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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr. Wb.
Alhamdulillah, buku Pedoman Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan setelah

beberapa kali revisi dan terbit alakadarnya. Meskipun demikian, buku ini tetap diharapkan
dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya .

Disadari sepenuhnya bahwa setiap tulisan selalu membawa misi yang ingin
disampaikan, demikian juga dengan buku pedoman ini. Buku pedoman ini dibuat untuk
menyeragamkan standar format penulisan skripsi, baik bagi mahasiswa dan dosen
pembimbing dalam mengarahkan penulisan skripsi di lingkungan Fakultas Syariah IAIN
Palangka Raya. Buku ini juga bertujuan menyeragamkan teknik penulisan dalam arti yang
utuh pula sehingga ada kesamaan pandangan di kalangan mahasiswa, dosen pembimbing, dan
para pengambil keputusan akademik.

Buku ini disajikan setelah mendapatkan sejumlah masukkan dari para dosen Fakultas
Syariah IAIN Palangka Raya yang tentunya dapat tampil dalam keutuhan yang terjaga
kualitas akademiknya, walaupun demikian disadari sepenuhnya bahwa selalu ada
keterbatasan dalam setiap penulisan. Untuk itu, kritik dan saran selaludiharapkan. Semoga
buku panduan ini dari waktu kewaktu dapat disempurnakan dengan kualitas akademik yang
lebih baik.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
dalam pembuatan buku panduan skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Akhirnya,
buku Pedoman Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik di kalangan
mahasiswa, dosen, dan khususnya parapembaca yang budiman.

Wassalamu’alaikumWr. Wb.

Palangka Raya, Desember 2018
TIM Penyusun
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Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi
mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, maka
dipandang perlu dibentuk Panitia PenyusunanPedomanSkripsi;

b. bahwanama-nama yang
tercantumdalamlampiranKeputusaninidipandangmampudancakapu
ntukmelaksanakantugasdimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78,
tambahanLembaran Negara RI nomor 4301);

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen;
(Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahanLembaran
Negara RI nomor 45);

3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan
Tinggi;
(Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 158, tambahanLembaran
Negara RI Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
StandarNasionalPendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005
nomor 41, tambahanLembaran Negara RI nomor 4496);

5. PeraturanPemerintahNomor 37Tahun2009tentangDosen
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TambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 5007);

6. PeraturanpemerintahNomor 4 Tahun 2014
tentangpenyelenggaraanPendidikanTinggi( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5507);

7. PeraturanPresiden RI  Nomor 144 Tahun 2014  tentangPerubahan
STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);

8. PeraturanMenteri Agama Nomor 8 tahun 2015 tentang
Organisasidan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka
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Raya (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2016 tentang

StatutaInstitut Agama Islam Negeri Palangka Raya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1797);

Memperhatikan : 1. Program KerjaFakultasSyariah IAIN Palangka Raya
TahunAnggaran 2018;

2. Hasil RapatPimpinanFakultasSyariahIAIN  Palangka Raya Tanggal
20 JuliTahun2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA
TENTANG PANITIA PENYUSUNAN PEDOMAN SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum  dalam lampiran
keputusan ini sebagai Panitia Penyusunan Pedoman Skripsi
Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangka.

KEDUA : Panitia bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil
kegiatan penyusunan Pedoman Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Palangka Raya kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka
Raya;

KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan kepada
anggaran DIPA IAIN Palangka Raya tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabiladi
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan
ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Aslikeputusaninidisampaikankepada yang
bersangkutanuntukdilaksanakansebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Juli 2018

Tembusan :
1. Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Kepala SPI Palangka Raya di Palangka Raya;
3. BendaharaPengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Ray
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan Pedoman Skripsi
Penyusunan pedoman penulisan skripsi ini berlaku untuk semua program studi di Fakultas Syariah

IAIN Palangka Raya dilatar belakangi adanya kecendrungan semakin beragamnya tuntutan atas
pembuatan skripsi baik dalam jenis, dan tingkat kesukaran maupun dalarn formatnya. Ragam produk
tulisan skripsi sejenis memungkinkan untuk mudah diambil dan diklaim menjadi miliknya secara tidak
proporsional sampai pada plagiaristic. Jika hal ini dilakukan untuk mendapatkan gelar akademik,
sungguh kontra dengan proses pendidikan. Setidaknya eksistensi pedoman ini bermakna sebagai filter
produk skripsi. Perbedaan outline tulisan ini tidak hanya terjadi antara jurusan yang berbeda, tetapi
juga terjadi dalam satu jurusan dan program studi yang ada. Bahkan, antar dosen pembimbing
dimungkinkan terjadi perbedaan gagasan sistematika penyajian data, cara pengutipan, sumber
penulisan, daftar pustaka sampai pada penentuan metode, oleh karena itu, dengan pedoman penulisan ini
diharapkanmampu mengurangi perbedaan persepsi seperti di atas.

Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya pedoman penulisan skripsi yang berlaku
secara umum sehingga ada kesamaan model, pola dan kaidah-kaidah penulisan baik antar dosen
pembimbing maupun antar dosen pembimbing dengan mahasiswa serta penguji.

B. Kedudukan Skripsi di IAIN Palangka Raya
Karya ilmiah (skripsi) menempati posisi yang sangat penting karena merupakan kewajiban

akademik. Selain itu, kualitas lulusan perguruan tinggi juga dapat diukur antara lain dari cara
mereka mengungkapkan pikiran, gagasan dan temuannya melalui karya ilmiah yang didasarkan
kepekaan menerapkan ilmu pengetahuan yang digelutinya. Untuk meningkatkan relevansi, efisiensi dan
mutu hasil pendidikan itulah mahasiswa haras menyelenggarakan serangkaian kegiatan penelitian.
Salah sarunya pembuatan skripsi yang didahului survey kepustakaan, pengumpulan data lapangan dan
pengembangan dan penelitian lainnya.

Skripsi disusun oleh mahasiswa program S-1 yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan
pedoman akademik yang berlaku.Melalui skripsi mahasiswa mengungkapkan pikirannya secara
sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.Skripsi merupakan wahana untuk menyajikan nilai-
nilai praktis maupun nilai-nilai teoritis hasil-hasil pengkajian dan penelitian ilmiah yang dilakukan
oleh mahasiswa. Seluruh rangkaian kegiatan ilmiah tersebut pada akhirnya bertujuan meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam:
1. Mengasah keterampilan merancang penelitian dan menulis ide-ide baru;
2. Mengidentifikasi masalah dan mengupayakan penyelesaiannya;
3. Mencari, menggali, dan menelusuri sumber-sumber informasi;
4. Menganalisis (kritis, komparatif, induktif-deduktif, dan statistik), dan menarik

kesimpulan yang searah dengan tulisan dan tujuan;
5. Menyampaikan hasil penelitian skripsi tersebut secara tertulis dan mempertangung

jawabkannya.
Disamping itu, penulisan bermanfaat untuk mengungkapkan ide, atau gagasan secara kritis, logis

dan sistematis dalam bentuk tulisan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga dapat
memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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C. Tujuan Penyusunan Pedoman Skripsi
Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bersama yang khas dalam penulisan skripsi

mahasiswa, dalam proses bimbingan skripsi dan ketika penilaian naskah skripsi serta revisi
akhir. Melalui buku pedoman ini diharapkan juga tercipta keseragaman arah format penulisan, proses
bimbingan, dan penilaian pada level program studi Strata I yang secara rinci diatur dalam SOP
(Standar Operating Procedure) tersendiri.
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BAB II
PENULISAN SKRIPSI

A. Pengertian
Skripsi adalah karya tulis ilrniah hasil penelitian mahasiswa Strata Satu (S.I) yang

menunjukan kemampuan akademik dalam merumuskan permasalahan dan menganalisis dengan
menggunakan berbagai teori yang relevan.Skripsi disusun atas; kajian ilmiah yang didahului oleh
penelitian kepustakaan (library research) dan/atau penelitian lapangan (field research) baik itu
kualitatif maupun kuantitatif.Kemudian hasilnya dipertanggung jawabkan secara resmi dan terbuka
dalam forum Munaqasyah.

B. Karakteristik
Skripsi memiliki karakteristikyang berbeda dengan karya ilmiah lain. Skripsi disusun dengan

karakteristik sebagai berikut:
1. Mengarah pada eksplorasi permasalahan atau penyelesaian masalah dan topik-topik bidang

keilmuan yang sesuai dengan program studi yang ditempuh;
2. Ditulis atas dasar hasil penelitian lapangan dan atau penelitian pustaka yang relevan mendapat

bimbingan aspek teknis dan aspek esensi yang mengalami tahapan seminar;
3. Ditulis dengan menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

C. Fungsi dan Kedudukan Skripsi
Skripsi berfungsi sebagai media publikasi hasil penelitian ilmiah mahasiswa dalam rangka

pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam jangkauan yang lebih luas skripsi dapat juga menjadi
media komunikasi masyarakat ilmiah pada umumnya. Penulisan skripsi merupakan salah satu
syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan sesuai program studi yang ditekuninya.
Skripsi dipandang sebagai bukti penerapan keilmuan yang ditempuh mahasiswa yang
dimungkinkan dapat dikembangkan pada jenjang pendidikan Strata I.

D. Pengajuan Judul Proposal Skripsi
Syarat dan tata cara Pengajuan Judul Proposal Skripsi:

1. Sebelum melakukan penelitian untuk penulisan skripsi, mahasiswa mengajukan judul
penelitian yang disampaikan kepada sekretaris Tim seleksi judul proposal skripsi, setelah
mendapatkan persetujuan dari dosen penasehat akademik;

2. Judul proposal skripsi dapat diajukan jika mahasiswa telah memenuhi beberapa hal sebagai
berikut:
a. Telah memperoleh minimal 100 Sks;
b. Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
c. Telah mengikuti seminar proposal skripisi minimal 15 kali;
d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.

3. Judul proposal skripsi yang diajukan harus memuat secara jelas:
a. Latar belakang masalah fokus penelitian dan pokok permasalahan yang hendak diteliti;
b. Hasil penelitian sebelumnya;
c. Tujuan dan kegunaan penelitian;
d. Daftar literatur atau buku rujukan;
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e. Metodologi penelitian/penulisan.
4. Judul proposal skripsi yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu diajukan ke program studi

masing-masing Jurusan untuk di bahas;
5. Judul proposal skripsi yang telah di bahas pada program studi, disampaikan kepada sekretaris tim

seleksi judul skripsi;
6. Judul proposal skripsi yang diajukan kemudian diseleksi oleh tim seleksi judul pada masing-

masing jurusan;
7. Judul proposal yang diterima diumumkan dan diberikan surat persetujuan judul dan penetapan

pembimbing skripsi oleh Dekan Fakultas Syariah melalui ketua jurusan/ketua program studi;
8. Setelah dikeluarkan surat persetujuan dan penetapan pembimbing, mahasiswa yang

bersangkutan dipersilahkan untuk melakukan konsultasi  dengan dosen pembimbing.

