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 SAMBUTAN  

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan 

  

Alhamdulillah, Puji syukur kita kehadirat Allah SWT karena berkat 

karunia-Nya sehingga penyusunan buku pedoman Skripsi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Darul Hikmah (STAIDHI) dapat diselesaikan dengan baik. 

Kepada seluruh Tim penyusun buku ini diucapkan terima kasih, semoga ini 

merupakan bagian kebaikan kita semua. 

Adapun Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pedoman 

bagi para civitas akademika di lingkungan STAI Darul Hikmah Bangkalan, 

khususnya mahasiswa Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah, tentang 

prosedur dan tata cara penyusunan skripsi sebagai karya tulis yang harus dibuat 

sebelum menuntaskan studinya. Selain tentang petunjuk penulisan skripsi, buku 

ini juga berisi pedoman penulisan proposal skripsi. Dengan demikian, buku ini 

diharapkan tidak hanya berguna bagi mahasiswa, namun juga bagi mereka yang 

menekuni dunia akademik, khususnya dalam hal penulisan karya ilmiah.  

Buku ini dapat diselesaikan karena adanya partisipasi aktif berbagai 

pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang 

telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Akhirnya kritik dan saran 

konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang.  

 

 

Bangkalan, 07 Februari 2020 

Ketua STAI Darul Hikmah Bangkalan, 

 

Ttd. 

 

KH. BUSTOMI ARISANDHI, SH., MH 

NIDN. 2115058001 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 

memperkenankan kami untuk menyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAI Darul 

Hikmah Bangkalan. Pedoman skripsi ini disusun berdasarkan kebutuhan yang 

dirasakan oleh civitas akademika STAI Darul Hikmah Bangkalan dalam menulis 

karya ilmiah.  

Pedoman ini sangat penting sebagai panduan, baik bagi dosen pembimbing, 

staf subbag akademik dan kemahasiswaan, maupun bagi mahasiswa yang sedang 

menyusun penulisan karya ilmiah, serta bagi pihak-pihak lain yang berminat 

untuk mengetahui lebih luas tentang tata cara penulisan karya ilmiah di STAI 

Darul Hikmah Bangkalan.  

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih banyak kekurangan dan 

kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat berguna untuk 

penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang.  

Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan pedoman ini, 

kami sampaikan terima kasih. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi 

perkembangan STAI Darul Hikmah Bangkalan.   

 

 

 

 

Bangkalan, 07 Februari 2020 

 

TIM PENYUSUN  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan tangguh dan mumpuni 

dalam merespon tantangan zaman adalah sebuah keharusan setiap program 

studi. Keharusan ini lebih dikokohkan dengan munculnya keharusan setiap 

perguruan tinggi untuk menyiapkan kurikulum berbasis Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  Secara khusus, kompetensi yang 

diharapkan dari level S-1 di antaranya adalah mampu memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahliannya dan mampu 

beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. 

STAI Darul Hikmah Bangkalan dalam tuntutan ini membekali 

mahasiswa dengan kemampuan (teori dan skill) untuk menyelesaikan 

masalah yang muncul dalam perjalanan pengabdiannya, yaitu dengan 

memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir berupa 

penelitian yang dibuat dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan 

menerbitkan pedoman penulisan skripsi ini.  

Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah dalam suatu bidang studi 

yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S1) pada akhir studi. Karya 

ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi 

pada suatu program studi dan dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian 

lapangan, hasil pengembangan atau hasil kajian pustaka. 

Setiap mahasiswa program strata satu (S1) STAI Darul Hikmah 

Bangkalan, pada akhir masa studinya diwajibkan untuk menulis karya 

ilmiah. Secara  formal, penetapan kewajiban menyusun skripsi bagi 

mahasiswa STAI Darul Hikmah Bangkalan berdasarkan pada sejumlah 

konsiderans berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.   

2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.   
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi.  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan.   

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan.   

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, 

Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana 

dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama Islam  

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam  

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi 

Agama Islam  

10. Rapat Pimpinan dan Dosen STAI darul Hikmah Tahun 2019 tentang 

Program Kerja dan pemantapan skill mahasiswa berdasarkan KKNI.  

11. Rapat Pimpinan pada tanggal 01 Februari 2020 tentang Evaluasi 

Program Kerja dan Persiapan Tahun Akademik 2019/ 2020 semester 

genap. 

Adapun secara substansial, penulisan skripsi antara lain dimaksudkan 

untuk mengasah keahlian dan keterampilan mahasiswa dalam:  

1. Mengkaji dan memandang suatu permasalahan secara mendalam, 

rasional, sistematis dan ilmiah  

2. Mengungkap ide-ide dalam bahasa tulis yang benar dan memenuhi 

standar keilmuan yang secara metodologis dapat 

dipertanggungjawabkan, dan;  

3. Mendokumentasikan pemikiran mahasiswa sebagai sumbangan 

pemikiran dalam dunia keilmuan yang dapat dikembangkan lagi di 

masa depan.  

Pedoman penyusunan skripsi ini berfungsi sebagai rambu-rambu bagi 

civitas akademik STAI Darul Hikmah Bangkalan dalam proses penyiapan 

dan penyelesaian skripsi. Rambu-rambu ini mengatur hal-hal yang bersifat 
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subtantif dan teknis, dengan kemungkinan pengembangan dan penyesuaian 

lebih lanjut sejalan dengan keragaman topik, pendekatan, proses dan jenis 

penelitian. Sesuai dengan karakteristiknya sebagai pedoman umum, hanya 

hal-hal esensial saja yang diatur dalam pedoman ini, sedangkan hal-hal yang 

lebih rinci diserahkan kepada STAI Darul Hikmah Bangkalan untuk 

mengembangkannya, sesuai dengan proses penelitian dan bimbingan. Bagi 

dosen pembimbing, tujuan penyusunan buku pedoman penulisan skripsi 

STAI Darul Hikmah Bangkalan adalah untuk membantu dan 

mempermudah dosen pembimbing dalam membimbing dan mengarahkan 

mahasiswa menyusun skripsi dengan sistematika yang logis dan menjaga 

keseragaman format penulisan skripsi. 

 

B. Pengertian Umum 

1. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar penelitian yang 

dilakukan mahasiswa yang dibimbing oleh tenaga edukatif dalam rangka 

memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). 

2. Proposal Skripsi adalah rencana penelitian karya ilmiah mahasiswa 

dalam rangka penyusunan Skripsi. Proposal skripsi harus disusun oleh 

setiap mahasiswa sebelum melakukan penelitian untuk skripsi. 

3. Seminar Proposal Skripsi adalah forum untuk mendiskusikan proposal 

skripsi yang diselenggarakan oleh Panitia, yang dipresentasikan 

dihadapan kaprodi dan dosen pembimbing. Seminar Proposal ini diikuti 

mahasiswa secara terbuka untuk memberikan masukan-masukan dan 

wawasan bagi penyusun dalam upaya penyempurnaan proposal 

skripsinya. 

4. Pembimbing Skripsi adalah tenaga edukatif yang bertugas membimbing, 

mengarahkan, dan memberikan masukan-masukan kepada mahasiswa 

dalam menyusun skripsi. 

5. Ujian Skripsi adalah sidang pertanggungjawaban ilmiah terhadap skripsi 

mahasiswa yang diselenggarakan oleh Panitia Skripsi dan Akademik. 

6. Tim Penguji terdiri atas pembimbing merangkap penguji 2, Kaprodi 

bertugas sebagai penguji 1 dan Ka.BAAK sebagai sekretaris. 
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7. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau 

pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan 

menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. 

 

C. Ketentuan Pemrograman Skripsi 

1.  Persyaratan Akademik Pemrograman Skripsi  

Setiap mahasiswa pada semua jurusan wajib menyusun skripsi 

untuk mengakhiri studinya. Skripsi dapat diprogram pada semester 

tertentu. Skripsi bisa diujikan manakala mahasiswa telah lulus seluruh 

mata kuliah dan telah lulus Ujian Komprehensif. Apabila pada semester 

tersebut penyusunan skripsi belum selesai, maka skripsi harus 

diprogram kembali pada semester berikutnya dengan memperhatikan 

batas akhir masa studinya.  

Syarat akademik merupakan persyaratan yang berhubungan 

dengan tingkat pencapaian tertentu baik secara teknis maupun 

substantif yang berkaitan dengan penyusunan skripsi. Persyaratan 

akademik yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat memprogram 

skripsi adalah:  

a. Telah memperoleh satuan kredit semester sekurang-kurangnya 120 

SKS.  

b. Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian. 

c. Telah lulus KKN 

d. Telah lulus Ujian Komprehensif 

2. Persyaratan Administratif Pemrograman Skripsi  

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 

supaya bisa memprogram skripsi sebagai berikut:  

a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif STAI Darul Hikmah Bangkalan. 

b. Telah melunasi administrasi yang telah ditentukan oleh akademik. 

c. Memprogram mata kuliah skripsi.  
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BAB II 

PROSEDUR PENULISAN SKRIPSI 

 

A.  Prosedur Pengajuan  

Prosedur mengajukan judul skripsi mahasiswa dilakukan melalui 

proses sebagai berikut:  

1. Mahasiswa merancang judul yang akan diajukan berdasarkan hasil 

observasi awal mahasiswa dengan mendownload formulir pengajuan 

judul pada halaman https://stai.darul-hikmah.com/formulir-pengajuan-

judul-skripsi/, yang selanjutnya dapat berdiskkusi dengan teman sejawat 

atau Ka. Prodi masing-masing.  

2. Menyerahkan formulir pengajuan judul kepada Ka. Prodi masing-masing 

untuk di validasi dan disetujui. 

3. Ka. Prodi menyeleksi hasil ajuan judul dari mahasiswa dan 

mengembalikan formulir yang telah disetuji, untuk selanjutnya di 

serahkan kepada Dosen Pembimbing yang telah di tentukan oleh Panita.  

4. Jika judul yang diajukan tidak disetujui, mahasiswa kembali mengikuti 

prosedur awal pengajuan judul.  

5. Jika judul yang diajukan disetujui,   

6. Dosen Pembimbing yang telah menerima lembar validasi judul skripsi 

mahasiswa, selanjutnya melakukan proses bimbingan sebagaimana 

diatur dalam rapat koordinasi.   

7. Dosen Pembimbing melakukan korrdinasi dengan seluruh mahasiswa 

bimbingannya untuk melakukan bimbingan agar proposalnya dapat 

diseminarkan sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia. 

8. Perubahan judul setelah seminar proposal, ditolerasi paling lambat 1 

(satu) minggu setelah judul diajukan ke ketua program studi, dengan 

konsekuensi diseminarkan kembali dengan biaya mandiri. 

  

https://stai.darul-hikmah.com/formulir-pengajuan-judul-skripsi/
https://stai.darul-hikmah.com/formulir-pengajuan-judul-skripsi/
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B.  Prosedur Proposal dan Skripsi  

1. Apabila judul penelitian telah disetujui, maka mahasiswa mulai dapat 

menyusun proposal dan menjalani proses bimbingan pada dosen 

pembimbing yang sudah ditentukan sampai proposal selesai. 

2. Apabila ada perubahan redaksi atas judul penelitian, maka mahasiswa 

wajib mendikusikan kepada Ka. Prodi dan Dosen Pembembing untuk 

mendapatkan persetujuan dengan alasan yang relevan.  

3. Setiap proses pembimbingan wajib dibuktikan dengan tanda tangan 

pembimbing menggunakan tinta biru.  

4. Format lembaran bukti konsultasi bimbingan berisi minimal tentang 

waktu bimbingan, materi bimbingan, catatan perbaikan dan tandatangan 

dari pembimbing.).  

5. Proposal dan skripsi yang sudah disetujui oleh pembimbing untuk 

diseminarkan atau diuji harus diajukan ke Panitia untuk dijadwalkan 

dalam seminar proposal atau ujian skripsi.  

  

C.  Seminar Proposal dan Ujian Skripsi  

1. Seminar proposal adalah persyaratan sebelum mahasiswa melakukan 

kegiatan penelitian dan penyelesaian skripsi.  

2. Persyaratan Seminar Proposal:  

a. Telah lulus ujian komprehensif dan mendapatkan sertifikat. 

b. Telah melakukan bimbingan minimal 3 (tiga) kali kepada dosen 

pembimbing.  

c. Mendaftarkan diri ke Panitia melalui Prodi masing-masing dengan 

menyerahkan naskah proposal yang telah diberi tanda pengesahan 

oleh pembimbing sebanyak 2 (dua) eksamplar, paling lambat 1 (satu) 

minggu sebelum seminar. 

d. Menyertakan softcopy proposal skripsi 

3. Peserta seminar terdiri atas dosen pembimbing, undangan khusus dosen 

dan mahasiswa dalam kelompok dosen bimbingan yang sama, serta 

apabila dimungkinkan  bisa mahasiswa dalam rumpun prodi yang 

berbeda. 
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4. Berdasarkan masukan terhadap naskah dan pelaksanaan seminar, dosen 

pembimbing membuat rekomendasi kepada program studi untuk 

menerima tanpa perbaikan, menerima dengan syarat perbaikan, atau 

menolak proposal yang telah diseminarkan.  

5. Proposal yang ditolak dalam seminar dapat diajukan untuk diseminarkan 

kembali setelah mahasiswa merevisi proposal. 

6. Persyaratan ujian skripsi:  

a. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan minimal 5 (lima) kali 

konsultasi kepada masing-masing pembimbing yang dibuktikan 

dengan kartu konsultasi dan ditanda tangani menggunakan tinta biru 

oleh Dosen Pembimbing. 

b. Telah melunasi administrasi keuangan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

c. Mendapatkan sertifikat bebas plagiasi dari bagian akademik. 

Syarat mendapatkan sertifikat bebas plagiasi dengan mengumpulkan 

soft copy kepada bagian akademik yang batas maksimal adalah 50% 

harus bebas dari plagiasi. 

d. Mendaftarkan diri ke prodi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

sebelum pelaksanaan ujian skripsi.  

e. Menyerahkan naskah skripsi sebanyak 3 eksemplar yang disertai:  

1) Softcopy skripsi  

2) Kartu bimbingan (asli)  

3) Persetujuan pembimbing (asli)  

4) Pernyataan keaslian bermaterai  

5) Surat izin penelitian  

6) Surat keterangan penelitian  

7) Instrumen penelitian seperti : angket, pedoman wawancara, 

pedoman observasi.  

8) Transkrip hasil wawancara/field note  

9) Bukti telah lulus semua mata kuliah/ KHS yang dilegalisir. 

7. Tim Penguji Skripsi terdiri atas Dewan Penguji, Dosen Pembimbing dan 

sekretaris. 
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8. Ujian Skripsi berbentuk : 

a. Utama adalah ujian skripsi yang telah ditentukan waktunya oleh 

Panitia, dan harus diikuti oleh semua mahasiswa yang sudah 

melakukan bimbingan minimal 5 (lima) kali> 

b. Susulan adalah pertama, ujian skripsi yang tidak diikuti pada ujian 

utama dikarenakan alasan yang dapat diterima oleh akademik, kedua, 

ujian skripsi untuk mahasiswa yang tidak lulus pada ujian utama. 

Biaya administrasi untuk ujian susulan disesuaikan dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh panitia.  

