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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah dapat menerbitkan 

Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi tahun 2022. Buku 

yang pertama kali diterbitkan tahun 2014 dan telah mengalami 

tiga kali revisi (revisi tahun 2015, revisi tahun 2016, dan revisi 

tahun 2022) ini merupakan bentuk pelayanan dan tanggung 

jawab Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama sebagai inisiator 

perubahan sosial islami unggulan. Untuk mewujudkan visi 

tersebut, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama mengawalinya 

dengan upaya untuk menumbuhkan gairah akademik bagi 

seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama dan bagi mahasiswa di antaranya dalam bentuk 

karya tulis ilmiah yang berkualitas dan taat asas. 

Karya tulis ilmiah yang berkualitas dan taat asas tidak 

hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik yang andal 

dengan konten dan analisis yang baik, namun juga kemampuan 

menulis yang sistematis, terarah, dan taat asas. Dalam upaya 

memenuhi kebutuhan inilah buku panduan ini disusun. 

Sebagai pimpinan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN STS Jambi, saya mengharapkan bahwa revisi buku 

ini mampu memberikan sumbangsih positif bagi proses 

pembelajaran menuju karya tulis ilmiah yang berkualitas dan 

mampu memberikan sumbangan positif pula dalam menghadapi 

perubahan dan tantangan masyarakat global. 

Akhirnya, secara khusus Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN STS Jambi berharap agar buku ini dapat memenuhi 

fungsi utamanya dalam mengubah paradigma penulisan karya 
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ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

UIN STS Jambi. A<mi>n ya> rabb al-‘a>lami>n. 

 
Dekan, 

 

 

 

 

Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag.  
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Bagian Pertama 

 

PENDAHULUAN: 

MENGENAL KARYA ILMIAH 

 

 

 

arya ilmiah (scientific paper) adalah salah satu jenis 

karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang 

diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan tertentu. Karya 

ilmiah dapat berupa laporan tertulis yang dipublikasikan, berisi 

hasil penelitian atau pengkajian mendalam yang telah dilakukan 

oleh seseorang atau suatu tim dengan memenuhi kaidah dan 

ketentuan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh 

masyarakat keilmuan.1 Karena itu merupakan sebuah keharusan 

bagi peneliti yang akan menulis karya ilmiah untuk mengenal 

seluk-beluk karya ilmiah dengan baik, mulai dari istilah teknis 

yang digunakan, etika penulisan karya ilmiah (research ethics), 

nama-nama dan fungsi karya ilmiah, serta jenis dan tingkatan 

gelar akademik di lingkungan akademik tertentu. 

A. Istilah Teknis dalam Karya Ilmiah 

Penulisan karya ilmiah, tepatnya skripsi pada Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi membutuhkan pengetahuan tentang beberapa istilah yang 

dapat membantu pencapaian penulisan karya ilmiah dengan baik, 

apabila dipahami dengan benar, karena secara langsung berkaitan 

dengan praktik penulisan karya ilmiah. Beberapa istilah teknis 

penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

 
1 Harry Firman, Menulis Karya Ilmiah, Hf/bahasa.Indonesia/kim/2004. 

Diunduh 08 Mei 2014.  

K 
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1. Penelitian 

Penelitian (research) adalah cara sistematis dan 

terorganisir untuk memberikan atau mencari jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan secara teoretis 

ataupun praktis. Sistematis berarti penelitian memiliki prosedur 

dan langkah tertentu yang harus ditempuh dan ditaati oleh 

seorang peneliti, mengingat ada sejumlah hal dalam suatu proses 

penelitian yang harus dilakukan untuk menjamin akurasi 

jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Terorganisir bermakna 

adanya metode dan struktur tertentu dalam pelaksanaan 

penelitian, hal ini juga berarti bahwa penelitian perlu dilakukan 

secara terencana (tidak secara spontan), terfokus dan terbatas 

pada topik tertentu. Semua itu diarahkan untuk menemukan 

jawaban sebagai tujuan dari sebuah penelitian. Terlepas apakah 

jawaban dari sebuah hipotesis atau sebuah pertanyaan 

“sederhana” ataupun “rumit,” sebuah penelitian dianggap 

berhasil apabila pertanyaan sudah ditemukan, meski adakalanya 

jawaban yang diperoleh tidak seperti yang diinginkan oleh 

peneliti. Karena itu dalam penelitian, pertanyaan penelitian 

adalah sesuatu yang paling sentral, yang bermakna bahwa jika 

tidak ada pertanyaan atau hipotesis penelitian, maka penelitian 

tidak dapat dilakukan, karena berarti tidak ada alasan untuk 

melaksanakan penelitian.2  

2. Bahasa Ilmiah 

Penulisan sebuah karya ilmiah menuntut penulis untuk 

menggunakan bahasa akademis/ilmiah, yaitu suatu cara 

menyampaikan gagasan yang merupakan kombinasi antara dua 

faktor. Pertama, bahasa akademis menggunakan tipe wacana 

 
2 Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Jambi: Program 

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), 1-2. 
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formal yang mengasumsikan kecenderungan sikap sangat 

objektif, yang dibangun atas struktur yang berimbang dan 

berdasarkan data ilmiah. Kedua, bahasa akademis menggunakan 

perbendaharaan kata atau glosarium yang muncul secara 

langsung dari wacana dalam bidang ilmu terkait. Dengan 

demikian, bahasa gaul, bahasa harian, bahasa lisan atau bahasa 

informal tidak boleh ada dalam bahasa akademis. Istilah atau 

kosakata tertentu dalam bidang ilmu tertentu mungkin saja tidak 

bisa digunakan atau akan mempunyai makna sangat berbeda 

dalam bidang ilmu yang lain. Dalam hal ini, ada empat ciri utama 

bahasa akademis, yaitu: 

a. Bernada objektif, yaitu dengan menggunakan orang ketiga 

sebagai subjek (terkecuali diperlukan adanya penekanan), 

yaitu tidak menggunakan orang pertama atau orang kedua 

(saya atau kamu/anda). Ini berarti penulis lebih banyak 

menggunakan orang ketiga seperti “penulis” atau “peneliti” 

sebagai subjek. Dalam banyak hal juga sering ditemukan 

“buku ini, penelitian ini, makalah ini bertujuan.” (Maksud dari 

kalimat ini adalah “Dalam buku, penelitian ini atau makalah 

ini saya bertujuan.... Tetapi kata saya dapat dipahami secara 

objektif dengan hanya menjadikan buku, penelitian atau 

makalah sebagai subjek). Di samping itu, setiap 

perbendaharaan kata yang digunakan dalam karya ilmiah 

harus bersifat objektif. Artinya, unsur subjektif seperti “saya 

percaya” tidaklah lazim dalam sebuah karya ilmiah, seperti 

skripsi, tesis atau disertasi. Semua kesimpulan dan keyakinan 

harus dibuat dari argumen atau data pendukung bukan 

keyakinan/kepercayaan tanpa data pendukung. Untuk 

mahasiswa FUSA UIN STS Jambi, disarankan 

mempergunakan kata ganti “riset ini” atau “penelitian ini” 

daripada “penulis” atau “peneliti.” 
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b. Bahasa formal/baku, bahwa bahasa akademis disampaikan 

dengan kalimat formal/baku dan sederhana tetapi 

meyakinkan. Unsur-unsur kalimat seru, pertanyaan bersifat 

retorik dan sarkastik (kasar) tidak dapat diterima dalam 

bahasa akademis, terkecuali sebagai contoh. Misalnya 

kalimat “Riset ini dapat saja…” dianggap lebih formal/baku 

daripada kalimat “Riset ini bisa saja…” 

c. Struktur bahasa yang berimbang, bahwa jumlah materi yang 

dirujuk seharusnya tidak mengalahkan poin dan argumen 

penulis. Panjang paragraf demi paragraf juga relatif seimbang. 

Pada umumnya seluruh tulisan menggunakan gaya bahasa dan 

keseragaman yang sama. Pernyataan atau pengakuan-

pengakuan besar harus disertai dengan data, fakta atau 

argumen yang seimbang pula. 

d. Penggunaan kosa kata efektif, bahwa dalam bahasa akademis 

menghindari deskripsi dan penggunaan sejumlah kata yang 

semakna atau secara “mubazir” tidak diperkenankan ketika 

dengan menggunakan satu kata pesan penulis sudah dapat 

disampaikan. Ini berarti penulis hendaknya menggunakan 

kata-kata atau istilah teknis dalam bidang kajian tertentu 

ketimbang bahasa yang menjelaskan, terkecuali apabila 

penjelasan sangat diperlukan, seperti untuk menjelaskan 

sebuah istilah yang baru pertamakali digunakan dalam sebuah 

karya ilmiah. Misalnya, lebih efektif dikatakan “dalam Islam 

sifat mubazir sangat dibenci oleh Allah” dari pada 

mengatakan “dalam Islam sifat suka membelanjakan uang dan 

kebiasaan berbelanja yang tidak jelas gunanya sangat dibenci 

oleh Allah, karena suka menghamburkan uang adalah 

sebagian dari sifat syaitan.”3  

 
3 Disadur dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 2-4. 
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3. Peneliti 

Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian, mencari 

pengetahuan, atau melakukan penyelidikan secara sistematis 

untuk memperoleh pengetahuan/fakta melalui prosedur tertentu. 

Secara profesional yang dikatakan sebagai peneliti adalah orang 

yang bekerja di bidang akademik, industri, pemerintah, atau 

lembaga-lembaga swasta dengan kualifikasi tertentu.4 

Kualifikasi yang dimaksud antara lain memiliki: 

a. Pengetahuan dan/atau keahlian khusus, konseptual dan 

kapasitas intelektual untuk mengidentifikasi masalah di balik 

realitas, mampu berpikir kritis dalam menghasilkan dan 

mengomunikasikan hasil penelitian kepada orang lain. 

b. Keterampilan akademik dalam memproduksi karya ilmiah 

yang berkualitas, dan menyusun argumentasi serta 

pembuktian yang logis dan dapat dipahami. 

c. Pengakuan secara akademis oleh khalayak akademik dalam 

bidang keahliannya. 

d. Keterampilan meneliti dalam menggunakan sumber-sumber 

secara efektif, mengumpulkan dan menyusun informasi, 

menganalisis teks, data, dan teori. 

e. Memiliki kemauan, motivasi, inisiatif, kreativitas, dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dalam standar 

yang berkualitas. 

f. Kemampuan bekerjasama dengan berbagai pihak (mahasiswa, 

kolega, dan akademisi dari berbagai lembaga) secara efektif, 

serta terbuka terhadap berbagai kritik konstruktif.5 

Peneliti umumnya terdiri dari dua klasifikasi, yaitu peneliti 

 
4 Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 20. 
5 Dirujuk dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 20-21. 
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utama dan asisten peneliti. Peneliti utama adalah peneliti senior 

dalam sebuah penelitian, ia merupakan tenaga peneliti yang telah 

memiliki kualifikasi sebagai peneliti utama, biasanya bergelar 

guru besar. Sedangkan asisten peneliti adalah mahasiswa S1, S2, 

atau S3 yang menjadi pembantu peneliti utama dalam 

mengumpulkan, menganalisis, atau mengolah data penelitian.6 

Penelitian pada proses penulisan karya ilmiah dalam 

bentuk skripisi di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN STS Jambi adalah mahasiswa yang telah memenuhi 

syarat untuk menulis skripsi. Peneliti diharapkan memiliki 

sportivitas dengan mengindahkan berbagai ketentuan, seperti 

menjauhi tindakan plagiat, dan mengikuti berbagai prosedur, 

metode, dan proses bimbingan dengan baik. 

4. Pembimbing 

Para mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam proses penulisan 

skripsi diarahkan, dimotivasi, dan dibimbing oleh dua orang 

dosen pembimbing, yaitu pembimbing I dan pembimbing II. 

Walaupun dalam praktiknya tanggungjawab dan tugas kedua 

pembimbing dapat saling melengkapi, namun keduanya telah 

memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing yang harus 

dilaksanakan dengan serius. 

Tugas pembimbing I sejatinya adalah memberikan arahan 

yang jelas tentang pembahasan konten penelitian, sedangkan 

tugas pembimbing II lebih memfokuskan perhatian pada 

pengarahan di bidang metodologi penelitian dan juga teknik 

penulisan laporan penelitian. Artinya, kedua pembimbing 

memiliki wilayah tanggung jawab yang berbeda, namun pada 

akhir proses bimbingan keduanya memiliki tanggung jawab yang 

 
6 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 21-22. 
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sama terhadap mahasiswa yang dibimbing. Oleh karena itu, 

kuantitas tatap muka antara mahasiswa dengan pembimbing I 

dan pembimbing II tetap harus berimbang.  

5. Editor (Dosen Pembimbing Bahasa Mahasiswa Luar 

Negeri) 

Seorang editor dalam konteks penulisan skripsi di 

lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama adalah tenaga 

ahli yang diberi tugas dengan satu cara tertentu untuk mengecek 

dan memperbaiki kesalahan tulisan sebuah teks sesuai kaidah 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini berlaku apabila 

mahasiswa penulis skripsi bukan penutur asli Bahasa Indonesia. 

Namun tidak termasuk tugas editor untuk menambah atau 

mengurangi isi dari sebuah skripsi, editor hanya berfungsi untuk 

meluruskan teks sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar.  

6. Tutor dan Mentor 

Tutor atau mentor adalah seorang dosen (biasanya dosen 

muda) yang diberi tugas untuk mengajarkan, memberi arahan 

atau nasihat kepada seorang atau sekelompok mahasiswa yang 

menghadapi persoalan tertentu selama perkuliahan di Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, meliputi 

persoalan akademis dan khususnya hal-hal yang berkaitan 

dengan penulisan karya ilmiah termasuk skripsi. Baik mentor 

maupun tutor dibentuk dengan keputusan dari Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama dalam batas periode tertentu. 

B. Etika Penelitian dan Hak Cipta 

Etika penelitian (research ethics) merupakan etika yang 

harus dipertimbangkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama dalam sebuah penelitian, menyangkut analisis isu-isu 
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etika yang dapat melibatkan seseorang sebagai partisipan dalam 

sebuah penelitian. Ada tiga tujuan dalam etika penelitian, yaitu: 

pertama, demi keselamatan manusia sebagai partisipan dalam 

penelitian; kedua, melindungi kepentingan manusia baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan; ketiga, untuk 

melihat aktivitas penelitian tertentu seperti manajemen risiko, 

proteksi terhadap konfidensialitas dan proses memperoleh izin 

dari orang yang akan diteliti.  

Pertimbangan etika penelitian juga diperlukan ketika 

penelitian terhadap orang yang dalam posisi yang rentan, seperti 

anak-anak, orang cacat (difabel), tunawisma dan orang yang 

tidak mempunyai status kewarganegaraan. Penelitian tidak 

boleh dilakukan apabila akibat dari penelitian tersebut subjek 

penelitian bisa mengalami kerugian dalam bentuk eksploitasi 

atau kriminalisasi. 

Apabila penelitian melibatkan hal-hal di atas, maka 

pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi 

akan membuat pertimbangan sebelum izin penelitian bisa 

dikeluarkan, baik risiko yang bisa menimpa calon peneliti 

maupun yang akan menimpa subjek di lapangan penelitian. 

Etika penelitian pada Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN Jambi juga mencakup ketidaklayakan penelitian 

yang dilakukan atas pekerjaan peneliti sendiri. Hal ini 

dimungkinkan sebab adanya conflict of interest (benturan 

kepentingan) antara objektifitas penelitian dengan subjektifitas 

peneliti. Jadi, apabila dalam sebuah proposal penelitian 

melibatkan risiko tinggi bagi calon peneliti atau ada hambatan 

besar bagi objektifitas penelitian, maka Pimpinan Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi akan mendalami 
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kemungkinan risiko dan hambatan itu sebelum izin penelitian 

dikeluarkan.7 

Hak cipta (copyright) adalah proteksi yang mencakup hasil 

karya tulis baik yang cetak atau digital, baik bersifat ilmiah atau 

karya seni. Apapun bentuk ekspresi baik yang dapat disentuh 

atau tidak. Ini berarti bahwa jika seseorang bisa melihatnya, 

mendengarnya, atau menyentuhnya, kemungkinan besar hal ini 

berhak memperoleh hak cipta. Baik karya itu berbentuk tulisan, 

pertunjukan, lagu, partitur, grafik komputer, yang dapat 

dibuktikan pada selembar kertas, direkam oleh perekam suara, 

atau disimpan dalam hard disk drive/flash drive dan sejenisnya, 

mungkin saja bisa memperoleh hak cipta. Undang-undang Hak 

Cipta menjamin pencipta suatu karya mempunyai hak istimewa 

untuk menciptakan kembali, menyebarkan, menampilkan, dan 

memamerkan di hadapan publik. Hak istimewa berarti bahwa 

hanya penciptanyalah yang mempunyai hak untuk menguasainya 

dan mengambil keuntungan finansial apapun darinya, bukan 

orang lain, terkecuali ada izin dari penciptanya.8 Karena itulah 

tindakan plagiat sangat dibenci dan dianggap sebagai sebuah 

kejahatan serius dalam kegiatan penulisan karya ilmiah.  