E. Seminar Proposal Skripsi
Mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal skripsi harus memenuhi syarat sebagai

berikut:
1. Mendapatkan persetujuan dari pembimbing skripsi;
2. Mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh pembimbing skripsi;
3. Fotocopy proposal 7 eksemplar;
4. Rekaman nilai sementara/transkrip nilai sementara;
5. Fotocopy Buku Keterangan telah mengikuti pelaksanaan Munaqasyah minimal 5 kali dan

Seminar Proposal Skripsi minimal 5-10 kali;
6. Seminar proposal tingkat Fakultas dapat dilaksanakan jika jumlah peserta minimal 10 orang;
7. Proposal terdiri dari BAB I, BAB II, dan BAB III, dilengkapi dengan daftar pustaka, serta

instrumen penelitian;
8. Proposal skripsi yang telah diseminarkan dan disempurnakan sesuai dengan masukan-masukan

pada saat seminar, dijilid rapi sebanyak 3 rangkap (diserahkan kepada panitia, lampiran
permohonan penelitian, untuk mahasiswa yang bersangkutan);

9. Apabila terjadi perubahan judul setelah mahasiswa mengikuti seminar proposal skripsi,
maka semua dokumen sebelumnya tidak perlu mengalami perubahan. Misalnya judul dalam
surat, penunjukkan pembimbing dan surat permohonan seminar. Demikian juga jika pada ujian
skripsi terjadi. perubahan judul, maka nota dinas dan surat penelitian tidak perlu diubah.

F. Format Skripsi
1. Warna sampul skripsi:

a. Prodi Hukum Keluarga Islam warna hitam dengan tulisan tinta emas;
b. Prodi Hukum Ekonomi Syariah warna biru dengan tulisan tinta emas;
c. Prodi Hukum Tata Negara warna coklat dengan tulisan tinta emas;

2. Format Penulisan.
Format penulisan skripsi ditentukan sebagai berikut:
a. Skripsi diketik dengan jarak 2 spasi pada kertas HVS putih minimal 70 gram dengan ukuran A4

atau kwarto, jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, untuk teks Arab jenis huruf
Traditional Arabic ukuran font 16;
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b. Batas pengetikan margin kiri dan margin atas 4 cm, dan ukuran margin kanan dan margin
bawah 3 cm. lay out: header 2 cm dan footer 1,5 cm. Sumber footnote diketik mengunakan
Times New Roman 10 pitch;

c. Pengetikan bab, sub-bab, dan rinciannya ditentukan sebagai berikut:
1) Jarak bab dengan judul 1,5 cm, diketik di posisi margin tengah halaman atas dengan

menggunakan huruf kapital;
2) Judul lebih dari 1 baris ditulis dengan 1 spasi;
3) Sub-bab pertama diketik langsung pada halaman bab dengan jarak 4 spasi dari judul

bab dan sub-bab, ditulis di posisi kiri dengan huruf kapital pada setiap awal kata;
4) Jarak sub-bab dengan alenia pertama dan terakhir 3 spasi;
5) Rincian sub-bab dan seterusnya diketik sejajar dengan baris di atasnya;
6) Setiap penulisan awal kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas seperti; di,

dari, dalam, yang;
7) Identitas penulisan bab menggunakan simbol (I, II, III dst.), subbab menggunakan

simbol (A, B; C, dst.), rincian subbab menggunakan simbol (1, 2, 3 dst.) dan rincian
rincian selanjutnya mengunakan simbol-simbol: a, b, c dst; 1), 2), 3), dst; a), b), c) dst;
(1), (2), (3), dst; (a), (b), (c) dst;

8) Jika masih memerlukan rincian selanjutnya digunakan kata kata pertama, kedua,
ketiga dan seterusnya;

9) Pengetikan awal kalimat dalam setiap alinea, masuk 7 ketukan dari margin kiri.
d. Jumlah halaman skripsi sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) halaman mulai Bab

Pendahuluan sampai dengan halaman Kesimpulan atau Saran;
e. Pengetikan halaman tidak boleh bolak-balik;
f. Halaman skripsi menggunakan angka;
g. Setiap nomor halaman Bab diletakkan di tengah margin bawah. Sedangkan halaman berikutnya

ditulis di sebelah kanan atas, dengan jarak 2 spasi dari teks;
h. Halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar,

pernyataan orisinalitas, moto, daftar transliterasi, daftar isi, daftar tabel, dan daftar singkatan
ditulis dengan angka romawi kecil yang diletakkan di tengah margin bawah.

G. Format Penulisan Kutipan dan Catatan Kaki
Jenis kutipan dapat dibedakan dalam kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan

langsung adalah kutipan seutuhnya dari pendapat para ahli. Jika jumlahnya kurang dari 4 (empat) baris
dituliskan terpadu dengan teks di antara dua tanda kutip ("....."). Kutipan langsung lebih dari 3 (tiga)
baris, penulisan diketik dengan satu spasi tanpa tanda petik dan baris pertama diletakkan sejajar dengan
awal alenia (7 ketukan) dan baris kiri selanjutnya masuk 4 ketukan.

Penulisan sumber kutipan menggunakan footnote, penjelasan lebih lengkap mengenai tata cara
pengutipan, dapat dilihat pada Bab V.
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BAB III
KOMPONEN DAN SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

A. Komponen Skripsi
Skripsi terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, bagian-

bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Bagian Awal, berisi halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, nota dinas, lembar

pengesahan, abstrak, kata pengantar, pernyataan orisinalitas, moto, daftar isi, daftar tabel,
daftar gambar, daftar singkatan, daftar transliterasi, dan daftar lampiran. Berikut penjelasan
poin-poin Bagian Awal:
a. Halaman judul memuat judul skripsi (ditulis dengan huruf Kapital, ukuran font 14), maksud

penulisan skripsi, lambang IAIN Palangka Raya, nama dan NIM penulis, nama Fakultas
Syariah, Jurusan Syariah dan Program Studi serta tahun lulus (bukan tahun wisuda).
Contoh format dapat dilihat pada lampiran 1;

b. Lembar Persetujuan Skripsi, halaman ini memuat Judul Skripsi, Nama dan NIM Penulis,
Jurusan dan Program Studi yang ditandatangani oleh Pembimbing dan diketahui oleh Wakil
Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan/Ketua Prodi. Contoh format dapat dilihat pada
lampiran 2;

c. Nota dinas, halaman ini menyatakan bahwa Naskah Skripsi telah melalui penelaahan
dan perbaikan, oleh karena itu Skripsi itu layak untuk diujikan dalam munaqasyah, contoh
format dapat dilihat pada lampiran 3;

d. Lembar Pengesahan halaman ini memuat judul skripsi, nama dan NIM penulis, hari dan
tanggal pelaksanaan ujian, ditanda tangani oleh semua penguji dan diketahui oleh Dekan
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya setelah perbaikan (tanggal disesuaikan seteelah
perbaikan), contoh format dapat dilihat pada lampiran 4;

e. Abstrak, halaman ini memuat ulasan singkat tentang latar belakang penelitian, rumusan
dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak tersebut
ditulis dalam beberapa paragraf dengan 1 spasi dan ukuran font 12, dibuat minimal dalam
dua bahasa "Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab".
Bahasa Asing dicetak miring. Kata kunci ditulis pada baris sesudah isi abstrak, kata kunci
tidak lebih dari 5 (lima) istilah. Abstrak ditulis tidak lebih dari 1 halaman. Contoh format
dapat dilihat pada lampiran 5;

f. Kata Pengantar, halaman ini ditulis tidak lebih dari 3 (tiga) halaman. Uraian ini
sekurang-kurangnya berisi: 1) Penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan skripsi; 2)
Penjelasan mengenai pembuatan skripsi; 3) Informasi tentang bimbingan karya atau
arahan dan bantuan yang diperoleh di dalam pembuatan skripsi; 4) Ucapan terimakasih
kepada pihak-pihak yang membantu pembuatan skripsi. Contoh, format dapat dilihat pada
lampiran 6;

g. Pernyataan Orisinalitas, halaman ini memuat pernyataan penulis yang menyatakan bahwa isi
skripsi secara keseluruhan merupakan hasil penelitian sendiri, bukan jiplakan, kecuali
bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Halaman ini ditandatangani oleh penulis di atas
materai 6.000 (Enam Ribu). Contoh format dapat dilihatpada lampiran 7;

h. Moto, halaman ini memuat kata-kata bijak, ayat al-Qur'an dan Hadis yang relevan
dengan masalah penelitian. Contoh format dapat dilihat pada lampiran 8;
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i. Pedoman Transliterasi, halaman ini memuat fonem konsonan, vokal dan maddah bahasa
Arab yang dilambangkan dengan huruf dan dengan lambang, format penulisan, sama
dengan daftar singkatan. Contoh format dapat dilihat pada lampiran 9;

j. Daftar Isi (out line) skripsi disusun secaraa berurutan menurut nomor halaman yang
memuat bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Contoh format dapat dilihat pada
lampiran (relevan dengan program studinya);

k. Daftar Tabel halaman ini diketik tersendiri dengan format seperti daftar isi yang memuat
semua tabel yang ada dalam penelitian: Contoh format dapat dilihat pada lampiran;

l. Daftar Singkatan, halaman ini memuat semua kata atau kalimat yang disingkat didalam
penelitian dengan disusun berdasarkan abjad. Contoh format dapat dilihatpada lampiran.

2. Bagian Utama, bagian ini terdiri atas bab per-bab yang di dalamnya memuat,
pendahuluan, isi dan kesimpulan. Analisis dari bagian isi ini diuraikan dalam sub-bab.
a. Bab Pendahuluan, bagian ini bermaksud mengantar pembaca ke dalam pembahasan,

dengan membaca bagian Pendahuluan, pembaca sudah mendapat gambaran umum tentang
pokok bahasan dan penyajiannya. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam penyajianya dapat menggunakan
jalan pikir deduktif-induktif atau induktif-deduktif.

b. Bab Isi, merupakan bagian inti karya ilmiah memaparkan uraian pokok masalah yang
dibahas, analisis ini hendaknya dapat memberikan petunjuk kepada pembaca di dalam
menganalisis dan menginterpretasikan, serta contoh-contoh tabel bagan, gambar jika ada.

c. Bab Penutup memuat Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas
terhadap rumusan masalah yang menggambarkan aplikasi teori hasil analisis. Sedangkan
saran yang dibuat terkait dengan hasil penelitian.

3. Bagian Akhir skripsi harus memuat daftar pustaka dan lampiran. Lampiran adalah bagian dari
suatu karya ilmiah yang merupakan keterangan atau informasi tambahan yang dianggap perlu
untuk menunjang kelengkapan karya ilmiah yang ditulis. Keterangan yang dapat
dilampirkan tergantug pada jenis, sifat dan tujuan karya ilmiah itu. Misalnya korpus data,
kuisioner atau tes yang dipakai untuk mengumpulkan data, peta lokasi penelitian, tabel,
bagan, atau gambar yang tidak dapat dimasukkan di dalam uraian, karena dapat dianggap
mengganggu penyajian karya ilmiah.