  

D.  Penyelesaian Skripsi  

1. Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing 

dan penguji skripsi mengenai perbaikan skripsi sesuai dengan catatan 

dari dewan penguji skripsi mahasiswa  

2. Skripsi ditandatangani oleh Tim Penguji Skripsi dan digandakan 

sebanyak 3 (empat) eksemplar serta 1 soft copy.  

3. Setelah ditanda tangani dan disahkan, skripsi kemudian diserahkan 

kepada perpustakaan sebanyak 1 (satu) eksemplar, kepada prodi 

sebanyak 1 (satu) eksemplar  yang disertai soft copy, dan lokasi 

penelitian yang bersangkutan. Penyerahan kepada perpustakaan dan 

jurusan/prodi dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan skripsi. 

4. Tanda bukti penyerahan skripsi menjadi salah satu syarat untuk 

mendaftarkan diri mengikuti wisuda sarjana.  

  

E.  Batas Waktu  

1. Batas waktu penyusunan proposal skripsi adalah 1 (satu) bulan. Apabila 

mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu tersebut tidak 

terselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa 

mengadakan seminar proposal sesuai waktu yang ditentukan, apabila 

diluar waktu yang ditentukan, maka pengadaan seminar proposal 

dibebankan pada mahasiswa yang bersangkutan. 
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2. Batas waktu penyusunan skripsi adalah 4 (empat) Bulan. Apabila 

mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu tersebut tidak 

terselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa mengikuti 

ujian skripsi yang telah ditentukan. 

 

E.  Literatur Skripsi 

Literatur skripsi dapat diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang 

bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam memperkuat 

argumentasi, literatur yang wajib digunakan adalah minimal 20 referensi 

yang berasal dari buku, jurnal internasional maupun nasional serta sumber 

kepustakaan lain yang relevan.  

Berkaitan dengan kebaharuan penelitian, acuan referensi minimal 

bertahun cetak 2005, kecuali referensi yang berasal dari kitab klasik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN SKRIPSI 

 

A.  Penelitian Skripsi   

Ilmu pengetahuan merupakan produk penelitian, dengan demikian 

ilmu pengetahuan berasal dan berkembang melalui sebuah proses 

penelitian. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang sarjana 

pendidikan adalah kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui 

sebuah penelitian. Penyusunan skripsi sebagai salah satu bentuk proses 

dalam membangun kompetensi meneliti.   

Bentuk-bentuk penelitian yang bisa dilakukan, yakni penelitian 

lapangan, penelitian pustaka, dan penelitian pengembangan. Namun secara 

umum Jenis penelitian skripsi STAI Darul Hikmah secara umum terdiri 

dari: penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dan penelitian tindakan 

kelas, serta penelitian-penelitian lain yang relevan dengan kaidah keilmuan.  

 

B. Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian yang 

berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari 

pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.   

Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya 

menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari 

suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan 

pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-

permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk 

memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris 

di lapangan. Hal-hal yang disajikan dalam laporan penelitian kuantitatif 

pada umumnya bersifat kompleks, mulai dari isi kajian terhadap berbagai 

teori yang bersifat substantif dan mendasar sampai kepada hal-hal yang 

bersifat operasional teknis. Karena kompleksnya materi yang disajikan, 
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maka laporan penelitian kuantitatif perlu diatur sedemikian rupa sehingga 

pembaca laporan dapat dengan mudah menemukan setiap bagian yang 

dicarinya dan dapat memahaminya secara tepat. Isinya disajikan secara 

lugas dan objektif. Format laporan cenderung baku, mengikuti ketentuan 

dari perguruan tinggi atau suatu kelompok masyarakat akademik. Salah 

satu ciri penting dari penelitian kuantitatif adalah sering memunculkan 

hipotesis yang akan diuji secara empirik. Analisis data emprik 

menggunakan pendekatan statistik inferensial. 

Secara umum, penelitian kuantitatif dapat digolongkan menjadi dua 

jenis berbeda, yaitu penelitian korelasional dan penelitian eksperimental. 

Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan 

keeratan hubungan dua atau lebih variabel. Keeratan hubungan tersebut 

ditentukan oleh nilai indeks korelasi (r). Untuk menentukan nilai r dapat 

menggunakan rumus korelasi tertentu sesuai dengan jenis variabel 

dipandang dari datanya, apakah interval, rasio, ordinal atau nominal. 

Kedalaman penelitian korelasional sering berlanjut sampai pada tujuan 

untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Namun 

makna pengaruhnya lebih bermakna konstribusi suatu variabel pada 

variabel lain. Apabila peneliti menginginkan informasi berkaitan dengan 

memprediski suatu variabel berdasar variabel lainnya atau menginginkan 

informasi berkaitan dengan seberapa besar konstribusi suatu varibel 

terhadap varibel lainnya dapat menggunakan analisis regresi. Dengan 

artian, sesuatu yang berbentuk kaulaitas lebih sesuai jika menggunakan 

analisis regresi.  

Penelitian eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan 

untuk melihat pengaruh suatu perlakuan/tindakan (treatment) terhadap 

kondisi tertentu sebagai dampak dari perlakukan tersebut atau menguji 

hipotesis tentang ada-tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan 

dengan tindakan lain. Berdasarkan hal tersebut, penelitian eksperimen 

adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap 

gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang 

menggunakan perlakuan yang berbeda.  
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Dalam penelitian kuantitatif, sebelum dilakukan analisis korelasi 

maupun regresi, harus memenuhi syarat keabsahan data, yang perlu ditinjau 

dengan ujij validitas dan uji realibilitas. Selanjutnya melakukan uji asumsi 

klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas(Uji Homogenitas), Uji Autokorelasi, dan Uji 

Linearitas. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan 

data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen 

kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan pemaknaan dalam 

perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri-ciri 

penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, 

laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat 

kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh 

keauntentikan.  Penelitian Kepustakaan (library research) termasuk jenis 

penelitian kualitatif yang kajiannya menitik beratkan pada analisis atau 

interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Untuk memperoleh 

validitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah 

itu otentik.  

Selain penelitian-penelitian di atas, terdapat pula penelitian tindakan. 

Penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di 

masyarakat atau kelompok sasaran, dan hasinya langsung dapat dikenakan 

pada masyarakat yang bersangkutan. Karakteristik utama penelitian ini 

adalah partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota sasaran. 

Penelitian tindakan adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang 

memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan inovatif 

yang ‘dicoba sambil jalan’ dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. 

Beberapa ahli mengatakan bahwa penelitian tindakan merupakan upaya 

mengujicobakan ide-ide ke dalam praktek untuk memperbaiki atau 

mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. Selain itu, 

penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri yang secara 
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kolektif dilakukan peneliti dalam situasi social untuk meningkatkan 

penalaran dan keadilan praktek pendidikan dan social mereka, serta 

pemahaman mereka mengenai praktek dan terhadap situasi temapat 

dilakukan praktek-praktek tersebut. penelitian tindakan menekankan 

kepada kegiatan (tindakan) dengan mengujicobakan suatu ide ke dalam 

praktek atau situasi nyata dalam skala mikro yang diharapkan kegiatan 

tersebut mampu memperbaiki, meningkatkan kualitas dan melakukan 

perbaikan social. Esensi penelitian tindakan terletak pada adanya tindakan 

dalam situasi yang alami untuk memecahkan permasalahan-permasalahan 

prasktis atau meningkatkan kualitas praktis.  

 

B.  Metode Penelitian Skripsi 

1.  Metode Penelitian Kuantitatif  

Langkah-langkah metode penelitian kuantitatif mencakup (1) 

rancangan penelitian, (2) populasi dan sampel, (3) instrumen penelitian, 

(4) pengumpulan data, dan (5) analisis data.  

a.  Rancangan Penelitian  

Penjelasan mengenai rancangan atau desain penelitian yang 

digunakan perlu diberikan untuk setiap jenis penelitian. Rancangan 

penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar 

peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik 

variabel dan tujuan penelitian. Pemilihan rancangan penelitian dalam 

penelitian kuantitatif selalu mengacu pada hipotesis yang akan diuju.  

b. Populasi dan Sampel  

Istilah populasi dan sampel tepat digunakan apabila penelitian 

yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Akan 

tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, 

akan lebih cocok digunakan istilah subjek penelitian. 

c. Instrumen Penelitian  

Pada bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur variabel yang diteliti. Sesudah itu barulah dikemukakan 

prosedur pengembangan instrumen pengumpulan data atau pemilihan 
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alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Dengan cara ini 

akan terlihat apakah instrumen yang digunakan sesuai dengan 

variabel yang diukur, paling tidak ditinjau dari segi isisnya. Sebuah 

instrumen yang baik juga harus memenuhi persyaratan validitas dan 

reliabilitas. Hal lain yang perlu diungkapkan dalam instrumen 

penelitian adalah cara pemberian skor atau kode terhadap masing-

masing butir pertanyaan/pernyataan. Untuk alat dan bahan, harus 

disebutkan secara cermat spesifikasi teknis dari alat yang digunakan 

dan karaktistik bahan yang dipakai.  

d. Pengumpulan Data  

Bagian ini menguraikan (a) langkah-langkah yang ditempuh dan 

tehnik yang digunakan untuk pengumpulan data, (b) kualifikasi dan 

jumlah petugas yang terlibat dalam proses pengumpulan data, serta 

(c) jadwal pelaksanaan pengumpulan data.  

e. Analisis Data  

Pada bagian ini dijelaskan jenis analisis statistik yang 

digunakan. Dilihat dari metodenya, ada dua jenis statistik yang dapat 

dipilih, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam 

statistik inferensial terdapat statistik parametik dan statistik 

nonparametik.  

Pemilihan jenis analisis data sangat ditentukan oleh jenis data 

yang dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan yang 

hendak dicapai atau hipotesis yang hendak diuji. Oleh karena itu, 

yang pokok untuk diperhatikan dalam analisis data adalah ketepatan 

teknik analisisnya, bukan kecanggihannya.  

2.  Metode Penelitian Kualitatif  

Dalam penelitian kualitatif, metode dan langkah-langkah 

operasional menyangkut: 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, dan 

8) tahap-tahap penelitian.  

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian  
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Pada bagian ini perlu dijelaskan bahwa pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menyertakan alasan-

alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan. Peneliti juga perlu 

mengemukakan jenis penelitian yang digunakan apakah etnografis, 

studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, partisipatoris, 

penelitian tindakan, atau penelitian kelas, dan lain-lain.  

b. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak 

sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain 

manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai 

pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, 

kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak 

diperlukan.  

c.  Lokasi Penelitian  

Uraian lokasi penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik 

lokasi dan alasan memilih lokasi serta bagaimana peneliti memasuki 

lokasi tersebut. Lokasi hendaknya diuraikan secara jelas. Misalnya 

letak geografis, bangunan fisik (jika perlu disertakan peta lokasi), 

struktur organisasi, program, dan suasanan sehari-hari. Pemilihan 

lokasi harus didasarkan pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan 

kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini 

diharapkan peneliti menemukan hal-hal baru dan bermakna.  

d. Sumber Data  

Pada bagian ini diuraikan jenis data, sumber data, dan teknik 

penjaringan data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang 

dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan 

subjek dan informan penelitian, bagaimana ciri-ciri informan dan 

subjek itu, dengan apa data dijaring, sehingga kredibilitasnya 

terjamin.  

Istilah pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif harus 

digunakan dengan penuh kehati-hatian. Dalam penelitian kualitatif 

tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan informasi 
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sebanyak mungkin, bukan untuk melakukan rampatan (generalisasi). 

Pengambilan sampel dikenakan pada situasi, subjek, informan, dan 

waktu.  

e. Prosedur Pengumpulan Data  

Bagian ini menguraikan teknik pengumpulan data yang 

digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Selain itu dikemukakan cara-cara untuk memastikan 

keabsahan data dengan triangulasi dan waktu yang diperlukan dalam 

pengumpulan data.  

f. Analisis Data  

Langkah-langkah analisis data melibatkan pengerjaan, 

pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data serta pencarian pola, 

pengungkapan hal penting dan penentuan apa yang dilaporkan. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan 

setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik misalnya analisis 

domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis 

tema. Dalam hal ini peneliti dapat menggunakan statistik logika, 

etika, atau estetika.  

g. Pengecekan Keabsahan Penelitian  

Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu 

diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik perpanjangan 

kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, 

triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, motode, 

peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, 

pelacakan kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota. Selanjutnya 

perlu dilakukan pengecekan dapat-tidaknya ditransfer ke latar lain 

(transferability), ketergantungan pada konteksnya (dependability), 

dan dapat-tidaknya dikonfirmasikan kepada sumbernya 

(confirmability).   

h.  Tahap-tahap Penelitian  
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Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai 

dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian 

sebenarnya, sampai pada penulisan laporan.  

2.  Metode Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas berbeda dengan penelitian formal 

lainnya.,namun tidak lepas dari kaidah-kaidah keilmuan dalam 

penelitian. Adapun langkah – langkah tindakan praktis tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan 
Langkah pertama yang berupa perencanaan ini pada dasarnya 

merupakan kegiatan menyusun rencana tindakan yang di dalamnya 

mengandung penjelasan tentang What (siapa), Why (mengapa), 
When (kapan), Where (dimana), Who (oeleh siapa), dan How 
(bagaimana) tindakan tersebut akan dilakukan. Langkah ini 

seringkali dikenal dengan langkah untuk menjawab atau 

menjabarkan “5W & 1H”. Intinya, dalam langkah perencanaan ini 

ada sejumlah kegiatan yang seharusnya dilakukan, yaitu sebagai 

berikut ini : 

1).  Mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Masalah yang 

akan diteliti harus sesuatu kegiatan pembelajaran yang benar-

benar factual terjadi di kelas, memang penting untuk diteliti 

dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran, dan 

guru mampu melaksanakannya. 

2)     Merumuskan latar belakang pentingnya penelitian tersebut 

dilakukan. Di sini harus tampak jelas uraian bahwa ada sesuatu 

yang memang penting untuk diteliti, diperbaiki, dan 

ditingkatkan kualitasnya. 

3)     Merumuskan masalah penelitian secara jelas. Rumusan 

masalah ini biasanya dalam bentuk kalimat tanya, tetapi bisa 

juga dalam kalimat pernyataan. 

4)     Menetapkan cara-cara yang akan dilakukan untuk melakukan 

tindakan. Ini biasanya dikenal dengan merumuskan hipotesis 

tindakan. 

2.  Tindakan 
Tindakan yang dilakukan dalam suatu penelitian tindakan kelas 

biasanya jarang yang berhasil mencapai batas ketuntasan belajar 
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hanya dalam satu siklus saja. Oleh karena itu, penelitian tindakan 

kelas dilakukan secara bersiklus, yakni lebih dari satu siklus, bisa 

dua atau tiga siklus atau bahkan lebih. 

3. Observasi 
Observasi sebenarnya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan karena observasi itu dilakukan pada saat tindakan sedang 

dilaksanakan. Pada langkah ini, guru sebagai peneliti melakukan 

observasi terhadap tindakan yang dilakukannya sendiri, mencatat 

hal-hal yang dipandang penting, dan hambatan-hambatan yang 

dialami selama melakukan tindakan. 

