. 



 

 

 

 

Dengan demikian terdapat norma yang ketat di daerah 

ini, khususnya yang menyangkut pergaulan antara pria 

dan wanita, 

c. Paparan data hasil dari dokumen 

Paparan data yang diambil dari sebuah dokumen, cara 

penyajiannya hampir sama dengan saat kita mengambil 

kutipan dari pendapat pakar yang bersumber dari buku, 

majalah atau laporan penelitian. 

Contoh paparan data dari dokumen. 

Cacatan guru bimbingan dan Konseling : pada tanggal 25 

Juni 2010 Doni melanggar aturan sekolah yaltu terlambat 

masuk kelas. Selain itu ia sering tidur di dalam kelas, 

kalau tidak tidur maka mengganggu teman lainnya. Dan 

seterusnya….. 

 
Komentar orang tua : oooh.. begitu pak, setahu saya doni 

di rumah tidak seperti itu. Memang akhir-akhir ini ia 

agak berbeda dari biasanya. Karena keinginannya tidak 

terpenuhi. Ia minta dibelikan binatang piaraan. Tetapi 

oleh ayahnya belum dipenuhinya … (sumber: dokumen 

file record siswa). 

 

Temuan Penelitian 

Pada bagian temuan penelitian, peneliti dituntut untuk 

menyajikan atau memaparkan apa saja yang sesungguhnya ada di 

balik dari paparan data yang telah disajikan. Hal ini berbeda dengan 

pada saat mengurai paparan data penelitian. Peneliti dituntut 

kepekaan dan ketajaman berfikir/analitis untuk mengungkap atau 

menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam paparan 



 

 

 

data. Temuan penelitian ini tetap harus merujuk kepada yang 

tertuang dalam fokus penelitian yang telah ditetapkan. 

Temuan penelitian hendaknya disajikan dalam bentuk pola, 

tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari paparan  

data. Selain itu temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem 

klasifikasi, dan tipologi. 

 
Contoh lain dari temuan penelitian. 

Rumusan masalah /Fokus penelitian yang diajukan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Bersih Desa di dusun Meduran 

Kabupaten Kediri? 

2. Mengapa budaya Bersih Desa di dusun Meduran selalu 

dilakukan setiap bulan Suro? 

3. Apa yang melatarbelakangi Islamisasi Bersih Desa di 

dusun Meduran? 

4. Apa bentuk Islamisasi dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan kegiatan Bersih Desa di dusun Meduran? 

 
Temuan penelitian yang diajukan oleh peneliti berdasar 

hasil paparan data diatas adalah : 

1. Pelaksanaan Bersih Desa di dusun Meduran selalu 

mengalami perkembangan dan memberikan nilai positif 

bagi masyarakat setempat serta tidak bertentangan 

dengan prinsip agama. Makna yang terkandung dalam 

kegiatan Bersih Desa adalah sebagai ungkapan do’a 

yakni meminta pertolongan dari Tuhan yang maha esa. 

Hal ini terbukti dari …… 

2. Keyakinan yang tumbuh di dalam masyarakat desa 

Meduran bahwa bulan Suro merupakan bulan yang paling 



 

 

 

baik dan mengandung berkah untuk meminta keselamatan 

kepada Tuhan yang maha esa. Hal ini dibuktikan dengan 

…. 

3. Terjadinya peningkatan kesadaran beragama dalam 

masyarakat dusun Meduran baik secara kuantitas maupun 

kualitas. Terbukti dari ………… 

4. Bentuk islamisasi bersih desa di dusun Meduran antara 

lain: berupa sema’an Alquran bil gaib, membaca surat 

Yasin, kegiatan tahlil, dan ceramah agama. 

 
Contoh uraian temuan penelitian yang lain. 

Fokus penelitian yang akan dicari sebagai berikut ; 

1. Bagaimana implementasi kurikulum berbasis kompetensi 

di Madrasah Aliyah Kediri? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun 

penunjang implementasi kurikulum berbasis kompetensi 

di Madrasah Aliyah Kediri? 

 
Temuan penelitian yang diajukan oleh peneliti berdasar 

hasil paparan data diatas adalah: 

 
1. Dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi di 

Madrasah Aliyah Kediri sudah berjalan, namun masih 

perlu dioptimalkan. Dilihat dari visi dan misi, MA di Kediri 

telah membuatnya Struktur kurikulum di MA tersebut 

dilihat dari prosentase pendidikan agama yang diajarkan 

masih sangat minim, maka otomatis untuk mewujudkan 

lulusan yang menguasai agama sangatlah sulit. Pada 

aspek pengembangan kompetensi dasar, yang dilakukan 

terdiri dari dua aspek yakni masalah ruang lingkup 



 

 

 

kompetensi dan masalah kata kerja yang digunakan 

dalam merumuskan standar kompetensi. Selain itu kurang 

kesiapan dari sumber daya guru dalam menerapkan KBK 

masih belum maksimal. 

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

implementasi tersebut adalah : 

a. Minimnya buku pelajaran; 

b. Sarana dan alat belajar yang sesuai dengan tujuan dan 

kompetensi yang akan dicapai. 

c. Rendahnya kualitas sumber daya guru dalam 

menerapkan KBK. 

Melihat beberapa contoh temuan penelitian di atas dapat 

dikatakan bahwa dalam paparan ini tidak lagi  menguraikan  

data tentang hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, 

observasi atau dokumen, tetapi langsung memberi makna dari 

apa yang telah dipaparkan dalam paparan data. Hasil temuan ini 

akan menjadi dasar utama dalam melakukan pembahasan hasil 

penelitian pada bab selanjutnya. 

 
Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini diperlukan ketajaman dan kejelian berfikir 

dari peneliti untuk membahas hasil temuan penelitian. Sebab 

pada bagian ini peneliti harus menginterpretasi (mengartikan) 

bagaimana kedudukan temuan penelitian terhadap temuan atau 

teori sebelumnya apakah mendukung teori yang sudah ada atau 

menambah dan menyempurnakan teori yang ada atau bahkan 

merupakan teori yang baru. 

Cara pengintegrasian temuan penelitian ke dalam kumpulan 

pengetahuan yang sudah ada dilakukan dengan jalan menjelaskan 

temuan-temuan penelitian dalam hubungannya dengan kumpulan 



 

 

 

ilmu yang lebih luas. 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan 

penelitian yang diperoleh dengan teori dan temuan empiris lain 

yang relevan. (hal ini tidak berarti mengulang uraian yang telah 

ada dalam bab II). Sebab membandingkan hasil penelitian yang 

diperoleh dengan temuan penelitian yang lain akan mampu 

memberikan taraf kredibilitas yang lebih tinggi terhadap hasil 

penelitian. Jadi dengan pembahasan ini akan memberikan makna 

terhadap temuan sebagai bagian dari temuan yang sudah mapan 

atau teori baru. 

Tentu saja suatu temuan akan menjadi lebih dipercaya bila 

didukung oleh hasil penelitian orang lain. Namun sebaiknya 

tidak hanya hasil penelitian yang mendukung saja, alangkah 

lebih menarik, jika di dalamnya mencantumkan juga temuan 

orang lain yang berbeda, dan pada saat yang sama peneliti 

mampu memberikan penjelasan teoritis maupun metodologis 

bahwa temuannya memang lebih akurat. Contoh pembahasan 

hasil penelitian. 