B. Sistematika Penulisan Skripsi
Sistematika penulisan skripsi adalah tata cara penempatan bagian-bagian skripsi dan

urutannya, sehingga merupakan satu kesatuan karya ilmiah yang tersusun secara sisternatis dan
logis. Pemilihan sistematika penulisan ini dipengaruhi oleh jenis penelitian yang akan dilakukan,
apakah penelitian lapangan (field research) atau penelitian pustaka (library research). Sistematika
yang dipilih hendaknya diterapkan secara taat asas dan konsisten.

Format penulisan skripsi untuk Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya disesuaikan dengan
bentuk penelitian, yakni penelitian kuantitatif, kualitatif dengan latar belakang pengusul tema
tertentu. Format penulisan skripsi dapat dilihat pada bagian lampiran.
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BAB IV
PEMBIMBING DAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

A. Pembimbing
1. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pembimbing

Syarat untuk dapat diangkat sebagai pembimbing, serendah-rendahnya berpangkat
lektor atau berpendidikan magister atau doktor dalam ilmu sejenis dengan bidang studi yang
dibina atau karena pendidikan dan pengalamannya dipandang mampu mengemban tugas
tersebut.

Pembimbing skripsi diangkat secara resmi dengan keputusan Dekan Fakultas Syariah
melalui Ketua Jurusan/Ketua Program Studi. Jumlah Pembimbing sebanyak 2 orang.

2. Status Pembimbing
Pembimbing merupakan pemegang otoritas tertinggi untuk menyatakan sahnya skripsi.

Tanda tangan pembimbing merupakan bukti bahwa penyusunan skripsi sudah mendapatkan
bimbingan sesuai prosedur. Sasaran bimbingan sekurang-kurangnya mencakup aspek teknis
penulisan mengacu kepada pedoman yang berlaku, dan aspek esensi disiplin ilmu yang
diterapkan. Penentuan masing-masing aspek atau bidang tugas bimbingan disepakati dalam
komunikasi tim pembimbing.

3. Wewenang dan Kewajiban Pembimbing
Pembimbing skripsi rnempunyai wewenang dan kewajiban antara lain adalah:

a. Memberikan bimbingan skripisi kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

b. Mencatat tanggal dan materi bimbingan dalam Buku Monitoring setiap kali melakukan
bimbingan, minimal sebulan sekali untuk skripsi;

c. Jika pembimbing skripsi tidak memenuhi (poin a-b) maka ketua jurusan/ketua program  studi
dapat menunjuk pembimbing baru atas persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik.

d. Mengembalikan tugas pembimbing kepada jurusan/program  studi apabila terjadi hal-hal
yang menyebabkan tidak terlaksananya bimbingan;

B. Sidang Ujian Skripsi
1. Persyaratan

Sidang ujian skripsi (Munaqasyah) hanya dapat diselenggarakan apabila:
a. Peserta telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ditetapkan program studi;
b. Menunjukkan surat pernyataan persetujuan skripsi dari dosen pembimbing dan

diketahui oleh ketua program studi dan ketua jurusan;
c. Menunjukan tanda bukti lunas administrasi yang berkaitan dengan IAIN;
d. Melengkapi persyaratan lain yang diatur tersendiri oleh Tim atau panitia ujian skripsi

(munaqasyah);
2. Pelaksanaan dan Hasil Sidang Ujian Skripsi

a. Sidang ujian skripsi diselenggarakan oleh sebuah Tim penguji yang diangkat oleh Dekan
Fakultas Syariah sesuai bidang keahlian;

b. Tim penguji sebagaimana dimaksud poin (a) sebanyak 4 orang, terdiri atas Ketua
Sidang/anggota, 2 orang anggota sidang dan sekretaris sidang/anggota;

c. Ketua Sidang diangkat dari unsur pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan,
Ketua Program Studi, dan Kepala Unit dan sesuai dengan bidang keahliannya;
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d. Setiap peserta sidang ujian skripsi wajib menempuh ujian dan diuji oleh Tim Penguji yang
telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang sama;

e. Sidang ujian skripsi diselenggarakan untuk menilai kemampuan akademik peserta atas
skripsi yang ditulisnya;

f. Nilai sidang ujian ditentukan oleh Tim Penguji dengan presentase penilaian sebagai
berikut: ketua sidang/anggota 30%, penguji I/utama 35%, penguji II 20% dan sekretaris
sidang/anggota 15%;

g. Peserta Ujian skripsi dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan mendapat nilai sekurang-
kurangnya 60 (C);

h. Peserta dinyatakan tidak lulus pada sidang ujian skripsi pertama, diberikan kesempatan
untuk menempuh sidang ujian skripsi berikutnya dalam waktu yang ditetapkan oleh panitia
sidang ujian skripsi;

i. Skripsi yang sudah diperbaiki dan disetujui oleh Tim Penguji, dijilid sebanyak 5 eksemplar
dengan distribusi, kepada masing-masing dosen pembimbing, jurusan yang bersangkutan,
bagian akademik dan kemahasiswaan serta tempat penelitian;

j. Apabila salah satu pembimbing berhalangan hadir dalam  sidang ujian skripsi, maka sidang
ujian skripsi tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan, dengan ketentuan pembimbing tersebut
memberikan nilai.

3. Tata Tertib Sidang Ujian Skripsi
a. Sidang ujian skripsi dipimpin oleh ketua sidang;
b. Sekretaris sidang adalah pembimbing II;
c. Sidang ujian skripsi ditetapkan sebagai sidang terbuka;
d. Waktu sidang ujian selama 90-100 menit;
e. Sidang ujian dimulai dengan presentasi peserta atas pokok-pokok isi skripsi yang harus

dipertanggung jawabkan dengan waktu presentasi maksimal 10 menit.
4. Penilaian Hasil Sidang Ujian Skripsi dan Predikat Kelulusan

a. Penilaian hasil sidang uj ian skripsi dilakukan oleh Tim penguji dengan pembagian sebagai
berikut:
1) Isi 35%
2) Metodologi 20%
3) Cara mempertahankan 20%
4) Bahasa 15%
5) Sikap/adab 10%.

b. Kelulusan dinyatakan dengan nilai akhir yang merupakan:
1) Penjumlahan dari angka mutu ketua sidang merangkap penguji 30%
2) penguji I 35%
3) penguji II 20%
4) Sekretaris sidang 15%.

c. Prestasi nilai dengan huruf mutu setinggi-tingginya A dan serendah-rendahnya C
dinyatakan lulus dan prestasi dengan huruf mutu di bawah huruf mutu C dinyatakan
tidak lulus;

d. Keputusan lulus tidaknya peserta sidang skripsi ditentukan oleh Tim penguji dalam sidang.
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5. Predikat Kelulusan
a. Prestasi kelulusan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung

berdasarkan jumlah nilai bobot gabungan mata kuliah selama menempuh studi, ditambah nilai
sidang ujian Skripsi dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah yang ditempuh;

b. IPK yang diperoleh diberi predikat kelulusan sebagai berikut.

Nilai Angka Huruf Mutu Bobot Nilai Predikat Keterangan

80-100 A 4 Amat Baik Lulus

70-80 B 3 Baik Lulus

60-70 C 2 Cukup Lulus

50-60 D 1 Kurang Tidak Lulus

0-49 E 0 Gagal Tidak Lulus
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BAB V
PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

A. Penulisan Kutipan Footnote
Setiap kutipan yang diambil harus dibubuhkan tanda catatan kaki (footnote) sebagai bukti

validitas dan pertanggungjawaban ilmiah penulis. Catatan kaki footnote dibubuhkan pada setiap
halaman, menggunakan nomor urut berkelanjutan dari nomor terkecil sampai dengan nomor terakhir
dari keseluruhan tulisan dalam setiap bab, ditulis satu spasi dengan ukuran huruf 10 pitch. Cara
penulisan catatan kaki mengikuti alinea dari materi skripsi. Dua catatan kaki atau lebih yang terdapat
dalam satu halaman, antara nomor sebelumnya dan sesudahnya diberi jarak masing-masing 1 spasi.

Catatan kaki ditulis nama pengarang/penulis selengkapnya tanpa gelar akademik, judul buku
diketik dengan huruf miring, tempat penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman
yang dikutip. Rujukan berupa kitab suci, seperti:

1. Al-Qur'an, apabila mengutip ayat-ayat al-Qur'an, penulisan catatan kakinya adalah sebagai
berikut:
a. Nama surah;
b. Nomor surah (diletakkan dalam kurung siku);
c. Nomor ayat, setelah tanda baca titik dua (:);
d. Titik.
Contoh:

1Al-Baqarah[2]:10.

2. Bibel, apabila mengutip ayat-ayat Bibel, penulisan catatan kakinya sebagai berikut:
a. Nama kitab atau pengarang kitab;
b. Nomor pasal setelah tanda baca koma (,);
c. Nomor ayat setelah tanda baca titik dua (:);
d. Titik (.).

Contoh:
2Matius, 13:3.
3Kitab Kejadian, 33:15.

Atau rujukan lain berupa buku;

1. Umum
a. Apabila sumber yang dirujuk berupa buku, maka penulisan-catatan kakinya sebagai

berikut:
1) Nama penulis tidak dibalik dan tanpa gelar, diikuti tanda baca koma (,)

1Baharuddin Lopa,...
2) Judul buku lengkap ditulis dengan huruf miring dan setiap huruf awal kata judul buku

ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas, kemudian diikutitanda baca koma (,)
1..., Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia,...

3) Kota tempat penerbitan jika tidak ada diganti dengan t.tp., (singkatan dari tanpa tempat
penerbitan);
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4) Nama penerbit, jika tidak ada diganti dengan t.np., (singkatan dari tanpa nama
penerbitan);

5) Tahun terbit, jika tidak ada diganti dengan t.th., (singkatan tanpa tahun);
6) Jika tidak informasi tentang t.t.p., t.pn., dan t.th., maka cukup ditulis dengan t.dt. (tanpa data);
7) Jika ditemukan jilid atau cetakan, maka ditulis sesudah tahun terbit diselingi dengan koma (,);
8) Halaman, dapat ditulis dengan menggunakan huruf h.;
9) Nomor halaman, ditulis dengan menggunakan angka.

Contoh Lengkap:
3Baharudin Lopa, Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia,Yogyakarta: Dana

Bhakti Prima Yasa, 1996, h. 38.

b. Penulisan catatan kaki yang lebih dari satu orang penulis diatur sebagai berikut:
Jika Penyusun dua orang, maka nama kedua penyusun itu ditulis dan dihubungkan

dengan kata "dan". Sementara jika penyusun tiga orang atau lebih, maka cukup nama
penyusun pertama saja yang ditulis diganti dengan kata dkk. (singkatan dan kawan-kawan).
ContohLengkap:

4Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar,
Surabaya: Laks Bang Pressindo, 2017, h. 30.