C. Plagiat 

Salah satu ukuran keterampilan seorang akademisi adalah 

kemampuan untuk menghadirkan temuan-temuan yang telah 

diketahui dalam berbagai sumber ditambah dengan analisis 

individu ke dalam karya tulis ilmiah yang sistematis dan logis. 

Namun, sering kali peneliti/penulis tidak berhati-hati dalam 

melakukan pencatatan atau dokumentasi sumber-sumber yang 

dikutip. Dalam dunia akademik, kesalahan seorang penulis 

 
7 Diadopsi dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 4-5. 
8 Diadopsi dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 5. 
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dalam pengutipan sumber rujukan dapat dianggap melakukan 

tindakan penjiplakan atau plagiarisme. 

Kejujuran merupakan bagian integritas dari seorang 

akademis atau peneliti. Seseorang yang melakukan penjiplakan 

pada dasarnya melakukan perbuatan yang tidak jujur. Mayoritas 

perguruan tinggi, dan khususnya sebagai salah satu institusi 

akademik, perlu memberlakukan aturan-aturan tegas berkaitan 

dengan penjiplakan karya ilmiah. Penjiplakan karya ilmiah 

merupakan perbuatan tercela secara akademis, karena penjiplak 

mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang bukan hasil kerja 

kerasnya. Hal itu merupakan suatu kejahatan akademik yang 

melanggar etika penelitian.  

Dalam beberapa kasus, ada kalanya seseorang tidak secara 

sengaja melakukan penjiplakan karena ketidaktahuan atau 

ketidaktelitian dalam mengambil atau mengutip data yang 

dibutuhkan. Ada beberapa daerah abu-abu (grey area) dalam 

dunia penulisan karya ilmiah yang harus diakui kadang kala 

membingungkan tentang hal mana yang dianggap sebagai 

penjiplakan dan hal mana yang bukan penjiplakan.9 

Menurut “Webster's World University Dictionary,” 

penjiplakan (plagiarism) adalah mengambil ide-ide atau kata-

kata orang lain dan menjadi miliki sendiri; menggunakan sesuatu 

yang sudah jadi tanpa menyebutkan sumbernya; melakukan 

pencurian literal; menghadirkan ide atau produk baru yang 

diambil dari sumber sebelumnya yang telah ada.10 Sementara itu, 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah plagiat diartikan 

sebagai pengambilan sebagian atau seluruh hasil karya orang lain 

(mengutip atau menulis kembali) dan mengakuinya sebagai hasil 

 
9 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiyah, 5. 
10 Webster’s New Collegiate Dictionary (Springfield, Manhattan: 

Merriam, 1981), 870. 
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pekerjaan sendiri.11 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia istilah plagiat diartikan sebagai mengambil  karangan 

atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah 

karangan atau pendapat sendiri misalnya menerbitkan karya tulis 

orang lain atas namanya sendiri.12  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010, ditetapkan ketentuan 

umum tentang plagiat sebagai berikut: 

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja 

dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau 

nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian 

atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang 

diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber 

secara tepat dan memadai.13 

Sederhananya plagiat adalah kegiatan penjiplakan dengan 

mengambil bahan atau data orang lain dalam berbagai bentuk 

yang disandarkan pada diri sendiri tanpa mencantumkan sumber 

aslinya secara sengaja. Secara detail, dalam dunia penulisan 

karya ilmiah, penjiplakan ini, paling tidak, bisa berbetuk 

pengambilan atau penjiplakan secara langsung tulisan, gambar, 

tabel, dan pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber 

aslinya.14  

 
11 J.S. Badudu & Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 1072. 
12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 690. 
13 Tim Penyusun, Pencegahan Plagiarisme (Salinan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Indonesia No. 17 tahun 2010) (Jakarta: Sekolah 

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 2. 
14 Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Jambi: Program 

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), 5. 
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Adapun orang yang melakukan plagiat disebut plagiator, 

yaitu pelaku tindakan pencurian ide atau gagasan orang lain dan 

mengakuinya sebagai gagasan atau idenya sendiri. Adapun 

menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No. 17 Tahun 2010, Plagiator adalah orang 

perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-

masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk 

dan atas nama suatu badan.15 

Biasanya plagiat tidak selalu mudah untuk dibedakan 

dengan mencontoh atau mengadopsi, tetapi ia dapat dibedakan 

dengan cara melihat kesenjangan untuk tidak jujur. Karena itulah 

dalam sebuah karya ilmiah dituntut adanya kejujuran ilmiah 

dalam bentuk selfnote/bodynote (catatan perut), endnote 

(catatan akhir), ataupun footnote (catatan kaki). 

Penekanan tentang plagiat menjadi penting dilakukan 

dalam buku ini dengan mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010, 

yang menimbang bahwa: 

1. Setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, 

menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi 

kebenaran; 

2. Untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/ 

tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di 

perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan 

akademik; 

3. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan 

akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

 
15 Tim Penyusun, Pencegahan Plagiarisme (Salinan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Indonesia No. 17 tahun 2010) (Jakarta: Sekolah 

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 2. 
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wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, 

terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam 

menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam 

bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang; 

4. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang 

Pencegahan dan Penaggulangan Plagiat di Perguruan 

Tinggi.16 

Bentuk plagiat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010, meliputi 

(namun tidak terbatas pada): 

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau 

kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa 

menyebut sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa 

menyatakan sumber secara memadai; 

2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata 

dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber 

tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau 

tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau 

teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari 

sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, 

pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara 

memadai.17 

 

 
16 Tim Penyusun, Pencegahan Plagiarisme (Salinan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Indonesia No. 17 tahun 2011), 1.  
17 Tim Penyusun, Pencegahan Plagiarisme, 3. 
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Berikut dapat pula dicatat beberapa contoh tindakan yang 

dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk plagiat, yaitu: 

1. Menyalin secara langsung (atau membiarkan karyanya disalin 

orang lain) dalam bentuk paragraf, sejumlah kalimat atau 

sebagian besar dari sebuah kalimat. 

2. Menyalin ide, konsep, hasil penelitian, tabel statistik, 

program komputer, desain gambar, suara, atau kombinasi 

keduanya. 

3. Menguraikan dengan kata-kata sendiri dari karya seseorang 

dengan sejumlah perubahan, tetapi makna esensinya masih 

tetap sama. 

4. Dibuatkan sebuah atau sebagian karya skripsi oleh orang lain. 

5. Menggunakan gagasan atau interpretasi tertentu dari karya 

orang lain tanpa menyebutkan sumber asli dari gagasan atau 

interpretasi tersebut. 

6. Memotong atau menyambung sejumlah pernyataan dari 

berbagai sumber dan kemudian menghadirkannya sebagai 

karya sendiri. 

7. Menghadirkan karya kelompok sebagai karya individual. 

8. Mencontoh jawaban teman dalam sidang. 

9. Mengakui sebuah kalimat, paragraf, atau karya ilmiah yang 

diterjemahkan orang lain sebagai terjemahan/karya sendiri. 

Penyebutan plagiat berintikan pada pengakuan karya orang 

lain sebagai karya sendiri, dalam berbagai bentuk karya ilmiah, 

baik makalah, skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya ilmiah 

berupa publikasi buku.  

Dalam dunia akademis yang berperadaban tinggi, perilaku 

plagiat diberi sanksi yang sama atau bahkan lebih keras 
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dibandingkan dengan tindakan pencurian. Karena tindakan 

plagiat dianggap sebagai hal yang sangat memalukan dalam 

dunia akademis. Di Indonesia sudah terdapat sejumlah kasus 

guru besar yang diberhentikan dari jabatan, dari gelar guru besar 

dan dari gelar doktornya setelah diketahui bahwa yang 

bersangkutan telah melakukan plagiat dalam salah satu 

karyanya. 

Untuk menghindari kejadian seperti ini, dan sebagai 

bentuk kejujuran moral yang akan dipertanggungjawabkan 

(minimal secara pribadi), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

telah menyediakan lembar pernyataan orisinalitas bahwa skripsi 

seorang mahasiswa benar-benar merupakan karya orisinil, di atas 

kertas bermaterai Rp. 10.000,-. Pernyataan ini secara hukum 

menyatakan secara implisit bahwa yang bersangkutanlah yang 

bertanggung jawab atas tindakan plagiat jika yang bersangkutan 

melakukannya, bukan lembaga Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama. 

Adapun cara menghindari plagiat dapat dilakukan dengan 

memberikan catatan lengkap sumber-sumber yang digunakan 

sebagai rujukan/referensi, tanpa ada upaya untuk menutupi 

sumber asli. Sebagai catatan bahwa fakta yang dapat ditemukan 

dari berbagai sumber dan telah diketahui secara umum, tidak 

perlu lagi diberikan rujukan, seperti: B.J. Habibie, dan KH. 

Abdurrahman Wahid adalah dua orang mantan Presiden 

Republik Indonesia.  

Pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS 

Jambi untuk pelaku plagiat akan dikenakan sanksi yang 

diberlakukan merujuk pada ketentuan Bab VI Pasal 12 Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 

2010, yang menyatakan: 

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat 
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sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara 

berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang 

paling berat, terdiri atas: (1) teguran; (2) peringatan tertulis; 

(3) penundaan pemberian sebagaian hak mahasiswa; (4) 

pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang 

diperoleh mahasiswa; (5) pemberhentikan dengan hormat 

dari status sebagai mahasiswa; (6) pemberhentian tidak 

dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau (7) 

pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu 

program.18 

Di lingkungan FUSA UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 

pencegahan dan penanggulangan plagiat diatur dalam SK Rektor 

UIN STS Jambi nomor 1669 tahun 2020 tentang Penelitian dan 

Publikasi Ilmiah serta SK Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN STS Jambi nomor 882 tahun 2021 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Bagi Tugas Akhir 

Mahasiswa FUSA UIN STS Jambi.  

Pemeriksaan Turnitin bagi tugas akhir mahasiswa di 

lingkungan FUSA UIN STS Jambi dilakukan dua kali, yaitu 

ketika akan sidang seminar proposal dan ketika akan sidang 

munaqashah. Pemeriksaan dilakukan oleh admin Turnitin di 

Prodi masing-masing dengan menggunakan Turnitin versi 

premium (berbayar). Jika tingkat kemiripan karya ilmiah yang 

diajukan dengan karya lain di internet masih dalam rentang 25% 

hingga 49%, maka mahasiswa yang bersangkutan harus 

melakukan revisi minor dan mengonsultasikan kembali karya 

ilmiahnya dengan pembimbing. Jika tingkat kemiripan karya 

ilmiah yang diajukan dengan karya lain di internet masih dalam 

rentang 50% hingga 74%, maka mahasiswa yang bersangkutan 

harus melakukan revisi mayor dan mengonsultasikan kembali 

karya ilmiahnya dengan pembimbing. Jika tingkat kemiripan 

 
18 Tim Penyusun, Pencegahan Plagiarisme, 7-8. 
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karya ilmiah yang diajukan dengan karya lain di internet berada 

dalam rentang 75% hingga 100% maka mahasiswa yang 

bersangkutan harus melakukan revisi total. 

D. Nama-nama dan Fungsi Karya Ilmiah 

1. Book Report & Book Review 

Book report atau laporan buku adalah sebuah karya ilmiah 

yang ditulis tentang sebuah buku yang berkonsentrasi pada 

ringkasan isi buku tersebut. Kalaupun ada, hanya sedikit sekali 

komentar dari pembuat book report. Book report memuat fakta 

dari bidang atau topik yang disajikan yang bersifat deskriptif 

ketimbang analisis atau persuasif, tersusun dengan baik sesuai 

ketentuan yang ada. Book report juga menyampaikan isi atau 

rasa dari buku itu sebagai sebuah keseluruhan termasuk 

diantaranya detail tentang penerbitan, seperti penerbit, tahun, 

tempat dan lainnya yang berkaitan dengan penerbitan. 

Sejak Buku Panduan ini diterbitkan, Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama UIN STS Jambi menganjurkan kepada setiap 

dosen pengampu mata kuliah untuk menjadikan book report 

sebagai salah satu tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. 

Dengan menugaskan setiap mahasiswa menulis book report, 

maka setiap buku rujukan pada mata kuliah terkait akan dapat 

disajikan di ruang kelas secara komprehensif. Sementara 

pengayaan dapat dilakukan melalui penulisan makalah. 

Sebaliknya, book review atau resensi buku adalah sebuah 

karya ilmiah yang ditulis tentang sebuah buku yang tujuan 

utamanya adalah untuk menganalisis yang mengandung banyak 

pendapat penulis review. Meskipun dalam menulis book review 

mirip dengan book report, yaitu adanya pembahasan ringkasan 

dari isi buku, namun dalam menganalisis isi buku, format, 

argumen dan konteks buku itu ditulis, penulis review 
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memberikan argumen atau pendapat tentang buku tersebut 

apakah sangat baik, baik, atau kurang baik dari segi kualitas 

untuk dibaca dalam bidang terkait.19 

2. Jurnal Ilmiah 

Jurnal ilmiah adalah sebuah jurnal yang mempunyai ciri-

ciri utama sebagai berikut: 

a. Menerbitkan sejumlah tulisan para ahli dalam bidang 

tertentu secara spesifik sebagai mana disampaikan melalui 

nama atau judul yang dimaksudkan. 

b. Memuat daftar anggota editor (editorial board members) di 

dalam halaman sebelah dalam dari sampul atau dalam salah 

satu halaman pertama pada setiap terbitan. 

c. Setiap tulisan harus menyertakan informasi seperti 

pengarang, tanggal, volume, nomor dan tahun terbit, catatan 

kaki dan daftar bibliografi pada setiap tulisan. 

d. Jurnal ilmiah biasanya diterbitkan satu kali, dua kali atau tiga 

kali setahun. 

e. Meskipun setiap jurnal ilmiah mempunyai fokus masing-

masing, adakalanya diterbitkan edisi khusus yang terkadang 

tidak berkaitan langsung dengan fokus jurnal tersebut. 

f. Tulisan yang dimuat dalam jurnal ilmiah tidak pernah 

bersifat anonim (nama penulis tidak dicantumkan). 

g. Nama dan afiliasi akademis dari penulisnya biasanya 

ditemukan pada awal atau akhir setiap tulisan. 

 
19 Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Jambi: Program 

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), 8-9. 
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h. Bahasa yang digunakan adalah bahasa formal yang terkadang 

dengan bahasa teknis yang tinggi. Bahasa sensasi atau bahasa 

dengan luapan emosi yang tinggi hampir tidak pernah 

ditemukan dalam sebuah jurnal ilmiah. 

i. Sebagian besar jurnal ilmiah melaporkan hasil penelitian 

orisinal yang biasanya berbeda dengan topik non-ilmiah. 