Dari paparan data dan hasil temuan penelitian di atas telah 

dideskripsikan secara menyeluruh tiap-tiap variabel yang 

menjadi Fokus penelitian ini. Beberapa catatan dan temuan 

penting diperoleh melalui diskusi antar fenomena yang 

terpapar di atas, serta dengan teori yang ada. Dari paparan 

variabel yang menjadi sasaran penelitian, ditemukan 

kenyataan sebagai berikut : 

 
Pertama, untuk merealisasikan Kepres No. 49 pasal 12 tentang 

hubungan dengan instansi terkait. Dalam hal ini diantaranya 

adalah Madrasah Aliyah yang ada di Kota Kediri sudah 

berjalan, walaupun masih perlu dioptimalkan. Untuk itu 



 

 

 

upaya-upaya optimalisasi perlu terus dilakukan agar lebih 

maksimal hasilnya, terutama dalam hal penerapan kurikulum 

berbasis kompetensi yang dirasa masih baru. 

 
Kedua, dengan adanya kurikulum 2003 yang harus 

diimplementasikan pada tahun 2004/2005, maka seluruh 

guru harus menerapkan KBK bagi yang mengajar di kelas I. 

Di sini guru yang mengajar adalah guru mata pelajaran yang 

mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar mata pelajaran. 

Kompetensi tersebut disertifikasi oleh pimpinan lembaga yang 

ditugaskan untuk melakukan sertifikasi, yaitu wakil madrasah 

bidang kurikulum. Melihat bahwa jumlah guru yang dilatih 

tentang KBK belum seluruhnya. 

3. Penelitian Pustaka. 

Sistematika laporan penelitian pada jenis penelitian pustaka 

adalah sebagai berikut: 

Halaman Sampul 

Halaman Judul 

Halaman Persetujuan 

Halaman Pengesahan 

Halaman Pernyataan Keaslian 

Halaman Persembahan 

Halaman Motto 

Kata Pengantar 

Abstrak 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar gambar 

Daftar lampiran 



 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Tinjauan Pustaka 

BAB II sampai BAB IV membahas tentang gagasan pokok, 

dilanjutkan dengan kajian mendalam dan diakhiri dengan 

ringkasan pembahasan. Judul bab disesuaikan dengan rumusan 

masalah yang dibahas. Bab inti skripsi diakhiri dengan Bab V 

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Daftar Rujukan 

Lampiran-Lampiran 

Yang dibahas dalam bab II sampai BAB IV dari kajian 

pustaka adalah hasil-hasil yang diperoleh dari pencarian jawaban 

terhadap masalah yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan 

dalam sub bab rumusan masalah. 

Dari masing-masing rumusan pertanyaan diidentifikasi 

alternatif model-model pemecahan masalah atau jawabannya. 

Dari setiap jawaban pertanyaan diidentifikasi konsep-konsep 

yang relevan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memilih alternatif jawaban yang tepat. Lebih lanjut, masing-  

masing konsep dijabarkan lagi menjadi sub konsep berdasar 

keperluan, misalnya berdasarkan makna atau segi yang lain. 

Pada hakekatnya peninjauan konsep menjadi sub konsep-sub 

konsep dilakukan untuk menyusun alur berfikir dalam pengkajian 

masalah. Hal ini dilakukan terhadap semua konsep yang ada. 

Berdasarkan uraian ini disusun bab-bab yang diperlukan. Masing- 

masing bab diberi judul yang sesuai. 



 

 

 

Bahan-bahan untuk pembahasan konsep dan subkonsep dicari 

dan dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti dari buku, jurnal 

ilmiah, majalah ilmiah, atau sumber-sumber lain. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bab II dan bab 

selanjutnya berisi uraian masalah-masalah secara rinci, alternatif 

model pemecahan masalahnya. Bagian ini merupakan hasil 

pemikiran atau ide yang baru dari peneliti mengenai masalah yang 

dibahas. Penguasaan peneliti mengenai bidang ilmu yang relevan 

dengan permasalahan hendaknya tercermin dalam penelitian yang 

dilakukan. Analisis dan pemecahan masalah yang dilatarbelakangi 

penguasaan materi keilmuan akan tajam dan komprehensif. Selain 

itu, peneliti dapat menuangkan gagasan dan idenya. 

Contoh sistimatika hasil kajian pustaka antara lain: 

Judul penelitian “Konsep Amal Shaleh menurut Dr. Nurcholis 

Madjid” oleh : Farid Nurul Iman. 

Bab: II Biografi Dr. Nurcholis Madjid 

1. Riwayat Pendidikan 

2. Aktifitas dan Kegiatan Intelektualnya 

3. Pandangan Tentang Islam 

4. Metodologi Penafsirannya 

Bab: III Pengertian Amal Shaleh dan Hubungannya dengan 

Iman, Islam dan Ihsan. 

1. Pengertian Amal Shaleh 

2. Hubungan Amal Shaleh dengan Iman, Islam dan 

Ikhsan 

Bab: IV Dimensi Esoterik Ibadah dan Implikasinya pada 

Pengembangan Amal Shaleh 

1. Shalat Sebagai Tujuan Pribadi dan Pendidikan Moral 

2. Puasa Sebagai Pendidikan Tanggung Jawab Pribadi 

dan Kemasyarakatan 



 

 

 

3. Zakat Sebagai Sarana Penunjang Kesejahteraan dan 

Keadilan Sosial 

4. Haji Sebagai Sarana Demontrasi Persamaan 

Persaudaraan Universal 

Bab: V Penutup 

1. Kesimpulan 

2. Saran-saran 

 
C. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL DAN 

PELAPORAN PENELITIAN SKRIPSI BAHASA ARAB 

 

 ( Sistematika Proposal Skripsiعناصر خطة الثحث )

 عنىان الثحث

 منهجية الثحث (3)

 منيجالبحج .أ

 مجتمعالبحجًعينتو .ة

 متغيشاتالبحج .ت

 البحجأدًات .ث

 بيبنبتمصبدسال .ج

 أسلٌةتحليلالبيبنبت .ح

 مشاحلتنفيذالذساسة .خ

 ىيكلالبحج .د

المشاجعالمؤقنة

 نمٌرجأدًاتالبحجالمبذئية

 

 اإلطار العام (1)

 سئلةالبحجأسبسيبتًأ .أ

 مشكلةًأسئلةالبحج .ة

 أىذافالبحج .ت

 أىميةالبحج .ث

 مسلمبتالبحج .ج

 فشًضالبحج .ح

 حذًدالبحج .خ

 تحذيذالمصطلحبت .د

 النظرياإلطار  (2)

 عنٌان....... .أ

 عنٌان....... .ة

 عنٌان....... .ت

الذساسبتالسببقة .ث

  



 

 

 

الثحث العلمي رعناص  

 

 (Penelitian Kuantitatif)إرا كان الثحث تحثاكميا  .1

 (Halaman Sampul) صفحة الغالف

 (Halaman Judul) صفحةالعنىان

 (Lembar Persetujuan) تقرير المشرف

 (Lembar Pengesahan) اعتماد لجنة المناقشة

 (Surat Pernyataan) اقرار الطالة

 (Lembar Persembahan) اإلهذاء

 (Motto Pembuka) اإلستهالل

 (Kata Pengantar) الشكر والتقذير

 (Abstrak) ملخص الثحث

 (Daftar Isiمحتىيات الثحث )