5Robert K. Carr, dkk.,American Democracies in Theory and Practice, New York:
Holt-Rinehart and Wingston, 1986, h. 70.

c. Penyusun adalah Editor
Apabila penyusun adalah editor, maka setelah nama penyusun ditulis kata (ed.) singkatan

dari editor, kalau lebih dari satu orang maka ditulis kata (eds.) singkatan dari editor.
Contoh Lengkap:

6Bagir Manan (ed.), Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum dan Hak Asasi

Manusia, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 98.

d. Penyusun adalah Penghimpun
Apabila penyusun adalah penghimpun dan sekaligus penerjemah, setelah nama ditulis kata

"pengh" atau ditambah "pent" diantara tanda kurung.
ContohLengkap:

7Chidir Ali (pengh.), Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Bandung: Alma'arif, 1979,h. 70.

8LE Hakim (pengh. dan pent.), Konstitusi Negam-negara Islam, Bandung: Al-
Ma'arif, t.th., h. 109.

e. Jika Penyusun adalah suatu perhimpunan, lembaga, atau panitia atau Tim, ditulis nama
perhimpunan atau nama lembaga atau nama panitia atau nama tim itu.
Contoh Lengkap:

9Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat, Fatwa Lengkap Tentang
Porkas, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986, h. 8.

10Tim Pengkajian Fakultas Hukum di Bawah Koordinator Lembaga Penelitian
UID, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Ditinjau dari Segi Pancasila dan UUD 1945 Atas
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Dasar Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta:
Universitas Islam Jakarta dan Paramator Pressindo, 1993, h. 47.

f. Tanpa Nama Penyusun
Apabila buku yang dirujuk tidak ada nama penyusunnya maka langsung ditulis judul

buku.
Contoh Lengkap:

11Ke-NU-an, Yogyakarta: Pengurus Wilayah Ma'arif Nahdhatul Ulama DIY, 1981,
h. 50.

12Boeah Congress Akbar Moehammadijah ke-26, Djakarta: Hoofdocomite
Congres Moehammadijah, t.th., h. 15.

g. Apabila buku yang dikutip berupa buku terjemahan, dalam catatan kakinya disebutkan
pengarang asli, judul terjemahan, penerjemah dan seterusnya seperti dijelaskan
sebelumnya.
Contoh Lengkap:

13Maurice Duverger, Teori dan Praktek Tata Negara, alih bahasa Suwijadi;
Jakarta: Pustaka Rakyat, 1961,h. 16.

14C. De Rover, To Server & To Protect: Acuan Universal penegakan HAM,
Terjemahan Supardan Mansyur, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h.437.

h. Apabila sumber yang dirujuk berupa buku saduran, dalam catatan kakinya ditulis nama
pengarang asli, judul buku, dan penyadur. Dalam hal pengarang asli tidak ada, cukup
ditulis nama penyadur diikuti singkatan "penyd." diantara dua tanda kurung.
Contoh Lengkap:

15Lili Rasyidi (penyd.), Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu?,Bandung Remaja
Karya, 1984, h. 76.

i. Apabila sumber yang dirujuk berupa tulisan yang dicetak pada margin buku lain, yang
biasanya banyak terdapat dalam kitab Arab, baik yang disusun oleh pengarang yang sama
atau berbeda, dalam catatan kaki pertama-tama ditulis judul buku yang dirujuk, kemudian
pada margin mana kutipan itu ditulis.
Contoh Lengkap:

I6AI-Wahidi, Al-Wajiz fi Tafsir AI-Qur 'an al-Aziz, dicetak pada bagian pinggir
Nawawi al-Jawi, al-Tafsir al-Munir li al-Ma'alim/al-Musfir"un Wirjuh Mahasim al-Ta'wil,
Tafsir Marah Labid, Bandung: Al-Ma'arif,, t.th., h. 257.

17Al-Syafi'i, Ikhtilaf al-Hadis, dicetak pada bagian pinggir al-Syafi'i, t.dt, h.257.

j. Apabila sumber yang dirujuk menjadi bagian atau bab dari buku lain, maka catatan kaki
ditulis nama penyusun, nama buku yang bersangkutan dan nama penyusun dan buku tempat
buku itu diedit, dengan didahului oleh kata "diedit dalam" dan selanjutnya seperti biasa.
Contoh Lengkap:

18Hamzah Fansuri, Serabu'i Asiqin, diedit dalam S.M.N. al-Attas, The Mysticism
of Hamzah Fansuri, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970, h 293.
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19Al-Ghazali, al-Munqiz min al-Djalal, diedit datam Abdal Halim Mahmud, al-
Munqiz min al-Djalat li Hujjah allslam al-Ghazali ma'a Abbas fi al-Tashawuf wa Dirasat
'an al ImamAI-Ghazali, t.tp.: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1384 H, h. 111.

k. Apabila sumber yang dirujuk berupa buku himpunan artikel maka catatan kaki ditulis nama
penulis artikel, judul artikel ditulis diantara dua tanda kutip, nama editor, nama buku dan
seterusnya seperti biasa.

Contoh Lengkap:
20Syarif Hidayatullah, "Rekonstruksi Pemikiran Islam: Alternatif Wacana Baru dalam

Wawasan Kemodernan Islam", dalam Marztilci Wahik dkk. (eds.), Pesantren Masa Depan:
Wacana Pemberdayaan dan Transfomasi Pesantren, Bandung: Pastaka Hidayah, 1999, h. 35.

21Nouloud Kassim Naif-Belakcem, "Konsep Keadilan Sosial dalam Islam", dalam
Altaf Ganhar (ed.), Tantangan Islam, alih bahasa Anas Mahjuddin, Bandung: Pustaka, 1982, h.
122.

2. Ensiklopedi atau Kamus
Apabila sumber yang dirujuk berupa ensiklopedi atau kamus, maka catatan kaki ditulis

sebagai berikut:
a. Nama Pengarang, pengedit, penyusun atau penghimpun;
b. Nama ensiklopedi atau kamus ditulis dengan huruf miring;
c. Untuk ensiklopedi terkenal, cukup dicatat nama editor dan atau nomor edisi sesudah tanda

baca koma. Untuk ensiklopedi dan kamus kecil, dicatat nama penyusun edisi, penerbit, tempat
petierbitan, tahunpenerbitan sepertibiasa;

d. Nomor jilid dan halaman;
e. Judul artikel ditulis di antara dua tanda kutip, didahului oleh kata artikel, dan jika ada

penulisnya, disebut juga sesudah tanda koma.
Contoh Lengkap:

22Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, (terj.) Ghufron A. Mas'adi, artikel "faqir", Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1999, h. 85.

23Lorens Bagus, Kamus Filsafat, artikel "absolute", Jakarta: Gramedia, 1996, h. 2.
24Depdizkbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel "metode", Jakarta: Balai

Pustaka, 1991, h. 652-653.

3. Majalah, Surat Kabar, Jurnal dan Sejenisnya
a. Apabila sumber yang dirujuk berupa majalah, surat kabar, jurnal dan ada penulisnya,

maka penulisan catatan kakinya sebagai berikut:
1) Nama penulis;
2) Judul artikel ditulis di antara: dua tanda kutip;
3) Nama majalah surat kabar, jurnal: dan sejenisnya ditulis dengan huruf miring;
4) Nomor, tahun penerbitan (jika ada), tanggal terbit;
5) Nomor halaman.
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Contoh Lengkap:
25Ahmad Azhar Basyir, "Kontra dan Pro terhadap Asuransi Jiwa

.dalamPandangan Hukum Islam," Suara ' Muhammadiyah, No. 2 Th. Ke-68, Januari II -
1988, h. 35.

26Christoph Gorisch, "77ze Jurisdiction of Germany's Federal Constitutional
Court" Law Journal, University of Indonesia,. Vol: 2 No. 2, April 2001,-h. 1-14:

27Agung Putri, "Demokrasi Menghadapi Krisis Demokrasi", Jurnai Demokrasi' dan
HAM, Vol.I, No. 3, Maret-Juni 2001, h. 5 1.

28N. Sutan Assin, "Kiat Menghadapi Kenaikan Harga BBA4"; Tempo, No:42/
XXX/17-23 Desember 2001, h.-36.

29Rusli K Iskandar, "Koalisi dan Oposisi dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia berdasarkan Undang UndangDasar 1945", Syiar Madani, Vol. I, No.2, Juli
1999, h 78.

b. Jika artikel tidak ada penulisnya, maka cukup disebutkan judul artikel, atau langsung nama
penerbimya.
Contoh Lengkap:

30"Palestina-Israel: Konflik-Abadi?'," Tempo, No. 42/XXX/17-23 Desember 2001, h.
19.

4. Sumber yang tidak-diterbitkan
a. Disertasi, Tesis dan Skripsi dan lain sebagainya.

Apabila sumber yang dirujuk berupa disertasi, skripsi dan lain sebagainya yang tidak
diterbitkan ditulis "t.d.", penulisan catatan kaki sebagai berikut:
Contoh Lengkap:

31Bagir Manan."Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas
Desentralisasi Menurut UUD 1945", Disertasi Doktor, Bandung: Universitas
Padjadjaran, 1990, h. 356, t.d.

32Rusli K Iskandar, "Kedudukan Tugas dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden
Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945", Tesis Magister,
Bandung: Universitas Padjadjaran, 1993, h. 137, t.d.

b. Makalah.
Apabila sumber yang dirujuk berupa makalah, penulisan catatan kaki sebagai berikut:

Contoh Lengkap:
33Rusli K: Iskandar, "Oposisi: Sebuah Teori, Sistem dan Praktik Politik Demokrasi ",

Makalah disarnpaikan dalam diskusi rutin dosen Fakultas Hukum Unisba, 23 Desember
2001, h. 15, t.d.

5. Manuskrip, Dokumen dan Surat
a. Manuskrip

Apabila sumber yang dirujuk berupa buku yang masih dalam bentuk manuskrip atau
naskah, penulisan catatan kaki ditulis nama penyusun jika ada, nama buku, kode naskah,
tempat penyimpanan, dan nomor halaman.
Contoh lengkap:
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34Arsyad al-Banjari, Tuhfat al-Roghibin, Ms. 719, h. 5.
b. Dokumen dan Surat

Apabila sumber yang dirujuk berupa dokumen atau surat, penulisan catatan kakinya
adalah sebagai berikut:
ContohLengkap:

35Mailrapport, No. 316X/1929
36Surat K.F: bile kepada Gubemur Jenderal, 20 September 1890, dalam

bundle Beslit Rahasia 18 Pebruari No. 1.

6. Mengutip Kutipan
Apabila sumber yang dirujuk berupa kutipan orang lain, maka dalam penulisan catatan

kaki, harus menjelaskan nama orang yang mengutip, seperti berikut:
Contoh Lengkap:
Dalam Teks:
....Alexis de Tocqueville sebagaimana dikutip oleh Robert Renow, menyatakan bahwa kehadiran
lembaga pemerintahan tingkat daerah tidak dapat dipisahkan dari semangat kebebasan: nation
may established a system of free governmentbut without as spirit municipal institution it
cannot have the spirit of library.37

37Dikutip dari Robert Reinbow dalam, Introduction to government, edisi 3, Alfred A. Knoof;
New York University, 1966, h. 573.