Observasi dilakukan terhadap proses tindakan dan dampaknya 

terhadap perbaikan proses pembelajaran maupun hasil belajar 

siswa. Data yang dikumpulkan melalui observasi itu dapat berupa 

data kuantitatif, seperti : hasil pertanyaan kuis, hasil presentasi, 

hasil PR, hasil tes, dan sejenisnya. Selain itu dapat juga berupa data 

kualitatif, seperti motivasi belajar siswa di kelas, keaktifan siswa 

dalam diskusi kelompok, kualitas pertanyaan siswa yang diajukan 

kepada guru, kualitas jawaban siswa ketika menjawab pertanyaan 

guru, dan sejenisnya. 

4.  Refleksi 
Kegiatan pada langkah ini adalah mencermati, mengkaji, dan 

menganalisis secara mendalam dan menyeluruh tindakan yang telah 

dilaksanakan yang didasarkan data yang telah terkumpul pada 

langkah observasi. Berdasarkan data yang ada, guru sebagai peneliti 

melakukan evaluasi untuk menemukan keberhasilan dari dampak 

tindakan yang telah dilakukan terhadap perbaikan atau peningkatan 

kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selain itu, 

melalui evaluasi dalam refleksi ini juga akan ditemukan kelemahan-

kelemahan yang masih ada pada tindakan yang telah dilaksanakan 

untuk kemudian dijadikan dasar menyempurnakan rencana 

tindakan pada siklus berikutnya. 

 

C.  Penentuan Obyek Penelitian       

Menentukan obyek merupakan langkah awal yang penting, karena dari 

obyek inilah kemudian ditentukan metodologinya.  
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BAB IV 

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL  

 

Format penulisan proposal penelitian skripsi memuat 3 bagian yaitu: 

Bagian Awal, Bagian Inti dan Bagian Akhir.  

1.  Bagian Awal  

Bagian awal usulan penelitian ini meliputi: sampul depan, halaman 

judul dan halaman persetujuan pembimbing.  

a.  Halaman Sampul Depan 

Halaman  sampul  berisi:  judul  rencana penelitian, usulan 

proposal penelitian skripsi, nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), 

lambang STAI Darul Hikmah dan diikuti dengan nama lengkap, Prodi 

dan waktu (tahun akademik) usulan penelitian skripsi yang disahkan.  

1) Judul Penelitian  

Judul Penelitian harus dibuat singkat dan jelas. Ditulis dengan 

huruf kapital dengan font antara 14 sd 16 (tergantung 

panjang/pendek tulisan), berspasi 1 dan disusun simetris (rata 

tengah).  

2) Tulisan “Proposal Skripsi”  

3) Lambang STAI Darul Hikmah Bangkalan, berdimensi lebar dan 

tinggi adalah 6 : 6.26 atau bisa disesuaikan agar terlihat bagus. 

4) Tulisan “Oleh:” (dengan titik dua)  

5) Nama, ditulis lengkap (tidak boleh disingkat), cetak tebal, huruf 

kapital hanya di bagian awal setiap kata  

6) NIM (Nomor Induk Mahasiswa) ditulis lengkap  

7) Program Studi/Jurusan, Fakultas, Institut, bulan dan  tahun skripsi 

diusulkan. Semua ditulis dengan huruf kapital dan dibentuk secara 

simetris.  

b. Halaman Judul  

Halaman judul dibuat sama dengan sampul depan, hanya di 

bawah judul ditambahkan tulisan “Diajukan kepada Jurusan (sesuai 

jurusan masing-masing) Guna Menyusun Skripsi.”  
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c. Halaman Persetujuan Pembimbing  

Halaman persetujuan meliputi: judul, nama, NIM, tanggal 

persetujuan, nama pembimbing.  

  

2. Bagian Inti  

 a.  Proposal Penelitian Kualitatif   

Bagian inti proposal penelitian kualitatif terdiri dari:   

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Latar belakang masalah mengungkapkan segala yang 

melatarbelakangi penulisan skripsi, sehingga dapat diketahui hal-

hal yang melandasi munculnya penelitian. Latar belakang 

hendaknya disusun secara singkat dan mampu mencakup seluruh 

masalah yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut. bersumber 

dari pengalaman lapangan, deduksi dan atau induksi dari suatu 

teori, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, dan lembaga atau 

organisasi. Adapun konteks penelitian berisi tentang penjelasan 

mengenai problematika yang akan diteliti dan atau alasanalasan 

mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, 

penting dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh 

peneliti terdahulu, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan 

yang akan diteliti. Diperkuat dengan data /tabel/grafik numerik.  

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah atau fokus penelitian harus disusun 

secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang 

sebaiknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Untuk 

rumusan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif seharusnya 

menggunakan kata "bagaimana?" dan atau "mengapa?"  

C. Identifikasi penelitian, dan Batasan Masalah  

Bagian ini merupakan penjelasan tentang kemungkinan-

kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian 

dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-
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banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. 

Kemudian dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan 

dalam rangka menetapkan batasbatas masalah secara jelas 

sehingga mana saja yang masuk dan mana yang tidak masuk 

dalam masalah yang akan diteliti.  

D. Tujuan penelitian,   

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang 

akan dituju dalam penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.  

E. Manfaat penelitian  

Pada bagian ini peneliti menjelaskan kontribusi yang akan 

diberikan setelah selesai penelitian. Manfaat penelitian dapat 

berupa manfaat teoritis dan kegunaan praktis. Manfaat teoritis 

adalah kegunaan hasil temuan penelitian dalam menunjang 

khazanah keilmuan yang  ada. Sedangkan manfaat praktis adalah 

kegunaan hasil temuan penelitian untukkepentingan instansi dan 

masyarakat baik secara umum maupun khusus.  

F. Penegasan istilah.   

Penegasan istilah dilakukan dengan mendefinisikan secara 

konseptual dan operasional. Definisi konseptual bersumber dari  

kamus atau teori, sementara definisi operasional dijelaskan sesuai 

alur logika yang ingin diteliti dengan menghubungkan konsep-

konsep yang dijelaskan sebelumnya.   

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teoritis  

Landasan teoritis berisi kajian tentang konsepkonsep yang 

mendasari masalah yang dikaji.    

B. Penelitian Terdahulu.  

Penelitian terdahulu berisi tentang deretan penelitian yang 

telah dilakukan orang lain dalam masalah yang sama. Penelitian 

terdahulu dikaji dengan tujuan mencari ruang kosong yang bisa 
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dijadikan sebagai titik pijak penelitian. Uraian dilakukan dengan 

menganalisis sisi persamaan dan perbedaannya.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Metode penelitian berisi tentang: pendekatan/ metode dan 

jenis/rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA  

  

 b.  Proposal Penelitian Kuantitatif  

Bagian ini dari proposal penelitian kuantitatif terdiri dari :  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah,   

B. Rumusan masalah,  

C. Tujuan penelitian,  

D. Manfaat penelitian,   

E. Definisi operasional.  

F. Batasan Penelitian, 

BAB II LANDASAN TEORI  

Yang memuat: (a) kerangka teori yang didasarkan pada variabel-

variabel penelitian dan (b) kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

(c) kerangka konseptual, dan (d) hipotesis penelitian   

   BAB III METODE PENELITIAN 

Memuat antara lain: (a) pendekatan/ metode dan jenis penelitian, (b) 

populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel 

dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen  

penelitian serta (e) teknik analisis data.  

DAFTAR PUSTAKA  

 

b.  Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

Bagian ini dari proposal penelitian tindakan kelas terdiri dari :  

BAB I PENDAHULUAN 
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A. Latar Belakang Masalah,   

B. Rumusan Masalah,  

C. Tujuan penelitian,  

D.  Manfaat penelitian,   

E. Definisi operasional.  

F. Batasan Penelitian, 

BAB II LANDASAN TEORI   

Yang memuat: (a) kerangka teori yang didasarkan pada masalah 

penelitian dan solusi terhadap masalah penelitian (b) kerangka berfikir 

(c) hipotesis tindakan 

   BAB III METODE PENELITIAN 

Memuat antara lain: (a) Setting/rancangan penelitian, (b) subyek 

penelitian (c) langkah-langkah penelitian, (d) teknik pengumpulan 

data dan instrumen  penelitian serta (e) analisis data. (f) indikator 

keberhasilan.  

DAFTAR PUSTAKA  
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BAB IV 

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 

Secara garis besar format skripsi baik hasil penelitian kuantitatif, dan  

kualitatif, terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu (a) Bagian awal, (b) Bagian Isi, dan 

(c) Bagian akhir. Berikut ini akan dipaparkan format skripsi beserta penjelasan 

masing-masing bagian.  

A.  Bagian Awal Skripsi  

Bagian Awal, terdiri dari:   

1. Sampul (Sampul Luar)  

Sampul dibuat dari kertas karton tebal atau sejenisnya berwarna hijau 

untuk Pendidikan Agama Islam, warna Biru Murda untuk Ekonomi 

Syariah, dan dilapisi plastik (hardcover). Sampul Skripsi memuat 

judul, jenis karya (skripsi), maksud penulisan, lambang STAI Darul 

Hikmah, nama lengkap dan NIM, nama program studi, nama Institusi 

dan tahun penyelesaian. Semuanya ditulis menggunakan huruf kapital 

(kecuali maksud penulisan) dengan tata letak masing-masing bagian 

diatur secara simetris dengan spasi 1 (satu).   

2. Halaman Judul  

Isi halaman judul sama dengan halaman sampul, dicetak pada kertas 

HVS berwarna putih  

3. Lembar Persetujuan Pembimbing  

Lembar persetujuan memuat bukti persetujuan akademik dari 

pembimbing dan ketua jurusan/prodi.  

4. Lembar Pengesahan Penguji  

Lembar pengesahan memuat bukti pengesahan administratif dan 

akademik dari tim penguji skripsi STAI Darul Hikmah. Lembar 

pengesahan dibuat setelah ujian akhir skripsi.   

5. Pernyataan Keaslian  

Surat pernyataan keaslian berisi pernyataan mahasiswa bahwa skripsi 

yang ditulis merupakan karya asli. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjamin keaslian karya ilmiah mahasiswa dan jika terjadi plagiat 
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terhadap milik orang lain maka peneliti akan dikenakan sanksi yaitu 

pencabutan gelar.  

6. Halaman Motto  

Memuat dalil-dalil teologis yang diambil dari al-Qur’an atau Hadits, 

ucapan orang bijak, filosof dan sebagainya yang berkaitan dengan isi 

skripsi. Motto harus mencantumkan legalisasinya/sumber 

pengambilannya. Kalimat motto ditulis kurang lebih sepertiga 

halaman bagian bawah diketik miring/italic dengan tehnik rata kanan.  

7. Halaman Persembahan  

Halaman persembahan dimaksudkan sebagai ungkapan ketulusan hati, 

dedikasi, pengabdian, dan rasa hormat penulis kepada pihak-pihak 

tertentu. Kalimat persembahan ditulis kurang lebih sepertiga halaman 

bagian bawah  

8. Kata Pengantar  

Kata pengantar berisi dibajah (hamdalah, syahadat, salawat dan salam) 

dalam bahasa Arab, uraian singkat tentang maksud skripsi, ucapan 

terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyelesaian 

skripsi serta harapan-harapan yang terkait dengan hasil penelitian. 

Pada akhir kata pengantar ditulis nama tempat (kota), bulan dan tahun 

selesainya skripsi itu, ditulis lurus dengan margin kiri, 3 spasi dari 

kalimat terakhir kata pengantar tersebut. Selanjutnya pada tepi kanan, 

sebaris dengan tanggal tersebut cukup dicantumkan kata penulis. 

Dalam hal ini  nama penulis/penanggung jawab maupun tanda 

tangannya tidak perlu dicantumkan.  

9. Abstraksi 

Abstrak. Abstrak merupakan uraian singkat yang mencakup : latar 

belakang, rumusan masalah, metode penelitian, temuan/simpulan dan 

manfaatnya. Isi abstrak ditulis maksimal 300 kata dengan jarak satu 

spasi. Pada bagian atas abstrak dituliskan judul, nama penulis, NIM, 

Pembimbing dan Kata Kunci. 

12.  Daftar Isi  
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Daftar isi memuat garis besar isi skripsi beserta nomor halamannya. 

Unsur  skripsi yang dimasukkan dalam daftar isi dimulai dari halaman 

judul sampai lampiran. Penomoran bagian inti yang dimulai dari dari 

Bab I sampai Bab V dengan menggunakan penomoran angka Arab (1, 

2, 3, ... dst). Adapun Bagian Awal dan Akhir skripsi, penomorannya 

menggunakan angka romawi kecil. Daftar isi diketik satu setengah 

spasi.   

13. Daftar Tabel (Jika ada) 

Bagian ini memuat gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi 

dan sebagai petunjuk bagi pembaca. Isi masing-masing jenis penelitian 

terdapat sedikit perbedaan 

14. Daftar Gambar (Jika ada) 

Skripsi yang memuat gambar lebih dari satu harus dibuat daftar 

gambar 

15. Daftar Transliterasi 

Teks Arab yang ditulis dengan huruf Latin mengacu pada SKB Menteri 

Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 

158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988 

 

B.   Bagian Inti Skripsi  

1.   Bagian Inti Penelitian kualitatif  

BAB I Pendahuluan yang berisi:  

A. Latar Belakang Masalah  

Latar belakang masalah merupakan rasionalisasi atau alasan tentang 

kelayakan suatu masalah layak untuk diteliti. Latar belakang 

masalah menjawab pertanyaan mengapa masalah penting untuk 

diteliti. Baik dari sisi peneliti, pengembangan ilmu dan kepentingan 

pengambil kebijakan. Dalam latar belakang masalah perlu disajikan 

apa yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah sekiranya 

masalah tersebut tidak diteliti. Dalam latar belakang masalah 

sebaiknya diungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di 

lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalan 
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(fakta lapangan). Disini dipaparkan secara padat dan singkat 

dorongan kuat yang membuat permasalahan tersebut dipilih untuk 

diteliti.  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah harus berkaitan erat dengan obyek atau variabel 

yang diteliti. Rumusan masalah dapat dinyatakan dalam bentuk 

kalimat bertanya setelah didahului uraian tentang masalah 

penelitian, variabel-variabel yang diteliti, dan kaitan antara satu 

variable dengan variable lainnya  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Rumusan tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin dicapai 

setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh sebab itu tujuan ini harus 

konsisten dengan rumusan masalah dan mencerminkan pula proses 

penelitiannya. Rumusan tujuan penelitian tidak boleh sama dengan 

rumusan maksud penulisan skrispsi, yang ditulis pada halaman 

sampul luar dan halaman sampul dalam.  

Adapun manfaat penelitian menjelaskan manfaat penelitian baik 

bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.  