Secara umum ada jurnal yang mempunyai referee atau 

reviewer dan keduanya difungsikan dalam proses penerbitannya 

dan ada pula yang tidak punya sama sekali. Tugas referee atau 

reviewer adalah mengevaluasi kelayakan sebuah tulisan untuk 

dimuat dalam jurnal terkait. Sebuah jurnal yang mempunyai 

referee atau reviewer pada umumnya harus memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Abstrak, yaitu berisikan tujuan ringkas, metode, hasil dan 

kesimpulan dari artikel. Dibawahnya disertai dengan 

sejumlah kata kunci untuk mempermudah orang bisa 

mengakses artikel tersebut. 

b. Pengantar, yaitu latar belakang umum. Tujuan dan masalah 

yang dipresentasikan demikian juga (jika diperlukan) batas 

dari kajian yang disajikan. 

c. Metode dan materi, dalam bagian metode, juga disampaikan 

materi atau data yang digunakan. Penjelasannya pada 

umumnya detail dan menyeluruh, sehingga penulis atau 

peneliti yang lain bisa mengakses reliabilitas dan kredibilitas 

penelitian tersebut, bahkan jika diperlukan melakukan 

penelitian lain berdasarkan apa yang diperoleh dari artikel ini. 

d. Hasil, pada bagian ini penulis menyampaikan hasil dari 

penelitian, bisa saja didukung dengan tabel, diagram, grafik 

(jika diperlukan). 
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e. Diskusi/kesimpulan, pada bagian ini hasil yang 

dipresentasikan pada bagian “hasil” didiskusikan dan 

dievaluasi. Pertimbangan metode di atas juga dihubungkan 

dan didiskusikan. Biasanya cara bagaimana hasil penelitian 

atau artikel ini berhubungan dengan penelitian atau tulisan 

sebelumnya dalam bidang yang sama juga disajikan. 

f. Referensi, semua dokumen dan tulisan atau karya lain yang 

dirujuk dalam artikel tersebut harus dimasukkan ke dalam 

daftar referensi.20 

Jurnal ilmiah yang dimaksud dalam buku panduan ini 

merupakan jurnal akademis, yang memiliki perbedaan dengan 

jurnal ilmiah lainnya, seperti jurnal profesi ataupun majalah 

populer. Berikut dapat dipetakan beberapa perbedaan antara 

jurnal akademis dengan jurnal lainnya. 

Perbedaan Jurnal Akademis dengan Jurnal Lainnya21 

Jurnal Akademis Jurnal Profesi Majalah Populer 

Ditujukan untuk 

ilmuwan dalam bidang 

yang sama 

Ditujukan untuk 

profesional dalam 

bidang yang sama 

Ditujukan untuk 

masyarakat 

umum/publik 

Menyajikan hasil 

penelitian (apapun 

bentuk penelitiannya) 

Menghadirkan 

informasi bagi orang-

orang yang bekerja 

dalam profesi tertentu 

Tujuan utamanya 

sebagai informasi 

dan hiburan bagi 

pembacanya 

Reviewer (penilai) 

mengevaluasi setiap 

artikel sebelum 

diterbitkan 

Dievaluasi oleh editor 

terkait 

Dievaluasi oleh 

editor terkait 

 
20 Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 9-11. 
21 Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah,11-13. 
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Editor pada umumnya 

orang yang sudah 

matang pada 

penelitian di 

bidangnya 

Editor pada umumnya 

profesional di 

bidangnya 

Editor adalah yang 

mempunyai 

perusahaan penerbit 

Para penulis pada 

umumnya adalah 

peneliti dari sebuah 

perguruan tinggi atau 

lembaga penelitian 

Para penulis adalah 

profesional dalam 

bidangnya 

Tulisan biasanya 

ditulis oleh 

wartawan dari 

majalah ber-

sangkutan atau oleh 

penulis lepas 

(freelance) 

Diterbitkan oleh 

perguruan tinggi, 

pusat kajian atau 

penelitian ilmiah 

Seringkali ditulis oleh 

perkumpulan 

profesional di 

bidangnya 

Pada umumnya 

ditulis oleh penerbit 

komersial atau 

bisnis 

Sering diilustrasi 

dengan tabel, diagram, 

grafik, namun jarang 

sekali adanya foto 

atau gambar 

Kadang-kadang ada 

ilustrasi 

Pada umumnya 

dipenuhi gambar 

dan bentuk tampilan 

menarik lainnya 

Pada umumnya tulisan 

panjang, berisikan 

catatan kaki dan 

daftar rujukan 

Sumber rujukan jarang 

sekali disertakan dan 

catatan kaki serta 

daftar kepustakaan 

jarang sekali dimuat 

Tulisan umumnya 

pendek, jarang 

sekali ada catatan 

kaki atau daftar 

referensi 

Menggunakan bahasa 

teknis sesuai 

bidangnya 

Menggunakan bahasa 

dan istilah teknis juga 

namun lebih mudah 

dipahami (meskipun 

oleh masyarakat 

umum) 

Bahasa yang mudah 

dipahami oleh 

hampir seluruh 

lapisan masyarakat 

Jarang sekali adanya 

iklan, kalaupun ada 

masih bersifat dan 

berkaitan dengan 

akademis 

Iklan ditujukan bagi 

para profesional di 

bidang yang sama 

Iklan ditujukan bagi 

masyarakat umum 

 



22| Panduan Penulisan Karya Ilmiah 

3. Seminar Proceeding, Monograf, dan Kompilasi 

Seminar proceeding atau prosiding seminar adalah 

gabungan dari sejumlah makalah yang disajikan dalam sebuah 

seminar atau konferensi yang kemudian dicetak menjadi sebuah 

buku. Pada umumnya di bagian awal atau akhir dari buku 

tersebut dimuat curriculum vitae dari para penulisnya. Seringkali 

makalah-makalah yang dimuat sudah dikelompokkan ke dalam 

tema-tema yang dijadikan bab-bab dari buku tersebut. Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi sudah 

menerbitkan sejumlah buku dalam bentuk seminar proceeding ini 

yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama. Monograf adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang 

pengarang saja yang seringkali merupakan laporan penelitian 

untuk memperoleh gelar Magister atau Doktor. Sedangkan 

kompilasi adalah sebuah buku yang ditulis sejumlah pengarang 

yang kemudian diedit oleh seorang editor sehingga tulisan yang 

berbeda bisa digabungkan/dikompilasi dalam sebuah buku.22 

4. Proposal Penelitian 

Proposal penelitian adalah sebuah penuangan gagasan atau 

ide tentang sebuah permasalahan ke dalam sebuah tulisan yang 

dibuat oleh seorang calon peneliti dalam sebuah bidang kajian 

atau ilmu dengan cara tertentu. Pada umumnya proposal dibuat 

sebagai langkah paling awal dalam sebuah rangkaian penelitian 

untuk memastikan kemungkinan penyelesaian sebuah fokus 

penelitian dari aspek (1) adanya permasalahan, (2) kelayakan 

untuk diteliti, (3) manfaat penelitian, (4) belum adanya 

penelitian yang persis sama, baik telah ataupun sedang 

dilakukan, (5) ketersediaan data, (6) kemungkinan adanya akses 

untuk memperoleh data, (7) serta kecocokan antara pokok 

 
22 Diadopsi dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 13. 
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masalah, data yang akan dikumpulkan dengan metode 

pengumpulan dan analisis data. Dalam kasus sebuah penelitian 

yang dibiayai oleh pihak ketiga, maka unsur-unsur ini akan 

menjadi pertimbangan penting bagi calon pemberi dana sebelum 

dana dapat dicairkan.  

Untuk Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS 

Jambi proposal penelitian yang dinyatakan layak untuk 

diteruskan apabila sudah dievaluasi dan disetujui oleh ketua 

program studi terkait dan kedua pembimbing serta didiskusikan 

dalam sidang seminar proposal. Tujuan utama sidang seminar 

proposal adalah untuk memastikan keberadaan unsur-unsur yang 

disebutkan di atas. Unsur paling pokok yang diperhatikan adalah 

kepastian adanya masalah yang akan diteliti. “Tidak ada masalah 

maka tidak ada penelitian.” Artinya proposal harus direvisi atau 

ditulis kembali. 

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama akan 

mengeluarkan surat keputusan penunjukan pembimbing sebelum 

sidang proposal dilaksanakan. Kemudian, atas permohonan dari 

mahasiswa dengan persetujuan kedua pembimbing, proposal 

dapat diseminarkan. Lalu kembali dengan permohonan 

mahasiswa (calon peneliti), Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama mengeluarkan surat izin meneliti untuk selanjutnya 

penelitian dapat dilaksakan.23 

5. Abstrak 

Apa yang dimaksud dengan abstrak? Abstrak (terkadang 

juga disebut dengan sinopsis, summary, atau executive 

summary) adalah ringkasan padat dari sebuah laporan resmi 

dalam bentuk laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Abstrak 

memberikan ringkasan komprehensif yang padat dari seluruh 

 
23 Diadopsi dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 13-14. 
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laporan penelitian yang menyertainya dan ditempatkan tepat 

sebelum rangkaian laporan itu. Di Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama UIN STS Jambi abstrak ditempatkan tepat 

sebelum kata pengantar. Tujuan utama dari penulisan abstrak 

adalah untuk mengupayakan mahasiswa dan pembaca lainnya, 

yang mungkin saja terlalu sibuk, untuk memperoleh gambaran 

umum dari sebuah skripsi, tesis atau disertasi. Dengan cara ini 

memungkinkan bagi mereka (yang terlalu sibuk tersebut) untuk 

menilai apakah mereka perlu melanjutkan pembacaan lebih 

detail skripsi, tesis atau disertasi tesebut atau tidak untuk 

kepentingan mereka. 

Unsur yang harus ada dalam sebuah abstrak, umumnya ada 

tiga bagian, yaitu: 

a. Latar belakang masalah (konteks masalah) yang memuat 

jawaban terhadap urgensi penelitian (mengapa penelitian 

dilakukan) dan juga signifikansi dari penelitian (menguraikan 

tentang apa yang ingin dicapai/tujuan penelitian). 

b. Metode penelitian yang meliputi keterangan mengenai 

sumber data dan bagaimana data tersebut dianalisis. 

c. Kesimpulan dan rekomendasi penelitian.24 

Dengan demikian abstrak paling tidak hanya memuat tiga 

alenia yang masing-masing mewakili bagian yang mesti ada 

dalam abstrak. Adapun unsur yang tidak boleh ada dalam abstrak 

dan umumnya dianggap tidak layak ada dalam sebuah abstrak 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 
24 David Evans & Paul Gruba, How to Write a Better Thesis (Victoria-

Australia: Melbourne University Press, 2002), 128. 
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a. Generalisasi samar-samar atau meragukan. 

b. Kalimat dan kosa kata kompleks yang sulit dipahami. 

c. Fakta dan angka-angka yang terlalu detail. 

d. Informasi yang disampaikan dalam format grafik. 

e. Singkatan-singkatan. 

f. Catatan kaki.25 

6. Sinopsis 

Sinopsis adalah ringkasan dari isi skripsi, tesis, disertasi 

atau buku. Adapun komponen yang harus ada dalam setiap 

sinopsis adalah poin-poin dari setiap bab yang ada. Namun untuk 

ukuran skripsi, maka isi dari sinopsis bisa disampaikan melalui 

paragraf-paragraf yang mewakili bab demi bab. Artinya, bisa saja 

satu paragraf mewakili satu bab atau beberapa paragaf mewakili 

beberapa bab. 

Mulai awal tahun 2014, Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN STS Jambi mengharuskan mahasiswa yang akan 

mengikuti sidang skripsi untuk menulis sinopsis skripsinya. 

Sinopsis inilah yang akan disampaikan oleh mahasiswa ketika 

diberikan waktu presentasi penelitiannya selama 10-15 menit. 

Melalui sinopsis ini diharapkan mahasiswa yang akan sidang bisa 

menguasai skripsi, tesis atau disertasinya secara sistematis, 

tanpa harus membuka skripsinya ketika menyajikannya, (lihat 

contoh sinopsis pada lampiran). Sinopsis juga diharapkan 

menjadi format jurnal untuk diajukan (submitted) ke penerbit 

jurnal yang juga menjadi salah satu persyaratan sarjana FUSA 

untuk mengambil ijazah. 

 
25 Diadopsi dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Jambi: 

Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), 14-16. 
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7. Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

Skripsi adalah sebuah karya ilmiah individual dan mandiri 

oleh seorang mahasiswa sebagai tugas akhir untuk memperoleh 

gelar kesarjanaan S1 di sebuah perguruan tinggi yang merupakan 

hasil laporan penelitian lapangan, perpustakaan atau di 

laboratorium. Dari segi level dan tahapan seseorang memasuki 

komunitas akademis, skripsi merupakan karya pertama yang 

harus ditulis oleh seorang mahasiswa. Sebagai karya ilmiah, dari 

segi teknis dan ketentuan format penulisan, skripsi hampir tidak 

berbeda dengan tesis dan disertasi, seperti kewajiban membuat 

catatan kaki, daftar kepustakaan dan ketentuan akademis 

lainnya. Satu hal yang sangat membedakan skripsi dengan tesis 

dan disertasi bahwa dalam penulisan skripsi mahasiswa masih 

mempunyai ketergantungan yang tinggi dengan pembimbing, 

karya orang lain, dan tidak dituntut adanya orisinalitas temuan 

dan teori. Jumlah kata atau panjang tulisan skripsi jauh lebih 

sedikit halamannya, yaitu berkisar dari 50 sampai 100 halaman 

(Fak Ushuluddin dan Studi Agama menetapkan 60 halaman di 

luar preliminaris dan daftar pustaka), terkecuali skripsi yang 

ditulis dalam bahasa asing (Arab atau Inggris) yang mungkin saja 

jumlah halamannya bisa lebih sedikit.  

Tesis adalah sebuah laporan penelitian inividual 

independen yang ditulis oleh seorang calon magister dalam 

bidang ilmu tertentu di sebuah perguruan tinggi. Sedangkan 

disertasi adalah sebuah laporan penelitian inividual independen 

yang ditulis oleh seorang calon doktor dalam bidang ilmu 

tertentu di sebuah perguruan tinggi. Untuk lebih jelas perbedaan 

antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat pada tabel berikut 

ini.26

 
26 Diadopsi dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 16. 
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Perbedaan Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

 

No 

 

Aspek 
Skripsi 

S1 

Tesis 

S2 

Disertasi 

S3 (tertinggi) 

1   

Di Inggris Tesis digunakan 

sebagai tugas akhir Ph.D.  

Di Amerika Tesis adalah 

tugas akhir calon Magister  

Indonesia mengikuti pola 

Amerika, Tesis adalah tugas 

akhir seorang calon Magister 

Di Inggris Disertasi Tugas Akhir 

Master 

 

Di Amerika Disertasi adalah 

tugas akhir calon Doktor/PhD 

Indonesia Mengikuti pola 

Amerika, Disertasi adalah tugas 

akhir calon Doktor/PhD 

2 Permasalahan 

Dapat diangkat dari 

pengalaman empirik, 

tidak mendalam 

Diangkat dari pengalaman 

empirik, dan teoritik, bersifat 

mendalam 

Diangkat dari kajian teoritik 

yang didukung fakta empirik, 

bersifat sangat mendalam 

3   

Tesis Master memerlukan 

informasi dan argumen yang 

cukup tentang literatur atau 

studi lapangan dalam bidang 

yang dikaji 

Disertasi Doktor memerlukan 

kontribusi keilmuan sesuai 

bidang keahlian 
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4 

Jumlah 

rujukan/daftar 

pustaka 

Minimal 20 
Minimal 40 / Jumlah referensi 

terkait tidak harus maksimal 

Minimal 60 / Jumlah referensi 

terkait harus maksimal 

5   

Tesis Master pada umumnya 

bisa selesai dalam waktu 

paling lama tiga tahun (36 

bulan) 

Umumnya bisa selesai lebih dari 

tiga tahun 

6 
Orisinalitas 

Penelitian 

Bisa replika 

penelitian orang lain, 

tempat kasus berbeda 

Dalam penulisan tesis, 

seorang peneliti bisa saja 

sepenuhnya tergantung pada 

karya orang lain yang 

terdahulu/ mengutamakan 

orisinalitas 

Dalam penulisan disertasi tak 

ubahnya seorang calon Doktor 

menulis sebuah buku, karena itu 

kontribusi orisinil penulisnya 

amat sangat penting 

7 
Kemandirian 

penulis 

Sekitar 60% peran 

penulis dan 40% 

pembimbing 

80% peran penulis, 20% 

pembimbing/ Dalam menulis 

tesis peneliti bisa saja dibantu 

dalam format dan ide 

penulisan oleh pembimbing 

90% peran penulis, 10% 

pembimbing/ Dalam menulis 

disertasi anda dituntut bekerja 

lebih 

8 Bobot Ilmiah Rendah-sedang 

Sedang-tinggi. 