7. Mengutip Pidato, Wawancara dan Observasi
a. Pidato

Apabila sumber yang dirujuk berupa pidato, maka dalam penulisan catatan kaki
harus disebutkan acara dan tanggal pidato, seperti berikut:
Contoh Lengkap:
Isi pidato:
Menurut Sri Soemantri, agar pembaharuan UUD 1945 berjalan sebagaimana: mestinya; maka
pembaharuan itu harus berpedoman kepada empat hal pokok, yaitu: prosedur perubahannya,
mekanisme yang dilahuhan, sistern perubahan yang dianut dan substansi yang akdn diubah.38

38Pidato disampaikan dalam Stadium, General dan Peringatan 40 tahun Pengabdian Prof.
Dr. H. R Sri Soemantri Martosuwigyo, S.H. di Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 1 Juni
2001.

b. Wawancara
Apabila sumber yang dirujuk berupa wawancara, maka dalam penulisan catatan

kakinya harus disebutkan nama orang yang diwawancarai. Berikut tempat dan tanggal
dilakukannya wawancara.
Contoh Lengkap:

39Wawancara dengan Sri Soemantri di Jakarta, 23 Agustus 2001.
c. Observasi

Apabila sumber yang dirujuk berupa observasi, maka dalam penulisan catatari kaki harus
disebutkan nama kegiatan observasi, obyek yang diobservasi dan tempat observasi serta tanggal
dilakukannya observasi tersebut.
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Contoh Lengkap:
40Observasi Kehidupan Orang Kampung Naga di Tasikmalaya, 13 Nopember

2001.

8. Mengutip Ulang
a. Berturut-turut

Apabila mengutip ulang berturut-turut dari sumber yang terakhir (tanpa diselangi
oleh sumber lain), maka daiam penulisan catatan kaki ditulis ibid dengan ditambah halaman,
seperti berikut:
Contoh Lengkap:

41Azyumardi Aaa, Islam Reformis: Dinamiku Intelektual dan Gerakan, Jakarta: Raja
Grafindo Peisada, 1999, h, 36.

42Ibid, h. 46.
43Ibid, h. 135.

b. Diselingi oleh sumber lain.
Apabila mengutip ulang dengan halaman berbeda dan telah diselingi oleh sumber

lain, maka penulisan catatan kaki ditulis nama penulis dan judul singkat antara 1-3 kata
ditambah halaman. Sementara apabila halamannya sama dan telah terselingi sumber lain, dalam
catatan kaki ditulis nama penulis dan judul.
Contoh lengkap:

44Azyumardi Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1999, h.36.

45Jabir Qumaihah, Beroposisi Menurut Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, h. 70
46Azyumardi Azra, Islam Reformis…, h. 70.
47Jabir Qumaihah, Beroposisi…, h. 70.

c. Mengutip Peraturan Perundang-undangan.
Apabila sumber yang dirujuk berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, maka

dalam catatan kaki ditulis induk perundang-undangan, kemudian menyebut pasalnya.
Contoh Lengkap:

49Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (1).
50Ketetapan MPR RI Nomor II SU MPR/2000, Pasal 3.

9. Mengutip Istilah Penting.
Apabila mengutip istilah penting, konsep dan pendapat yang belum rinci atau tidak

umum, maka ditulis kata kuncinya dengan huruf miring, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan
penulis yang mudah dipahami secara umum.
Contoh Leagkap:

51Jukung, adalah sarana tranportasi air yang digunakan masyarakat Dayak
Kalimantan Tengah.

B. Penulisan Daftar Pustaka
Buku-buku dan sumber lainnya yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah buku-buku

dan sumber yang dirujuk atau dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Daftar pustaka
sebagai tajuk, diketik dengan huruf kapital semua, diletakkan di tengah margin atas. Penyusunan
daftar pustaka dikelompokkan ke dalam buku, karya ilmiah yang tidak diterbitkan, majalah, surat
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kabar, dan dokumen atau surat serta kelompok peraturan perundang-undangan tersendiri. Di luar itu
tidak boleh dicantumkan seperti catatan kuliah.

Daftar pustaka ini disusun berdasarkan nama para penyusun. Dalam hal tidak ada para
penyusun, digunakan nama lembaga yang menerbitkan. Jika nama penyusun dari lembaga yang
menerbitkan juga tidak ada, penyusunan daftar pustaka didasarkan pada huruf pertama judul buku atau
sumber yang dirujuk. Semua daftar pustaka disusun secara alfabetis. Semua sumber yang dapat
dicantumkan dalam daftar pustaka hanya yang secara tersurat terdapat dalam setiap catatan kaki.

Jika data sumber acuan tidak cukup termuat dalam satu baris, digunakan baris kedua dan seterusnya
sebagai baris tambahan. Baris tambahan ini menjorok ke dalam sebanyak sepuluh karakter dari margin
kiri. Hal lain yang perlu diperhatikan, penyusunan daftar pustaka tidak menggunakan nomor urut.
1. Kitab Suci sebagai Sumber Acuan

Unsur urutan yang harus dimuat dalam menyusun daftar pustaka untuk kelompok kitab suci
dirujuk sebagai sumber acuan, meliputi:
a. Penyusun
b. Nama kitab suci
c. Tempat terbit
d. Tahunterbit
Contohlengkap:
Kementrian Agama RI, Al-Qur'an, Jakarta, 2013.
......Al-Qur 'an dan terjemahanya, Semarang: Karya Toha Putra, 2013.

2. Buku sebagai Sumber Acuan
Unsur dan urutan yang harus dimuat dalam penyusunan daftar pustaka untuk kelompok

buku sebagai sumber acuan adalah:
a. Nama pengarang/para pengarang/para penyusun;
b. Judul buku;
c. Tempat terbit.

Dalam hal tidak ada nama pengarang/penyusun, digunakan nama lembaga yang
menerbitkan, kemudian judul buku, tempat terbit dan tahun terbit.Dalam hal tidak ada pengarang dan
lembaga yang menerbitkan digunakan alfabet pertama dari judul buku yang dirujuk, tempat terbit
dan tahun terbit. Dalam hal tidak ada pengarang dan lembaga penerbit, tempat terbit dan tahun terbit
digunakan t.np. (tanpa nama penerbit) dan t.th. (tanpa tahun terbit). Berikut penjelasan lebih rinci
mengenai tiap-tiap butir di atas:
a. Nama pengarang/para pengarang/para penyusun

1) Penulisan narna pengarang dituangkan selengkap lengkapnya, tanpamenggunakan gelar
akademik masing-masing;

2) Penulisan nama pengarang dilakukan dengan menyebutkan nama akhir lebih dulu, dilanjutkan
nama pertama yang dipisahkan dengan tanda baca koma.
Contoh lengkap:

Lev, Daniel S., ...
Qumaihah, Jabir,....

Cara penulisan di atas tidak berlaku bagi pengarang/penyusun Tionghoa
danpengarang/penyusun orang Indonesia pada umumnya, kecuali penyusun yang memiliki nama
marga seperti marga Tapanuli dan sebagainya.
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Contoh lengkap:
Nama-nama Tionghoa:

Lim Tan King,....Lie Tie Gwan,...
Nama Orang Indonesia pada umumnya:

Bagir Manan,....Ateng Syafruddin,....
Nama orang Indonesia yang memiliki nama marga:

Siregar, Ashadi…Nasution, Adnan Buyung,...

3) Dalam hal pengarang/penyusun bertindak sebagai editor, dibelakang nama editor ditulis kata
(ed.) singkatan editor di dalam kurung.
Contoh lengkap:

Bagir Manan (ed.),.....Azyumardi Azra (ed.),....
4) Dalam hal pengarang/penyusun terdiri dari dua orang, nama pengarang pertama ditulis

sesuai butir nomor 2 di atas, sedangkan nama keduanya sesuai dengan nama aslinya. Diantara
kedua nama pengarang itu digunakan kata penghubung "dan".
Contoh lengkap:

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, ...
Saragih, Bintan R dan Hamaily Ibrahim, ....

5) Dalam hai pengarang/penyusun tiga orang dan seterusnya, penulisan seperti contoh
dalam butir nomor 4 di. atas, dan diantara tiga nama dan seterusnya dihubungkan dengan
tanda baca koma.
Contoh lengkap:

Sri Rezeki, Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, ....

6) Dalam hal seorang pengarang/penyusun menulis beberapa buku, penulisan nama
pengarang cukup satu kali. Untuk buku berikutnya nama pengarang dibuat garis
sepanjang 7 ketukan dari margin kiri, diakhiri dengan tanda baca koma.
Contoh lengkap:

Azyumardi Azra,         ,

b. Judul Buku, Judul Disertasi, Judul Tesis, Judul Skripsi dan Judul Makalah.
1) Judul Buku ditulis dengan huruf cetak miring (italic), diakhiri dengan tanda baca koma.

Setiap huruf awal dari judul buku dengan huruf kapital, termasuk unsur ulangannya, kecuali
kata sandang dan kata penghubung.

Contoh lengkap:
Munawir   Sjadzali, Islam   dan Tata   Negara:   Ajaran   Sejarah,    dan
Pemikiran,...
Baharuddin Lopa. AI-Qur 'an dan Hak-HakAsasi Manusia,...
Imarah, Muhammad, Islam dan pluralitas Perbedaan dan Kemajemukandalam
Bingkai Persatuan,
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2) Judul disertasi, tesis, skripsi dan makalah yang tidak diterbitkan, ditulis diantara dua
tanda kutip, kemudian sesudahnya ditulis kata disertasi, skripsi dan makalah dengan huruf
miring.

Contoh lengkap:
Bagir Manan, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah berdasarkan Asas Desentralisasi
Menurut UUD 1945", disertasi.
Rusli K Iskandar, "Kedudukan Tugas  dan Pertanggung jawaban WakilPresiden
Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945", Skripsi.

3) Dalam hal disertasi, tesis dan skripsi diterbitkan sebagai publikasi ilmiah, maka
berlaku ketentuan penulisan buku pada umumnya.

4) Unsur-unsur keterangan, seperti jilid, edisi, atau cetakan, diletakkan sesudah judul.
Keterangan tersebut ditulis dengan huruf kapital pada awal kata.

Contoh lengkap:
Soerjono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Keempa.
5) Dalam hal sumber pustaka itu berbahasa asing, tetap ditulis dalam cara penulis aslinya.

c. Nama Penerbit, tempat terbit dan tahun terbit. Setelah judul atau keterangan judul, dituliskan
berturut-turut nama penerbit, tempat terbit dan tahun terbit. Dalam hal tidak ada pengarang
dan lembaga penerbit, tempat terbit dan tahun terbit digunakan t.dt. (singkatan tanpa data).
Contoh lengkap:

Sudargo Gautama dan Homick, Robert N., An Introduction to Indonesian Law
Unity and Diversity, t.dt.