 (Daftar Lampiran) قائمة المالحق

 (Abstrak Berbahasa Indonesia) الملخص تاللغة اإلنذونسية

 

 الثاب األول: اإلطار العام

 (Latar Belakang Masalah)  أسبسيبتالبحج .أ

 (Rumusan Masalah)كلةًأسئلةالبحجمش .ة

 (Tujuan Penelitian)أىذافالبحج .ت

 (Manfaat Penelitian)أىميةالبحج .ث

 ( Asumsi)مسلمبتالبحج .ج

   (Hipotesa) فشًضالبحج .ح

   (Ruang lingkup & Batasan Penelitian) البحجحذًد .خ

   (Definisi Istilah)  تحذيذالمصطلحبت .د

 (Sistematika Pembahasan)    ىيكلالبحج .ر
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   النظريالثاب الثاني: اإلطار 

 عنٌان........ .أ

 عنٌان........ .ة

 عنٌان....... .ج

الذساسبتالسببقة .د

 

 الثاب الثالث:  منهجية الثحث

   (Jenis/Desain Penelitian) البحجمنيج .أ

   (Populasi dan Sampel Penelitian) مجتمعالبحجًعينتو .ة

   (Variabel Penelitian) متغيّشاتالبحج .ج

 (Instrumen Penelitian)  أدًاتالبحج .د

 (Sumber Data) مصبدسالبيبنبت .ه

  (Teknik Analisa Data)   أسلٌةتحليلالبيبنبت .ً

  (Tahap-tahapan Penelitian)  الذّساسةمشاحلتنفيز .ص
 

 (Laporan Penelitian) الثاب الراتع: تقرير الثحث

 (Tahap Persiapan)مشحلةاإلعذاداًاإلستعذاد .أ

 (Tahap Pelaksanaan)مشحلةالتنفيذي .ة

 (Tahap Penyajian Data)مشحلةعشضالبيبنبت .ت

 (Analisis Data)تحليلالبيبنبت .ث

 (Pembuktian Hipotesis)البحجإحببتدليلفشًض .ج

 (Lampiran-lampiranالمالحق) .ح
 

 الثاب الخامس: نتائج الثحث والخالصة والتىصيات والمقترحات

 (Kesimpulan)الخالصة .أ

 (Rekomendasi Peneliti)تٌصيبتالببحج .ة

 (Usulan-usulan)مقتشحبتالبحج .ت

 (Daftar Rujukan/Referensi)قبئمةالمصبدسًالمشاجع .ث

 (Daftar Lampiran)المالحق .ج



 



 

 

 

 (Penelitian Kualitatif) إراكان الثحث تحثا نىعيا .2

 صفحة الغالف

 صفحة العنىان

 تقرير المشرف

 إعتماد لجنة المناقشة

 إقرار الطالة

 اإلهذاء

 اإلستهالل

 الشكر والتقذير

 ملخص الثحث

 الملخص تااللغة اإلنذونسية

 محتىيات الثحث

 قائمة المالحق

 

 األول: اإلطار العام والذاراسات الساتقةالثاب 

 المقذمة .أ

 مشكلةًأسئلةالبحج .ة

 أىذافالبحج .ت

 أىميةالبحج .ث

 حذًدالبحج .ج

 تحذيذالمصطلحبت .ح

 الذساسبتالسببقة .خ

 ىيكلالبحج .د

 

 الثاب الثاني: اإلطار النظري

 

 الثاب الثالث: منهجية الثحث

 منيجالبحج .أ

 مجتمعالبحجًعينتو .ة

 متغيشاتالبحج .ت

 البحجأدًات .ث



 

 

 

 مصبدسالبيبنبت .ج

 أسلٌةتحليلالبيبنبت .ح

 مشحلتنفيزالذساسة .خ

 

 الثاب الراتع: عرض الثيانات وتهليلها ومناقشتها

 عشضالبيبنبت .أ

 أطشًحةالبحج .ة

 تحليلالبيبنبتًمنبقشتيب .ت

 

 الثاب الخامس: نتائج الثحث والخالصة والتىصيات والمقترحات

 نتبئجالبحج .أ

 تٌصيبتالببحج .ة

 مقتشحبتالببحج .ت

 قبئمةالمصبدسًالمشاجع .ث

المالحق .ج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

TEKNIK PENULISAN 

 
Bagian ini akan membahas cara-cara penulisan unsur-unsur 

karya tulis ilmiah yang mencakup pengetikan teks. 

 
A. Bahan dan Ukuran 

Bahan skripsi yang akan diuji harus menyesuaikan beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Naskah skripsi yang akan diuji diketik pada kertas HVS 

ukuran A4 berwarna putih dengan berat 80 gram dan tidak 

bolak-balik. 

2. Sampul skripsi dibuat dengan kertas buffalo berwarna 

hijau (contoh dapat dilihat dilampiran) dan dijilid karton 

(hardcover). 

 

B. Pengaturan Tulisan/Teks (Bagian Tubuh Tulisan) 

1. Font dan Ukuran Huruf 

Font yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah Times 

New Roman dan Times New Arabic untuk transliterasinya. 

Bagian-bagian yang menggunakan ukuran huruf yang 

berbeda sebagaimana berikut: 

14 point judul skripsi di sampul depan 

28 point tulisan skripsi di sampul depan 

20 point lambang IDIA 

12 point nama penulis 

12 pint NIMKO (all capital) di sampul depan 

14 point tulisan Prodi, Fakultas, IDIA, Sumenep, tahun di 

sampul depan 



 

 

 

14 point judul bab 

12 point teks induk 

10 point kutipan, teks tabel, teks bagan/gambar, catatan 

akhir, catatan kaki, daftar rujukan/pustaka, lampiran, 

indeks, header, footer 

2. Modus Huruf 

Penggunaan huruf normal, miring (italic), dan tebal (bold) 

sebagai berikut: 

a. Normal 

Teks induk, abstrak, kata-kata kunci, tabel, gambar, 

bagan, catatan, lampiran. 

b. Miring (Italic) 

Kata non Indonesia (bahasa asing dan bahasa daerah) 

bagian penting (untuk bagian penting tidak boleh 

digunakan bold-normal, tetapi boleh italic-bold) 

Contoh pada teks utama. 

Judul buku, jurnal, majalah, dan surat kabar pada teks 

utama dan daftar pustaka. 

c. Tebal (Bold) 

Judul bab, judul sub bab (heading) 

Bagian penting dari suatu contoh dicetak italic-bold, 

perhatikan contoh berikut. 

Amir anak Amat sedang belajar di Akademi Militer. 