D. Penegasan Istilah Judul  

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberi kejelasan dan 

persepsi yang sama terhadap istilah tertentu yang terdapat dalam 

skripsi. Penegasan istilah judul menjelaskan makna atau pengertian 

variabel-variabel yang diteliti (bukan kata per kata) baik dari sisi 

bahasa maupun istilah dan pengertian spesifik yang peneliti 

maksudkan. Pengertian bahasa dapat bersumber dari kamus atau 

ensiklopedi, sedangkan makna atau pengertian istilah diperoleh dari 

teori atau buku-buku keilmuan yang menjadi sumber istilah tersebut 

diperoleh. Kemudian, peneliti harus mampu mengambil pengertian 

sendiri untuk digunakan sebagai definisi operasional dalam 

penelitian yang dilakukan.  
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E. Sistematika Pembahasan  

Yang dimaksud bukan pemuatan ulang kerangka tulisan/outline 

bahasan atau apalagi memindah daftar isi ke bagian ini. Sistematika 

yang dimaksudkan dalam skripsi adalah penjabaran sistematis dari 

alur keseluruhan bahasan pada bab per bab. Hal ini penting untuk 

mengetahui keabsahan, ketepatan, dan kebenaran alur logika 

pembahasannya. Penulis harus menjelaskan secara sistematis apa 

yang hendak diungkap-uraikan pada bab demi bab dengan menyebut 

relevansi sekaligus alasan logis mengapa suatu bahasan tertentu 

dietakkan di bab ini dan bukan di bab yang lainnya.  

  

BAB II LANDASAN TEORI  

Landasan teori tidak hanya memuat deskripsi teoritis tentang obyek 

atau variabel yang akan diteliti. Tetapi juga memuat analisis berbagai 

teori dan hasil kajian/penelitian yang telah dilakukan yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti. Mengenai teori, pendapat, hukum 

dan lain-lain yang telah dikemukakan, penulis skripsi berkewajiban 

untuk mengemukakan pendapatnya sendiri secara kritis dan logis, 

mampu menghubungkan dengan permasalahan yang sedang dikaji, tidak 

sekedar mengorganisasi dan menginventarisasi saja. Dengan demikian, 

bobot dan pentingnya permasalahan itu dibahas kemudian perlu diteliti 

untuk mendapatkan  kebenaran secara empirik menjadi lebih jelas dan 

kongkrit. Pemilihan landasan teori yang dikaji harus didasarkan pada 

dua hal yaitu: (1) prinsip kemutakhiran; dan (2) prinsip 

relevansi/keterkaitan. Sub bab atau pasal pada bagian ini dapat dibuat 

berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang terkandung di 

dalam judul  

  

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis   Penelitian  

Jenis penelitian merupakan strategi untuk memperoleh data yang 

valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. 
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Disini akan dijelaskan jenis penelitian yang akan digunakan oleh 

peneliti.  

B. Sumber data Dan Teknik Pengumpulan Data  

Pada bagian ini, peneliti harus menjelaskan dan memilah sumber 

data dalam penelitian baik sumber primer maupun sumber 

sekunder. Bagian ini juga dijelaskan tehnik-tehnik pengumpulan 

data yang hendak digunakan sekaligus teknis operasionalnya dan 

jenis data yang ingin diperoleh  

C. Instrumen Penelitian  

Pada bagian ini dijelaskan semua alat ukur yang akan digunakan 

untuk mengumpulkan data atau untuk mengukur variabel yang 

akan diteliti. Instrumen pengumpulan data yang dipilih dan 

ditetapkan harus disebutkan  secara jelas dan kongkrit, harus benar-

benar valid dan handal, mampu mengungkapkan apa yang hendak 

diungkap sesuai dengan saran atau data yang ingin diperoleh.  

D. Teknik Analisis Data  

Pada bagian ini dijelaskan tentang tehnik analisis data yang dipilih 

dan digunakan. Pemilihan teknik analisis data didasarkan pada 

jenis data, tujuan yang hendak dicapai. Ketepatan memilih tehnik 

analisis data merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian 

secara seksama  

E. Pengujian Keabsahan Data   

Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan dapat 

menggunakan berbagai teknik keabsahan data, diantaranya 

kredibilitas, transferability (ketelitian), auditability, dependability, 

dan confirmability (dapat dikonfirmasi)  

 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat deskripsi tentang lokasi penelitian, penyajian data dan 

analisa data serta pembahasan.  
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A. Deskripsi Lokasi Penelitian  

Pada bagian ini peneliti harus menjelaskan tempat dimana 

penelitian dilakukan dan tinjauan dari berbagai aspek yang dianggap 

penting dalam rangka memperoleh informasi atau data yang 

diperlukan. Berkenaan dengan gambaran umum, tidak perlu 

dianalisis. Namun peneliti berkewajiban memberikan penjelasan 

seperlunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

B. Analisa Data  

Data yang disajikan dalam bagian ini adalah data-data pokok yang 

penting dari variabel atau obyek yang diteliti, disajikan secara 

singkat dan jelas sesuai dengan jenis dan kelompok persoalannya 

(mengacu pada rumusan masalah), agar mudah dilihat dalam bentuk 

keseluruhan secara utuh. Kemudian pada bagian analisis data harus 

dijelaskan oleh peneliti secara faktual tanpa diwarnai pendapat 

pribadi atau interpretasi peneliti sesuai dengan temuan pneliti saat 

pengambilan data. 

C. Pembahasan   

Pembahasan terhadap hasil penelitian memuat: (1) jawaban 

terhadap masalah penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh; (2) 

menafsirkan temuan penelitian secara kritis dan logis dengan 

menggunakan logika dan teori-teori yang ada; (3) menjelaskan 

implementasi dari hasil penelitian yang dilakukan.  

Untuk membahas atau menganalisa hasil penelitian, peneliti harus 

memanfaatkan kajian pustaka dan landasan teoritis yang dimuat 

pada Bab II, sehingga temuan lebih bermakna.  

  

BAB V PENUTUP  

Bab ini memuat dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran  

A. Kesimpulan  

Isi kesimpulan merupakan pernyataan singkat hasil analisis dan 

pembahasan serta pengujian hipotesis yang diajukan. Isi kesimpulan 

harus terkait langsung dengan rumusan masalah, tujuan penelitian. 
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Demi konsistensi isi dan urutan kesimpulan tetap terpelihara, maka 

harus mengacu pada urutan perumusan masalah.  

B. Saran  

Saran atau rekomendasi penelitian ditulis dapat ditujukan kepada 

para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian 

yang bersangkutan dan kepada peneliti berikutnya yang berminat 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. Implikasi atau 

rekomendasi tidak datang begitu saja dari fikiran peneliti, 

melainkan muncul atau dirumuskan  

berdasarkan hasil penelitian (kesimpulan)  

  

2. Bagian Inti Penelitian Kuantitatif  

BAB I PENDAHULUAN  

Sub bab yang ada dalam bab pendahuluan pada penelitian kuantitatif 

adalah sama dengan bab pendahuluan yang ada pada penelitian kualitatif.  

  

BAB II LANDASAN TEORI.  

Sub bab yang ada dalam landasan teori hampir sama dengan yang ada 

pada penelitian kualitatif. Perbedaannya pada bagian akhir landasan teori 

kuantitatif dipaparkan kerangka pikir dan hipotesis penelitian.  

   

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian memaparkan strategi peneliti agar memperoleh data 

yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. Disini 

peneliti menjelaskan tentang jenis penelitian dilakukan, apakah 

penelitian kuantitatif dalam bentuk (a) survey, (b) korelasional 

(bersifat hubungan, dan (c) regresi.  

B. Populasi dan Sampel  

Pada bagian ini, peneliti harus memberikan penjelasan yang akurat 

tentang populasi penelitiannya agar jumlah sampel dan caya 

pengambilannya dapat dilakukan secara tepat, sehingga sampel yang 
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dipilih benar-benar representatif atau dapat mencerminkan keadaan 

populasi yang sebenarnya. Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam 

kaitannya dengan populasi dan sampel adalah: (1) identifikasi 

karakteristik populasi atau subyek penelitian; (2) penetapan besarnya 

sampel yang hendak diteliti, (3) prosedur dan tehnik pengambilan 

sampel yang digunakan. Dalam hal ini terdapat beberapa pilihan, 

yaitu:  

1. Random sampling/samping acak, acak beraturan/ordinal 

sampling, atau acak dengan bilangan random  

2. Sampling kelompok /cluster sampling  

3. Sampling berstrata atau bertingkat  

4. Sampling bertujuan/purposivesampling  

C. Data dan Sumber Data berisi:  

1. Data berisi tentang jenis/bentuk data apa yang diperoleh dalam 

penelitian.  

2. Sumber Data berisi tentang uraian darimana data diperoleh 

berdasarkan karakteristik dan klasifikasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian tersebut.  

D. Tehnik Pengumpulan  

Tehnik pengumpulan data mengungkapkan (a) pilihan metode yang 

dipergunakan dalam mengumpulkan data, misalnya dengan tes atau 

angket yang dibantu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

(b) kualifikasi dan petugas yang terlibat dalam proses pengumpulan 

data, dan (c) jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data.  

E. Instrumen Penelitian  

Tehnik merupakan cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, 

sedangkan instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

digunakan dalam mengumpulkan data. Alat bantu tersebut dapat 

berupa angket, tes, skala bertingkat, pedoman wawancara, pedoman 

observasi, dan check-list. Dengan demikian, dalam mengemukakan 

instrumen penelitian perlu dijelaskan semua alat ukur yang digunakan 
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untuk mengumpulkan data dan atau untuk mengukur variabel yang 

diteliti. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang 

akan diukur. Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu 

pengukuran.  Pada bagian ini dijelaskan metode penentuan validitas 

dan reliabilitas yang akan digunakan untuk mengukur validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian 

G. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, 

Uji Heteroskedastisitas(Uji Homogenitas), Uji Autokorelasi, dan Uji 

Linearita. Penggunaan ujia asumsi klasik disesuaikan dengan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

H. Teknik Analisis Data  

Pada bagian ini dijelaskan tentang tehnik analisis data statistik yang 

dipilih dan digunakan. Pemilihan teknik analisis data didasarkan pada 

jenis data, tujuan yang hendak dicapai atau hipotesis yang hendak 

diuji. Ketepatan memilih tehnik analisis data merupakan hal penting 

yang perlu mendapat perhatian secara seksama  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat deskripsi tentang lokasi penelitian, penyajian data dan 

analisa data serta pembahasan.  

A. Deskripsi lokasi penelitian  

Pada bagian ini peneliti menjelaskan secara ringkas berbagai aspek 

yang dianggap penting dalam rangka memperoleh informasi 

mengenai lokasi penelitian. Berkenaan dengan lokasi penelitian, 

tidak perlu dianalisis. Namun peneliti berkewajiban memberikan 

penjelasan seperlunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

B. Penyajian Data dan Analisa Data  

Data yang disajikan dalam bagian ini adalah data-data pokok yang 

penting dari variabel atau obyek yang diteliti, disajikan secara 
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singkat dan jelas sesuai dengan jenis dan kelompok persoalannya 

(mengacu pada rumusan masalah), agar mudah dilihat dalam bentuk 

keseluruhan secara utuh. Kemudian pada bagian analisis data, 

khususnya data yang disajikan dalam bentuk angka-angka statistik, 

tabel, maupun grafis harus dijelaskan oleh peneliti secara faktual 

tanpa diwarnai pendapat pribadi atau interpretasi peneliti.   

C. Pembahasan   

Pembahasan terhadap hasil penelitian memuat: (1) jawaban terhadap 

masalah penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh; (2) menafsirkan 

temuan penelitian secara kritis dan logis dengan menggunakan 

logika dan teori-teori yang ada; (3) menjelaskan implementasi dari 

hasil penelitian yang dilakukan.  

Untuk membahas atau menganalisa hasil penelitian, peneliti harus 

memanfaatkan landasan teoritis yang dimuat pada Bab II, sehingga 

pembahasan lebih bermakna.  

  

BAB V PENUTUP  

Bab ini memuat dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran  

A. Kesimpulan  

Isi kesimpulan merupakan pernyataan singkat hasil analisis dan 

pembahasan serta pengujian hipotesis yang diajukan. Isi kesimpulan 

harus terkait langsung dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Demi konsistensi isi dan urutan 

kesimpulan tetap terpelihara, maka harus mengacu pada urutan 

perumusan masalah.  

B. Saran  

Saran atau rekomendasi penelitian ditulis dapat ditujukan kepada 

para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang 

bersangkutan dan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. Implikasi atau rekomendasi tidak 

datang begitu saja dari fikiran peneliti, melainkan muncul atau 

dirumuskan  
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berdasarkan hasil penelitian (kesimpulan)  

 

2. Bagian Inti Penelitian Tindakan Kelas 

Bab I PENDAHULUAN  

Sub bab yang ada dalam bab pendahuluan terdiri dari latar belakang 

masalah, sasaran penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, penegasan istilah judul dan sistematika pembahasan.  

  

Bab II LANDASAN TEORI  

Landasan teori tidak hanya memuat deskripsi teoritis tentang obyek atau 

yang akan diteliti serta analisis berbagai teori dan hasil kajian/penelitian 

yang telah dilakukan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. 

Mengenai teori, pendapat, hukum dan lain-lain yang telah dikemukakan, 

penulis skripsi berkewajiban untuk mengemukakan pendapatnya sendiri 

secara kritis dan logis, mampu menghubungkan dengan permasalahan 

yang sedang dikaji, tidak sekedar mengorganisasi dan menginventarisasi 

saja. Pemilihan landasan teori yang dikaji harus didasarkan pada dua hal 

yaitu: (1) prinsip kemutakhiran; dan (2) prinsip relevansi/keterkaitan.  

Bagian terakhir dari bab II ini berisi tentang hipotesis tindakan. 

   

BAB  III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Desain penelitian memaparkan strategi peneliti agar memperoleh 

data yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. 

Desain penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian dilakukan.  

B. Waktu, Tempat Penelitian dan Setting Penelitian Sub judul ini akan 

mendeskripsikan kapan tindakan kelas akan dilaksanakan, lokasi 

penelitian dan suasana pembelajaran dimana penelitian tindakan akan 

dilakukan.  

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah sasaran dari penelitian yang dilakukan  

D. Rancangan Penelitian.  

Variabel penelitian berupa rancangan tindakan dan setting tindakan 

E. Desain Tindakan  
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Disini dikemukakan cara-cara pokok atau langkah-langkah pokok 

penelitian, siklus yang akan dilakukan, alat, materi dan media yang 

perlu dipersiapkan.  

F. Tehnik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data mengungkapkan (a) pilihan metode yang 

dipergunakan dalam mengumpulkan data, misalnya dengan tes atau 

angket yang dibantu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

(b) kulifikasi dan petugas yang terlibat dalam proses pengumpulan 

data, dan (c) jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data  

G. Instrumen Penelitian  

Metode merupakan cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, 

sedangkan instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

digunakan dalam mengumpulkan data. Alat bantu tersebut dapat 

berupa angket, tes, skala bertingkat, pedoman wawancara, pedoman 

observasi, dan check-list. Dengan demikian, dalam mengemukakan 

instrumen penelitian perlu dijelaskan semua alat ukur yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dan atau untuk menguur variabel yang 

diteliti  

H. Analisis Data  

Dikemukakan data yang akan dianalisis, cara analisis serta dampak 

tindakan, kemajuan yang diperoleh, maupun kelemahan yang 

ditemukan. Perlu juga dikemukakan tahapan siklus berikutnya sesuai 

hasil analisis dan refleksinya  

I. Indikator Keberhasilan 

  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A.  Gambaran Umum Penelitian.  

Perlu diberikan gambaran kondisi lapangan saat tindakan dilakukan 

secara kualitatif maupun kuantitafif tentang semua aspek yang dapat 

direkam pada waktu penelitian.  