3. Majalah dan Jurnal Ilmiah sebagai sumber acuan
Unsur beserta urutan yang harus dimuat dalam daftar pustaka untuk kelompok Majalah

dan Jurnal Ilmiah sebagai sumber acuan meliputi:
a. Nama penulis;
b. Judul Artikel;
c. Nama majalah jurnal;
d. Edisi/jilid majalah/jurnal;
e. Nomor majalah/jurnal;
f. Tahun terbit semua keterangan itu dipisahkan oleh tanda koma, dan untuk judul artikel

ditulisdiantara tanda kutip dan nama majalah/jurnal ditulis dengan huruf miring.
Contoh lengkap:

Rusli K Iskandar, "Koalisi dan Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesiaberdasarkan Undang-undang Dasar 1945", Syiar Madani, Vol. L Nomor 2, Juli1999.

Mochtar Kusumaatrnadja, "IMCO dan Pembinaan hukum Pelayanan Nasional",Majalah
Padjadjaran, Jilid VII, No. 1-2,1976. Riga Adiwoso, Suprapto, "Perubahan Sosial dan
Perkembangan Bahasa", Prisma,No. XVIII, 1989.

4. Surat Kabar sebagai sumber acuan.
Unsur beserta urutan yang harus dimuat dalam daftar pustaka untuk kelompok Surat Kabar

sebagai sumber acuan, meliputi:
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a. Nama penulis;
b. Judul artikel;
c. Nama surat kabar;
d. Nomor dan tahun;
e. Hari dan tanggal.
Contoh lengkap:

Rusli K. Iskandar, "Pertanggung jawaban Presiden", Pikiran Rakyat, Nomor 38 Tahun
XXXVI, Kamis 3 Mei 2014.

5. Antologi sebagai sumber acuan.
Unsur beserta urutan yang harus dimuat dalam daftar pustaka untuk kelompok

Antologi sebagai sumber acuan, meliputi:
a. Namapenulis;
b. Judultulisan;
c. Nama penghimpun/editor;
d. Judul antologi;
e. Namapenerbit;
f. Tempat penerbitan;
g. Tahun penerbitan
Contoh lengkap:

Usep Ranuwidjaja, "Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia: Suatu Tinjauan
Sejarah"; dalam Tim Kafilah Jaya (Ed.) Indonesia di Simpang Jalan, Mizan Pustaka, cetakan
III Agustus.

6. Sumber dari Situs Internet
Nama Penulis.Tahun. Judul Tulisan. Alamat Laman. Di akses tanggal berapa.
Contoh:

Dixie Chicks. 1998. Wide Open Spaces. www.DixieChicks.com/hitddisc.html (online 28
Januari 2007).

Tanpa nama penulis
Contoh:

Kualitas Perawatan Bayi, Dalam ....... www.pigeon.co.id (online 28 January 2007).

Nama penulis dan judul tanggal online
Contoh:

Bahtiar pigeon.co.id.Produkperawatanbayi.htm (online 28 January 2007).
Siti Bazilah.com, Darussalam, Perawatan Bayi dan Pendidikan Pra-melahirkan, (online 26
September 2013)

DAFTAR PUSTAKA
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Gronlund, N.E., Measurement and Evaluation in Teaching. New York:Macmillan PublishingCompany, 1985.

Kjtramah, A..Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi.Bandung: Sinar Baru Algensindo,2011.

Moleng. L. J., Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Remadja Karya, 1988.

Nunan, D., Research Methods in Language Learning. New York: Cambridge UniversityPress, 1992.

Sudjana N., Tuntunan Penvusunan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tests, dan Disertasi.Bandung: Sinar

Baru Algensindo, 1987.

Setiyadi. A. B., Metodologi Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing PendekatanKuantitatif dan

Kualitatif, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Sugihastuti, Bahasa Laporan Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

STAIN Cirebon. Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah, untuk Mahasiswa IAIN Cirebon,Cirebon, 2013.

Sutupo, H.B., Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan  Terapannya dalamPenelitian. Surakarta:
Sebelas Maret University Press, 2002

Statuta IAIN Palangka Raya, Departemen Agama RI, 2015.

Muhammad dkk, Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiyah, Palangka Raya, P3MIAIN Palangka

Raya Press, 2010.

IAIN Palangka Raya, Pedoman Akademik IAIN Palangka Raya, Palangka Raya: 2015

-----------, Pedoman Penulisan Skripsi, Palangka Raya: 2015.

UIN Syarif Hidayatullah, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Jakarta: LTIN Jakarta Press,

2008.

UN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah, Malang: Universitas Negeri Malang, Edisike-4, 2000.
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Relevansi Prinsip Mu’āsyarah bil-Ma’rūf dengan Pasal-Pasal
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian inidimaksudkan
untuk mengetahui prinsip Mu’āsyarah bil-ma’rūf dalam rumah tanggamenurut QS. An-Nisā’
[4] ayat 19, konsep penghapusan kekerasan dalam rumahtangga pada pasal-pasal Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan relevansiprinsip Mu’āsyarah bil-ma’rūf tersebut pada
Undang-Undang penghapusan KDRTyang berlaku di Indonesia yakni terfokus pada pasal-
pasal Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan
denganmenggunakan  teknik  dokumentatif,  selanjutnya  data  yang  terkumpul
disajikandengan metode deskriptif deduktif. Sedangkan pendekatan yang digunakan
dalampenelitian ini adalah pendekatan fikih, uṣul fikih dan pendekatan hukum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip Mu’āsyarah bil-ma’rūf menurutQS. An-
Nisā’ [4] ayat 19 merupakan prinsip pergaulan hidup dalam  rumah tanggadengan pergaulan
yang patut dan baik menurut syariat Islam, akal sehat, dan yangdipraktikkan orang pada
umumnya, prinsip ini pada dasarnya sejalan dengan prinsipamar maʻrūf nahi munkār.
Pergaulan yang dimaksud dalam penelitian ini hanyahubungan  antara  suami  dan  istri  tidak
mencakup  anak.  Konsep  penghapusankekerasan dalam rumah tangga pada Pasal-pasal UU
PKDRT mengacu pada asas; (1)Penghormatan  Hak  Asasi  Manusia,
(2)  Keadilan  dan  kesetaraan  jender,   (3)Nondiskriminasi, (4) Perlindungan korban, yang
diharapkan dapat dijadikan payinghukum untuk setiap warga negara yang menuntut rasa
aman dan bebas dari segalabentuk kekerasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga, yakni
kekerasan fisik,kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Relevansi antaraprinsip mu’āsyarah bil-ma„rūf dengan pasal-pasal UU No. 23 Tahun 2004
tentangPKDRT, adalah bahwa keduanya mempunyai relevansi sebagaimana UU
tersebutmemiliki nilai pelarangan atas segala bentuk kekerasan, maka di dalam
prinsipMu’āsyarah bil-ma’rūf yakni saling mempergauli secara baik dalam segala hal
yangmeliputi perkataan dan perbuatan, memiliki indikator; (1) Suami menjadi seorangsuami
yang salih dan istri menjadi seorang istri yang salihah, (2) Suami menjalankankewajiban
secara patut dan istri menjalankan kewajiban secara patut, (3) Suamiberlaku adil terhadap
istri dan istri berlaku adil terhadap suami, (4) Suami tidakberbuat zalim terhadap istri dan
istri tidak berbuat zalim terhadap suami. Selain itudidapati pula larangan atas tindakan
kekerasan yang merupakan kezaliman dan tidaksejalan dengan ke-ma„rūf-an dalam prinsip
tersebut. Mengingat terdapat relevansiantara prinsip mu’āsyarah bil-ma„rūf dengan pasal-
pasal dalam UU No23 Tahun2004, maka UU tersebut harus diberlakukan secara efektif,
sehingga dapat memenuhitujuan yang dicita-citakan oleh UU tersebut.

Kata kunci: Relevansi, mu’āsyarah bil-ma’rūf, Undang-undang Penghapusan KDRT
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ABSTRACT

This research is entitled Relevance of the Mu'āsyarah bil-Ma'rūf Principle
withthe Articles of the Elimination of Domestic Violence Regulations. This research
isaimed to find out the mu’āsyarah bil-ma’rūf  principle according to QS. An-Nisā’
[4]verse 19, the concept the articles in the elimination of domestic violence
regulations,and the relevance of the mu'āsyarah bil-ma'rūf  principle with the articles
of theelimination of domestic violence regulations which prevails in Indonesia,
focused onthe articles of Regulations Number 23 of 2004.

The type of this research is library research. The data are collected by using
documentative technique, then the data which collected are presented with
descriptivedeductive method. While the approach used in this research are the fikih
approach,uṣul fikih,and the legal approach.

The results of this research showed that the Mu’āsyarah bil-Ma'rūf princip
leaccording to QS. An-Nisā’ [4] verse 19 is the principle of social life in house hold
swith socially fair and good according to Islamic law, common sense, and practiced
by people in general, This principle is basically accordance with the amar maʻrūf
nahi munkār principle. Intercourse in this research is referred to the relationship
betweenhusb and  and  wife  does  not  include  children.  The  concept  the  articles
in  theelimination of domestic violence regulations refers to the principle; (1) Respect
for Human Rights, (2) Justice and equality of gender, (3) Non-discrimination,
(4) Protection ofvictims, which is expected to be used as an protection law for
anycitizen who requires a sense of security and freedom from all forms of violence,
namely domestic violence, like physical violence, psychological violence,
sexualabuse, and neglect of household. The relevance among the mu’āsyarah bil-
ma’rūfprinciples with the articles of Regulations Number 23 of 2004 on the
Elimination of Domestic Violence, isboth of those have relevance as the regulation
has values forbanning on all forms of violence, then in mu’āsyarah bil-ma’rūf
principle namelyintercourse each other well in everything that includes words and
deeds, has theindicators; (1) The husband becomes a salih husband an the wife
becomes a salihahwife, (2) The husband does the obligations properly and the wife
wife does theobligations properly, (3) The husband do justice to his wife and the wife
do justice toher husband, (4) The husband  does  not treat his wife cruelly and the
wife does nottreat her husband cruelly. Apart from that also was found a ban on acts
of violencewhich is an injustice and not in line with all the ma’rūf  concepts in the
principle.Considering  the relevance of the mu’āsyarah bil-ma’rūf principles with the
articlesof the Regulations Number 23 of 2004, then the law must be prevailed
effectively, sothat achieves aspirations which aspired in that regulations.

Keywords: Relevance, Mu'āsyarah bil-Ma'rūf, the Elimination of Domestic Violence
Regulations.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.
A. Konsonan Tunggal
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Arab

Nama Huruf Latin Keterangan
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ب ba b Be
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ث sa ṡ es (dengan titik di atas)

ج jim J je
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ك kaf k ka
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal
aslinya).
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan /h/.