3. Pengaturan Margin 

a. Margin kiri dan atas untuk penulisan huruf Latin,  

serta margin kanan dan atas untuk penulisan huruf 

Arab, masing-masing selebar 4 (empat) cm dari ujung 

kertas. 

b. Margin kanan dan bawah untuk penulisan huruf Latin, 

serta margin kiri dan bawah untuk penulisan huruf 



 

 

 

Arab, masing-masing selebar 3 (tiga) cm dari ujung 

kertas. 

c. Baris pertama setiap alinea dimulai setelah 1,25 cm 

(First Line 1,25 cm) dari margin kiri untuk penulisan 

huruf Latin dan margin kanan untuk penulisan huruf 

Arab. 

d. Setiap ketikan kembali ke margin, kecuali numerasi 

(penomoran) dan alinea baru. 

e. Setiap lembar kertas hanya digunakan untuk pengetikan 

satu halaman (tidak timbal balik). 

4. Pengaturan Posisi Judul Halaman-halaman Judul: 

a. Judul dari Halaman Judul, Halaman Pernyataan 

Keaslian karya tulis ilmiah, Halaman Pengesahan, 

Daftar Isi, dan Abstrak, ditempatkan secara simetris di 

tengah halaman bagian atas, 4 (empat) cm dari ujung 

atas kertas (sama dengan alinea pertama teks pada 

setiap halaman). 

b. Kata Pengantar, Daftar Tabel, Daftar Ilustrasi, Bab, 

Daftar Pustaka, dan Glossary ditempatkan secara 

simetris di tengah halaman bagian atas, 6 cm dari ujung 

atas kertas (2 cm di bawah posisi alinea pertama teks 

pada setiap halaman (lihat lampiran). 

c. Semua judul pada “halaman berjudul” diketik dengan 

huruf kapital (all caps) dan ditebalkan (bold). 

5. Jarak Spasi Antarbaris dan Jarak Ketukan 

Antarkata: 

a. Jarak antara nomor bab dengan judul bab dan antara 

baris pertama judul bab dengan baris berikutnya (jika 

lebih dari satu baris) adalah 2 (dua) spasi atau dalam 

aturan word processor sama dengan exactly 24 pt. 



 

 

 

b. Jarak judul bab dengan subbab (jika langsung diikuti 

subbab) adalah 4 (empat) spasi (caranya, mengeset 

kolom spacing subbab menjadi before 12), dan jarak 

antara judul subbab dengan baris pertama teks adalah 2 

(dua) spasi (caranya, mengeset kolom spacing subbab 

menjadi after 6). 

c. Teks diketik dengan jarak exactly 24 pt (line spacing 

exactly 24 pt). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 

kerapian teks yang menggunakan campuran font Latin 

dan font Arab serta memakai tanda-tanda transliterasi. 

d. Kutipan langsung sepanjang tiga baris atau lebih diketik 

dengan jarak exactly 12 pt dan dalam format terpisah 

dari teks biasa. Untuk kutipan teks Arab, baik yang 

ditulis dengan tangan maupun yang diketik dengan word 

processor (komputer), tetap memperhatikan ketentuan 

ini, tetapi dapat menyesuaikan dengan keadaan huruf 

atau font-nya. 

e. Terjemahan ayat Alquran , Hadis atau terjemahan dari 

sumber bahasa asing, diketik dengan jarak exactly 12 pt 

dalam satu alinea tersendiri. 

f. Jarak baris catatan kaki: 

1) Jika dalam catatan kaki keterangan mencapai 2 

(dua) baris atau lebih, maka jarak antara setiap baris 

adalah exactly 12 pt dengan ukuran font (font size) 

10 pt. 

2) Jarak antara baris terakhir suatu catatan kaki 

dengan baris pertama catatan kaki berikutnya dalam 

halaman yang sama adalah spacing before 6 pt. 

3) Baris pertama setiap nomor catatan kaki dimulai 

setelah 1,25 cm dari margin kiri untuk penulisan 



 

 

 

huruf Latin, dan margin kanan untuk penulisan huruf 

Arab. Baris kedua dan seterusnya tetap kembali ke 

margin kiri/kanan. 

4) Nomor untuk catatan kaki ditulis  setengah  spasi 

di atas baris pertama setiap catatan kaki atau 

superscript dalam bahasa word processor. 

g. Abstrak, ditulis exactly 12 pt 

h. Daftar Pustaka diketik dengan jarak exactly 12 pt dan 

diakhiri dengan titik. Jarak antara satu item pustaka 

dengan item berikutnya dalam daftar adalah spacing 

before 6 pt. 

i. Antara setiap kata dengan kata berikutnya berjarak 

1 (satu) ketukan, kecuali karena proses automatic 

justification dalam word processor. 

 
C. Penulisan Catatan Kaki (Footnote). 

1. Footnote (Catatan Kaki) 

a. Catatan kaki, atau dikenal dengan istilah footnote, 

adalah keterangan tambahan yang terletak di kaki/dasar 

halaman dan dipisahkan dari teks oleh sebuah garis 

(separator) sepanjang 20 (dua puluh) karakter atau 5 

(lima) cm menurut default Microsoft Word. 

Catatan kaki memiliki empat tujuan utama: 

1) Menjelaskan referensi bagi pernyataan dalam teks 

(biasa disebut catatan kaki sumber atau reference 

footnote). Yang dikutip bisa mencakup fakta-fakta 

khusus, pendapat, atau ungkapan langsung dari 

otoritas yang karya-karyanya menjadi rujukan 

dalam karya tulis ilmiah. 

2) Menjadi ruang bagi penulis untuk memberikan 



 

 

 

komentar-komentar insidental yang dipandang 

penting tentang, atau menegaskan dan menilai, 

pernyataan-pernyataan yang dibicarakan dalam teks. 

Ringkasnya, catatan kaki menjadi tempat di mana 

penulis menjelaskan hal-hal yang dipandang layak 

dimasukkan, tetapi mungkin dapat mengganggu 

alur pemikiran jika disebutkan, dalam teks. 

3) Menunjukkan referensi silang (cross-references) atau 

sumber lain yang membicarakan hal yang sama (biasa 

disebut catatan kaki isi atau content footnote). Jenis 

catatan kaki ini biasanya menggunakan kata-kata: 

“Lihat …,” “Bandingkan …,” dan “Uraian lebih lanjut 

dapat dilihat dalam …,” dan sebagainya. Diperlukan 

konsistensi dan ketepatan dalam penggunaan 

ungkapan-ungkatan tersebut. Dianjurkan penggunaan 

catatan kaki untuk tujuan ini tidak berlebihan agar 

tidak menimbulkan kesan pamer literatur. 

4) Menyatakan ucapan terima kasih kepada pihak- 

pihak tertentu yang terkait dengan sebuah 

penyataan atau kutipan dalam teks. Misalnya, 

mereka yang membantu penulis memahami sebuah 

konsep, mendapatkan literatur yang sedang dikutip, 

menerjemahkan sebuah teks, dan sebagainya. 

Penggunaan catatan untuk tujuan ini hendaknya 

juga diupayakan seminimal mungkin. 

b. Catatan kaki ditulis dengan memanfaatkan aplikasi 

reference manager & citation generator Mendeley, 

Zotero dll., dengan menggunakan format sitasi (CSL) 

IDIA yang dapat diunduh di halaman unduh http://idia. 

ac.id/download-2 

http://idia/


 

 

 

c. Penggunaan citation style language (CSL) dapat 

dilakukan dengan dua cara : 

1) Mendeley : Pada aplikasi Mendeley, cukup dengan 

masuk ke local disk c: klik Program Files kemudian 

klik Mendeley Desktop, klik citationStyles-1.0, 

tambahkan/copy file CSL IDIA. 