Pendalaman/pengembangan 

terhadap teori dan penelitian 

yang ada 

Tinggi, tertinggi di bidang 

akademik. Diwajibkan mencari 

terobosan dan teori baru dalam 

bidang ilmu pengetahuan 
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9 Pemaparan Dominan deskriptif Deskriptif dan Analitis  Dominan analitis 

10 Model Analisis Rendah-sedang Sedang-tinggi Tinggi 

11 
Penemuan hal-

hal baru 
Tidak harus Diutamakan Diharuskan 

12 

Jumlah 

rumusan 

masalah 

Sekitar 1-3 Minimal 3 Lebih tinggi dari 3 

13 
Metode/Uji 

statistik 

Biasanya memakai uji 

kualitatif/uji 

deskriptif, uji statistik 

parametrik (uji 1 

pihak, 2 pihak), atau 

statistik non 

parametrik (test 

binomial, Chi 

kuadrat, run test), uji 

hipotesis komparatif, 

uji hipotesis asosiatif, 

korelasi, regresi, uji 

beda, uji Chi square, 

dll 

Biasanya memakai uji 

kualitatif atau kuantitatif 

lanjut/regresi berganda, atau 

korelasi ganda, multivariate, 

multivariate lanjutan (regresi 

dummy, data panel, 

persamaan simultan, regresi 

logistic, log linier analisis, 

ekonometrika static dan 

dinamik, time series 

ekonometrik) Path anaysis, 

SEM 

Sama dengan tesis dengan 

metode lebih kompleks, 

berbobot yang bertujuan mencari 

terobosan dan teori baru dalam 

bidang ilmu pengetahuan 
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14 

Metode/Progra

m statistik 

yang biasa 

digunakan 

Kualitatif / manual, 

Excel, SPSS dll 

Kualitatif lanjut / SPSS, 

Eview, Lisrel, Amos dll 

Kualitatif lanjut / SPSS, Eview, 

Lisrel, Amos dll 

15 

Jenjang 

pembimbing/pe

nguji 

Minimal Magister  
Minimal Doktor dan Magister 

yang berpengalaman 

Minimal Profesor dan Doktor 

yang berpengalaman 

16   

Pada umumnya tesis terdiri 

dari 25,000 sampai 32,000 

kata atau 100 sampai 125 

halaman (1,5 spasi). 

Pada umumnya disertasi terdiri 

dari 75,000  sampai 95,000 kata 

atau 300 sampai 350 halaman 

(1,5 spasi). 
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E. Jenis dan Gelar Akademik 

1. Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) dengan 

gelar alumni: S.Ag. (Sarjana dalam Ilmu Agama) 

2. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) dengan 

gelar alumni: S.Ag. (Sarjana dalam Ilmu Agama) 

3. Program Studi Ilmu Hadis (Ilha) dengan gelar alumni: 

S.Ag. (Sarjana dalam Ilmu Agama) 

4. Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) dengan gelar 

alumni: S.Sos. (Sarjana dalam Ilmu Sosial) 

5. Program Studi Studi Agama-Agama (SAA) dengan gelar 

alumni: S.Ag. (Sarjana dalam Ilmu Agama)  
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Bagian Kedua 

 

JENIS PENELITIAN  

(KEPUSTAKAAN DAN LAPANGAN) 

 

 

 

enelitian pada dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan 

kebenaran secara ilmiah, berdasarkan suatu nilai 

kebenaran tersendiri. Jenis penelitian ini dapat dibedakan 

berdasarkan tempat, sifat, jenis dan kegunaaannya.  

A. Penelitian Berdasarkan Tempat 

Berdasarkan tempatnya, penelitian dapat dikategorikan 

dalam:  

1. Penelitian pustaka, merupakan penelitian yang dilakukan 

untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber 

dari perpustakaan, berupa buku, majalah-majalah ilmiah, 

koran, dan berbagai sumber pustaka lainnya yang menjadi 

rujukan penelitian. 

2. Penelitian laboratorium, merupakan penelitian yang 

dilakukan pada suatu laboratorium yang dilengkapi dengan 

berbagai perangkat khusus sebagai sarana melakukan 

penelitian ilmiah melalui tes-tes atau ujian-ujian yang 

dilakukan untuk menyusun laporan ilmiah. 

3. Penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

pada suatu setting yang dipilih sebagai lapangan penelitian, 

disertai dengan penentuan subjek penelitian yaitu orang-

orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Penelitian 

lapangan sendiri dapat dibagi dalam penelitian kualitatif dan 

kuantitatif.  

P 
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B. Penelitian Berdasarkan Sifat 

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian dibedakan ke dalam 

tiga macam, yaitu: 

1. Penelitian dasar, yaitu penelitian yang bermula dari 

kenyataan objektif yang diamati secara empirik, kemudian 

ditelaah melalui analisis untuk disusun sebagai laporan 

ilmiah. Penelitian biasa bertujuan untuk menemukan suatu 

teori melalui pengujian hipotesis, yang dirumuskan 

berdasarkan kenyataan yang dihadapi, bukan berdasarkan 

teori tertentu karena belum ada teori yang berkaitan dengan 

kenyataan objektif yang sedang diamati. 

2. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang bermula dari 

teori yang ada, kemudian dihubungkan dengan kenyataan 

objektif secara empirik yang selanjutnya ditelaah melalui 

analisis ilmiah sebagai koreksi atas kebenaran teori tersebut. 

Hasil penelaahan bisa mengukuhkan teori yang diperiksa 

ataupun menolaknya. 

3. Penelitian survei, yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

dengan mengadakan pemeriksaan terhadap gejala yang 

berlangsung di lokasi penelitian. Lazimnya dilakukan 

terhadap suatu unit sampel bukan terhadap seluruh populasi 

sasaran. Penelitian ini umumnya bersifat kasuistik. 

C. Penelitian Berdasarkan Jenis 

Ditinjau dari jenisnya, penelitian dibedakan dalam: 

1. Peneltian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan 

menjajaki atau mendalami gejala tertentu. Dalam penelitian 

ini belum diperlukan rujukan teori dan belum digunakan 

hipotesis. 
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2. Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud 

mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran 

terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian ini landasan teori 

mulai diperlukan tetapi tidak digunakan sebagai landasan 

untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang 

diamati dan akan diukur. 

3. Penelitian konfirmatif, yaitu penelitian yang bertujuan 

menelaah dan menjelaskan pola hubungan antara dua variabel 

atau lebih, didukungan oleh teori telah dibangun 

sebelaumnya, baik sebagai landasan hipotesis maupun untuk 

sebagai kriteria pengukuran terhadap adanya hubungan antara 

variabel-variabel yang diteliti, di antaranya melalui pengujian 

hipotesis. 

4. Penelitian evaluative, yaitu suatu penelitian yang bermaksud 

mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian tujuan suatu 

program. Penelitian jenis ini dilakukan dengan evaluasi 

sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk 

meneliti pencapai tujuan suatu program dan lazimnya 

dilakukan pada akhir kegiatan dari pelaksanaan suatu 

program. Evaluasi formatif dilakukan untuk meneliti 

pelaksaan program yang sedang berjalan, guna mencari 

umpan balik bagi memperbaiki program itu sendiri jika 

ternyata ada unsur-unsur program yang secara teknis tidak 

mungkin dapat dilaksanakan. 

5. Penelitian prediktif, yaitu suatu penelitian yang berujuan 

meramalkan gejala yang mungkin terjadi pada masa yang 

akan datang, berdasarkan prediksi dari hasil penelaahan 

terhadap gejala yang diamati melalui evaluasi atau 

penyelidikan saat ini. 
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D. Penelitian Berdasarkan Fungsi 

Ditinjau dari fungsinya, penelitian dibedakan dalam: 

1. Penelitian murni, yaitu suatu penelitian yang semata-mata 

digunakan untuk memelihara kesinambungan dan integritas 

pemikiran ilmiah, guna menunjang perkembangan ilmu di 

bidang tertentu. Dalam pelaksanaannya pemilihan macam ini 

tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu baik 

ditinjau dari tata nilai sosial, maupun tata dan nilai ekonomi. 

2. Penelitian terapan, yaitu suatu penelitian yang digunakan 

untuk kepentingan praktis, baik untuk pengembangan atau 

perbaikan tata dan nilai sosial maupun tata nilai ekonomi. 

Dengan demikian, penelitian macam ini biasanya 

dipengaruhi oleh kepentingan tertentu baik ditinjau dari tata dan 

nilai sosial maupun tata dan nilai ekonomi.1  

 
1 Lihat Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik 

Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 95-98. 
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Bagian Ketiga 

 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL  

 

 

 

enyusunan prosposal harus disesuaikan dengan jenis 

penelitian yang dilakukan. Seperti telah dijelaskan 

terdahulu terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian 

pustaka, penelitian lapangan. Walaupun demikian dalam ranah 

ilmu-ilmu Ushuluddin dan Studi Agama dua jenis penelitian 

yang umum digunakan yaitu penelitian pustaka dan penelitian 

lapangan. Karena itu ke depan bahasan ini akan memfokuskan 

diri pada penelitian pustaka dan lapangan.  

A. Standar Alur Logika Skripsi 

Meskipun terdapat keragamanan lintas perguruan tinggi 

tentang bentuk proposal dan laporan sebuah penelitian, namun 

secara umum ada empat komponen yang harus ada dalam sebuah 

laporan penelitian yang secara ringkas terlihat dalam proposal 

penelitian, sebagaimana terlihat pada skema di bawah ini:1 

 

 

 

 

 
1 David Evans & Paul Gruba, How to Write a Better Thesis (Victoria-

Australia: Melbourne University Press, 2002), 13. Perlu dicatat di sini bahwa 

alur ini merujuk pada alur yang umum digunakan dalam dunia akademik 

dengan berbagai perkembangan yang mungkin dilakukan. 

P 
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Pendahuluan: 

Latar Belakang Masalah (Problem 

Statement), Rumusan Masalah/Pertanyaan, 

Skop/Batasan, Tujuan dan Kegunaan, 

Metode Penelitian, dan Ringkasan Struktur 

Pelaporan Skripsi/Tesis/Disertasi (Outline). 

1 

Latar Belakang: 

Setting, Geografis, 

Sejarah, Teori/ 

perkembangan 

terakhir yang 

berkaitan, Logika 

posisi penelitian yang 

sedang dilakukan. 

2 
Struktur dan desain 

paparan penelitian: 

Temuan/Hasil bab per 

bab (setelah bab 

pendahuluan). Ini 

harus mencerminkan 

logika yang membawa 

pada kesimpulan. 

3 

Penutup:  

Kesimpulan harus berkaitan dengan atau 

menjawab pertanyaan di latar belakang 

masalah berdasarkan logika bab per bab 

(Mis. Jika logika bab per bab positif, 

kesimpulannya harus sealur positif. 

Rekomendasi harus sesuai dengan 

permasalahan yang ditemukan. 

4 



 

38 | Panduan Penulisan Karya Ilmiah 

 

Pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS 

Jambi, struktur standar skripsi mengikuti format di atas, yaitu 

terdiri dari 4 (empat) bagian. Setiap bagian mungkin saja terdiri 

dari beberapa sub-bagian. Bab bisa saja melebihi dari contoh 

selama itu diperlukan, tetapi tidak boleh kurang. Tanda panah di 

atas menunjukkan alur dari logika antar bagian-bagian yang ada. 

Bagian 1 adalah pendahuluan. Secara literal, tujuan utama 

dari bagian ini adalah untuk mengantarkan atau 

memperkenalkan penelitian yang akan dilakukan. Pendahuluan 

tidak harus berputar-putar tidak menentu, tetapi mengarahkan 

pembaca kepada fokus yang akan diteliti. Peneliti harus memulai 

dengan menjelaskan permasalahan yang ingin diteliti, kemudian 

mengemukakan alasan mengapa penelitian ini perlu, batasan 

penelitian/masalah (jika diperlukan), apa tujuan penelitian 

tersebut, metode pengumpulan dan analisis data dan terakhir 

membuat ringkasan struktur pelaporan penelitian sementara 

(outline/ daftar isi penelitian). Urutan daftar isi dari laporan 

sementara ini menjelaskan apa yang akan dibahas pada setiap 

babnya. 

Bagian 2 adalah latar belakang yang diperlukan sebelum 

peneliti masuk ke penelitiannya sendiri. Tujuan utama bagian ini 

adalah memposisikan penelitian terkait dalam konteks kajian 

sebelumnya atau yang sedang diteliti dan bagai mana penelitian 

itu telah atau sedang dilakukan. Mungkin saja ada ringkasan 

sejarah berkaitan dengan tema penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian terkait. Jika sebuah penelitian adalah kajian kasus 

pada wilayah tertentu, maka peneliti memerlukan sebuah bab 

khusus menjelaskan setting/wilayah itu dengan karakter 

khususnya (yang penting dan ada kaitannya dengan penelitian 

terkait) sehingga terlihat alasan pemilihan wilayah/tempat ini. 
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Hal-hal yang tidak mempengaruhi atau tidak berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan tidak perlu dimasukkan dalam 

gambaran di mana penelitian ini dilakukan. Bagian ini juga 

menyajikan teori atau praktik serta studi relevan yang berkaitan 

dengan tema atau topik penelitian yang sedang dilakukan. Ini 

gunanya untuk memposisikan arti penting penelitian yang 

akan/sedang dilakukan dalam bidang atau disiplin yang terkait. 

Pada bagian ini sebaiknya ada integrasi antara ayat al-Qur’an 

atau Hadis dengan topik kajian yang dibahas. 

Bagian 3 adalah pelaporan penelitian yang sedang 

dilakukan. Untuk penelitian ilmu-ilmu sosial, bagian ini 

merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan pada 

pokok permasalahan atau pertanyaan penelitian. Bagian ini juga 

memuat hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil. (Setiap 

bab dan sub-babnya merupakan argumen yang mendukung 

kesimpulan yang dibuat). Jadi, mungkin saja terjadi proses 

pemindahan dari bab atau sub bab yang ada dalam prosesnya, 

sehingga semua secara utuh merupakan logika argumen yang 

mendukung kesimpulan yang diambil. Kesimpulan harus sealur 

dengan logika bab demi bab laporan penelitian yang sedang 

dilakukan. Sebagai contoh, jika kesimpulan yang diambil adalah 

positif, maka data dan alur dari bab demi bab harus mengarah 

kepada kesimpulan ini. Apabila tidak demikian, maka peneliti 

dianggap gagal mendukung atau membuktikan kesimpulannya, 

terkecuali pada bagian yang tidak mendukung peneliti 

menyampaikan alasan mengapa harus memuat data yang tidak 

mendukung kesimpulan itu. 

Bagian 4 adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan 

rekomendasi serta berisikan pernyataan dan uraian kontribusi 

penelitian yang sedang dilakukan terhadap dunia akademis lebih 
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luas dalam bidang kajian terkait. Bagian terakhir ini khususnya 

bagi disertasi untuk memperoleh gelar doktor. 

Meskipun sebuah skripsi ada kemungkinan akan dibaca 

oleh khalayak ramai pada tahap berikutnya, namun sebuah skripsi 

sampai sidang dilaksanakan pada dasarnya adalah untuk 

disajikan kepada para penguji dan merekalah yang akan 

menentukan standar kelulusan sebuah skripsi, bukan peneliti, 

pembimbing atau masyarakat pembaca lainnya. Pada umumnya, 

seorang penguji akan mengajukan di antara pertanyaan berikut 

untuk meluluskan sebuah skripsi: 

1. Apakah topik penelitian yang diuji sesuai dengan program 

studi dan konsentrasi yang sedang diambil dan tidak overlap 

dengan penelitian yang telah atau sedang dilakukan, 

khususnya di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN STS Jambi? 

2. Apakah penelitian yang diuji sudah mempunyai pokok 

masalah dan kesimpulannya bersesuaian dengan pokok 

masalah tersebut? 

3. Apakah kesimpulan sesuai dengan logika bab demi bab? 

4. Jika dalam laporan penelitian terdapat rekomendasi, apakah 

rekomendasi tersebut sesuai atau dalam rangka 

menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam penelitian 

yang telah dilakukan? 

5. Apakah penelitian sudah mempunyai abstrak dan sudah 

memuat komponen yang seharusnya ada di dalamnya? 

6. Apakah format footnote, bibliography, font, ukuran kertas, 

dan margin sudah mengikuti standar sesuai dengan buku 

panduan? 

7. Apakah semua pengetikan kata, tanda baca (titik, koma, 
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tanda kutip dan sebagainya) sudah mengikuti ketentuan yang 

ada? 

8. Apakah semua kutipan baik langsung atau tidak sudah 

mengikuti panduan resmi di Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama dan diberi catatan kaki atau footnote? 

9. Apakah bahasa laporan penelitian sudah ditransform/direvisi 

dari bahasa proposal menjadi bahasa laporan penelitian? 

10. Apakah mahasiswa/peneliti mampu menunjukkan 

pengetahuan dan pemahamannya tentang literatur yang 

berkaitan dengan topik penelitiannya atau bidang kajiannya? 