كرمةاألولياء ditulis karāmah al-auliyā
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Lampiran :22 PENJELASAN OUTLINE TERKAIT DENGAN SKRIPSI
Penjelasan Abstrak

Kata abstrak ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang
pengetikan dan tanpa tanda titik. Nama penulis skripsi diketik jarak 2 (dua) spasi dari kata abstrak, di
tepi kiri dengan urutan: nama akhir diikuti koma, nama awal, nama tengah (jika ada) diakhiri titik.
Tahun lulus ditulis setelah nama, diakhiri dengan titik. Judul skripsi dicetak miring dan diketik dengan
huruf kecil (kecuali huruf-huruf pertama dari setiap kata) dan diakhiri dengan titik. Kata skripsi ditulis
setelah judul dan diakhiri dengan koma, diikuti dengan nama jurusan (tidak boleh disingkat)
nama jurasan dan nama perguruan tinggi dan diakhiri dengan titik. Kemudian dicantumkan nama
dosen pembimbing I dan II lengkap dengan gelar akademiknya.

Dalam abstrak dicantumkan kata kunci (key -words and key terms) yang ditempatkan di
bawah kalimat paling bawah.Jumlah kata kunci antara dua sampai empat kata.Kata kunci diperlukan
untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Dengan kata kunci dapat ditemukan judul-judul skripsi
beserta abstraknya dengan mudah.

Dalam teks abstrak disajikan secara padat inti sari skripsi yang mencakup tujuan dalam
masalah yang diteliti, metode-mtode yang digunakan, temuan, hasil-hasil yang diperoleh dan
kesimpulan ringkas tanpa saran. Isi abstrak memuat antara 250-300 karakter (kata) .

Semua teks di dalam abstrak diketik dengan spasi tunggal (saru spasi) dan panjangnya tidak
lebih dari satu halaman kertas kuarto (21,5 x 29,7 cm), contoh format abstrak dapat dilihat pada
Lampiran 5.

Penjelasan Kata Pengantar
Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis skripsi yang ditujukan kepada

orang-orang, lembaga, organisasi, dan atau pihak-pihak yang telah membantu dalam
mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi.

Tulisan kata pengantar diketik dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan
dan tanpa tanda titik.Teks kata pengantar diketik dengan spasi ganda (dua spasi).Panjang teks tidak
lebih dari dua halaman kertas kuarto. Pada bagian akhir teks (di pojok kanan-bawah) dicantumkan
kata Penults tanpa menyebutkan nama terang. Contoh kata pengantar dapat dilihat pada lampiran 6.

Daftar Isi Skripsi
Dalam halaman daftar isi skripsi dimuat judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab

yang disertai dengan nomor halaman tempat pemuatannya di dalam teks. Semua judul bab
diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul subbab dan anak subbab hanya huruf awalnya saja
yang diketik dengan huruf kapital. Daftar isi hendaknya menggambarkan garis besar organisasi
keseluruhan isi. Contoh halaman daftar isi dapat dilihat pada Lampiran 12-21.

Daftar Tabel
Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman untuk setiap

tabel.Judul tabel harussama dengan judul tabel yang terdapat di dalam teks. Judul tabel yang
memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Antara judul tabel yang satu dengan
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yang lainnya diberi jarak dua spasi. Contoh daftar tabel dapat dilihat pada Lampiran 10.

Daftar Gambar
Pada halaman daftar gambar dicantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman

tempat pemuatannya dalam teks.Judul gambar yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan
spasi tunggal.Antara judul gambar yang satu dengan yang lainnya diberi jarak dua spasi.
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Lampiran : 24 PENJELASAN OUTLINE SKRIPSI DATA PENELITIAN KUALITATIF
Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala menyeluruh sesuai dengan konteks

(holistic-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri
peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif tersebut mewarnai
sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk
narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri alamiahnya.

Laporan penelitian kualitatif harus memiliki fokus yang jelas.Fokus dapat berupa
masalah, objek evaluasi, atau pilihan kebijakan, laporan penelitian kualitatif harus memiliki
struktur dan bentuk yang koheren yang dapat memenuhi maksud yang tercermin dalam fokus
penelitian.

Gaya penulisan penelitian kualitatif tidak menggunakan model tunggal. Gaya penulisan
dapat bersifat formal, informal, atau gabungan keduanya.Laporan yang ditulis dengan gaya
formal memuat hal-hal pokok pada bagian awal, kemudian menunjukkan aspek-aspek yang
dianggap penting yang dipaparkan beserta contoh-contoh dari data. Laporan bergaya informal,
misalnya berisi paparan sebuah cerita yang diakhiri dengan kesimpulan.

Penjelasan Pendahuluan
Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan.

Dengan pendahuluan ini pembaca dapat mengetahui konteks atau latar belakang penelitian, fokus
penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan kegunaan penelitian.

Penjelasan Konteks Penelitian (Latar Belakang)
Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang penelitian, untuk maksud apa penelitian ini

dilakukan, dan apa/siapa yang mengarahkan penelitian.

Penjelasan Fokus Penelitian
Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang

akan diungkap/digali dalam penelitian ini. apabila digunakanistilah rumusan masalah, fokus penelitian
berisi pertanyaan-pertanyaan yang akar dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan.
Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan dilakukan di lapangan.
Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan harus didukung oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut
ditampilkan.

Alasan-alasan  ini  harus  secara jelas,  sesuai  dengan  sifat penelitiankualitatif yang
holistik, induktif, dan naturalistic yang berarti dekat sekali dengan gejala yang diteliti. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut diajukan setelah diadakan studi pendahuluan di lapangan.

Penjelasan Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sesuai dh fokus

yang telah dirumuskan.

Penjelasan Landasan Teori
Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan
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kenyataan di lapangan.Selain itu landasan teori juga memberikan umum tentang latar penelitian dan
sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan
teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.Dalam penelitian kuantitatif,
penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap
teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data,
memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suaru "teori".

Penjelasan Kegunaan Penelitian
Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan

ilmu atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan itu atau pelaksanaan pembangunan dalam
arti luas. Dengan kata lain, uraian dalam subbab kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas
masalah yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa
penelitian terhadap masalah yang memang layak untuk dilakukan.

Penjelasan Metode Penelitian
Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional

yang menyangkut pendekatan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur
pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian.

Penjelasan Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pada bagian ini perhi menjelaskan bahwa pendekatan bahwa pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan kualitatif, dan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini
digunakan. Selain itu juga dikemukakan orientasi teoritik, yaitu landasan berpikir untuk memahami
maka suatu gejala, misalnya fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, etnometodologis, atau
kritik seni (hermeneutic). Peneliti juga perlu mengemukakan jenis penelitian yang digunakan apakah
etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, partisipatoris, penelitian tindakan, atau
penelitian kelas.

Penjelasan Kehadiran Peneliti
Dalam bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus

pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas
sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di
lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti ini harus dilukiskan
secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan bahwa peran peneliti sebagai partisipan
penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Di samping itu perlu disebutkan apakah kehadiran
peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan.

Penjelasan Lokasi Penelitian
Uraian lokasi penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan memilih

lokasi serta fagaimana peneliti memasuki lokasi tersebut.Lokasi hendaknya diuraikan secara jelas,
misalnya letak geografis, bangunan fisik (jika perlu disertakan peta lokasi), struktur organisasi,
program, dan suasana sehari-hari. Pemilihan lokasi harus berdasarkan pada pertimbangan-
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pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih.Dengan
pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna danbaru. Peneliti kurang
tepat jika mengutarakan alasan-alasan seperti dekat dengan ramah peneliti, peneliti pernah bekerja di
situ, atau peneliti telah mengenal orang-orang kunci.

Penjelasan Sumber Data
Pada bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, dan teknik penjaringan data dengan

keterangan yang memadai. Uraian tersebut meliputi data apa sajayang dikumpulkan, bagaimana
karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian, bagaimana ciri-ciri subjek dan
informan itu, dan dengan cara bagaimana data dijaring, sehingga kredibilitas dapat dijamin.
Misalnya data dijaring penelitian yang dipilih dengan teknik bola salju.

Istilah pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif haras digunakan dengan penuh
kehati-hatian.Dalam penelitian kualitatif tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan
informasi sebanyak mungkin, bukan untuk melakukan rampatan (generalisasi). Pengambilan sampel
dikenakan pada situasi, subjek, informan, dan waktu.

Penjelasan Prosedur Pengumpulan Data
Dalam bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi

partsipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Terdapat dua dimensi rekaman data: fidelitas dan
struktur. Fidelitas mengandung arti sejauh mana bukti nyata dari lapangan disajikan (rekaman audio
atau video memiliki fidelitas tinggi, sedangkan catatan lapangan memiliki fidelitas kurang).Dimensi
struktur menjelaskan sejauh mana wawancara dan observasi dilakukan secara sistematis dan
terstruktur. Hal-hal yang menyangkut jenis kiriman, format ringkasan rekaman data, dan prosedur
perekaman diuraikan pada bagian ini.selainitu dikemukakan cara-cara untuk memastikan keabsahan data
dengan trianggulasi dan waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data.

Penjelasan Analisis Data
Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis

transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat
menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan
sintesis data serta pencarian pola, pengungkapkan hal yang 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 nonparametrik, logika, etika, atau
estetika.Dalam uraian tentang analisis data ini supaya diberikan contoh yang operasional, misalnya
matriks dan logika.

Penjelasan Pengecekan Keabsahan Temuan
Bagian ini memuat tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan

temuannya.Agar diperoleh temukan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya
dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang
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diperdalam, trianggulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, 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 pada sumbernya
(confirmability).

Penjelasan Paparan Data dan Temuan Penelitian
Bab IV memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan

metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab III. Uraian ini terdiri atas paparan data yang disajikan
dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data
tersebut diperoleh dari pengamatan (apa yang terjadi) dan atau hasil wawancara (apa yang
dikatakan) serta deskripsi informasi lainnya (misalnya yang berasal dari dokumen, foto, rekaman
video, dan hasil pengukuran). Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan
dalam bentuk pola, tema kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan
dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.

Paparan data yang memuat informasi yang berasal dari pengamatan dan wawancara yang
dianggap menonjol dapat dilihat pada Contoh berikut.

Contoh 1
Paparan Informasi dari Wawancara

Masyarakat di desa Pandansari Lor memiliki tradisi gotong-royong yang kuat, antara
lain dilaksanakannya "mingguan" dan "gugur gunung" yang dipimpin oleh pamong desa.Hal
ini diceritakan oleh Pak Marso. Seorang tokoh masyarakat setempat yang juga salah satu
keturunan ketujuh dari "Bedah Krawang" di desa ini, sebagai berikut.
Dari keterangan Pak Marso ini dapat disimpulkan bahwa ikatan sosial warga desa Pandansari Lor
kuat sekali dan sudah mengakar cukup lama.
Contoh 2
Paparan Informasi dari Pengamatan

Pengaturan tempat duduk yang terpisah juga terjadi ketika dilaksanakan pengajian di
rumah Pak Ikhsan. Berikut ini petikan catatan lapangan yang menggambarkan suasana tersebut.
Dengan demikian terdapat norma yang ketat di daerah ini, khususnya yang menyangkut pergaulan
antara pria dan wanita.