B. Prosedur dan Hasil Penelitian.  

Disajikan data lengkap proses tindakan dari setiap siklus sehingga 

memberikan gambaran yang jelas terkait perubahan/perbaikan yang 

diperoleh dari hasil kegiatan observasi, termasuk menyangkut 

berbagai aspek konsentrasi penelitian  

C.  Pembahasan  
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Pembahasan merupakan pengkajian seluruh siklus dan aspek 

konsentrasi penelitian yang disertakan dengan ada atau tidak adanya 

perubahan dengan berbagai alasan yang rasional dan logis. Hal itu 

perlu diperkuat dengan teori yang relevan  

  

BAB V PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B.   Saran-Saran 

 

C.  Outline Isi Skripsi  

1.  Penelitian Kualitatif  

Halaman Sampul Luar   

Halaman Sampul Dalam   

Halaman Persetujuan   

Halaman Pengesahan 

Halaman Motto 

Halaman Persembahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Daftar Transliterasi 

Abstrak  

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

D. Penegasan Istilah Judul  

E. Sistematika Pembahasan  

BAB II LANDASAN TEORI  

A. .................................  
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B. .................................  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis   Penelitian  

B. Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data   

C. Instrumen Penelitian  

D. Tehnik Analisa Data   

E. Pengujian Keabsahan Data   

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Lokasi Penelitian  

B. Penyajian Data dan Analisa Data   

C. Pembahasan  

BAB V   PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran-Saran  

Daftar Pustaka  

Lampiran-Lampiran  

Daftar Riwayat Hidup  

  

2.  Penelitian Kuantitatif  

Halaman Sampul Luar   

Halaman Sampul Dalam   

Halaman Persetujuan   

Halaman Pengesahan 

Halaman Motto 

Halaman Persembahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Daftar Transliterasi 
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Abstrak  

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

D. Penegasan Istilah Judul  

E. Sistematika Pembahasan  

BAB II LANDASAN TEORI  

A. .................................  

B. .................................  

C. Hipotesis Penelitian  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis   Penelitian  

B. Populasi dan Sampel  

C. Tehnik Pengumpulan Data  

D. Instrumen Penelitian  

E. Tehnik Analisis Data   

F. Uji Asumsi 

G. Uji Validitas dan Ralibilitas  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

D. Deskripsi Lokasi Penelitian  

E. Penyajian Data dan Analisa Data   

F. Pembahasan  

BAB V   PENUTUP  

C. Kesimpulan  

D. Saran-Saran  

Daftar Pustaka  

Lampiran-Lampiran  

Daftar Riwayat Hidup  
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2.  Penelitian Tindakan Kelas 

Halaman Sampul Luar   

Halaman Sampul Dalam   

Halaman Persetujuan   

Halaman Pengesahan 

Halaman Motto 

Halaman Persembahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Daftar Transliterasi 

Abstrak  

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar belakang Masalah  

B. Sasaran Penelitian  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Dan ManfaatPenelitian  

E. Penegasan istilah judul   

F. Sistematika Pembahasan  

BAB II LANDASAN TEORI   

A. ...................................  

B. ...................................  

C. Hipotesis Tindakan  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

B. Waktu, Tempat dan Setting Penelitian  

C. Subjek Penelitian  

D. Rancangan Penelitian  

E. Desain Tindakan  

F. Tehnik Pengumpulan Data  
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G. InstrumenPenelitian  

H. Analisis Data  

I. Indikator Keberhasilan 

  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.  

B. Prosedur dan Hasil Penelitian.  

C. Pembahasan  

    

BAB V PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran-Saran  

Daftar Pustaka  

Lampiran-Lampiran  

Daftar Riwayat Hidup  
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BAB VI 

TATA TULIS DAN KODE ETIK 

 

A. Bahasa 

1. Penulisan proposal atau skripsi menggunakan bahasa Indonesia baku, 

sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

2. Penulisan proposal atau skripsi dengan menggunakan bahasa asing 

(Arab atau Inggris) harus ada persetujuan dari Sekretaris Program. 

3. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing dicetak 

miring (italics). Jika kata atau istilah tersebut ada padanannya dalam 

bahasa Indonesia, maka padanan tersebut harus digunakan. 

4. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa Arab yang 

belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus ditulis sesuai 

dengan pedoman Transliterasi Arab-Latin sebagaimana terlampir 

dalam pedoman ini. 

5. Kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua 

(saya, aku, kami, engkau dan sebagainya), tetapi dibuat bentuk kalimat 

pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, kata saya 

diganti dengan penulis.   

 

B. Format Pengetikan 

1. Naskah diketik di atas kertas HVS ukuran A4 80 gram, dalam satu 

muka (tidak bolak-balik). 

2. Penulisan menggunakan font Times New Arabic ukuran 12 untuk 

seluruh naskah, kecuali penulisan catatan kaki menggunakan font 

Times New Arabic ukuran 10.  

3. Tulisan disusun dalam jarak 2 (dua) spasi. 

4. Margin  Kiri : 4 cm  Kanan : 3 cm 

Atas : 4 cm  Bawah : 3 cm 

Khusus untuk halaman pertama dari tiap-tiap bab (halaman judul bab) 

batas pengetikan atas 5 cm. 
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5. Penulisan dimulai dari margin kiri dan berakhir pada margin kanan 

kecuali untuk penulisan Arab dimulai dari margin kanan. 

6. Alenia/paragraf  

a Alinea dimulai pada ketikan ke-6 dari batas tepi kiri atau menjorok 

sejauh 1 cm.  

b Permulaan paragraf tidak menggunakan kata sambung, misalnya 

Pada, Dalam, Misalnya dan lain-lain.   

7. Permulaan paragraf tidak menggunakan kata sambung, misalnya Pada, 

Dalam, Misalnya dan lain-lain.   

8. Pengetikan Bilangan diketik dengan angka, misalnya 10 kg.  

a. Bilangan desimal ditandai dengan koma bukan titik, misalnya 9,8 

m.  

b. Jumlah bilangan dibelakang koma harus sama untuk hasil 

pengukuran populasi atau sampel yang sama (hal ini untuk 

menandai tingkat akurasi atau ralat pengukuran)  

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa diikuti tanda titik 

dibelakang satuan, misalnya 10,5 ml (penulisan yang benar), 10,5 

ml. (penulisan yang salah).   

9. Penulisan skripsi diharuskan menggunakan komputer. 

10. Penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan. 

11. Jumlah halaman skripsi sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) halaman 

dan maksimal 200 (dua ratus) halaman. 

 

C. Format Penomoran Halaman 

1. Penomoran halaman diatur sebagai berikut: 

a. Bagian awal menggunakan angka romawi kecil (i, ii,iii, dst.); 

b. Bagian isi dan daftar pustaka menggunakan angka arab (1, 2, 3, 

dst.); 

c. Bagian akhir pada lampiran juga mengunakan nomor halaman, 

penomoran halaman merupakan lanjutan dari bab sebelumnya dan 

juga harus diberi tanda Lampiran 1, Lampiran 2, dan seterusnya. 

2. Letak nomor halaman diatur sebagai berikut: 
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a. Nomor halaman pada proposal skripsi dan bagian awal skripsi 

diletakkan di tengah bawah; 

b. Nomor halaman bagian pokok (Bab 1, 2, dst) diletakkan di sudut 

kanan bawah, kecuali pada halaman pertama setiap bab tidak 

diketik nomor halaman tetapi diperhitungkan. Lampiran diberi 

tanda dengan dituliskan lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya, 

yang penulisannya dilakukan di kiri atas. Sedangkan nomor 

halaman lampiran diletakkan di kanan bawah. 

 

D. Penulisan Bab, Subbab dan Subsubbab 

1. Penulisan nomor bab harus menggunakan angka romawi: I, II, III, dan 

seterusnya; 

2. Setiap sub bab ditulis dengan teknik nomor bab diikuti nomor subbab, 

dan seterusnya. Penulisan subbab menggunakan subbab-subbab yang 

ditulis dengan teknik nomor bab diikuti nomor subbab-subbab dan 

seterusnya. Jika masih ada pemecahan maka digunakan huruf abjad 

kecil: a, b, c, dan seterusnya. Pemecahan selanjutnya digunakan angka 

Arab yang diberi tanda kurung tutup tanpa diberi titik di belakangnya: 

1), 2), 3), dan seterusnya. Selanjutnya, jika masih ada digunakan abjad 

yang diberi tanda kurung tutup tanpa diberi titik di belakangnya: a), 

b), c) dan seterusnya. Selanjutnya, secara berurut sebagai berikut: 

angka arab yang diletakkan dalam kurung buka dan tutup tanpa titik 

di belakangnya (1), (2), (3), dan seterusnya; kemudian huruf kecil yang 

diletakkan dalam kurung buka dan tutup tanpa titik di belakangnya (a), 

(b), (c), dan seterusnya. Jika masih terdapat rincian lagi, digunakan 

kata-kata; pertama, kedua dan seterusnya yang dicetak miring. 

Contoh: 
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dan seterusnya. 

3. Nomor halaman untuk bagian isi dan bagian akhir skripsi menggunakan 

angka Arab (1, 2, 3, … ) di bagian kanan atas pada jarak dua setengah 

sentimeter dari pias atas, kecuali halaman yang memuat judul bab, 

nomor halamannya di bagian tengah bawah dengan jarak dua 

sentimeter dari pias bawah sebagaimana contoh di atas. 

4. Nomor dan judul bab ditulis secara simetris atau rata tengah, jarak 

pengetikan bab dengan subbab 4 spasi, sedangkan jarak antara subbab 

dengan kalimat di bawahnya 2 spasi. Penulisan subbab dan subsubbab 

dimulai dari batas tepi atau margin kiri ruang pengetikan dengan 

ditebalkan, tanpa diberi garis di bawahnya. Dalam hal rincian subbab 

setiap kata diketik dengan diawali huruf besar dan seterusnya dengan 

huruf kecil. 



46 

Pedoman Skripsi STAI Darul Hikmah Bangkalan 

5. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar, ukuran 

font 14, tebal. 

6. Penulisan nomor dan judul subbab dimulai dari kiri, setiap kata diketik 

dengan diawali huruf besar, ukuran font 12, tebal. 

 

E. Jenis Penulisan Sumber Acuan Kutipan 

1. Sumber kutipan pada proposal dan skripsi menggunakan catatan kaki 

(footnote). Footnotes adalah catatan pada kaki halaman untuk 

menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta 

atau ikhtisar. Footnotes dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal 

yang dikemukakan di dalam teks  

2. Penulisan catatan kaki diawali dengan nomor indeks yang ditulis pada 

margin kiri dengan jarak tujuh ketukan ketik disusun dengan nama 

pengarang dan seterusnya. Baris kedua footnote dimulai sejajar dengan 

garis tepi margin biasa dengan jarak footnote adalah satu spasi  

3. Tiap bab diberi nomor indeks. Bab baru dimulai dengan nomor seri 

indeks baru.  

4. Penulisan catatan kaki yang merujuk kepada buku dimulai dengan nama 

pengarang (tanpa gelar), diikuti tanda koma, judul buku ditulis miring 

(italic), tanda kurung pembuka, tempat penerbit, tanda titik dua, nama 

penerbit, tanda koma, tahun penerbitan, tanda kurung penutup, tanda 

koma, nomor halaman dan diakhiri dengan tanda titik.   

Contoh:   

Taman Firdaus, Pembelajaran Aktif: Teori Aspek dan  
Implementasi, (Yogyakarta: Almatera Publishing, 2011), 7.  

Horal  Alberty, Reorganizing  The High School Curriculum 

(New York: The Macmilan Company, 1953), 78.   

5. Jika buku tersebut dikutip kembali tanpa diselingi kutipan lain, ditulis 

ibid. (diketik miring, italic), tanda koma, nomor halaman, dan tanda 

titik. Pemakaian Ibid. adalah singkatan dari ibidem (asal bahasa Latin) 

yang artinya “pada tempat yang sama”. Pemakaiannya adalah bila suatu 

kutipan diambil dari sumber yang sama dengan sumber sebelumnya 

tanpa diselingi sumber lainnya. 

Contoh:  

Ibid., 10.  
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6. Jika buku tersebut dikutip dan diselingi kutipan dari sumber lain, yang 

disebutkan adalah nama  belakang pengarang, tanda koma, dua kata 

pertama dari judul buku yang dilanjutkan dengan memberi tanda titik-

titik sebanyak 12 tanda titik, tanda koma, nomor halaman, dan tanda 

titik.  

Contoh:  

Firdaus, Pembelajaran Aktif ...........,  27.  

7. Jika dua buku dengan penulis yang sama dikutip berurutan dalam 

catatan kaki, tetapi berbeda karya, ditulis utuh dengan ketentuan seperti 

pengutipan pertama kali.  

Contoh:  

Iriyanto, Metode Penelitian Perumusan Masalah dan Tujuan 
Penelitian, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 34  

Iriyanto, Pengukuran Variabel Penelitian, ((Jakarta: Salemba 

Empat, 1999), 27.  

8. Apabila proposal atau skripsi itu menggunakan bahasa Arab, penulisan 

catatan kakinya sama dengan skripsi dalam bahasa Indonesia. Namun, 

judul kitab tidak dimiringkan, tetapi di garis bawahi.  

Contoh: 

، الرياض: دار الشواف للنشر تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مذكور ،
  (23)1234والتوزيع ،

9. Jika halaman yang sama pada kitab tersebut dikutip kembali, kata “ibid” 

diganti dengan kata nafs al-marj  “ المرجع نفسه ’”. Contoh:  

  المرجع نفسه

10. Jika kitab tersebut dikutip kembali, tetapi pada halaman yang berbeda 

ditulis kata “Nafs al-Marj”, nomor halaman, dan tanda titik.  

Contoh:  

 . 53المرجع نفسه،

11. Jika kitab tersebut dikutip kembali, tetapi pada halaman skripsi yang 

berbeda, maka ditulis nama pengarang, potongan judul kitab, juz (kalau 

ada), tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik.  

Contoh:  

  21علي أحمد مذكور، مرجع سابق ،

12. Jika artikel di dalam jurnal dikutip, penulisan catatan kakinya adalah 

nama pengarang sesuai dengan urutan dan tanpa gelar, tanda koma, 
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judul artikel dengan tulsan biasa di antara tanda petik, tanda koma, 

nama jurnal ditulis miring dan tidak ditebalkan, tanda koma, nomor 

jurnal, tanda koma, nomor volume (jika ada), tanda kurung pembuka, 

bulan (kalau ada), tanda koma, tahun penerbitan, tanda kurung penutup, 

tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik.  

Contoh:   

Fathurrahman, “Reorientasi  Pendidikan Islam: Kritik Terhadap 

Model Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam”, Kreatif Jurnal Studi 

Pendidikan, No. 2, Volume IV (Mei, 2006), 98.   

13. Jika artikel dari buku bunga rampai dikutip, penulisan catatan kakinya 

hampir sama dengan pengutipan pada artikel jurnal. Nama pengarang, 

tanda koma, judul artikel dengan tulisan biasa di antara tanda petik, 

tanda koma, tulisan kata “dalam”, nama editor, tulisan singkatan “Ed.” 

(editor) di antara tanda kurung, tanda koma, judul buku dengan diketik 

miring, tanda kurung pembuka, tempat penerbit, tanda titik dua, nama 

penerbit, tanda koma, tahun penerbitan, tanda kurung penutup, tanda 

koma, nomor halaman, dan tanda titik.  