11. Apakah metode dan teknik yang diadopsi/dipakai/diterapkan 

sesuai dengan topik atau bidang kajian, dapat 

diterima/dijustifikasi atau diaplikasikan? 

12. Apakah kesimpulan dan implikasi dari penelitian telah 

dikembangkan dan berkaitan secara jelas terhadap natur dari 

kerangka penelitian dan temuannya? 

13. Apakah rumusan masalah/pertanyaan penelitan sudah 

dijawab/diuji yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan 

secara sinkron? 

14. Apakah kualitas dari literatur yang digunakan mempunyai 

standar tinggi dan bukan buku-buku populer saja? (lebih 

khusus untuk disertasi) 

15. (Untuk disertasi): apakah penelitian secara keseluruhan 

terdiri dari kontribusi asli/original terhadap ilmu 

pengetahuan dalam bidang kajian yang ditekuni?2 

 
2 Dirujuk dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Jambi: 

Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), 27-28. 
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B. Penyusunan Proposal Penelitian 

Penyusunan proposal penelitian pustaka memiliki 

sistematika tersendiri yang berbeda dengan jenis penelitian 

lainnya. Namun, dalam penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif maupun kuantitatif ada beberapa bagian berbeda. 

Kesemuanya akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Judul  

Judul penelitian hendaknya singkat, spesifik, dan 

menggambarkan secara tersurat pada objek yang akan diusulkan. 

Selain itu harus dipertimbangkan bahwa objek penelitian dapat 

dijangkau atau dilakukan dengan mempertimbangkan 

kelengkapan literatur yang mendukung objek kajian penelitian.   

Karena sifatnya yang harus menggambarkan secara singkat 

inti dari penelitian, maka “redaksi” judul dapat saja ditetapkan/ 

disempurnakan setelah penelitian selesai, namun tema penelitian 

harus ditetapkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar judul 

penelitian benar-benar menggambarkan dan serasi dengan isi 

dari penelitian yang dilakukan. Tegasnya, judul harus cukup 

deskriptif sifatnya, diuraikan dalam kata-kata yang sederhana, 

tidak bombastis, puitis, ataupun provokatif.3  

Selain itu judul juga mesti menggambarkan secara jelas 

tema/variabel dan juga kasus yang menjadi batasan dari 

penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian memiliki tema 

yang spesifik dan juga kasus khusus yang akan menfokuskan 

penelitian. Misalnya penelitian berjudul: Filsafat Sejarah dalam 

Pemikiran Ibnu Khaldun. Judul ini jelas menunjukkan bahwa 

penelitian diarahkan pada penelusuran terhadap tema filsafat 

 
3 Winarno Surakhmad, Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi: Cara 

Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai, (Bandung: Tarsito, 1974), 29.  
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sejarah yang dibatasi dalam kasus pemikiran Ibnu Khaldun. 

2. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah mengemukakan alasan-alasan 

yang menjadikan objek penelitian layak untuk diangkat dalam 

bentuk penelitian ilmiah. Alasan-alasan ini bisa bersumber dari 

kenyataan faktual yang nyata dalam realitas kehidupan manusia 

ataupun wacana pemikiran yang telah atau sedang berkembang. 

Intinya alasan-alasan harus mengandung unsur yang dapat 

menjelaskan tentang urgensi penelitian dilakukan.  

Dengan demikian penulisan latar belakang masalah, 

idealnya dapat mengantar pembaca pada jawaban mengapa 

penelitian dilakukan dan dianggap penting untuk ditindak-

lanjuti. Sehingga uraian dalam latar belakang masalah pada 

akhirnya memunculkan identifikasi masalah yang akan diteliti 

dengan pendekatan keilmuan yang akan digunakan dalam 

meneliti suatu masalah/ objek penelitian.     

Jika diurutkan, latar belakang masalah dapat memuat hal-

hal sebagai berikut:  

a. Menampilkan berbagai data dan informasi yang terkait 

dengan tema penelitian; 

b. Dapat pula menampilkan komentar, evaluasi, ataupun kritik 

terhadap karya tulis atau hasil penelitian yang relevan dengan 

masalah yang akan diteliti. Pemilihan karya yang memuat 

komentar, evaluasi, ataupun kritik tersebut harus diambil dari 

karya yang otoritatif, akurat, dan orisinal. Komentar, evaluasi, 

ataupun kritik tersebut terutama ditujukan untuk memperoleh 

permasalahan yang belum terjawab atau bahkan yang tidak 

disetujui oleh calon peneliti seraya mengemukakan berbagai 

alasan logis dan ilmiah yang mendukung; 
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c. Sebaiknya menampilkan banyak argumen terkait objek yang 

dibahas yang dapat secara jelas mengarahkan pada 

tema/variabel kajian yang akan diteliti. Argumen dimaksud 

dapat juga berbentuk perdebatan akademik tentang suatu 

konsep, teori, atau hasil penelitian; 

d. Dilengkapi dengan banyak literatur dan data serta penjelasan 

mengenai masalah yang akan diteliti; 

e. Pada paragraf terakhir perlu ada penegasan bahwa dalam tema 

yang akan dikaji ini memang terdapat permasalahan yang 

layak diteliti berdasarkan beberapa alasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya. 

Catatan penting yang harus diperhatikan oleh calon 

peneliti dalam menulis latar belakang masalah adalah bahwa dari 

satu paragraf ke paragraf berikutnya atau dari pembacaan 

keseluruhan paragraf pembaca atau calon peneliti akan 

merasakan adanya masalah yang muncul (identifikasi masalah). 

masalah yang muncul dari pembacaan inilah yang akan menjadi 

pertanyaan pokok dari penelitian yang akan dilaksanakan. 

3. Permasalahan  

Masalah pada penelitian pustaka lebih bersifat ekplorasi-

deskriptif sebagai upaya untuk mengetahui suatu objek. Begitu 

juga terhadap penelitian lapangan baik itu kualitatif maupun 

kuantitatif. Namun pada penelitian kuantitatif penekanannya 

adalah pada hubungan antar variabel. Permasalahan dalam 

penelitian terdiri dari:  

Pertama, sebuah pokok masalah (pertanyaan teoretis), 

yang menjadi persoalan mendasar dalam penelitian, jumlahnya 

hanya satu pertanyaan.  
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Kedua, rumusan masalah (pertanyaan penelitian), yang 

merupakan jabaran dari pokok masalah yang dirumuskan dalam 

penjabaran detil untuk menjawab pokok masalah, sebanyak 

minimal tiga pertanyaan yang idealnya mencakup aspek 

epistemologis, ontologis, dan aksiologis dari pokok masalah.  

Meskipun tidak selalu, pada umumnya sebuah penelitian 

menjadi rasional, urgen, penting atau bermanfaat untuk 

dilakukan apabila latar belakang masalah berhasil menimbulkan 

pertanyaan bagi pembaca. Karena itu pada permasalahan peneliti 

bisa membuat pokok masalah “Dari latar belakang masalah di 

atas muncul pertanyaan, mengapa...? atau bagaimana...? atau 

faktor apa...? atau lainnya. Pertanyaan penelitian ini harus 

bersifat teoretis dan menggunakan bahasa yang jelas, karena 

pertanyaan inilah yang akan mengarahkan calon peneliti dalam 

mengoleksi, memilih dan memilah data yang akan dikumpulkan. 

Jika pertanyaan kabur, akan sangat besar kemungkinan calon 

peneliti kehilangan arah dalam mengumpulkan data. Data bisa 

saja sangat penting untuk satu penelitian, tetapi bisa menjadi 

sampah (tidak berguna) bagi penelitian lainnya. 

Pertanyaan penelitian yang dimaksud di atas adalah dalam 

pengertian salah satu atau gabungan dari kenyataan problematis 

di bawah ini, bahwa: 

a. Terjadi kesenjangan akademis di mana ada pertanyaan 

penelitian (researchable question) yang belum terjawab oleh 

kajian atau penelitian terdahulu baik secara keseluruhan 

ataupun aspek spesifik tertentu. Adakalanya juga kajian 

terdahulu menemukan pertanyaan penelitian yang tidak 

sempat dijawab/diteliti bersamaan dengan penelitian yang 

dilakukan karena batasan ruang lingkup penelitiannya. Hal ini 

akan terlihat setelah adanya penyajian studi relevan. 
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b. Terjadi kesenjangan antara teori, idealisme atau ketentuan 

umum yang berlaku atau diketahui umum (akademis) dengan 

realitas yang ada. 

c. Muncul fakta, data, atau fenomena tertentu yang lebih 

menonjol dalam pengertian positif atau negatif yang 

menimbulkan pertanyaan dan baru bisa ditemukan 

jawabannya jika diadakan penelitian secara cermat dan 

sistematis; atau 

d. Terjadi perubahan atau perkembangan baru tentang sebuah 

realitas yang berbeda dari sebelumnya yang menimbulkan 

pertanyaan dan memerlukan penelitian yang cermat dan 

sistematis, baru bisa ditemukan jawabannya; atau 

e. Terjadi kesenjangan waktu yang begitu lama dalam topik 

yang sama yang sudah diteliti sebelumnya, sehingga menjadi 

logis sudah terjadi perubahan terhadap objek atau topik kajian 

yang akan diteliti. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

UIN STS Jambi membatasi “waktu yang begitu lama” setelah 

masa lebih dari 5 (lima) tahun. 

f. Ada hal lain yang bisa diasosiasikan dengan salah satu dari 

lima alasan ini, misalnya ketertarikan calon peneliti akan 

masalah tersebut, baik secara objektif maupun secara 

subjektif. Ketertarikan secara objektif biasanya terjadi setelah 

calon peneliti memikirkan masalah itu secara bersungguh-

sungguh dan logis dengan memperhatikan berbagai fakta, 

data, dan hasil kajian yang ada. Ketertarikan secara subjektif 

bisa terjadi misalnya karena calon peneliti pernah terlibat 

dalam masalah tersebut.4 

 
4 Diadopsi dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Jambi: 

Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), 30. 
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Selanjutnya dalam membuat pertanyaan penelitian, 

peneliti harus memenuhi standar berikut ini: 

a. Pertanyaan penelitian tidak boleh terlalu umum atau terlalu 

luas. 

b. Pertanyaan penelitian harus belum dijawab oleh penelitian 

sebelumnya. Jika ada persamaan harus ada petunjuk yang jelas 

bahwa penelitian yang sedang dilakukan tidak mengulangi 

penelitian yang sama. 

c. Harus berbentuk pertanyaan yang perlu untuk dijawab dan 

berguna bagi masyarakat atau kalangan akademis. 

d. Harus pertanyaan yang dapat dijawab melalui cara empiris.5 

Calon peneliti bisa menelusuri berbagai sumber untuk 

mencari topik atau isu-isu yang bisa mengarahkan anda untuk 

membuat pertanyaan penelitian, di antaranya: 

a. Pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, 

b. Buku-buku profesional, 

c. Makalah-makalah dalam jurnal akademis, 

d. Indeks profesional, 

e. Dosen atau pegawai bidang akademik, 

f. Teman sejawat 

g. Media massa 

h. Daftar bibliografi, atau 

i. Hasil-hasil penelitian orang lain yang tidak dipublikasikan.6 

 
5 Diadopsi dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 31. 
6 Diadopsi dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 31-32. 
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4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada dasarnya berfungsi untuk 

memberikan batasan-batasan yang tegas terhadap permasalahan 

penelitian sehingga penelitian menjadi terfokus pada suatu 

masalah dan tidak melebar pada masalah lainnya. Sebagai 

contoh, masalah filsafat sejarah dalam pemikiran Ibnu Khaldun 

bisa dibatasi pada lingkup kajian filsafat Islam yang hanya 

menyoroti pemikiran Ibnu Khaldun. 

Tujuan utama dari batasan masalah adalah untuk 

menghindari dugaan lain dari pembaca melebihi dari apa yang 

menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu batasan masalah bisa 

disampaikan dengan salah satu dari dua cara berikut:  

Pertama, peneliti menyampaikan secara implisit (tersirat) 

dengan menyebutkan apa saja yang menjadi fokus dari penelitian 

yang sedang dilakukan. Ini berarti bahwa pembaca tidak boleh 

berharap adanya pembahasan di luar fokus bahasan.  

Kedua, peneliti menyampaikan secara eksplisit (tersurat) 

bahwa penelitian terkait hanya akan membahas aspek tertentu 

dan tidak akan membahas isu-isu atau aspek tertentu yang 

mungkin diharapkan pembaca tercakup dari tema, judul atau 

pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian. 

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan catatan tentang hasil yang 

ingin diperoleh dari kegiatan penelitian yang berisi penjelasan 

tentang poin-poin yang akan dicapai dalam proses penelitian. 

Tujuan ini harus disesuaikan dengan butir-butir rumusan 

masalah. Sehingga tujuan penelitian harus paralel dengan 

rumusan masalah. Dalam penulisannya tujuan penelitian 

sebaiknya menggunakan kata kerja sehingga hasilnya dapat 
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diukur dan dilihat, seperti menjajaki, menguraikan, menjelaskan, 

membuktikan, menelisik dan sebagainya.  

Sedangkan kegunaan penelitian menguraikan tentang 

manfaat dari penelitian yang dilakukan, bahwa penelitian ang 

baik sudah seharusnya memiliki nilai guna secara teoretis dan 

juga praktis. Kegunaan penelitian ini dapat diterangkan mulai 

dari kegunaan penelitian secara umum bagi khazanah intelektual, 

kemudian mengarah pada kegunaan untuk suatu lembaga atau 

institut, dan akhirnya kegunaan personal penelitian bagi penulis. 

6. Tinjauan Pustaka atau Studi Relevan 

Tinjauan pustaka adalah istilah yang umum digunakan 

dalam penelitian pustaka, dalam penelitian lapangan biasa 

disebut studi relevan, namun keduanya memiliki fungsi yang 

sama sebagai kajian terdahulu.  Masing-masing memuat bahasan 

tentang penelusuran penulis terhadap berbagai bahan literatur 

yang berkaitan dengan topik pembahasan atau juga bahan-bahan 

literatur yang telah memberikan inspirasi dalam pendalaman 

materi penelitian. Diwajibkan merujuk pada minimum lima 

sumber terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. 

Melalui tinjauan pustaka dan studi relevan, peneliti 

mendemonstrasikan bahwa dia sudah membaca dan memahami 

kajian terdahulu dan perkembangan terakhir dalam bidang kajian 

yang sama (idealnya tiga tahun terakhir), dengan 

menekankankan pada enam komponen: (a) apa yang pernah 

dilakukan berkaitan dengan topik yang sama, (b) siapa penulis 

kuncinya, (c) apa saja teori yang digunakan, (d) apa pertanyaan 

yang pernah diajukan dan jawaban yang ditemukan, (e) metode 

apa yang digunakan, dan (f) masalah yang tersisa (lacuna) dari 

kajian sebelumnya dan dimana posisi atau apa yang akan 

dilakukan oleh penelitian yang akan dilakukan.  
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Pada penghujung tinjauan pustaka atau studi relevan ini 

penulis bisa membuat kalimat “sebagaimana terlihat dari studi 

relevan ini bahwa belum ada di antara kajian ini yang membahas 

tentang .... Kesenjangan akademis inilah yang akan diisi oleh 

peneliti yang akan melakukan penelitian ini.” (Pada bagian ini 

calon peneliti harus memilih salah satu dari poin “a” sampai “f” 

yang dijelaskan di atas atau yang sepadannya.  

Tinjauan pustaka atau studi relevan bukan sekedar 

ringkasan atau daftar tulisan atau buku-buku yang pernah ditulis, 

dan bukan hanya tulisan argumentatif dan penyampaian 

pendapat orang lain saja, tetapi upaya untuk 

mengkontektualisasikan atau menghubungkan kajian-kajian 

yang pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukakan. 

Peneliti tidak harus membuat daftar setiap kajian terdahulu, di 

samping tidak mungkin, tetapi juga bukan itu tujuan bagian ini. 

Penulis memilih yang paling relevan di antara literatur yang bisa 

diakses untuk direview,7 Untuk kemudian memperlihatkan 

keunikan penelitian yang tengah dilakukan dari penelitian yang 

pernah ada. 