Penjelasan Pembahasan
Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan

dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya, serta
penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap dari lapangan.
Penjelasan Penutup

Penutup memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut penelitian,
serta saran-saran atau rekomendasi yang diajukan. Dalam penelitian kualitatif, temuan pokok atau
kesimpulan harus menunjukkan "makna" temuan-temuan tersebut.
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Penjelasan Daftar Pustaka
Bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam

teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk
dalam teks tidak dimasukkan ke dalam daftar rujukan.Sebaliknya, semua bahan pustaka yang
disebutkan dalam teks skripsi harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Istilah daftar pustaka
digunakan untuk menyebut daftar yang berisi bahan-bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, baik
yang dirujuk ataupun yang tidak dirujuk dalam teks.

Penjelasan Pernyataan Keaslian Tulisan
Pernyataan keaslian tulisan berisi ungkapan penulis bahwa isi skripsi yang ditulisnya bukan

merapakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang diaku sebagai hasil tulisan atau
pemikirannya sendiri. Contoh pernyataan keaslian tulisan dapat dilihat pada Lampiran.

Penjelasan Lampiran-lampiran
Lampiran-lampiran hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting untuk

skripsi, misalnya instrumen penelitian (instrumen pendukung, jika ada), data mentah hasil
penelitian, ringkasan rekaman pengumpulan data (catatan observasi, transkrip wawancara, dan
rekaman dokumentasi), foto-foto lapangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.Untuk
mempermudah pemanfaatannya, setiap lampiran harus diberi nomor unit lampiran dengan
menggunakan angka Arab.

Penjelasan Riwayat Hidup
Riwayat hidup penulis skripsi hendaknya disajikan secara naratif. Hal-hal yang perlu dimuat

dalam riwayat hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan,
pengalaman berorganisasi yang relevan, dan informasi tentang prestasi yang pernah diraih selama
belajar di perguruan tinggi ataupun pada waktu duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah.
Yang sudah berkeluarga dapat mencantumkan nama suami/istri dan putra-putrinya. Riwayat hidup
diketik dengan spasi tunggal (satu spasi) dan menyertakan Foto Penulis.
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Lampiran PENJELASAN OUTLINE SKRIPSI HASILTELAAH PUSTAKA
Skripsi basil kajian pustaka merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang

memaparkan basil kajian pustaka dan basil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian.
Skripsi jenis ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan dan/atau proposisi yang berkaitan yang
harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.

Sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi,
laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi
pemerintahan dan lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan
mendalam dalam rangka mendukung gagasan dan/atau ide proposisi untuk menghasilkan
kesimpulan dan saran.

Sistematika skripsi hasil kajian pustaka terbagi atas tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian
inti, dan bagian akhir. Masing-masing bagian dapat dirinci sebagai berikut:

Bagian Awal
Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah:
1. Halaman S ampul;
2. Lembar Logo;
3. Halaman Judul;
4. Lembar Persetujuan;

a) Lembar persetujuan pembimbing
b) Lembar persetujuan dan pengesahan Abstrak (dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris)

5. Kata Pengantar
6. Daftar Isi
7. Daftar label (jika ada)
8. Daftar Gambar (jika ada)
9. Daftar Lampiran (jika ada)
10. Daftar Lainnya (jika ada)
Bagian Inti

BAB I    PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Hasil Penelitian yang Relevan/Sebelumnya
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan Kajian
E. Kegunaan Kajian
F. Metode Kajian
G. Definisi Istilah

BAB II dan Bab-bab selanjutnya masing-masing berisi gagasan pokok diteruskan dengan
kajian mendalam dan diakhiri rangkuman pembahasan dan implikasi. Judul bab disesuaikan
dengan materi yang dibahas. Bab inti dari skripsi diakhiri dengan Bab Penutup yang berisi
kesimpulan dan saran.
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Bagian Akhir
Pada bagian akhir ini termuat: Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran (Instrumen Penelitian, Foto
Tokoh, Peta dsb.

Penjelasan Isi Bagian Awal
Unsur-unsur yang harus ada pada bagian awal skripsi hasil kajian pustaka sama dengan isi

bagian awal skripsi hasil penelitian kuantitatif. Susunan unsur-unsur tersebut dan isi uraiannya juga
sama.
Penjelasan Isi Bagian Inti

Jumlah bab dalam bagian inti dari skripsi hasil kajian pustaka biasa bervariasi,
tergantung pada banyaknya gagasan dalam satu topik yang akan dibahas. Umumnya, untuk
keperluan penulisan skripsi jumlah bab yang ada sebanyak lima buah. Judul bab beserta isinya
akan diuraikan pada bahasan berikut.
Penjelasan Pendahuluan

Paling tidak ada enam hal yang perlu dikemukakan secara singkat dan jelas pada bab
Pendahuluan ini, yaitu (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan kajian, (4) kegunaan kajian,
(5) metode kajian, dan (6) definisi istilah.
Penjelasan Latar Belakang Masalah

Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh dari fenomena di
lapangan, koran, majalah, buku, jurnal, laporan penelitian, seminar, atau keadaan lapangan mengenai
hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Gambaran umum ini dapat bersifat mendukung atau menunjang pendapat peneliti ataupun
bersifat tidak mendukung atau menolak harapan peneliti. Selain itu juga dipaparkan uraian
pemantapan terhadap pemahaman masalah, misalnya mengapa masalah yang dikemukakan
dipandang menarik, penting, dan perlu ditelaah.
Penjelasan Rumusan Masalah

Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan
bahwa masalah yang akan diteliti memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara
memuaskan. Uraian tersebut didukung berbagai publikasi yang berhubungan dengan masalah yang
dikaji, yang mencakup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan ditulis,
dan teoii yang melandasi kajian. Pembahasan ini hanya berisi uraian yang memang relevan dengan
masalah yang akan dikaji serta disajikan secara sistematis dan terpadu.

Selanjutnya dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui telaah pustaka
(dalam bentuk kalimat tanya), yang memuat variabel/hubungan antarvariabel yang akan dikaji. Kata
tanya yang digunakan berupa apa, mengapa, bagaimana, sejauh mana, kapan, siapa, dan sebagainya
bergantung pada ruang lingkup masalah yang akan dibahas.
Penjelasan Tujuan Kajian

Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan
kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan realistis peneliti tentang hasil yang akan
diperoleh. Tujuan kajian haras mempunyai kaitan atau hubungan yang relevan dengan masalah yang
akan diteliti. Sebagai contoh adalah mengkaji kehidupan orang-orang yang terkenal dalam suatu
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bidang studi untuk mengetahui pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana usaha mereka untuk
meneliti dan menemukan apa yang sekarang dianggap sebagai hal yang biasa saja.
Penjelasan Kegunaan Kajian

Pada bagian ini penulis memberikan gambaran yang jelas dan realistis mengenai
kegunaan atau manfaat hasil pemecahan masalah.Manfaat yang diuraikan dapat dikaitkan
dengan peneliti, lembaga tempat kajian dilakukan, organisasi profesi, pengembangan ilmu,
pendidikan, pemecahan masalah yang mendesak, pengambilan keputusan atau kebijakan, dan
sebagainya.
Penjelasan Metode Kajian

Metode kajian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga
Penjelasan akhir.Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitandengan anggapan-anggapan dasar
atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek
tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.Selanjutnya dilakukan analisis masalah dan variabel
yang terdapat dalam judul kajian.Analisis masalah menghasilkan variabel dan hubungan
antarvariabel.Selanjutnya dilakukan analisis variabel dengan mengajukan pertanyaan mengenai
masing-masing variabel dan pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antarvariabel.Analisis ini
diperlukan untuk menyusun alur berpikir dalam memecahkan masalah.

Perlu ditekankan bahwa rulisan tentang metode kajian hendaknya didasarkan atas kajian
teori dan khasanah ilmu, yaitu paradigma, teori, konsep, hukum, postulat, dan asumsi keilmuan
yang relevan dengan masalah yang dibahas.
Penjelasan Definisi Istilah

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat
kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan.Bagian ini juga memberikan keterangan rinci
pada bagian-bagian yang memerlukan uraian, misalnya alat peraga, sekolah, alat ukur, lokasi
atau tempat, nilai, sikap, penghasilan, keadaan atau kondisi, keadaan sosial dan sebagainya.
Penjelasan Bab-bab Selanjutnya (jika ada)

Dari masing-masing pertanyaan diidentifikasi alternatif model-model pemecahan masalah
atau jawabannya.Dari setiap alternatif pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan diidentifikasi
konsep-konsep yang relevan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih
alternatif pemecahan masalah atau jawaban yang tepat.Lebih lanjut, masing-masing konsep dijabarkan
lagi menjadi subkonsep berdasarkan keperluan, misalnya berdasarkan makna atau segi lainnya.

•
Pada hakikamya peninjauan konsep menjadi subkonsep-subkonsep dilakukan untuk

menyusun alur berpikir dalam pengkajian masalah.Hal ini dilakukan terhadap semua konsep yang
ada.Berdasarkan uraian ini disusun bab-bab yang diperlukan. Masing-masing bab diberi judul yang
sesuai.

Bahan-bahan untuk pembahasan konsep dan subkonsep dicari dan dikumpulkan dari berbagai
sumber, yaitu dari buku, tulisan dalam jurnal, majalah ilmiah, makalah, atau sumber-sumber yang lain.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Bab II dan bab-bab selanjutnya berisi uraian
masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalahnya.Bagian ini
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merupakan hasil pemikiran atau ide yang baru dari peneliti mengenai masalah yang
dibahas.Seyogyanya terceraiin di sini penguasaan peneliti mengenai bidang ilmu yang relevan
dengan permasalahan.Analisis dan pemecahan masalah yang dilatarbelakangi penguasaan materi
keilmuan akan tajam dan komprehensif. Juga perlu tercermin di sini gagasan dan wawasan peneliti
yang tajam dalam mengkaji masalah.

Perlu dipelihara konsistensi cara berpikir sejak awal pembahasan. Gagasan dan buah pikiran
penulis harus disajikan dalam bentuk alur-alur pikir yang logis sehingga mudah ditangkap maknanya.
Penjelasan Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang harus taat-asas dengan uraian kerangka pemikiran
terdahulu dan tidak bertentangan. Kesimpulan dan saran dinyatakan secara terpisah. Kesimpulan
merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dirangkum dari hasil kajian dan pembahasan. Saran
dibuat berkaitan dengan hasil kajian/pembahasan yang telah dilakukan.

Saran ditujukan baik kepada para peneliti dalam bidang yang sejenis, yang ingin melanjutkan
atau mengembangkan kajian yang sudah dilselesaikan, ataupun kepada pihak lain yang
memanfaatkan hasil kajian ini. saran dapat mengenai aspek yang mungkin diteliti lebih lanjut atau
hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saran bukan merupakan suatu keharusan.
Penjelasan DaftarPustaka

Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks.
Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam
teks tidak dimasukkan dalam daftar rujukan. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang disebutkan
dalam skripsi, harus dicantumkan dalam daftar rujukan.
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