2) Zotero : Pada aplikasi Zotero, buka aplikasi Zotero, 

klik “ubah” pada bagian atas, kemudian klik 

pengaturan, pilih bagian “mengutip”, klik simbol 

“plus” kemudian klik file CSL IDIA yang sudah 

diunduh. 

d. Cara penulisan catatan kaki adalah sebagai berikut: 

1) Antara baris terakhir teks dalam sebuah halaman 

dengan nomor catatan kaki diberi garis pembatas 

(separator) sepanjang 20 (dua puluh) karakter atau 

5 (lima) cm menurut default Microsoft Word. 

2) Catatan kaki ditempatkan berdasarkan urutan 

numerik dengan diberi nomor sesuai dengan nomor 

pernyataan terkait dalam teks. Urutan penomoran 

bermula pada setiap awal bab (bukan kelanjutan 

nomor catatan kaki terakhir di bab sebelumnya). 

3) Jarak baris kedua dan baris selanjutnya dari tiap 

catatan kaki sejajar dengan margin kiri. 

Contohnya: 

 
4) Istilah Ibid. (singkatan dari ibidem) digunakan 

untuk merujuk kepada sumber yang sama dengan 

yang telah disebutkan sebelumnya tanpa ada sumber 

2Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: 

Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Bandung: 

Mizan, 1989), 155. 



 

 

 

kutipan lain yang mengantarainya (baik halaman 

kutipan sama dengan sebelumnya atau tidak). Jika 

halaman yang dikutip sama, maka nomor halaman 

tidak dicantumkan lagi. Kalau kata ibid. terletak   

di awal catatan kaki, huruf awalnya ditulis dengan 

huruf kapital (Ibid.), sedang bila terletak di tengah 

kalimat, misalnya sesudah kata-kata “Disadur dari,” 

maka huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil 

(ibid).  Dalam  bahasa Arab  ibid  diartikan menjadi 

 

Istilah op. cit. (singkatan dari opera citato) 

(dalam  bahasa  Arab,    ) dan loc. cit. 

(sing-katan  dari  loco  citato)  (dalam  bahasa Arab 

) yang pengertiannya mirip dengan  ibid 

tidak digunakan lagi dalam penulisan ini. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 
5) Jika pengarang yang sama muncul secara berurutan, 

baik dalam nomor catatan kaki yang berbeda atau 

dalam catatan kaki yang sama, tetapi dengan judul 

referensi yang berbeda, maka nama pengarang 

ditulis sama seperti sebelumnya. Contohnya: 



 

 

 

 

 

9) Jika mengutip kembali buku tersebut dan diselingi 

buku lain penulisan catatan kakinya adalah sama 

dengan yang pertama namun judul buku cukup 

ditulis kalimat awalnya saja. 

Contoh: 

 

 

 

 

 
11) Jika satu atau seluruh data penerbitan tidak 

disebutkan atau tidak diketahui, maka digunakan 

singkatan-singkatan berikut: 

[t.d.] jika sama sekali tidak ada data yang 

tercantum; 

[t.t.] jika tempat penerbitan tidak ada; 

[t.p.] jika nama penerbit tidak ada; 

[t.th.] jika tahun penerbitan tidak ada. 

Dalam rujukan berbahasa Inggris, singkatan yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

[n.p.] yang berarti no place of publication atau no 

publisher (tidak ada data tempat terbit dan 

nama penerbit); 

[n.d.] yang berarti no date of publication (tidak ada 

data tahun terbit). 



 

 

 

Alex Sobur. Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode 

Fenomenologi. ed. Nita Nur Muliawati. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013. 

Freire, Paulo. Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: Pustaka LP3ES 

Indonesia, 2008. 

Madjid, Nurcholish. Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. 

Bandung: Mizan, 2008. 

Freire, Paulo. Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan dan 

Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 

D. Penulisan Daftar Pustaka. 

1. Jumlah kepustakaan skripsi untuk penelitian kuantitatif 

dan kualitatif minimal 25 (dua puluh lima) buku/jurnal. 

Untuk penelitian pustaka minimal 50 (lima puluh) buku/ 

jurnal. Dari keseluruhan kepustakaan tersebut minimal 

ada 2 kepustakaan berbahasa resmi PBB (Arab, Inggris, 

Tionghoa, Perancis, Rusia, dan Spanyol). 

2. Kepustakaan dari jurnal ilmiah, harus mencantumkan 

minimal 1 artikel jurnal IDIA dan/atau minimal 1 artikel 

jurnal yang ditulis oleh dosen IDIA. 

3. Daftar Pustaka disusun berdasarkan urutan abjad dari 

awal nama terakhir pengarang setiap karya rujukan. 

Nama pengarang yang dimaksud mencakup nama orang, 

badan, lembaga, organisasi, panitia, dan sebagainya yang 

menyusun karangan itu. Contoh: 

4. Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak 

dari) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, 

maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai 

nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 



 

 

 

Taufik Adnan Amal, ditulis: Amal, Taufik Adnan 

W. Montgomery Watt, ditulis: Watt, W. Montgomery 

 

 
 

5. Daftar pustaka diketik dari margin kiri dan jika lebih dari 

satu baris, maka baris kedua diatur menjorok ke dalam 

(indent) sepanjang 1,25 cm. 

6. Seperti halnya dalam catatan kaki, catatan akhir dan 

catatan dalam kurung, pangkat dan gelar akademik tidak 

perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. 

7. Nama penulis yang lebih dari satu kata, ditulis nama 

akhirnya diikuti dengan tanda koma, kemudian nama 

depan yang diikuti dengan nama tengah dan seterusnya, 

contohnya: 

8. Huruf “al-” pada nama akhir penulis yang menggunakan 

alif lam ma‘rifah tidak dihitung sebagai huruf (A) menurut 

urutan abjad dalam daftar pustaka. Yang dihitung adalah 

huruf sesudahnya, contohnya: 



 

 

 

William D. Ross Jr, ditulis: Ross, William D. Jr. (Jr = 

Junior/Muda) 

 

 
9. Nama penulis yang menggunakan singkatan, ditulis nama 

akhir yang diikuti tanda koma, kemudian diikuti dengan 

nama depan lalu nama berikutnya, contohnya: 

10. Pada dasarnya, unsur-unsur yang harus dimuat dalam 

kepustakaan sama dengan unsur-unsur dalam catatan kaki 

dan catatan akhir, kecuali berbeda untuk beberapa hal 

berikut: 

a. Nama penulis yang disesuaikan dengan sistem penulisan 

katalog dalam perpustakaan, yaitu menyebutkan nama 

akhir penulis lebih dahulu (jika ada dua atau lebih) 

seperti disebutkan pada poin (2) di atas. 

b. Nama pengarang dalam kepustakaan ditulis  mulai  

dari awal margin kiri, sedang baris berikutnya dimulai 

setelah 1,25 cm dari margin kiri. Jarak baris dalam 

kepustakaan adalah exactly 12 pt. 

c. Antara baris terakhir suatu kepustakaan dengan nama 

pengarang berikutnya berjarak spacing before 6 pt. 