7. Kerangka Teori/Deskripsi Teori 

Kerangka teori dalam penelitian lapangan kualitatif atau 

deskripsi teori dalam penelitian lapangan kuantitatif adalah 

teori-teori relevan yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan 

tentang variabel penelitian yang akan diteliti, yang dipergunakan 

sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah yang diajukan. Teori-teori yang dipergunakan 

bukan sekadar pendapat dari penulis, pendapat penguasa, akan 

tetapi teori yang betul-betul telah teruju kebenarannya. Di sini 

juga diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada 

 
7 Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 32. 
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sebelumnya yang memiliki kaitan erat dengan variabel yang 

diteliti. Jumlah teori yang dikemukakan tergantung jumlah 

variabel yang diteliti. Jika jumlah variabelnya ada tiga, maka 

teori yang dikemukakan juga ada tiga. 

Kerangka teori juga merupakan landasan teoretis yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. Kerangka teori yang 

dibangun harus dapat mengarahkan penelitian pada alur-alur 

pemikiran yang baik dan benar sesuai dengan suatu teori. Artinya 

kerangka teori tidak hanya memuat teori-teori atau konsep 

secara deskriptif (definisi konseptual), namun harus dapat 

diterjemahkan dalam bahasa operasional hingga dapat digunakan 

sebagai tolak ukur atau instrumen pengukuran berbagai masalah 

dalam penelitian.  

Karena itu penulisan kerangka teori dalam penelitian 

kualitatif hendaknya dapat dimulai dari sebuah teori besar yang 

mengarah pada pembentukan kerangka berpikir yang selanjutnya 

dapat diperjelas melalui uraian tentang definisi konseptual 

beberapa istilah penting dalam penelitian (definisi terminologis) 

untuk akhirnya dapat disari dalam sebuah kesimpulan sesuai 

dengan arah penelitian. 

Lebih jauh penulis mesti dapat membuat kerangka 

operasional penerapan teori dalam penelitian, yaitu dengan 

membuat indikator teori secara operasional sehingga dapat 

dilihat keberadaannya di lapangan. Misalnya dengan menyajikan 

beberapa indikator tentang bentuk kongkret pengaruh 

modernisme dalam kehidupan masyarakat, bentuk penyakit jiwa, 

dan lain-lain. 

8. Kerangka Berpikir 

Sebagaimana disinggung di atas, kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
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berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sabagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan 

menjelaskan secara teoretis pertautan antar variabel yang 

diteliti. Jadi terjelaskan dengan baik manakah variabel 

independen dan manakah variabel dependen. Bila dalam 

penelitian tersebut ada variabel lain seperti moderator dan 

intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel tersebut 

dilibatkan dalam penelitian. Pertautan seluruh variabel itulah 

yang disebut sebagai paradigma penelitian yang diperoleh dari 

kerangka berfikir.   

Kerangka berfikir juga perlu dikemukakan untuk 

menjelaskan apabila keseluruhan variabel penelitian. Kerangka 

berfikir ini berguna untuk menyusun hipotesis khusus dalam 

penelitian kuantitatif. 

9. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian kuantitatif. Titik tolak 

merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka 

berfikir. Hipotesis dapat berbentuk perbandingan (komparatif) 

dan/atau hubungan (asosiatif) antara variabel yang diteliti. 

Sederhananya, hipotesis dapat dirumuskan dengan kalimat Jika 

begini maka begitu; Jika ulama ada, maka masyarakat akan taat 

hukum. Atau, Jika masyarakat masih berpandangan tradisional 

dalam menjalankan hidupnya, maka mereka akan lebih toleran. 

10. Metode Penelitian 

Metode penelitian menguraikan secara terperinci 

bagaimana penelitian akan didekati, apa jenis dan sumber data 

yang digunakan, bagaimana teknik pengumpulan data penelitian, 

serta bagaimana data akan dianalisis. Sehingga hasil penelitian 



 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama | 53 

akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah metode 

yang ilmiah. 

Karena itu dalam penulisannya metode penelitian memiliki 

empat unsur sub bab,yaitu:  

Pertama, pendekatan penelitian, menguraikan pen-dekatan 

yang digunakan dalam penelitian, dalam hal ini pendekatan 

merujuk pada bidang keilmuan atau sub keilmuan tertentu sesuai 

fokus penelitian. 

Kedua, sumber dan jenis data, sumber data menguraikan 

suber data yang digunakan dalam penelitian, untuk penelitian 

pustaka tentu sumber data yang digunakan adalah data literatur, 

dokumentasi ataupun berbagai data tertulis lainnya. Sedangkan 

jenis data menerangkan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian yang meliputi dua jenis data yaitu data primer, sebagai 

data utama penelitian dan juga data skunder, sebagai data 

pendukung penelitian.  

Ketiga, teknik pengumpulan data, menguraikan tentang 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, 

misalnya teknik pengumpulan data dokumentasi yang lebih jauh 

diuraikan berikut langkah-langkahnya. 

Keempat, metode analisis data, menjelaskan tentang 

metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian, yang 

disesuaikan dengan sifat data yang dikumpulkan. Metode 

analisis data ini dapat sangat beragam dengan menggunakan 

berbagai metode keilmuan yang dikenal dalam khazanah 

keilmuan ilmiah, seperti analisis historis, analisis filosofis, 

analisis kritis, analisis antropologis, analisis hermeneutika/tafsir, 

dan sebagainya. Begitu juga dalam penelitian kuantitatif, teknik 

analisis data yang digunakan adalah metode statistik untuk 

menguji hipotesis yang dibangun.  
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Kelima, metode pemeriksaan keabsahan data. Bagian ini 

wajib ada dalam proposal penelitian lapangan kualitatif. Bagian 

ini berisi cara-cara yang digunakan untuk menjamin bahwa data 

yang diperoleh dapat dipercaya dan valid. Seperti dengan cara-

cara berikut:  

Pertama, perpanjangan keikutsertaan. Pelaksanaan per-

panjangan keikutsertaan dilakukan lewat keikutsertaan peneliti 

di lokasi secara langsung dan cukup lama, dalam upaya 

rnendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang mungkin 

mengurangi keabsahan data, karena kesalahan penilaian data 

(data distortion) oleh peneliti atau responden, disengaja atau 

tidak sengaja.8  

Kedua, ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, 

rinci. dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol dalam penelitian. Dengan demikian diharapkan dapat 

mengurangi berbagai distorsi data yang timbul akibat 

keterburuan peneliti untuk menilai suatu persoalan, ataupun 

distorsi data yang timbul dari kesalahan responden yang 

memberikan data secara tidak benar, misalnya berdusta, menipu, 

dan berpura-pura.9  

Ketiga, triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar 

data pokok, untuk keperluan pengecekan reabilitas data melalui 

pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang 

diperoleh dari berbagai informan. Terdapat empat macam teknik 

triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

teknik pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik, 

 
8 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), 175-177. 
9 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117. 
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dan teori.10 

Khusus untuk penelitian lapangan baik kualitatif maupun 

kuantitatif, populasi dan sampel beserta teknik pengambilannya 

perlu dijelaskan secara rinci dan disesuaikan dengan metode 

pendekatan yang dipergunakan. Jika penelitiannya lapangan 

kualitatif, maka teknik pengambilan sampel yang dipergunakan 

adalah teknik pengambilan sampel kualitatif, namun jika 

penelitiannya lapangan kuantitatif, maka teknik pengambilan 

sampel yang dipergunakan adalah teknik pengambilan sampel 

kuantitatif. 

11. Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian merupakan alur rencana isi 

penelitian yang harus dapat memperlihatkan rangkaian bab demi 

bab yang menunjukkan logika bagaimana peneliti menjawab 

pertanyaan penelitian yang menggiring pada logika jawaban dari 

pertanyaan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, asumsi-

asumsi atau praduga jawaban sementara akan kelihatan logis 

dengan cara melihat alur logika bab demi bab.  

Singkat kata sistematika penulisan meliputi penjelasan 

tetang sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam 

penelitian. Penulisan sistematika ini diawali dari penjelasan 

tentang perujukan sistematika penulisan, seperti merujuk pada 

pedoman penulisan skripsi, yang diteruskan dengan uraian 

tentang uraian bab-bab dan kandungannya dalam penelitian. 

 

 
10 Michael Quinn Patton, Qualitative Data Analysis: A Source of New 

Methods (Beverly Hills: Sage Publications, 1986), 331. 
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12. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian adalah jadwal kegiatan yang dilakukan 

oleh peneliti mulai dari pengumpulan bahan  awal penelitian, 

penulisan draf proposal, sidang skripsi (munaqashah), hingga 

wisuda sesuai dengan kalender akademik yang berlaku. Jadwal 

ini berguna untuk mengontrol proses penelitian dan bimbingan 

sehingga mahasiswa tidak terlambat dalam menyelesaikan 

studinya yang bisa menyebabkan drop out dan kerugian pada 

biaya dan waktu. Jadwal penelitian dapat dimasukkan sebagai 

point H (H. Jadwal Penelitian) dalam penulisan proposal.  (Untuk 

pembuatan Jadwal Penelitian dapat dilihat dalam Lampiran) 

Selain itu, dalam penulisan proposal skripsi penelitian 

pustaka diharuskan pula bagi mahasiswa untuk dapat 

melampirkan daftar isi sementara serta daftar pustaka sementara, 

yang penjelasan tiap item dapat diuraikan lebih jauh dalam 

pembahasan berikut.  

13. Daftar Isi Sementara (Lampirkan dalam Proposal) 

Berdasarkan sejumlah sidang  munaqashah di Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi seringkali 

ditemukan kasus di mana banyak data yang dimasukkan dalam 

laporan penelitian yang sama sekali tidak berhubungan dengan 

fokus penelitian atau bertentangan dengan logika kesimpulan 

yang akan diambil. Pada umumnya kasus ini terbukti disebabkan 

oleh tidak adanya daftar isi sementara sebagai panduan untuk 

mengoreksi data. Karena itu bagi mahasiswa yang mengajukan 

proposal diwajibkan melampirkan daftar isi sementara yang 

berisi bab demi bab yang tersusun secara logis dan mampu 

menjawab pertanyaan dalam penelitian hingga akhirnya dapat 

menggiring pada terbentuknya kesimpulan yang valid dan 



 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama | 57 

terpercaya.11 (Untuk pembuatan Daftar Isi Sementara dapat 

dilihat dalam Lampiran) 

14. Daftar Kepustakaan Sementara (Lampirkan dalam 

Proposal) 

Daftar kepustakaan sementara adalah buku-buku referensi 

yang sudah dan akan dibaca oleh calon peneliti dalam  merancang 

pembuatan proposalnya. Daftar sementara ini akan sangat 

berguna untuk melihat ketersediaan dan aksesibilitas terhadap 

referensi tersebut serta kesesuaian dengan fokus penelitian.12 

Sebagai catatan daftar kepustakaan ini merangkum seluruh 

kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian, walaupun 

belum dirujuk dalam pembuatan proposal penelitian. (Untuk 

pembuatan Daftar Kepustakan Sementara dapat dilihat dalam 

Lampiran) 

15. Instrumen Pengumpulan Data (IPD) (Lampirkan dalam 

Proposal) 

Sebagai pelengkap proposal pada penelitian lapangan baik 

kualitatif maupun kuantitatif, penulis diharuskan melampirkan 

instrumen pengumpulan data yang akan digunakan sebagai 

panduan dalam pengumpulan data lapangan. Instrumen 

pengumpulan data ini harus mencakup tiga unsur, yaitu jenis 

data, metode, dan juga sumber data. (Contoh IPD ini dapat 

dilihat dalam lapiran) 

Dalam tabel di bawah ini dapat diketahui pembedaan 

sistematika proposal beserta urutan bakunya dari tiga penelitian, 

baik penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan pendekatan 

 
11 Dirujuk dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Jambi: 

Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), 33.  
12 Dirujuk dari Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 35. 
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kualitatif, dan penelitian lapangan dengan pendekatan 

kuantitatif. Mahasiswa FUSA UIN STS Jambi dan pembimbing 

dipersilakan menyesuaikan dengan proposal penelitian yang ada, 

apakah penelitian tersebut pustaka, lapangan kualitatif, maupun 

lapangan kuantitatif. 

NO PUSTAKA 
LAPANGAN 

KUALITATIF 

LAPANGAN 

KUANTITATIF 

1 Judul Judul Judul 

2 Latar Belakang 

Masalah 

Latar Belakang 

Masalah 

Latar Belakang 

Masalah 

3 Rumusan Masalah Rumusan Masalah Rumusan Masalah 

 Batasan Masalah Batasan Masalah Batasan Masalah 

4 Tujuan dan 

Kegunaan 

Penelitian 

Tujuan dan 

Kegunaan 

Penelitian 

Tujuan dan 

Kegunaan 

Penelitian 

5 Tinjauan Pustaka Kerangka Teori Deskripsi Teori 

6 Metode Penelitian 

a. Pendekatan 

Penelitian 

b. Sumber dan 

Jenis Data 

c. Teknik 

Pengumpulan 

Data 

d. Teknik 

Analisis Data 

Metode Penelitian 

a. Pendekatan 

Penelitian 

b. Lokasi 

Penelitian 

c. Sumber dan 

Jenis Data 

d. Teknik 

Pengumpulan 

Data 

e. Teknik Analisis 

Data 

f. Metode 

Pemeriksaan 

Keabsahan 

Data 

Kerangka Berfikir 

7 Sistematika 

Penulisan 

Studi Relevan Hipotesis 

8 Jadwal Penelitian Jadwal Penelitian Prosedur 

Penelitian 

a. Metode 
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b. Populasi dan 

Sampel 

c. Teknik 

Pengumpulan 

Data 

d. Teknik 

Analisis Data 

9 Daftar Isi 

Sementara 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Studi Relevan 

10 Daftar Pustaka 

Sementara 

Daftar Isi 

Sementara 

Jadwal Penelitian 

11  Daftar Pustaka 

Sementara 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

12   Daftar Isi 

Sementara 

   Daftar Pustaka 

Sementara 

 



 

60 | Panduan Penulisan Karya Ilmiah 

Bagian Keempat 

 

KETENTUAN SIDANG PROPOSAL DAN  

TAHAPAN PENULISAN 

 

 

 

etelah menyelesaikan proposal, peneliti pemula akan 

melalui proses administrasi dan akademis untuk 

melaksanakan sidang proposal atau biasa dikenal sebagai 

seminar proposal, setelah itu dilalui maka peneliti dapat 

meneruskan ke tahap penulisan. 

A. Syarat Pendaftaran Seminar Proposal  

Ada dua syarat umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 

(sebagai calon peneliti) sebelum proposal dapat didaftarkan, 

yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan akademis. 

Persyaratan administrasi adalah: 

1. Telah lulus mata kuliah metode penelitian. 

2. Telah membayar uang pendaftaran. 

3. Pernah mengikuti sidang proposal sebelumnya minimal 

sebanyak 3 kali dengan melampirkan bukti presensi seminar 

yang ditandatangani oleh sekretaris/notulis sidang proposal. 

4. Menyelesaikan kewajiban administratif lainnya. 

Persyaratan akademis adalah: 

1. Proposal tersebut sudah didiskusikan, diperbaiki, dan 

mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi dan 

mendapat pengesahan dari kedua pembimbing yang telah 

ditunjuk. 

S 
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2. Sudah menjawab “sudah” setiap pertanyaan pada checklist 

yang berkaitan dengan proposal penelitian. 

B. Proses Pengajuan Seminar Proposal 

Langkah pertama, mahasiswa mengkonsultasikan draft 

proposal kepada Ketua Jurusan/Program Studi untuk 

didiskusikan dan memperoleh persetujuan. Langkah kedua, 

mengkonsultasikan draft proposal dengan pembimbing. Apabila 

fokus belum sesuai dengan jurusan/prodi yang diambil dan hal 

prinsip lainnya belum memenuhi persyaratan, maka Ketua 

Jurusan/Program Studi mengarahkan mahasiswa sehingga dapat 

memenuhi syarat dimaksud. Kemudian, mahasiswa memperbaiki 

draft proposal sesuai arahan Ketua Jurusan/Program Studi. 

Selanjutnya, setelah persyaratan terpenuhi, ketua prodi akan 

menyetujui draft tersebut dengan nama calon pembimbing yang 

diusulkan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

untuk ditetapkan pembimbingnya. Langkah ketiga, mahasiswa 

yang telah memiliki pembimbing berkonsultasi aktif dengan 

pembimbingnya hingga diberi persetujuan untuk seminar 

proposal dibuktikan dengan tanda tangan basah kedua 

pembimbing di sampul atau halaman awal proposal. Langkah 

keempat, mahasiswa melakukan uji Turnitin sebagai kontrol 

orisinalitas proposal dengan menemui admin masing-masing 

Prodi. Setelah dinyatakan lolos (tidak mencapai angka 24% 

kemiripan dengan sumber lain di internet) dan dibuktikan dengan 

hasil cetak pemeriksaan, barulah mahasiswa mengajukan untuk 

sidang seminar proposal.  