Contoh:   

Ahmad  Syafii Maarif, “Islam Indonesia Dalam Perspektif 

Sejarah Kontemporer” dalam A. Muin Umar (ed.), Penulisan Sejarah 

Islam Di Indonesia Dalam Sorotan ,(Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), 

87.   

14. Jika sumber data diambil dari surat kabar dan sejenisnya, penulisan foot 

notenya adalah nama penulis, tanda koma, judul artikel yang diletakkan 

di antara tanda petik, tanda koma, nama surat kabar dan sejenisnya, 

tanda kurung pembuka, tanggal, bulan, tahun penerbitan, tanda kurung 

penutup, tanda koma, halaman, dan tanda titik. Adapun jika yang 

dikutip adalah berita maka cukup dengan menggunakan nama surat 

kabar yang diketik miring,tanda kurung pembuka, tanggal, bulan, tahun 

penerbitan, tanda kurung penutup, tanda koma, halaman, dan tanda 

titik. 

Contoh:  

Ki Supriyoko, “Problem Kultural Pendidikan Kita”, Kompas, (5 

Maret 2004), 4.   



49 

Pedoman Skripsi STAI Darul Hikmah Bangkalan 

15. Jika artikel tersebut dikutip kembali dan diselingi buku lain, penulisan 

catatan kakinya adalah sama dengan yang pertama. Namun, editor, judul 

buku atau jurnal, dan lain-lain tidak perlu disebutkan kembali.  

16. Sumber data yang diambil dari skripsi, tesis, atau disertasi yang belum 

diterbitkan, penulisan catatan kakinya adalah nama penulis skripsi, 

tesis, atau disertasi, koma, judul skripsi dengan tulisan tegak dan tidak 

digaris bawahi di antara tanda petik, tanda kurung pembuka, tulisan kata 

“skripsi”, “tesis”, atau “disertasi”, tanda koma, nama perguruan tinggi, 

tempat perguruan tinggi, tanda koma tahun penyelesaian skripsi, tesis, 

atau disertasi, tanda kurung penutup, tanda koma, nomor halaman, dan 

tanda titik.  

Contoh:   

Hendra, “Pola Pemberian Motivasi Guru PAI Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMP Darul Hikmah Kabupaten 

Bangkalan”, (“Skripsi”, STAI Darul Hikmah, Bangalan, 2008), 34.  

17. Jika eksiklopedi dikutip, catatan kakinya adalah nama editor, nama 

entrinya diantara dua tanda petik, nama  eksiklopedi dengan 

dimiringkan, jilid, tanda kurung pembuka, tempat penerbit, tanda titik 

dua, nama penerbit, tanda koma, tahun terbit, tanda kurung penutup, 

tanda koma, nomor halaman, tanda titik.  

Contoh:  

Taufik Abdullah dkk (ed.), “Pergolakan Pemikiran Di Bidang 

Ilmu Pengetahuan”, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, 6 (Jakarta: PT 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002),120.    

18. Jika ayat al-Qur’an dikutip, penulisan catatan kakinya adalah nama 

surat al-Qur’an dengan huruf tegak dan tidak digaris bawahi, tanda 

kurung pembuka, nomor surat, tanda kurung penutup, tanda titik dua, 

nomor ayat, dan tanda titik. Penulisan ayat dengan satu spasi dan 

terjemahan ayat ditulis miring dengan satu spasi. 

Contoh:  

QS. Al-Baqarah (2): 1-5.   

19. Kutipan ayat al-Qur’an yang mencantumkan terjemahan, maka 

penulisannya disamakan sebagaimana point 4. 

Contoh: 
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Kementrian Agama, AL-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: 

Kemenag, 2017), 7. 

20. Jika hadits dikutip, harus dirujuk kepada kitab aslinya, perawi hadits 

harus dicantumkan. Penulisan hadits dengan satu spasi dan 

terjemahannya ditulis miring dengan satu spasi  

21. Jika sumber data dari internet diambil, penulisan catatan kakinya adalah 

nama pengarang, judul artikel di antara dua tanda petik, tanda koma, 

kata “dalam”, alamat website secara lengkap dan indeks yang menunjuk 

kepada artikel, kata “diambil”, tanggal, bulan, tahun, tanda koma, dan 

waktu mengakses. 

Contoh:  

Amin Abdullah, “Kajian Ilmu Kalam di IAIN”, dalam 

http//www.ditpertais.net/artikel/amin01, diambil tanggal 5 september 

2012, pukul 09.00 Wib 

22. Jika sumber data berasal dari hasil wawancara, cara penulisan catatan 

kakinya adalah nama sumber, tanda koma, tulisan kata “wawancara” 

yang dicetak miring, tanda koma, tempat wawancara, tanda koma, 

tanggal bulan dan tahun wawancara, tanda titik.  

Contoh:  

Naelul Kautsar, Wawancara, Bangkalan, 5 September 2011.  

23. Jika sumber rujukan adalah buku terjemahan, maka dalam catatan kaki 

disebutkan pengarang asli, judul terjemahan, penerjemah, dan 

seterusnya. Jika judul asli tidak diterjemahkan, disebutkan judul asli, 

dan bila diinginkan menyebutkan bahasa asli atau judul asli bersama 

judul terjemahan dapat dilakukan seperti contoh di bawah ini: 

Contoh: 
24Malik Ibn Nabi, aẓ-Ẓahirah al-Qur’aniyyah, (Le Phenomen 

Coranique), alih bahasa A.S. Syahin, Cet. 2 (Kairo: Maktabah al-

‘Urubah, 1961), hal. 160. 

24. Jika rujukannya adalah buku terjemahan dari terjemahan, cara penulisan 

catatan kakinya seperti contoh berikut:  

Contoh:  
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25Malik bin Nabi, Fenomena al-Quran, diterjemahkan dari 

terjemahan Arab oleh Saleh Mahfoed, Cet. I (Bandung: Al-Ma’arif, 

1983), hal. 163. 

25. Jika yang dirujuk dicetak pada bagian pinggir (margin) buku lain-banyak 

terjadi dengan kitab Arab, baik yang disusun oleh pengarang yang sama 

atau pun tidak, penulisan catatan kakinya dilakukan dengan pertama 

menyebutkan buku yang dirujuk dan sesudah itu buku pada margin mana 

ia dicetak. 

Contoh: 
28Al-Waḥidi, “al-Wajiz fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz”, Dicetak 

pada bagian pinggir Nawawī al-Jawī, at-Tafsīr al-Munīr lī Ma’ālimal-

Musfir ‘an Wirjuh 

26. Jika yang dirujuk terbit dalam dua versi dengan judul yang sama, maka 

dalam catatan kaki hal itu harus dijelaskan. 

Contoh: 
31Oveuroes, Overroes’ Commentary on Plato’s Republic, 

teks Ibrani dan terjemahan Inggris oleh E.L.J. Rosenthal, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1966), hal. 208. 

27. Jika yang dirujuk diedit dalam dan menjadi bagian atau bab buku lain, 

penulisan catatan kakinya dengan menyebutkan. a. Nama penyusun; 

a Nama buku bersangkutan; 

b Nama penyusun dan buku dalam mana ia diedit dengan didahului 

oleh kata “diedit dalam”. Seterusnya seperti biasa. 

Contoh: 
2Hamzah Fansuri, “Ṣarb al-‘Āsyikīn”, diedit dalam S.M.N. al-

Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, (Kuala Lumpur: University 

of Malaya Press, 1970), hal. 279. 

28. Jika penerjemahnya dua orang, ditulis kedua penerjemahnya.  

Contoh:  

Charles Michael Stanton, Pendidikan Tinggi Dalam Islam; 

Sejarah dan Peranannya Dalam Kemajuan Ilmu Pengetahuan. terj. H. 

Afandi dan Hasan Asari, (Jakarta: Pen. Logos Wacana Ilmu, 1994), 45.  



52 

Pedoman Skripsi STAI Darul Hikmah Bangkalan 

29. Jika penerjemahnya lebih dari dua orang, ditulis penerjemah pertama 

ditambah kata “ddk”.  

Contoh:  

Albert Hourani, Pemikiran Liberal Di Dunia Arab, terj. Suparno 

dkk. (Bandung: Mizan, 2004), 34  

  

F. Tehnik Pengutipan  

1. Kutipan adalah penukilan data dari sumber data atau sumber kutipan. 

Kutipan ada dua macam, yaitu kutipan langsung dan  kutipan tidak 

langsung.   

2. Kutipan langsung adalah penukilan dengan menggunkan katakata yang 

sama persis dengan kata-kata yang terdapat dalam  sumber kutipan. 

Kutipan langsung tidak boleh lebih dari satu halaman. Kutipan langsung 

terdiri dari dua jenis yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan 

langsung panjang.   

3. Kutipan langsung pendek yaitu kutipan yang jumlah barisnya kurang 

atau tidak lebih dari lima baris kalimat. Cara pengutipannya  

a. Ditulis diantara tanda kutip (“..........”).  

b. Langsung terjalin dengan teks skripsi.  

c. diketik sama dengan spasi teks skripsi (dua spasi)  

d. Diberi nomor indeks.  

Contoh:  

Eratnya hubungan timbal balik sekolah keluarga dan 

masyarakat ini sebagaimana dikatakan Rimawanti sebagai berikut: 

”paradigma baru manajemen pendidikan sekolah, yakni school based 
management dan school based education mengharuskan sekolah 

memiliki hubungan fungsional yang kuat dengan pihak keluarga peserta 

didik dan masyarakat umum”.1 Dengan demikian, sekolah, keluarga dan 

masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri dalam proses pendidikan anak.  

4. Kutipan langsung panjang yaitu kutipan yang terdiri dari lima baris 

kalimat atau lebih. Cara pengutipannya adalah ditempatkan dibawah 

baris teks yang mendahuluinya. Kutipan itu diketik dengan jarak baris 

satu spasi, menjorok masuk tujuh ketukan dari margin kiri, dan tanpa 

tanda petik.  
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Contoh:  

A. Malik Fajar dalam bukunya Reorientasi Pendidikan Islam 

menyatakan:  

Reorientasi dalam bidang pendidikan harus diarahkan pada 

pemberian ruang gerak yang seluas-luasnya pada fungsi esensial 

dari pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan 

Muhammadiyah dan NU tidak lagi sekedar menikmati pengakuan 

peran kuantitatif yang diterima, baik dari masyarakat maupun 

pemerintah. Tetapi lebih penting lagi, untuk merebut pengakuan 

kualitatif. Ini memang memang pekerjaan besar, sehingga perlu 

didukung oleh kelompok pemikir pendidikan yang handal.2   

5. Kutipan tidak langsung adalah penukilan gagasan dari sumber rujukan 

dengan menggunakan kata-kata dan gaya pengutip sendiri, karena 

mengutamakan jiwa atau isi dari bahan. Cara penulisannya terjalin 

langsung dengan teks skripsi dan diketik menggunakan spasi ganda dan 

diberi nomor indeks diakhir kutipan. Contoh:  

Suyanto menyatakan bahwa ciri khas pendirian pendidikan adalah  

semua amal usaha pendidikannya didirikan oleh umat dari bawah bukan 

atas dasar Pimpinan Pusat. Hal ini sangat baik namun akan 

memunculkan kelemahan jika pendiri amal usaha tersebut  tidak siap 

dengan sistem manajemen yang profesional. Oleh karena itu 

kepemimpinan transformasional akan lebih tepat untuk diaplikasikan di 

lembaga pendidikan.3 

   

G.  Penulisan Nama Pengarang, Gelar dan Nama Tempat  

Segala macam gelar yang dimiliki pengarang tidak perlu dicantumkan dalam 

penulisan catatan kaki dan daftar pustaka  

 

H. Penulisan Daftar Pustaka  

1. Daftar pustaka disusun tanpa mempergunakan nomor urut, tetapi 

disusun secara alfabetik yaitu berdasarkan urutan abjad nama-nama 

pengarang atau penulis  

2. Cara penulisan nama pengarang dengan mendahulukan nama akhirnya 

kemudian diberi tanda koma, nama depan (dan nama tengah jika ada), 

tanda titik, tahun terbitan, tanda titik, judul buku dicetak miring, tanda 

titik, tempat penerbitan, tanda titik dua, nama penerbit, dan tanda titik.  
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3. Penulis atau pengarang yang terdiri dari dua orang, kedua nama 

pengarang harus ditulis. Jika pengarang terdiri dari tiga orang atau lebih, 

yang ditulis hanya nama pengarang pertama diikuti singkatan “dkk” 

atau “et.al.”.  

4. Bila seorang pengarang menulis dua buku atau lebih maka nama 

pengarang buku yang kedua atau berikutnya tidak perlu ditulis lagi 

tetapi diganti dengan sebuah garis lurus sepanjang tujuh ketukan ketik.  

5. Pengetikan daftar pustaka bila lebih dari satu baris maka baris kedua 

dan selanjutnya diketik dengan jarak satu spasi. Baris pertama dimulai 

dari margin kiri dan masuk sejauh tujuh ketukan ketik untuk baris kedua 

dan seterusnya.  

6. Jarak antara masing-masing kepustakaan satu setengah spasi.  

7. Huruf awal tiap kata dalam daftar rujukan adalah kapital, kecuali kata 

depan seperti: “yang, di, ke, dari, daripada, pada, untuk, dengan”, dan 

semacamnya yang berfungsi sebagai kata penghubung.  

8. Baris pertama daftar rujukan ditulis mulai dari pias kiri (skripsi 

berbahasa Arab dari pias kanan), sedangkan baris yang kedua dan 

seterusnya ditulis pada jarak satu setengah sentimeter dari pias kiri.  

9. Rujukan yang tidak mencantumkan kota penerbit, keterangan tentang 

kota penerbit tersebut diganti dengan tulisan t.t.p., singkatan dari: tanpa 

tempat penerbit.  

10. Rujukan yang tidak mencantumkan penerbit, keterangan tentang 

penerbit tersebut diganti dengan tulisan t.p., singkatan dari: tanpa 

penerbit.  

11. Rujukan yang tidak mencantumkan tahun penerbitan, keterangan 

tentang tahun penerbitan tersebut diganti dengan tulisan t.t., singkatan 

dari: tanpa tahun.  

 

I. Penulisan Transliterasi Arab-Latin 

Selengkapnya tentang Transliterasi Arab-Latin sebagaimana dalam 

Pedoman transliterasi STAI Darul Hikmah. (Transliterasi terlampir) 

 



55 

Pedoman Skripsi STAI Darul Hikmah Bangkalan 

J. Penyusunan Tabel dan Gambar 

1. Penyusunan tabel biasanya dilakukan berkenaan dengan tahapan 

analisis data. Penyajian data dalam bentuk tabel dimaksudkan agar 

pembaca dengan mudah dan cepat dapat memahami dan menelaah 

materi yang disajikan. Tabel yang baik harus disusun secara sederhana 

dan mudah dipahami. 

2. Gambar dapat berbentuk skema atau diagram, yang menggambarkan 

tentang hubungan antar berbagai unsur informasi. Tabel dan gambar 

berfungsi sebagai penyingkat dalam penyajian gagasan atau data yang 

diuraikan secara verbal. Dengan muatan tabel dan gambar, pembaca 

dapat dengan mudah dan cepat memahami gagasan dan data dalam isi 

skripsi. 