 

 

 

d. Nomor halaman dari referensi yang dikutip tidak lagi 

disebutkan dalam daftar pustaka. 

e. Tanda koma (,) yang mengantarai nama pengarang dan 

judul karangan-nya dalam catatan kaki/akhir, diganti 

menjadi tanda titik dalam daftar pustaka. 

f. Tanda kurung yang mengapit keterangan tentang 

nomor cetakan, tempat terbit, nama penerbit dan tahun 

penerbitan dalam catatan kaki/akhir, diganti menjadi 

tanda titik (.) dalam daftar pustaka. 



 

 

 

BAB V 

TEKNIK PENGUTIPAN 

 
Bagian ini akan membahas cara-cara penulisan unsur-unsur 

karya tulis ilmiah yang mencakup pengutipan tulisan. 

 
Kutipan dalam Teks 

1. Kutipan langsung sepanjang dua baris atau kurang 

dimasukkan ke dalam teks dengan menggunakan tanda 

kutip (“...”). 

2. Kutipan langsung yang terdiri dari tiga baris atau lebih 

ditulis terpisah dari teks dengan jarak exactly 12 pt dan 

spacing before 6 pt serta spacing after 6 pt, tanpa tanda 

kutip dan diketik dengan jarak 1 (satu) cm dari margin kiri. 

Bila dalam kutipan terdapat alinea baru, maka first lane- 

nya diketik dengan jarak 1,5 cm dari margin kiri. 

3. Kutipan langsung seperti tercantum dalam butir (1) dan (2) 

di atas sedapat mungkin tidak lebih dari setengah halaman, 

kecuali bila karya tulis ilmiah adalah studi teks yang harus 

mengutip teks asli secara lengkap dan membutuhkan 

tempat kutipan yang lebih banyak. 

4. Untuk menunjukkan adanya bagian tertentu dari teks yang 

dilangkahi atau dibuang dalam kutipan (misalnya karena 

tidak relevan dengan uraian), maka digunakan tanda 

elipsis, yaitu tiga titik yang diantarai oleh spasi ( … ). Jika 

bagian dari teks yang dihilangkan/dilangkahi berada pada 

bagian akhir kutipan, maka tanda elipsis diakhiri dengan 

titik, jadi seluruhnya menjadi 4 (empat) titik ( …. ). (Pada 

program word processor, misalnya MS-Word, elipsis ini 



 

 

 

Para pejabat pemerintahan kita sekarang ini bisa disamakan 

kedudukannya dengan  para  manager  di  Amerika  Serikat. 

Mereka harus bisa mengejar target dengan tidak memperdulikan 

pengembangan kelembagaan yang dewasa ini belum berkembang 

sebagai organisasi modern …..…………………………….… 

Erat kaitannya dengan proses pelembagaan ini terutama yang 

berkaitan dengan pelembagaan nilai, maka harus diciptakan kondisi 

objektif yang mendorong terwujudnya kesatuan antara nilai, sikap, 

dan perbuatan.1 

dibuat dengan menekan tombol [Ctrl] dan [Alt] secara 

bersamaan, lalu menekan tombol titik [Ctrl+Alt+.]. 

5. Kalau teks yang dilangkahi itu 1 (satu) alinea atau lebih, 

maka digunakan elipsis sepanjang 1 (satu) baris penuh. 

Jika sebelum alinea yang dilangkahi itu masih ada bagian 

alinea sebelumnya yang ikut dilangkahi, maka bagian yang 

dilangkahi itu ditandai dengan 1 (satu) elipsis. Contoh: 

6. Jika sebelum kalimat yang dilangkahi itu terdapat tanda 

baca, maka tanda baca itu diletakkan persis sesudah huruf 

terakhir sebelum kalimat yang dilangkahi. Demikian  

juga bila bila terdapat tanda baca sesudah kalimat yang 

dilangkahi, maka tanda baca itu diletakkan sesudah tanda 

elipsis. Misalnya: (;…) dan (…;). 

7. Kutipan tidak langsung atau saduran diketik dengan jarak 

exactly 24 pt dan marginnya sama dengan margin teks 

biasa. Di akhir setiap kalimat atau alinea saduran, diberi 

nomor catatan kaki. 

8. Sumber yang masih menggunakan ejaan lama, dikutip 

sesuai aslinya pada kutipan langsung. 

9. Kalau ada kesalahan pada teks asli yang dikutip, maka 

kesalahan itu harus ditunjukkan dengan menyisipkan kata 

sic yang ditulis dalam kurung siku [sic], yang memberi 



 

 

 

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemer-dekaannya pada 

tanggal 17 Agustus 1954 [sic]. 

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemer-dekaannya pada 

tanggal 17 Agustus 1954 [1945]. 

… Allah berfirman dalam QS. Ali Imran/3: 104. 

petunjuk kepada pembaca bahwa demikianlah yang tertulis 

pada teks aslinya walaupun mungkin itu tidak benar. 

Akan tetapi, dapat juga diberikan perbaikannya di antara 

kurung siku […] yang diletakkan persis sesudah teks yang 

dianggap tidak benar. Contohnya: 

Atau: 
 

10. Kutipan dari bahasa asing, sebaiknya diterjemahkan 

kemudian diulas dan, jika perlu, dikomentari. 

11. Pengutipan ayat Alquran menggunakan rasm Usmany 

dengan cara menuliskan sumbernya dalam teks (dimulai 

dengan singkatan QS. yang diikuti secara berurutan 

dengan nama surah, garis miring, nomor surah, titik dua, 

dan nomor ayat, lalu titik) mendahului ayat yang dikutip. 

Contohnya: 

Kutipan ayat Alquran , baik kurang dari satu baris atau lebih 

ditulis terpisah dari teks tanpa menggunakan tanda kutip. 

Di akhir ayat yang dikutip, ditulis nomor ayatnya dalam 

huruf Arab yang ditempatkan dalam kurung. Contohnya: 

 

Terjemahan ayat Alquran , walaupun hanya terdiri dari 

satu baris saja, ditulis terpisah dari teks dalam satu alinea 



 

 

 

tersendiri, dengan jarak baris exactly 12 pt dan spacing 

before 6 pt serta spacing after 6 pt, diketik dengan jarak 1 

(satu) cm dari margin kiri. Terjemahan ayat yang dikutip 

diberi nomor catatan kaki dan dianjurkan mengutip dari 

terjemahan resmi Departemen Agama R.I., Alquran dan 

Terjemahannya (dalam berbagai edisi), kecuali karena 

tujuan lain sesuai konteks penelitian, bisa mengutip dari 

karya terjemahan lainnya. 

12. Aturan penulisan kutipan teks Arab dari  kitab-kitab  

hadis mengikuti aturan penulisan ayat Alquran kecuali 

bahwa sumber hadis terkait, dalam hal ini mukharrij-nya, 

dituliskan sesudah teks hadis, kemudian diberi nomor 

catatan kaki. Sama halnya dengan terjemahan Alquran 

, terjemahan hadis dituliskan secara terpisah dalam satu 

alinea tersendiri dengan aturan jarak seperti terjemahan 

ayat Alquran di atas. Jika terjemahan merupakan suatu 

kutipan, ia harus diberi nomor catatan kaki, di mana nama 

penerjemah serta data sumber rujukannya disebutkan. 