C. Proses Presentasi dalam Seminar Proposal 

Presentasi seminar/sidang proposal dilakukan dengan 

power point dan menggunakan in focus. Waktu presentasi 10-15 

menit. Mahasiswa yang akan menggunakan Laptop Fakultas 
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Ushuluddin dan Studi Agama, harus memberitahukan terlebih 

dahulu ke Bagian Akademik atau Bagian Umum yang 

selanjutnya mempersiapkan Laptop tersebut sebelum seminar 

dimulai. Hal yang harus disampaikan melalui presentasi proposal 

adalah aspek (1) latar belakang masalah (termasuk setting 

penelitan dan kecocokan dengan program studi), (2) studi 

relevan dan ketersediaan data, (4) kemungkinan adanya akses 

untuk memperoleh data (tidak melanggar etika penelitian),1 (5) 

serta kecocokan antara pokok masalah, data yang akan 

dikumpulkan dengan metode pengumpulan dan analisis data. 

D. Ketentuan Hasil Seminar Proposal dan Langkah Selanjutnya 

Sebagai mana terlihat pada poin-poin di atas, tujuan utama 

seminar proposal adalah membantu mengarahkan mahasiswa 

supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi 

persyaratan akademis dan administratif. Dengan demikian hasil 

sebuah penelitian dapat berkualitas dan memenuhi standar. 

Karena itu, jika belum memenuhi persyaratan di atas, bisa saja 

proposal harus diperbaiki mayor atau minor sesuai hasil diskusi 

selama sidang. 

Apabila hasil seminar menyatakan proposal yang 

diseminarkan sudah dianggap memenuhi syarat, maka 

mahasiswa bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin 

penelitian dan selanjutnya penelitian dan proses bimbingan 

dapat dilakukan (lihat bagian tentang proses dan teknis 

bimbingan). Namun apabila hasil sidang menyatakan perlu 

adanya perbaikan, maka izin penelitian baru bisa dikeluarkan 

setelah setiap catatan hasil sidang proposal diperbaiki sebagai 

mana mestinya. Untuk itu, ketika meminta persetujuan kepada 

 
1 Lihat penjelasan Research Ethics pada bagian pertama dari Buku 

Panduan ini. 
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pembimbing dan ketika meminta surat izin penelitian, 

mahasiswa bersangkutan harus membawa bukti perbaikan sesuai 

catatan dari masing-masing penguji dan notulis sidang sidang 

proposal bersangkutan. (Lihat Lampiran Prosedur Operasional 

Standar Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN STS Jambi). 
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Bagian Kelima 

 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN SKRIPSI 

 

 

 

enyusunan skripsi harus dilakukan berdasarkan 

sistematika penulisan yang telah disepakati di suatu 

institusi. Berikut penjelasan tentang sistematika 

penyusunan laporan skripsi yang telah disepakati dan ditetapkan 

di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam 

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

A. Bagian Awal Laporan Skripsi   

1. Lembar Judul 

Lembar judul terdiri dari dua bagian, yaitu sampul luar, 

yang lazim disebut sebagai cover, dan sampul dalam, yang lazim 

disebut sebagai halaman judul. Sampul luar berbentuk hard cover 

dengan warna kertas yang disesuaikan dengan warna bendera 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama1 (biru langit yang 

menggambarkan ketenangan). Sementara sampul dalam 

berisikan teks yang sama dengan sampul luar tetapi dicetak pada 

kertas biasa. Lembar judul ini ditulis dengan merangkum tata 

urutan penulisan sebagai berikut: 

a. Judul skripsi, menggunakan jenis huruf Times New Arabic 

yang dicetak tebal (bold) ukuran 14.  

 
1 Menurut buku pedoman akademik UIN STS Jambi, warna bendera 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama adalah biru langit yang 

menggambarkan ketenangan jiwa.  

P 
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b. Kategori karya ilmiah (Skripsi), juga menggunakan jenis 

huruf Times New Arabic kapital (all caps) yang dicetak tebal 

(bold) ukuran 14. 

c. Keterangan tujuan penulisan, memakai jenis huruf Times 

New Arabic bercetak miring (italic) ukuran 12. 

d. Logo UIN STS Jambi, ukurannya menyesuaikan dengan 

estetika dan tata letak tulisan lainnya;  

e. Nama Penulis dan NIM, kembali menggunakan jenis huruf 

Times New Arabic (kapital/all caps) ukuran 14;  

f. Nama Jurusan/ Program Studi, Fakultas, dan Institut serta 

tahun skripsi tersebut diuji dalam sidang munaqashah juga 

menggunakan jenis huruf Times New Arabic kapital (all 

caps) dan dicetak tebal (bold)) ukuran 14; 

g. Tahun skripsi tersebut diuji dalam sidang munaqashah dibuat 

menurut cara penulisan tahun Masehi. 

Tatacara penulisan ini berlaku untuk judul skripsi lembar 

luar (cover) dan juga lembar dalam (halaman judul), diketik 

dalam 1 spasi (Contoh dapat dilihat pada lampiran). 

2. Nota Dinas 

Lembar ini merupakan lembaran persetujuan pembimbing 

yang menjadi bukti bahwa pembimbing I dan II telah mengetahui 

dan menyetujui isi skripsi secara keseluruhan. Nota Dinas ini 

harus mengandung unsur nama penulis, NIM, judul skripsi, dan 

juga keterangan bahwa skripsi tersebut telah dapat 

dimunaqashahkan, yang kemudian ditandatangani oleh kedua 

pembimbing. Nota dinas ini diketik dalam huruf Times New 

Arabic ukuran 12, 1 spasi, serta harus selesai dalam 1 halaman. 

(Contoh Nota Dinas dapat dilihat dalam lampiran). 
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3. Pengesahan 

Lembar pengesahan merupakan penyataan bahwa skripsi 

telah diujikan dalam sidang munaqashah, dan telah diperbaiki 

sesuai dengan masukan dan saran dari anggota penguji. Karena 

itu lembar pengesahan ini harus mencantumkan nama dan NIM 

penulis, judul skripsi, tanggal sidang munaqashah, dan berisi 

keterangan bahwa skripsi telah dimunaqashahkan, dibuktikan 

melalui tanda tangan Dekan, Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, 

serta tim penguji. 

Pengesahan ini diketik dalam huruf Times New Arabic 

ukuran 12, 1 spasi, serta harus selesai dalam satu halaman saja. 

(Contoh lembar Pengesahan dapat dilihat dalam lampiran). 

4. Motto 

Motto yang berisikan ayat, hadis, pepatah, atau pribahasa 

yang memiliki komparasi dengan topik penelitian. Motto dalam 

hal ini berfungsi sebagai landasan normatif yang menaungi 

seluruh isi dari penelitian. 

5. Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi 

Surat penyataan orisinalitas skripsi berisi surat pernyataan 

penulis yang bersangkutan bahwa skripsi yang dibuat benar-

benar hasil karya dari penulis sendiri. Makna pernyataan tersebut 

menuntut penulis untuk tidak melakukan plagiasi dalam bentuk 

apapun dalam skripsinya serta menuntut kejujuran penulis dalam 

seluruh kutipan-kutipan yang tercantum dalam skripsinya. Surat 

pernyataan ini ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dan 

merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis atas orisinalitas 

skripsi yang telah dibuat.  
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6. Persembahan 

Lembar persembahan berisi ucapan penulis yang memuat 

keterangan kepada siapakah skripsi ini dipersembahkan dan 

didedikasikan. Pada bagian ini diberikan kesempatan seluas-

luasnya bagi penulis untuk menujukan persembahan tersebut 

pada orang-orang yang dianggap paling berpengaruh terhadap 

hidup penulis. Artinya lembar ini merupakan lembar yang lentur 

mengikuti kecenderungan penulis, dan karena itu lembar ini akan 

sangat beragam dalam isinya.  

Namun sebagai upaya pembatasan, persembahan ditulis 

dengan menggunakan huruf Times New Arabic ukuran 12, dapat 

ditulis dengan memadukan bentuk bold, italic, ataupun normal 

sesuai dengan kecenderungan penulis. 

7. Abstrak 

Lembar abstrak ini merupakan ikhtisar dari penelitian yang 

dilakukan, karena itu harus dapat menjelaskan unsur-unsur 

utama dari penelitian, yaitu latar belakang masalah (problem 

statement) dan urgensi serta signifikansi penelitian, metode yang 

digunakan dalam pemecahan masalah, serta kesimpulan dan 

rekomendasi yang dijabarkan secara ringkas, padat dan tidak 

bertele-tele.   

Abstrak harus selesai ditulis dalam satu halaman, tidak 

boleh lebih, cukup dibuat tiga alenia, dengan jumlah kata 

berkisar 250-500 kata atau maksimal satu halaman. Penulisan 

abstrak menggunakan huruf Times New Arabic ukuran 12 

dengan satu spasi. (Pola penulisan abstrak ini dapat dilihat dalam 

lampiran penulisan abstrak).  
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8. Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi ucapan rasa syukur penulis dan 

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 

penyelesaian karya tulis. Ucapan terima kasih disampaikan 

secara wajar tidak berlebihan, tidak terlalu merendahkan diri, 

tidak ada permintaan maaf atas segala kekurangan, karena 

skripsi pada dasarnya adalah karya ilmiah yang bersifat obyektif. 

Penulisan kata pengantar dilakukan 1 spasi dengan huruf 

Times New Arabic ukuran 12. Perlu pula diingat bahwa 

penulisan ucapan terima kasih harus dilakukan terlebih dahulu 

kepada pihak-pihak/orang-orang yang memiliki kontribusi atau 

paling berperan dalam penyelesaian skripsi, bukan dari jabatan 

struktural yang dimiliki. Karena itu sistematika ucapan 

terimakasih dapat dimulai dari Tim Pembimbing, Ketua Prodi, 

Dekan, para Wakil Dekan, Rektor, para Wakil Rektor, para 

Dosen, teman sejawat, dan para informan atau responden dan 

lain sebagainya. 

9. Daftar Isi 

Daftar isi memuat judul, sub-judul, dan sub-sub judul 

dalam tiap bab beserta halamannya. Daftar isi ini dimulai dari 

halaman judul hingga lampiran dan daftar riwayat hidup. Daftar 

isi ini diketik dalam huruf Times New Arabic, ukuran 12 dengan 

jarak satu spasi. (Contoh Penulisan daftar isi dapat dilihat dalam 

lampiran). 

10. Daftar Tabel (Jika ada) 

Daftar tabel memuat halaman tabel-tabel yang ada pada 

penelitian. Adapun penomoran tabel berdasarkan pada nomor 

bab. Jika tabel tersebut terdapat pada bab 2, maka penomorannya 
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dimulai dari nomor 2.1, begitu juga jika terdapat pada bab 3, 

maka penomorannya dimulai dengan nomor 3.1 dan seterusnya. 

11. Daftar Gambar (Jika ada) 

Daftar tabel memuat halaman gambar-gambar yang ada 

pada penelitian. Sama seperti tabel, adapun penomoran gambar 

berdasarkan pada nomor bab. Jika gambar tersebut terdapat pada 

bab 2, maka penomorannya dimulai dari nomor 2.1, begitu juga 

jika terdapat pada bab 3, maka penomorannya dimulai dengan 

nomor 3.1 dan seterusnya. 

12. Pedoman Transliterasi 

Pedoman transliterasi berisikan pedoman-pedoman 

penulisan dalam pengalihan bunyi bahasa Arab ke dalam bahasa 

Indonesia, yang dilakukan mengikuti buku panduan ini. (Contoh 

penulisan pedoman transliterasi dapat dilihat pada lampiran).  

B. Bagian Tengah Laporan Skripsi   

Bagian tengah skripsi merupakan bagian isi dari skripsi 

yang meliputi pembahasan bab-bab dalam skripsi, yang terdiri 

dari: 

Bab I berisi pendahuluan, pada hakikatnya adalah bab 

pertanggungjawaban metodologis, sehingga isinya kurang lebih 

sama dengan proposal penelitian. Bedanya adalah proposal 

penelitian bersifat rencana, sedangkan bab pendahuluan bersifat 

laporan pelaksanaan rencana tersebut. 

Bab II berisi deskripsi singkat mengenai objek yang 

diteliti. Bab ini dapat berisi profil atau biografi tokoh yang 

dibahas beserta karya akademisnya. Jumlah halaman bab ini 

tidak boleh terlalu banyak, melainkan hanya sekira 10-15 

halaman saja. 



 

70 | Panduan Penulisan Karya Ilmiah 

Bab III dan seterusnya adalah bab-bab yang berisi uraian 

inti yang bersifat analisis dan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan pokok penelitian yang disebut dalam bab 

pendahuluan. Bab inti ini tidak boleh hanya terdiri dari satu bab, 

karena kalau demikian maka bab ini akan sama dengan judul 

skripsi. Setidaknya bab inti harus terdiri dari dua bab, sehingga 

judul-judul bab inti pasti berbeda dengan bunyi judul skripsi 

karena harus dijabarkan. Bab inti dapat juga disusun dan 

diurutkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai 

penjabaran dari rumusan masalah. 

Bab Akhir berisi kesimpulan dan saran penelitian. Saran 

sebaiknya terdiri dari saran teoretis menunjukkan wilayah 

penelitian yang belum terjamah dan perlu dikembangkan dari 

penelitian yang telah dilakukan itu, dan saran praktis berupa 

pernyataan tentang kemungkinan penggunaan hasil penelitian 

ini untuk diterapkan dalam bidang-bidang tertentu kehidupan 

masyarakat. Bagian akhir dapat juga menambahkan implikasi 

penelitian yang merupakan akibat langsung atau konsekuensi 

atas temuan hasil penelitian yang dilakukan, baik dalam konteks 

akademis (teoretis) maupun praktis. 

C. Bagian Akhir Laporan Skripsi   

Bagian akhir dalam laporan penelitian terdiri dari daftar 

pustaka, lampiran, curriculum vitae atau riwayat hidup, dan 

berbagai hal yang dibutuhkan untuk memperkuat data 

penelitian.2 

 

 
2 Bahasan ini diinspirasi dari Tim Penulis, Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiyah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) (Jakarta: CeQDA, 2007), 18-25.  
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1. Daftar Pustaka 

Jumlah minimal buku yang digunakan  sebagai referensi 

atau daftar pustaka dalam sebuah skripsi adalah minimal 20 judul 

buku untuk penelitian pustaka atau 10 judul buku untuk 

penelitian kualitatif lapangan. Dari jumlah ini harus ada rujukan 

utama sebagai tinjauan referensi  dalam bahasa asing (Arab atau 

Inggris), minimal 20 % dari total referensi yang digunakan (Jika 

jumlah total referensi 20 buku, maka referensi dalam bahasa 

asing berjumlah 4 buku). Diutamakan buku-buku terbitan 10 

tahun terakhir, kecuali sumber dari kitab-kitab asli. Selain itu 

juga diwajibkan merujuk minimum lima artikel/jurnal yang 

relevan dengan topik yang dibahas.  

Adapun model penulisan daftar pustaka menggunakan 

teknik penulisan tersendiri yaitu Turabian Style. (Untuk lebih 

jelas teknik penulisan daftar pustaka ini dapat dirujuk lebih jauh 

pada cara penulisan Daftar Pustaka pada pembahasan 

selanjutnya).  

2. Lampiran 

Seringkali dalam sebuah laporan penelitian ada dokumen 

tertentu yang harus ditunjukkan kepada pembaca sehingga data 

yang disuguhkan terlihat kebenarannya. Namun seringkali data 

atau dokumen tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam teks 

karena bisa mengganggu alur logika yang ada dalam teks. Oleh 

karena itu, dokumen atau data seperti ini dapat dimasukkan 

kedalam bagian lampiran. Penulis dapat menunjukkan atau 

mengarahkan pembaca kepada nomor lampiran dokumen apabila 

argumen yang diajukan harus didukung oleh dokumen terkait. 