3. Tata Tulis Tabel sebagai berikut: 

a. Setiap tabel diberi nomor urut. Nomor tabel diurutkan per bab. 

b. Nama tabel ditulis berjarak dua spasi. Jika nama tabel lebih dari 

satu baris, jarak antar baris satu spasi. Awal baris berikutnya diketik 

di bawah awal nama tabel (setelah nomor tabel). 

c. Kalimat-kalimat nomor dan nama tabel tidak boleh melebihi badan 

tabel. 

d. Nomor dan nama tabel dituliskan dengan huruf kecil kapitalisasi 

(tiap awal kata ditulis dengan huruf besar, selain kata depan, kata 

sandang, kata sambung, dan sejenisnya). 

e. Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas 

tabel tanpa diakhiri dengan titik. 

f. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali jika panjang tabel melebihi 

lebar kertas, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman, 

maka pada halaman lanjutan tabel, dicantumkan nomor tabel dan 

kata “lanjutan”, tanpa judul. 

g. Kalau tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus 

dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan 

di sebelah kiri atas. 
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h. Tabel dibuat simetris. 

i. Tabel yang ukuran panjangnya lebih dari dua halaman, sehingga 

harus dilipat, maka ditempatkan pada bagian lampiran. 

4. Tata Tulis Gambar sebagai berikut: 

a. Gambar, dalam bentuk apapun, apakah itu bagan, diagram, 

histogram, grafik, denah (peta), skema, lambang, ilustrasi, dan 

sebagainya, diberi nomor urut per bab. 

b. Nomor gambar (tulisan “Gambar…” ) dan nama gambar diletakkan 

di bawah gambar (bukan di atasnya seperti tabel). Tulisan nomor 

dan nama gambar dituliskan dengan huruf kapital. 

c. Bahan gambar yang kurang dari setengah halaman, harus 

ditempatkan secara serasi sesuai teks yang berkenaan dengan 

rangkaian gambar-gambar tersebut. Untuk gambar yang melebihi 

setengah halaman, sebaiknya ditempatkan pada halaman tersendiri 

(lampiran). 

d. Lebar bahan gambar dibuat jangan sampai melewati lebarnya teks. 

Apabila hal tersebut tidak dapat dihindari, artinya bahan gambar 

tersebut lebih panjang dan lebih lebar daripada kertas teks, maka 

bahan gambar tersebut harus dilipat sedemikian rupa sehingga 

kelihatan baik dan rapi. 

e. Bahan gambar harus diberi nomor urut dengan angka arab, dimulai 

dengan nomor baru pada setiap babnya. 

f. Apabila dalam skripsi banyak terdapat grafik, diagram, peta, dan 

sebagainya, maka perlu masing-masing grafik, diagram, atau peta 

diberi judul dan nomor tersendiri dengan angka arab. Misalnya: 

Grafik 1, atau Diagram 1, atau Peta 1, dan seterusnya. Apabila 

grafik, diagram, bagan, peta dan sebagainya tidak banyak, kita 

dapat menggunakan kategori gambar. Misalnya: Gambar 1, Gambar 

2, dan seterusnya. 

g. Cara penempatan bahan gambar tidak selalu harus tegak sesuai 

dengan bentuk skripsi, tetapi dapat ditempatkan memanjang sesuai 
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dengan bentuk bahan gambar yang bersangkutan. Untuk bahan 

gambar semacam ini, judul gambar yang bersangkutan ditempatkan 

pada sisi kiri, yaitu pada bagian kertas yang dijilid, sedang nomor 

halaman tetap diletakkan di tepi sebelah kanan atas. 

h. Keterangan bahan gambar (judul gambar) ditempatkan di bawah 

bahan gambar tersebut dan diketik dengan huruf besar, tanpa tanda 

baca, berjarak dua spasi dari nomor gambar. Bila keterangan 

gambar lebih dari satu baris, pengetikan berbentuk piramida 

terbalik dan simetris kiri kanan. 

5. Penomoran Tabel dijelaskan sebagaimana contoh berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Penelitian C4U dan Kategori ekspektasi Mahasiswa 

No Aspek Kategori Ekspektasi 

1 Credible Desired Expectation 

2 Capable Normative  (Should)  Expectation 

(Persuasion-Based Standart) 

3 Confidence Desired Expectation 

4 Communicative Desired Expectation 

5 Uswah Normative  (Should)  Expectation 

(Persuasion-Based Standart) 

a. Angka 4 menerangkan posisi tabel yang berada pada bab IV. Angka 

1 menerangkan nomor urut tabel yang ada pada bab IV. Untuk tabel 

selanjutnya yang ada pada bab IV diberikan penomoran Tabel 4.2 

dan seterusnya. 

b. Setiap tabel diberi nomor urut. Nomor tabel diurutkan per bab. 

6. Penomoran Gambar dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Bagan Alur Penelitian Kuantitaif 

a. Gambar dapat berupa bagan, diagram, histogram, grafik, denah 

(peta), skema, lambang, ilustrasi, dan sebagainya. 

b. Angka 4 menerangkan posisi gambar yang berada pada bab IV. 

Angka 1 menerangkan nomor urut gambar yang ada pada bab IV. 

Untuk gambar selanjutnya yang ada pada bab IV diberikan 

penomoran Gambar 4.2 dan seterusnya. Keterangan gambar (nomor 

dan judul) ditempatkan di bawah gambar (bukan di atasnya, seperti 

tabel). 

 

K. Kode Etik 

Kejujuran dalam rangka ini adalah sikap terbuka penulis dalam 

menunjukkan sumber data informasi analisis yang ia kemukakan 

sepanjang laporan penelitiannya. Hal ini hendaknya dilakukan secara 



59 

Pedoman Skripsi STAI Darul Hikmah Bangkalan 

jelas, lugas, dan jauh dari segala bentuk plagiat.Tanggung jawab dalam 

rangka ini adalah kesiapan penulis untuk mempertahankan keaslian, 

keabsahan, dan kesesuaian format maupun muatan dalam laporan 

penelitiannya. Misalnya, penulis tidak dibenarkan untuk melempar 

tanggung jawab kepada pihak lain mengenai muatan yang tidak jelas 

sumbernya atau pun menyalahi fakta di lapangan dengan mengatakan 

bahwa: “data informasi itu bukan pendapat penulis sendiri”. Begitu pula 

dengan format penulisan; dimana penulis tidak dibenarkan untuk 

menyalahkan pihak lain (tukang ketik, pembimbing, komputer, dan lain-

lain). 

Untuk mengantisipasi adanya jiplakan/ plagiasi terhadap hasil 

karya mahasiswa, maka pihak akademik menyediakan software plagiasi 

dan mengeluarkan sertifikat bebas plagiasai dengan tidak melebihin taraf 

maksimal 50%. 
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BAB VII 

BIMBINGAN DAN PENILAIAN SKRIPSI 

 

A. Bimbingan Skripsi 

1.  Ketentuan Umum   

a. Setiap mahasiswa dalam menulis skripsi dibimbing oleh satu dosen 

pembimbing.  

b. Bimibingan penyusunan skripsi minimal dilakukan  sebanyak 5 

(lima) kali dalam kurun waktu makmsimal 4 (empat) bulan.  

c. Dalam hal-hal tertentu apabila mahasiswa tersebut belum selesai 

dibimbing selama 4 (empat) bulan, maka mahasiswa yang 

bersangkutan dapat memohon perpanjangan masa bimbingan 

skripsinya kepada Ketua Prodi.  

d. Dalam hal mahasiswa memperoleh izin perpanjangan tetapi belum 

juga terselesaikan, maka Ka. Prodi bersama-sama pembimbing 

dapat menentukan skripsi mahasiswa yang bersangkutan untuk 

diteruskan dan/atau diganti dengan alasan yang relevan.  

e. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perpanjangan, dikembalikan 

kepada mahasiswa dengan biaya mandiri. 

2.  Syarat Pembimbing  

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013, dosen dapat yang 

menjadi pembimbing skripsi adalah dosen yang memenuhi 

persyaratan akademik dan relevansi bidang keilmuan dengan 

aturan teknis serendah-rendahnya memiliki kualifikasi pendidikan 

minimal adalah Magister (S2).  

b. Program studi yang jumlah dosen tidak memenuhi syarat sebagai 

pembimbing skripsi, maka program studi yang bersangkutan 

diperbolehkan bekerja sama (sharing) dengan dosen dari luar 

program studi yang relevan dengan judul skripsi mahasiswa.  

c. Pembimbing adalah Dosen tetap, dan dapat dimungkinkan dosen 

tidak tetap dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian 

yang bersangkutan  
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3. Tanggung Jawab Pembimbing    

a. Pembimbing memberikan bimbingan setalah mendapatkan SK. dari 

Ketua STAI Darul Hikmah. 

b. Pembimbing memberikan bimbingan berupa :  

1) Mempertimbangkan, mengoreksi dan menyetujui kerangka 

skripsi  

2) Menunjukkan  sumber-sumber  bacaan  yang menunjang 

pembahasan  

3) Memberikan petunjuk praktis tentang metode penelitian serta 

pokok bahasan  

4) Memberikan petunjuk praktis tentang metode penelitian serta 

pokok bahasan  

5) Mengoreksi hasil akhir dari konsep skripsi  

6) Memberikan bantuan revisi sesudah ujian skripsi  

7) Mengatur waktu bimbingan dengan mempertimbangkan 

kesempatan masing-masing sehingga waktu penulisan skripsi 

yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.  

c. Pembimbing tetap bertanggung jawab terhadap pembimbingan 

sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan 

atau selesai memperbaiki skripsinya, serta tugas lain yang berkaitan 

dengan pembuatan skripsi, misal: membuat resum skripsi dalam 

format Jurnal, mengesahkan pemberkasan naskah skripsi untuk di 

jilid dan di dokumentasikan.  

4.  Pengganti Pembimbing  

a Apabila karena suatu hal pembimbing tidak dapat melaksanakan 

tugasnya, maka pembimbing yang bersangkutan harus 

menyerahkan kembali tugas kepada panitia skripsi , kemudian 

disampaikan kepada Ketua Prodi  

b Ketua Prodi setelah bermusyawarah dengan Panitia Skripsi 

menetapkan pembimbing yang lain sebagai penggantinya  

c Proses bimbingan dicatat oleh pembimbing dengan menggunakan 

daftar isian bimbingan skripsi yang ditentukan.  
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d Setelah proses bimbingan skripsi selesai, pembimbing melaporkan 

kepada panitia skripsi dan diteruskan kepada ketua Prodi bahwa 

telah siap diujikan.  

 5. Buku Konsultasi Bimbingan  

a. Mahasiswa yang telah ditetapkan dosen pembimbingnya 

berkewajiban melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing 

secara teratur.  

b. Demi tertibnya administrasi bimbingan, Prodi menyediakan buku 

konsultasi bimbingan skripsi yang digunakan setiap melakukan 

bimbingan dan ditanda tangani oleh dosen pembimbing dengan 

tinta biru. 

6.  Laporan Pembimbing  

Setelah proses bimbingan penulisan skripsi selesai, pembimbing 

menyerahkan nilai bimbingan skripsi kepada ketua program studi 

melalui panitia skripsi, dengan bobot nilai bimbingan sebesar 25%. 

 

B.  Penilaian Skripsi 

1. Mekanisme Penilaian  

a. Penguji menilai skripsi berdasarkan pada proses ujian yang telah 

berlangsung  

b. Penilaian akhir skripsi adalah nilai yang dihasilkan dari kesepakatan 

tim penguji setelah ujian berlangsung  

c. Mahasiswa dapat melakukan ujian ulang apabila dinyatakan tidak 

lulus (nilai C-) sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali setelah ujian yang 

pertama. Dan apabila pada ujian ke tiga mahasiswa masih 

dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan 

diwajibkan untuk mengganti judul skripsi dan mengajukan kembali 

usulan penelitian kepada ketua jurusan  

2. Aspek Penilaian  

Penilaian mencakup empat aspek, yaitu isi skripsi, tehnik 

penulisan, kemampuan menjelaskan isi skripsi, dan kemampuan 

mempertahankan skripsi. Indikator penilaian keempat aspek tersebut 

mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Isi Skripsi  

Penilaian isi skripsi mencakup:  

a.  Judul skripsi dengan kriteria sebagai berikut:  
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1) Rumusan judul disusun dalam kalimat yang jelas, tegas, lugas, 

dan logis serta  

2) Rumusan judul/subjudul memuat variabel dan jenis penelitian  

b.  Latar belakang masalah dengan kriteria sebagai berikut:  

1) Dikemukakan teori-teori yang berkembang seputar 

permasalahan atau variabel yang akan diteliti.  

2) Dikemukakan hasil studi pendahuluan yang menunjukkan 

keterkaitan antara teori-teori yang berkembang dengan fakta-

fakta yang ditemui pada subjek yang akan diteliti  

3) Dikemukakan karakteristik objek dan subjek penelitian 

sehingga mendorong peneliti memilihnya menjadi objek dan 

subjek penelitian sehingga mendorong peneliti memilihnya 

menjadi objek dan subjek penelitian;  

c. Rumusan masalah dengan kriteria sebagai berikut:  

1) Dirumuskan dalam pernyataan atau pertanyaan yang logis 

disertai dengan tanda tanya dan  

2) Disusun secara singkat, padat, jelas, dan memuat variabel, jenis, 

dan hubungan antarvariabel dan subjek penelitian  

d. Tujuan dan kegunaan penelitian dengan kriteria sebagai berikut:  

1) Ditunjukkan kesesuaian dengan sifat dan bentuk penelitian yang 

tertuang dalam rumusan permasalahan  

2) Dimuat kontribusi penelitian dalam konteks pengembangan 

keilmuan dan kebutuhan yang lebih praktis bagi pihak-pihak 

terkait  

e. Landasan teori dengan kriteria sebagai berikut:  

1) Dikemukakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan 

penelitian  

2) Ditunjukkan kemutakhiran dan relevansi sumber-sumber teori 

yang diacu dengan permasalahan penelitian  

3) Ditunjukkan adanya “kesimpulan” yang dikemukakan 

penelitian sebagai upaya teoretisasi peneliti sesuai 

permasalahan penelitian.  
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f. Metode penelitian dengan kriteria sebagai berikut:  