Contohnya sebagaimana di halaman berikut ini: 

13. Jika dari ayat Alquran atau hadis yang telah dikutip diberi 

penjelasan sehingga perlu penulisan ulang dalam format 



 

 

 

teks biasa, maka kata, frasa, ataupun klausa yang diperlukan 

dapat ditulis ulang, tanpa menulis ulang sumbernya. 

14. Ayat-ayat yang dipergunakan tanpa teks asli atau diketik 

dengan transliterasi harus dihimpun dalam sebuah daftar 

lampiran. 

15. Kutipan yang terdiri dari satu baris atau kurang dari 

sumber naskah non-Latin yang penulisannya dari kiri ke 

kanan (seperti buku-buku yang menggunakan huruf Bugis/ 

Makassar), diketik ke dalam teks dengan menggunakan 

tanda kutip (“…”), diberi nomor catatan kaki dan 

terjemahan. Jika bagian yang dikutip lebih dari satu baris 

maka kutipan tersebut diketik terpisah dari teks, dengan 

jarak exactly 12 pt dan spacing before 6 pt serta spacing 

after 6 pt, diketik dengan jarak 1 (satu) cm dari margin 

kiri dan diberi nomor catatan kaki. Terjemahannya juga 

dipisahkan dari teks, dengan jarak baris exactly 12 pt dan 

spacing before 6 pt serta spacing after 6 pt, diketik dengan 

jarak 1 (satu) cm dari margin kiri dan diberi catatan kaki. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB VIII 

PLAGIARISME 

 
Sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren, Institut Dirosat 

Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, mengemban amanah 

akademik yang Islami, Ma’hadi dan Tarbawi. Untuk itu, Institut 

Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep juga 

bertanggung jawab untuk mengarahkan mahasiswa dan dosen 

dalam rangka menghindari unsur plagiarisme. 

Kegiatan penelitian dan akademis merupakan kegiatan yang 

bekelanjutan dari waktu ke waktu. Tidak ada suatu naskah 

penelitian yang berdiri sendiri tanpa merujuk pada penelitian 

sebelumnya. Tetapi, menggunakan konsep dan teori orang lain 

dalam tulisan tanpa kaidah dan etika yang tepat, sama juga 

dengan melakukan tindakan amoral. 

Karena itu, untuk menghindari hal tersebut IDIA 

memberikan beberapa ketentuan tentang plagiarisme checker 

kepada mahasiswa yang menyusun skripsi agar hasil 

penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. 

 
A. Definisi Plagiarisme 

Sesuatu yang lebih rumit dari plagiarisme checker adalah 

menentukan apakah suatu naskah adalah hasil plagiarisme atau 

tidak. Karena bisa jadi ada suatu naskah yang ditulis dengan 

ketentuan ilmiah tetapi masih saja dapat tercek sebagai hasil 

plagiarisme. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Kenapa Harus Cek Plagiarisme? 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 

2010 Pasal 7 menyatakan: 

1. Karya mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi) dilampiri 

dengan surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan 

bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur 

plagiat. 

2. Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban mengunggah 

semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan 

perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal 

lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. 

3. Sosialisasi terkait dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat 

akademis 

Sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah ini, IDIA 

menggunakan aplikasi “Plagiarisme Checker X” untuk 

mendeteksi suatu tindakan plagiarisme dalam suatu naskah 

tugas akhir mahasiswa. 

 
C. Sanksi Plagiarisme 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 mengatur 

sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya 

yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah 

sebagai berikut : 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Pada setiap bab naskah skripsi dengan batas toleransi 

sebagai berikut: 

Naskah Proposal Skripsi = 30% 

Bab I & II = 25% 

Bab III = 30% 

Bab IV & V = 15% 

2. Mahasiswa harus menyertakan cek plagiarisme yang 

telah divalidasi dan distempel petugas perpustakaan 

IDIA kepada pembimbing untuk melanjutkan penulisan 

bab selanjutnya. 

3. Pengajuan surat persetujuan seminar dan munaqasyah 

harus disertai hasil cek plagiarisme yang telah divalidasi 

dan distempel oleh perpustakaan IDIA. 

 
E. Teknik Parafrase 

Agar naskah skripsi yang disusun oleh mahasiswa terhindari 

dari cek plagiarisme dengan hasil yang tinggi, mahasiswa bisa 

melakukan teknik parafrase pada setiap kutipan yang dirujuk. 

Parafrase memiliki pengertian menulis ulang ide atau 

gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan 

ditampilkan dalam bentuk yang baru. Parafrase juga bisa 

diartikan sebagai suatu pernyataan ulang (restatement) yang 

lebih lengkap dan detail tanpa merubah ide. Berikut beberapa 

contoh: 

Naskah Asli: 
Sekolah hadir dalam sebuah lingkungan pendidikan 
yang kompleks. Mengingat demikian rumitnya 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

mengenai realitas, kebenaran dan nilai. Jika terns 

berlanjut, maka peserta didik akan bingung tentang 

arti hidupnya.' 

' George R. Kni°ht, F.i!sofat Pen4ld Can iYogyakarta : Gama Media, 2fl'07), 19-20. 

 

Kata-kata dalam paragraf diatas masih dapat dilacak 

sumbernya oleh seorang pembaca yang teliti, jika ia pernah 

membaca sumber tersebut. Berikut ini adalah contoh 

parafrase yang aman dan tidak dianggap sebagai 

plagiarisme: 

 

Sekolah seringkali tidak dapat memberikan kontribusi 

yang baik, karena dikacaukan oleh persepsi 

masyarakat yang beragam tentang realitas, kebenaran 

dan nilai. Keadaan ini secara otomatis dapat 

mempengaruhi pemahaman peserta didik tentang arti 

kehidupan. ' 

' George R. Kni.°ht, ii/so/grPertdId'ñoP iYogyakarta: G ama Media, 2€'07), 19-20. 
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Kabupaten Sumenep pada Tahun 2015) 

SKRIPSI 

 

 
Oleh : 

Nur Maida 

NIMKO: 2009.4.037.0412.1.00872 

 

 

 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH 

INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PRENDUAN 

SUMENEP 

2015 



 

 

 

Lampiran 2: Contoh Format Halaman Judul 

PSIKOTERAPI TERHADAP PECANDU NARKOBA 

(Studi Kasus Proses Pengobatan KH. Abdurrahman 
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Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) 
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Lampiran 5: Contoh Format Halaman Persetujuan 
 

 

 

PERSETUJUAN 
 

Skripsi Muhammad Ahmadi ini telah disetujui 

Pada tanggal 25 November 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oleh 

 

 
Pembimbing, 

 
( ) 



 

 

 

Lampiran 6: Contoh Format Halaman Persetujuan PBA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7: Contoh Format Halaman Pengesahan 
 
 

PENGESAHAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang majlis munaqasyah 

skripsi Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep 

Sumenep Madura, dan diterima sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Dakwah Program 

Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) pada: 

 
Rabu: 05 Juni 2015 M 

26 Rajab 1436 H 

 

 
 

TIM PENGUJI  

 
1. Drs. Zainal Alim, MM 

 
[Penguji I ] 

 
( ) 

2. Dr. Mashuri Thaha, MA [Penguji II] ( ) 

3. Dr. Taufikurrahman, M.Ag [Penguji III] ( ) 

 

 

Mengesahkan 

Dekan Fakultas Dakwah, 

 

 
Dr. H. Fattah Syamsuddin, MA 
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Materai 

6000 

Lampiran 9: Contoh Format Surat Pernyataan Keaslian 
 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ni, 
 

Nama : ………………………………….. 
 