1) Dijelaskan relevansi pemilihan jenis penelitian yang digunakan 

dengan permasalahan penelitian  

2) Dijelaskan sumber data dan tehnik penentuan sumber datanya  

3) Dikemukakan metode penggalian data dari sumber data yang 

telah ditetapkan beserta instrumen pengumpulan data yang 

digunakan  

4) Dijelaskan metode analisis data yang digunakan dan 

implementasinya dalam penelitian  

5) Dijelaskan metode yang digunakan untuk validasi data dan 

implementasinya dalam penelitian yang dilaksanakan  

g. Hasil Penelitian dengan kriteria sebagai berikut:  

a) Dideskripsikan data  dalam topik-topik tertentu sesuai 

permasalahan penelitian yang telah dirumuskan (untuk 

penelitian kuantitatif)  

b) Dipaparkan temuan-temuan penelitian dalam bentuk 

kategorisasi/klasifikasi/tipologi (untuk penelitian kualitatif)  

c) Dideskripsikan data hasil penelitian menurut variabel-variabel 

penelitian yang sudah diolah dengan teknik statistik deskriptif 

dalam angka-angka statistik, tabel, dan grafik (untuk penelitian 

kuantitatif)  

d) Dijelaskan hasil pengujian hipotesis dan interpretasinya 

menurut hasil perhitungan statistik yang diterapkan (untuk 

penelitian kuantitatif)  

h. Pembahasan dengan kriteria sebagai berikut  

a) Dikemukakan gagasan-gagasan peneliti, keterkaitan antara 

kategori-kategori, klasifikasi, dan tipologi (untuk penelitian 

kualitatif)  

b) Dijelaskan hubungan temuan (teori) penelitian dengan teori-

teori sebelumnya, dan juga temuan (teori) yang diungkap dari 

hasil lapangan (untuk penelitian kualitatif)  

c) Dipaparkan secara eksplisit hasil-hasil penelitian dan 

ditafsikannya menurut logika dan teori-teori yang ada (untuk 

penelitian kuantitatif)  
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d) Dijelaskan keterkaitan antara temuan-temuan penelitian dan 

konteks perkembangan keilmuan yang lebih luas, yaitu dengan 

dibandingkan temuantemuan penelitian tersebut dengan temuan 

penelitian atau hasil-hasil empiris yang ada dalam permasalahan 

yang diteliti (untuk penelitian kuantitatif)  

i. Kesimpulan dan saran dengan kriteria sebagai berikut:  

a) Kesimpulan merupakan jawaban secara singkat, padat dan tepat 

dari rumusan masalah  

b) Saran dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan  

3.  Tehnik Penulisan Skripsi  

Kriteria penilaian teknik penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Penulisan skripsi mengacu pada pedoman penulisan skripsi STAI 

Darul Hikmah Bangkalan 

b. Tidak terdapat kesalahan pengetikan kata dalam naskah skripsi  

4.  Kemampuan Menjelaskan Isi Skripsi  

Kriteria penilaiannya adalah bahwa penulis skripsi dapat menjelaskan:  

a. Keseluruhan isi skripsi secara logis dan sistematis  

b. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  

c. Penerapan metode yang digunakan dalam proses penelitian, dan  

d. Hasil penelitian yang dilaksanakan dengan logis dan sistematis  

5.  Kemampuan Mempertahankan Skripsi  

Kriteria penilaiannya adalah bahwa penulis skripsi dapat 

mengemukakan:  

a. Argumen yang mendukung keabsahan hasil penelitian  

b. Relevansi teori yang digunakan dengan permasalahan penelitian  
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6. Instrumen Penilaian dan Penskoran  

No Aspek Penilaian Nilai 

Maksimal 

Bobot Nilai Total 

(NM x B) 

1 Teknik Penulisan 

Skripsi 

4,00 1 4 

2 Isi Skripsi 4,00 2 8 

3 Penguasaan Isi Skripsi 4,00 3 12 

4 Kemampuan 

Mempertahanan 

Skripsi 

4,00 4 16 

Nilai Total Nilai Total/10 40/10 = 4,00 

 

Interval penilaian  

Angka 
Huruf  Keterangan  

Interval Skor  Skor  

91 – 100  4.00  A+  Lulus  

86 – 90  3.75  A  Lulus  

81 – 85  3.50  A-  Lulus  

76 – 80  3.25  B+  Lulus  

71 – 75  3.00  B  Lulus  

66 – 70  2.75  B-  Lulus  

61 – 65  2.50  C+  Lulus  

56 – 60  2.25  C  Lulus  

51 – 55  2.00  C-  Tidak Lulus  

< 50  1.75  D  Tidak Lulus  
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

Buku panduan ini telah disiapkan dan disusun dengan cermat dan sedetil 

mungkin. Namun demikian, hal-hal yang sudah dituangkan dalam buku ini tidak 

mungkin luput dari kesalahan dan butuh penyempurnaan agar mampu memenuhi 

berfungsi dengan baik sebagai sebuah panduan. 

Dengan diberlakukannya pedoman ini, semua ketentuan yang 

bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam pedoman ini dinyatakan tidak 

berlaku. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian 

hari. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA  

DENGAN FONT TIMES NEW ARABIC  

 

A. Cara Penginstalan Font Untuk Transliterasi  

1. Sediakan Font “Times New Arabic”  

2. Instal di Komputer dengan cara:  

a. Buka Control Panel lalu Buka Appearance and Personalization  

b. Buka Folder Font lalu Copy-kan Font Times New Arabic di Folder 

Font  

3. Cara lain untuk mencari folder font di Control Panel:  

a. Buka Control Panel, lalu tulis “Font” di Kotak “Search Control Panel”  

b. Lalu Buka Folder Font dan Copy-kan Font Times New Arabic di 

Folder Font  

  

B. Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia   

Arab  Indonesia  Arab  Indonesia  

  T{ / t} ط   ’ أ 

  Z{ / z} ظ   b ب 

  ‘ ع   t ت 

  gh غ   th ث 

  f ف   j ج 

  q ق   H{/h} ح 

  k ك   kh خ 

  l ل   d د 

  m م   dh ذ 

  n ن   r ر 

  w و   z ز 
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  h ه   s س 

  ’ ء   sh ش 

  y ي   S{ / s} ص 

      D{ / d} ض 

Untuk menunjukan bunyi hidup panjang (madd) maka caranya dengan 

menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf, seperti a>, i>, dan u>. ( 

 Bunyi hidup dobel (diphtong) Arab ditransliterasikan dengan .(و dan ا, ي,

menggabungkan dua huruf ‚ay dan ‚aw, seperti layyinah, lawwa>mah. Kata 

yang berakhiran ta>’ marbut>}ah dan berfungsi sebagai s}ifah (modifier) atau 

mud}a>f ilayh ditransliterasikan dengan ah, sedangkan yang berfungsi sebagai 

mud}a>f ditransliterasikan dengan at. Semua penulisan dengan menggunakan 

font Times New Arabic.  

  

C. Hal-Hal Harus di Transliterasi:  

Setiap bahasa Asing baik dari bahasa Arab, Inggris, Latin, Jawa 

ataupun bahasa lainnya yang bukan bahasa Indonesia atau yang belum 

dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nama orang yang 

memang berbahasa Arab harus ditransliterasi. Tetapi nama orang Indonesia 

yang brasal dari bahasa Arab tidak perlu ditransliterasi. Misalnya:  

1. Kata Kawin Temu Selawe, maka penulisannya harus Kawin Temu 

Selawe (cetak miring)  

2. Kata “أبو بكر” maka ditransliterasi menjadi Abu >Bakr  

3. Kata “إمام الشاطيب” ditransliterasi menjadi Ima>m al-Shat>}ibi>  

4. Kata “توبة” ditransliterasi menjadi Tawbah  

5. Kata “الفقه اإلسالمي وأدلته” ditransliterasi menjadi Al-Fiqh al-Isla>mi> wa 

Adillatuh  

6. Kata “الطالق مرتني” ditransliterasi menjadi Al-T{ala>q Marratayn  

7. Kata “مذهب الشافعية” ditransliterasi menjadi Madhhab Shaf>i’i>yah  

8. Kata “مذهب الظاهرية” ditransliterasi menjadi Madhhab al-Z{ah>iri>yah  

9. Kata “ م د” ditransliterasi menjadi Madd  
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10. Kata “نص شرعي” ditransliterasi menjadi Nass}} Shar’i>  

11. Kata “حديث” ditransliterasi menjadi Hadi>th  

12. Kata “فقه” ditransliterasi menjadi Fiqh  

13. Kata “عاملني” ditransliterasi menjadi ‘A<lami>n  

14. Kata “عابدين” ditransliterasi menjadi ‘A<bidi>n  

15. Kata “آمني” ditransliterasi menjadi A<mi>n  

  

D. Cara Penulisan Transliterasi  

1. Tulisan yang ditransliterasi harus dicetak miring  

2. Untuk bacaan panjang (madd)  

a. Huruf Besar : Ketik huruf lalu tanda <  

b. Huruf Kecil  : Ketik huruf lalu tanda >  

Contoh Praktis Panjang Huruf Kecil:  

 Kata “أبو بكر” maka ditransliterasi menjadi Abu> Bakr (Abu >Bakr)  

 Kata “الفقه اإلسالمي” menjadi Al-Fiqh al-Isla>mi> (al-Isla>mi>)  

 Kata “مذهب الشافعية” ditransliterasi menjadi Madhhab Sha>fi’i>yah 

(Sha>fi’i>yah)  

Contoh Praktis Panjang Huruf Besar (Kapital):  

 Kata “عاملني” ditransliterasi menjadi ‘A<lami>n (‘A<lami>n)  

 Kata “عابدين” ditransliterasi menjadi ‘A<bidi>n (‘A<bidi>n)  

 Kata “آمني” ditransliterasi menjadi A<mi>n (A<mi>n)   

3. Untuk titik bawah:  

c. Huruf Besar : Ketik huruf lalu tanda {  

d. Huruf Kecil : Ketik huruf lalu tanda }  

Contoh Praktis Huruf Kecil:  

 Kata “الشاطيب” ditransliterasi menjadi al-Sha>t}ibi> (al-Shat>}ibi>)  

 Kata “ نص” ditransliterasi menjadi Nas}s} (Nas}s}) 
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Contoh Praktis Huruf Besar (Kapital):  

 Kata “الطالق” ditransliterasi menjadi Al-T{ala>q (Al-T{ala>q)   

 Kata “ضياء” ditransliterasi menjadi D<iya>’  (Diya>’{ )  

4. Untuk titik atas:  

a. Huruf Besar : Ketik huruf lalu tanda |  

b. Huruf Kecil : Ketik huruf lalu tanda \  

(Transliterasi kali ini tidak ada yang menggunakan titik atas, tapi jika 

dibutuhkan maka gunakan cara tersebut) 
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Contoh Sampul Depan Proposal Skripsi  

 

PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PRODUK BANK 

SYARIAHPADA MASYARAKAT BANGKALAN 
 

Proposal Skripsi  

  

  

 

 

 

 

 

  

Oleh:  

M. Kholid   

NIM. 1741143001  

  

 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL HIKMAH 

BANGKALAN 

2020 
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Contoh Halaman Judul Proposal Skripsi  

  

PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PRODUK BANK 

SYARIAHPADA MASYARAKAT BANGKALAN 
 

  

  

PROPOSAL SKRIPSI  

  

Diajukan Kepada Prodi Ekonomi Syariah 

Guna Menyusun Skripsi 

  

  

 

  

 

 

Oleh:  

M. Kholid   

NIM. 1741143001   

 

 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL HIKMAH 

BANGKALAN 

2020 
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Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing  

  

  

PERSETUJUAN PEMBIMBING  

  

Proposal dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Promosi 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Produk Bank Syari’ah Pada Masyarakat 

Bangkalan” yang ditulis oleh M. Kholid, NIM. 1741143001 ini telah 

diseminarkan dan disetujui untuk dijadikan acuan pelaksanaan penelitian dalam 

rangka menyusun skripsi.  

  

  

Bangkalan,  15 Januari 2019 

  

Pembimbing,  

  

  

  

  

Mashudi, M.E.I  

NIDN/ NIY……………… 
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Contoh Sampul Depan Skripsi  

  

  

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENSUKSESKAN 

PROGRAM MEMBUMIKAN AL-QUR’AN  DI 

KABUPATEN BANGKALAN 
  

  

SKRIPSI  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

Oleh:  

M. Kholil Baita Putera 

NIM. 1741143001  

  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL HIKMAH 

BANGKALAN 

2019  
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Contoh Sampul Dalam Skripsi  

  

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENSUKSESKAN 

PROGRAM MEMBUMIKAN AL-QUR’AN  DI 

KABUPATEN BANGKALAN 

 

  

SKRIPSI  

Diajukan Kepada Prodi Pendidikan Agama Islam  

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana (Sesuai Jurusannya)  

  

  

 

 

 

 

 

 Oleh:  

M. Kholil Baita Putera 

NIM. 1741143001  

 

  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL HIKMAH 

BANGKALAN 

2019  
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Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing  

  

  

PERSETUJUAN PEMBIMBING  

  

  

Skripsi dengan judul “Peran Tokoh Agama Dalam Mensukseskan Program 

Membumikan Al-Qur’an  di Kabupaten Bangkalan” yang ditulis oleh M. Kholil 

Baita Putera, NIM. 1741143001 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak 

diujikan.  

 

  

Bangkalan,  15 Januari 2019 

  

Pembimbing,  

  

  

  

  

Mufaizin, M.Pd.I  

NIDN/ NIY………………  

  

  

 Mengetahui,  

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam  

 .   

  

 

 

Dr. Tri Wahyudi Ramadhan, M.Pd,I  

NIDN. …………………………  
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Contoh Halaman Pengesahan Penguji  

  

 

PENGESAHAN PENGUJI  

  

  

Skripsi dengan judul “Peran Tokoh Agama Dalam Mensukseskan Program 

Membumikan Al-Qur’an  di Kabupaten Bangkalan” yang ditulis oleh M. Kholil 

Baita Putera, NIM. 1741143001 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji 

pada:  Tanggal: …….... Bulan: ................................. Tahun:................... dan 

telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar sarjana (sesuai jurusan)   

  

Dewan Penguji             Tanda Tangan  

Penguji I :  

.............................................        …………………  

NIDN/NIY.......................................  

  

 Penguji II  :  

.............................................        …………………  

NIDN/NIY.......................................  

  

Sekretaris:  

.............................................        …………………  
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MOTTO  

  

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu  di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-

banyak supaya kamu beruntung.   
(QS. Al-Jum'ah:10 ) 

  

     



81 

Pedoman Skripsi STAI Darul Hikmah Bangkalan 

Contoh Halaman Persembahan   
  

PERSEMBAHAN  

  

“Untuk kedua orang tua saya yang telah mengorbankan  banyak hal demi masa 
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saya persembahkan.”      
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ABSTRAK  

“Pengaruh Kualitas Layanan Dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Produk Bank Syari’ah Pada Masyarakat Bangkalan” 

Nama  : 

NIM  : 

Program Studi : 

Pembimbing : 

 

Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama pada penelitian ini karena 

tingkat persaingan yang semakin tajam di antara Bank Syariah. Perusahaan harus 

memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan, agar 

pelanggan merasa puas. Maka dari itu penelitian ini mengangkat permasalahan 

kualitas layanan dan promosi produk Bank Syari’ah, dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh kualitas layanan dan promosi terhadap kepuasan 

pelanggan pada masyarakat Bangkalan.  

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah Simple Random Sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 95 responden Tahap selanjutnya, data kuesioner 

dianalisis dengan regresi linier berganda yang berfungsi untuk membuktikan 

hipotesis penelitian. Data-data yang telah memenuhi uji validitas, uji reliabilitas 

dan uji asumsi klasik diolah sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai 

berikut :  Y = -1,107 + 0,142X1 + 0,581X2  

Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

sedangkan variabel kualitas layanan dan promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Angka Adjusted R Square sebesar 

0,742 menunjukkan bahwa 74,2% variasi kepuasan pelanggan bisa dijelaskan 

oleh ketiga variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi. 

Sedangkan sisanya 25,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar ketiga variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

  

Kata kunci : kualitas layanan, promosi dan kepuasan pelanggan.  
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