TTL : ………………………………….. 
 

NIMKO : ………………………………….. 
 

Program Studi : …………………………………… 
 

Judul Skripsi : …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………. 
 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil 

karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya. 

Segala kesalahan dan kekurangan di dalamnya sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab saya. 
 

Prenduan, 12 April 2015 

Mahasiswa, 

 
 

(…………..……) 



 

 

 

Materai 

6000 
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PERSEMBAHAN 

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA: 

1. Bapakku Ahmad dan Ibuku Aminah 

2. Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien 

Prenduan, Dr. KH. Ahmad Muhammad Tidjani, MA. 

3. Rektor IDIA Dr. KH. Ghozi Mubarok, MA. 

4. Teman dan sahabat-sahabatku 



 

 

 

Lampiran 12: Contoh Format Halaman Motto 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Lampiran 13: Contoh Format Halaman Kata Pengantar 

 
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah 

SWT. yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. 

Allah yang Maha bijaksana. Karena, ternyata tak satupun kewajiban 

yang dibebankan kepada hamba-Nya suatu amal yang sia-sia dan 

tak ada kewajiban yang diberikan berada diluar batas kemampuan 

sang hamba. Atas rahmat yang dikaruniakan-Nya pula penulis dapat 

menyelesaikan karya ini. 

Sholawat berserta salam senantiasa tetap tertuju pada Ibnu 

Abdillah Sang Proklamator Islam Nabi Muhammad Saw. yang 

menjadi teladan semua makhluk. 

Selama kurang lebih 7 bulan, alhamdulillah penulis dapat 

merampungkan penelitian yang berjudul Psikoterapi Terhadap 

Pecandu Narkoba ini.Tentunya setelah melewati berbagai 

pengalaman yang rumit dan berbagai kendala lainnya.Semua ini tentu 

masih membutuhkan perbaikan dalam banyak hal. Besar harapan, 

semoga penelitian sederhana ini menjadi karya ikhlas penulis yang 

abadi, sehingga membawa manfaat bagi pembaca semua khususnya 

penulis pribadi. 

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada: 

 

1. Dr. KH. Ahmad Muhammad Tidjani, MA, selaku pimpinan 

dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. 

2. Dr. KH. Ghozi Mubarok, MA, selaku Rektor IDIA 

3. Dr. H. Fattah Syamsuddin, MA selaku Dekan Fakultas 

Dakwah. 

4. Dr. Taufikurrahman, M.Ag, selaku pembimbing penulisan 

skripsi. Tanpa mereka semua mustahil rasanya penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 



 

 

 

5. KH. Abdurrahman beserta staf yang ada di pondok pesantren 

Al-Bajigur (Al-Junun) yang telah banyak memberikan 

sumbangsih pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini 

6. Civitas Akademika, dan Penanggung Jawab Niha’ie IDIA, 

Ust. Ardi Binurillah, S.Sos, dan Ust. Moh. Ulil Absor, S.Pd 

Usth. Mamluatun Ni’am, S.Pd dan Usth. Niswah Qonita, 

S.Pd yang telah memberikan dorongan dan motivasi, serta 

kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Guru-guru yang telah mendidikku sejak kecil, terima kasih 

atas jasa-jasa yang telah kau berikan padaku sampai detik 

ini. Hanya Allahlah yang patut memberikan balasan yang 

setimpal atas amal baikmu. 

8. Kakak-kakak dan adik-adik semester, khususnya bagi 

program intensif. 

9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis 

dalam penyelesaian karya ini, yang tak mungkin disebutkan 

satu persatu. 

10. Akhirnya, penulis berdo’a dan berharap, semoga segala amal 

dan karya ini diterima di sisi Allah SWT.sehingga hamba 

menjadi hamba-Nya yang selalu dalam lingkaran cinta-Nya. 

Selanjutnya, kritik dan saran yang membangun senantiasa 

penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.Terima kasih 

dan mohon maaf atas segala kekurangan. 

 

Prenduan, 30 Mei 2018 M 

 

 

Penulis, 

 

Nur Maida 



 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 15: Contoh Format Halaman Abstrak 

ABSTRAK 

 
Nur Maida. 2018. Psikoterapi Terhadap Pecandu Narkoba (Studi Kasus Proses 

Pengobatan KH. Abdurrahman Terhadap Pecandu Narkoba 

di Pondok Pesantren Al-Bajigur Desa Tenonan Kecamatan 

Manding) 

Pembimbing : Dr. Taufikurrahman, M.Ag 

Kata Kunci : Psikoterapi, Pecandu Narkoba 

 
Sudah menjadi rahasia umum bahwa, penyebaran narkoba semakin hari semakin 

merajalela.Masyhurnya keberadaan barang haram tersebut ternyata tidak cukup 

memberikan keuntungan, bahkan menjadi penyebab hancurnya kehidupan seseorang. 

Mulai dari kebobrokan akhlak sampai pada taraf hilang akal yang dinamakan stres. 

Dalam kondisi ini, korban narkoba tentu membutuhkan penanganan khusus untuk bisa 

menata kehidupannya agar kembali normal seperti semula. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana metode 

Psikoterapi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Bajigur Desa Tenonan 

Kecamatan Manding dalam upaya mengatasi ketergantungan narkoba, yang dijabarkan 

dalam dua fokus yaitu: 1. Bagaimana metode dan proses psikoterapi yang diterapkan 

KH. Abdurrahman terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Al-Bajigur 2. Apa 

saja kendala yang dihadapi KH. Abdurrahman dalam melakukan psikoterapi terhadap 

pecandu narkoba di pondok pesantren Al-Bajigur 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena psikoterapi ini, maka peneliti 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan. Adapun metode yang digunakan 

adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari metode ini, kemudian 

peneliti olah dan analisis untuk memperoleh data atau informasi. Subjek penelitian ini 

diambil dari pasien dan terapis yang ada di pondok pesantren Al-Bajigur, 2 dari pasien 

dan 6 dari terapis. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dengan dua 

jalan yaitu: membadingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan 

triangulasi antar metode yaitu membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain. 

Metode psikoterapi yang diterapkan di pondok Al-Bajigur ini mencakup enam 

yaitu: terapi do’a, terapi air kelapa, terapi jamu, terapi dzikir, terapi mandi dan terapi pijat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, metode psikoterapi yang ada di pondok pesantren 

Al-Bajigur tidak hanya melibatkan terapi psikis yang terfokus pada konsep keagamaan, 

akan tetapi juga menggunakan konsep modern yang bersifat fisik. Menurut tinjauan 

peneliti, masing-masing dari keduanya memiliki pengaruh positif terhadap penyembuhan 

jasmani maupun rohani. Namun demikian, dalam proses psikoterapi ini terdapat beberapa 

kendala yang menjadi penghambat lancarnya proses pengobatan, diantaranya: kendala 

finansial, kurangnya motivasi dari pihak-pihak terkait dan kendala dari segi fasilitas yang 

kurang memadai. 
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