Lampiran tidak perlu diberi nomor halaman. Sekiranya diberi 

nomor, maka nomor ini tidak dihitung sebagai jumlah halaman 

laporan penelitian. 
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3. Curriculum Vitae atau Riwayat Hidup 

Curriculum vitae adalah bagian akhir dari laporan 

penelitian yang berisikan informasi tentang peneliti yang ada 

kaitannya dengan dunia akademis peneliti. Ada dua format 

Curriculum Vitae yang sering digunakan, yaitu format narasi 

dimana penulis dijadikan orang ketiga dan format pointer. Pada 

keduanya, peristiwa dan pengalaman yang bersifat kronologis 

harus dibuat dari yang paling terakhir duluan sampai yang paling 

terdahulu. (Contoh format Curriculum Vitae dapat dilihat pada 

lampiran). 
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Bagian Keenam 

 

TEKNIK PENULISAN LAPORAN SKRIPSI 

 

 

 

enulisan skripsi sebagai karya ilmiah memiliki teknik 

tersendiri, dan harus memperhatikan beberapa aspek 

dalam teknik penulisan, mulai dari jenis dan ukuran kerta, 

margin pengetikan, pemenggalan kata, penomoran, pengutian 

dan penulisan kutipan, penulisan catatan kaki, dan penulisan 

daftar pustaka. 

A. Jenis dan Ukuran Kertas 

Kertas yang digunakan untuk menulis skripsi adalah 

kertas HVS 80 gram1 berukuran A4 (21 x 29,7 sentimeter). 

B. Jenis Huruf yang Dipergunakan 

Tulisan latin mempergunakan huruf Times New Arabic 

dengan ukuran font 12. Pemilihan huruf ini didasari oleh adanya 

fitur kemudahan dalam membuat karakter huruf khas tertentu, 

tidak seperti huruf Times New Roman, yang mesti 

mempergunakan fitur symbol untuk membuatnya. Penjelasan 

lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran mengenai transliterasi 

resmi FUSA UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pengetikan 

 
1 Sedapat mungkin hindarilah menggunakan kertas HVS 60 dan 70 

gram. Kertas ini tipis dan berpotensi menyebabkan kendala serius ketika 

pencetakan dokumen. Beberapa printer tertentu—utamanya yang sudah 

mengalami masa pakai cukup lama—bahkan mengenali dua lembar kertas 60 

gram sebagai selembar kertas saja. 

P 
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huruf Arab mempergunakan huruf Traditional Arabic dengan 

ukuran font 14.  

C. Margin Pengetikan 

Pada setiap lembar skripsi yang boleh digunakan untuk 

pengetikan hanya satu sisi halaman saja, tidak diperkenankan 

bolak-balik. Selain itu, skripsi diketik dengan jarak antar baris 

satu setengah spasi untuk huruf latin dan satu spasi untuk huruf 

arab. Adapun ketentuan marginnya adalah sebagai berikut: 

1. Batas pinggir kertas (margin) sebelah kiri (left) adalah 4 

sentimeter untuk karya tulis yang menggunakan huruf latin, 

dan 4 sentimeter pada bagian kanan (right) untuk karya tulis 

yang menggunakan huruf Arab. 

2. Batas pinggir kertas (margin) sebelah kanan (right) adalah 3 

sentimeter untuk karya tulis yang menggunakan huruf latin, 

dan 3 sentimeter pada bagian kiri (left) untuk karya tulis yang 

menggunakan huruf Arab. 

3. Batas pinggir kertas (margin) sebelah atas (top) adalah empat 

sentimeter untuk karya tulis yang menggunakan huruf latin 

dan karya tulis yang menggunakan huruf Arab. 

4. Batas pinggir kertas (margin) sebelah bawah (bottom) adalah 

tiga sentimeter untuk karya tulis yang menggunakan huruf 

latin dan karya tulis yang menggunakan huruf Arab. 

5. Pada setiap alinea (paragraf baru) ketikan dimulai menjorok 

satu sentimeter. 

D. Pemenggalan Kata dan Penulisan 

Penulisan skripsi adakalanya membutuhkan pemenggalan 

kata, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan secara 
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sembarangan tapi harus dilakukan melalui teknik yang benar, 

sebagai berikut: 

1. Pemenggalan suku kata harus mengikuti aturan baku tata 

bahasa Indonesia. 

2. Pada akhir baris, sedapatnya hindarilah pemenggalan suku 

kata, baik di awal maupun di akhir kata yang hanya terdiri 

dari satu huruf. Contohnya, mempunya-i, menghubung-i, dan 

seba-gainya. 

3. Bilangan seperti Rp. 50, pukul 12.00 tidak boleh dipenggal. 

Sementara apabila ditulis sesudah nama bilangan dan bukan 

singkatan, pemenggalan boleh dilakukan, seperti 10- 

kilometer, 15.000- rupiah, dan sebagainya. 

4. Inisial nama orang tidak boleh dipisahkan dari nama lengkap 

secara keseluruhan, seperti H. A. (tidak boleh dipisahkan 

dari) Salim. 

5. Tulisan Arab tidak dibenarkan adanya pemenggalan kata, 

termasuk kata ganti yang berhubungan dengan kata yang 

bersangkutan. 

6. Bilangan-bilangan dalam teks yang terdiri dari satu atau dua 

angka (satuan, belasan, dan puluhan) ditulis penuh dengan 

huruf, seperti: “Rata-rata penduduk Indonesia makan tiga 

kali sehari,” sedangkan bilangan yang lebih dari dua angka 

(ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya) ditulis dengan 

angka, seperti: “Jarak Jambi-Kerinci adalah kira-kira 300 

kilometer.” 

7. Persen, tanggal, jumlah uang, nomor rumah, nomor telepon, 

pecahan desimal, dan bilangan yang disertai dengan 

singkatan harus ditulis dengan angka, contohnya: 10%, 26 

Desember 2007, Rp.10.000, Jalan Jeruk nomor 5, telepon 

nomor 724573, 0,08 km. 
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8. Kalimat tidak boleh dimulai dengan angka, kata penghubung, 

atau kata awal. 

9. Judul buku, nama majalah, koran, jurnal, dan kata asing, 

ataupun kata-kata yang tidak baku (bahasa daerah), diketik 

miring (italic). Sementara nama-nama asing, seperti nama 

lembaga atau orang tidak dicetak miring, seperti Ra>bit}ah al-

‘A<lam al-Isla>mi>, Karen Armstrong, Alija Ali Izetbigovic, al-

Ghaza>li>>. 

10. Penulisan nama orang mesti ditulis sesuai dengan tulisan 

nama diri mereka dan tidak perlu dialihkan atau 

ditransliterasikan, meski diketahui bahwa nama orang itu 

diadopsi dari Bahasa Arab. Contohya: Nurcholish Madjid 

bukan Nu>rkha>lis} Maji>d, terkecuali nama orang Arab yang 

memang ditulis dalam Bahasa Arab sejak semula, maka perlu 

ditransliterasi, seperti al-Ghaza>li>>, Ibn Sina>, Wahbah Zuh}aili>, 

dan ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b. 

E. Sistem Penomoran 

1. Nomor halaman pada bagian awal karya ilmiah yang 

menggunakan huruf Latin, berupa angka Romawi kecil, yaitu 

i, ii, iii, iv, dan seterusnya, dimulai dari halaman Kata 

Pengantar dan diletakkan di tengah bagian bawah (bottom-

c,enter) halaman tersebut. Pada karya ilmiah yang meng-

gunakan bahasa Arab, angka Romawi kecil diganti dengan 

abjad Arab, seperti ث ,ت ,ب ,ا dan seterusnya. 

2. Pada bagian tengah dan bagian akhir, dimulai dari bab 

Pendahuluan dan seterusnya, nomor halamannya berupa 

angka biasa ditulis pada sudut kanan atas untuk karya ilmiah 

yang menggunakan huruf Latin, dan sudut kiri atas untuk 

karya ilmiah yang menggunakan huruf Arab, kecuali pada 

halaman pertama tiap bab, nomor halaman diletakkan di 
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tengah-bawah (bottom-center). Hal ini berlaku hingga pada 

Daftar Pustaka. Sebagai catatan, nomor halaman tidak boleh 

diberi tanda titik dan hiasan apapun. 

3. Nomor pada bab ditulis dengan angka Romawi kapital dan 

dicetak tebal, seperti BAB I, BAB II, BAB III dan seterusnya, 

diletakkan di tengah (center) di atas judul bab untuk karya 

ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Sedangkan untuk 

karya ilmiah yang menggunakan huruf Arab, bab itu ditulis 

penuh dengan huruf Arab, seperti األول الثانى ,باب   dan باب 

seterusnya.  

4. Penomoran selanjutnya, yaitu nomor sub-bab, sub-sub bab, 

dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. 

Dengan demikian, untuk karya tulis yang menggunakan 

huruf Latin sistem penomoran adalah sebagai berikut: angka 

Romawi besar untuk nomor bab (I, II, III), huruf kapital Latin 

(A, B, C) untuk sub-bab, angka biasa (1,2,3) untuk sub-Sub 

bab, dan seterusnya. Sistematika penyusunan lengkapnya 

adalah sebagai berikut:  

BAB I 

JUDUL (Huruf Besar dan Angka Romawi Bold/ Tebal) 

A. Aaa Baa (Huruf Besar dan Awal setiap Kata Huruf Besar Tebal) 

B. Ccc Ddd 

1. Aaa Baa (Angka Arab dan Awal setiap Kata Huruf Besar) 

2. Ccc Ddd 

a. Aaa bbb (Huruf kecil dan huruf besar di awal kalimat 

setelahnya kecil tebal) 

b. Ccc ddd 

1) Aaa bbb (Angka Arab satu kurung dan huruf besar di 

awal kalimat setelahnya kecil tidak tebal) 
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2) Ccc ddd 

a) Aaa bbb (Huruf kecil satu kurung dan huruf besar 

di awal kalimat setelahnya kecil tidak tebal) 

b) Ccc ddd (1)…; (2) …; (3) …, dan; (4)…. 

Apabila yang diberi nomor adalah kalimat yang tidak 

membutuhkan uraian lanjutan, nama sistem penomoran 

dapat dimasukkan ke dalam kalimat, dengan memberikan 

tanda kurung dua, mengikuti pada aturan penomoran yang 

berlaku. Misalnya (1) …; (2) …; (3) …, dan; (4) …. atau (a) 

…; (b) …; (c) …, dan; (d) …. 

5. Nomor pada catatan kaki dimulai dari angka 1 pada setiap 

bab baru. Karena itu pada setiap bab baru sumber tulisan 

ditulis dengan lengkap. 

Sebagai catatan, sistem penomoran pada point empat (4) 

hanya berlaku pada judul bab, sub-bab, dan sub-sub bab, 

sementara untuk isi redaksi maka aturannya kembali pada awal 

ketukan, di mana tiap awal alenia menjorok 1 sentimeter. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari terjadinya penjorokan bagian isi 

yang terkadang justru menyia-nyiakan margin. 

F. Kutipan dari Buku atau Artikel 

Secara umum baik secara langsung atau tidak langsung, 

pengutipan dilakukan karena alasan sebagai berikut: 

1. Mendukung klaim atau menambah kredibilitas dari tulisan 

yang sedang ditulis. 

2. Merujuk pada tulisan atau karya yang telah mengarahkan 

penulis kepada gagasan dan tulisan yang dipilih.  

3. Memberikan contoh-contoh gagasan atau pemikiran lain 

tentang fokus dan objek kajian yang sama.  
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4. Memancing atau mengarahkan perhatian pembaca kepada 

posisi penulis dalam pengertian sependapat atau tidak 

dengan gagasan yang dikutip. 

5. Menggarisbawahi kalimat-kalimat, alinea atau sejumlah 

alinea dengan mengutip tulisan aslinya. 

6. Untuk membuat jarak antara penulis dengan pendapat yang 

dikutip dalam rangka menunjukkan bahwa gagasan itu bukan 

milik penulis, tetapi milik orang lain yang dimasukkan ke 

dalam karya penulis.  

7. Untuk menunjukkan kedalaman dan keluasan tulisan yang 

sedang ditulis dalam komunitas akademis terkait. 

Ada dua cara pengutipan yang lazim dalam penulisan karya 

ilmiah yaitu pengutipan secara langsung dan tidak langsung. 

Kutipan langsung adalah pengutipan kata demi kata secara asli 

dari sumber yang dikutip. Sedangkan pengutipan tidak langsung 

adalah pengutipan yang dilakukan dengan cara merubah struktur 

kalimat dari sumber asli sehingga bahasanya menjadi seirama 

dengan bahasa teks atau tulisan yang sedang dilakukan, namun 

inti gagasan aslinya tetap utuh.  

Terdapat dua cara pengutipan langsung. Pertama, apabila 

kutipan langsung terdiri dari empat baris atau lebih, kutipan teks 

ditulis satu spasi terpisah dari teks utama dan dimasukkan ke 

dalam (indent) ½  sentimeter dari pinggir kiri teks utama dan 

tidak diberi tanda kutip (“...”). Sedangkan margin kanan tetap 

mengikuti margin teks utama di atas dan di bawahnya. Pada 

akhir kutipan diberikan nomor footnote secara otomatis dari 

menu insert, reference dan footnote. 
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Contoh Kutipan Langsung Lebih dari Empat Baris: 

Mengkritisi lembaga pesantren di Indonesia, Ainurrofiq 

Dawam dan Ahmad Ta’arifin sependapat dengan Van Der Chijs 

yang menyatakan: 

     [Y]ang dimaksud dengan kebiasaan jelek itu terutama 

berkaitan dengan metode membaca teks Arab yang hanya 

dihafal tanpa disertai dengan makna dan pengertian. Dengan 

kata lain, Van Der Chijs menganggap bahwa pendidikan 

pesantren hanya menekankan pada aspek kognitif belaka dan 

menafikan aspek-aspek substantif dalam penyelenggaraan 

pendidikan lainnya, seperti ranah afektif dan psikomotorik.12 

_______________________ 

12 Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah 
Berbasis Pesantren, (Tanpa Kota: Lista Fariska Putra, 2004), 3. 

 

Tanda [Y] menunjukkan bahwa dalam teks aslinya huruf 

“y” dicetak dalam huruf kecil, namun karena ia menjadi awal 

kalimat maka ia dibesarkan dengan memberikan tanda [ ]. Selain 

itu tanda [ ] menunjukkan awal kutipan. 

Kedua, apabila kutipan langsung tidak sampai empat baris 

(satu sampai tiga baris), maka teks kutipan langsung dimasukkan 

ke dalam teks utama dengan memberikan tanda kutip sebelum 

dan sesudah teks kutipan. Apabila posisi huruf pertama dari 

kutipan adalah huruf besar sedangkan dalam kalimat utama 

seharusnya huruf kecil, maka huruf pertama tersebut diberi tanda 

[ ] dan ikuti saja posisi huruf pada sumber aslinya, demikian juga 

sebaliknya.  

Contoh Kutipan Langsung Kurang dari Empat Baris: 

Menganalisis munculnya metode analisis (tahlili), Ahmad 

Syukri Saleh menyatakan “[U]ntuk mengantisipasi hal ini para 
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pakar al-Qur’an berupaya menyajikan penafsiran-penafsiran ayat 

al-Qur’an yang selaras perkembangan zaman....”13  

_______________________ 

13 Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir al-Qur’an Kontemporer 
dalam Pandangan Fazlur Rahman (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 49. 

 

Jika huruf pertama adalah huruf besar, sedangkan dalam 

teks seharusnya huruf kecil, maka tetap saja menggunakan huruf 

besar dengan memberi tanda kurung [ ] pada huruf tersebut.  

Kutipan langsung di atas dinamakan dengan pengutipan 

kalimat interpolasi, yaitu kutipan kalimat sebagaimana adanya 

baik dalam susunan kalimat maupun tanda baca, pengutipan 

frasa secara utuh. Selain itu terdapat pengutipan kalimat elipsis, 

yaitu kutipan yang mengambil bagian yang terpenting saja atau 

pengutipan ide. 

Kasus pengutipan kalimat elipsis mengakibatkan 

pembuangan sejumlah kata dalam teks yang dikutip. Ada dua 

cara dalam pengetikan pembuangan sejumlah kata ini. Pada 

pengutipan langsung kurang dari satu baris, maka pada bagian 

kata yang dibuang diberi titik-titik sebanyak tiga buah.  

Contoh Pembuangan Kata Kutipan Langung Kurang Satu Baris 

1:  

Bahtiar Effendy ketika menjelaskan kenyataan pluralitas 

di Indonesia menyatakan: 

     Indonesia… dibandingkan dengan masyarakat Jepang atau 

Negara-negara Timur Jauh pada umumnya, heterogenitas 

agama jauh lebih tampak pada masyarakat Nusantara. Dalam 

perkembangannya, kesan heterogenitas atau pluralitas 

keagamaan ini tak dapat dielakkan….14 

______________ 
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14 Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan 

(Yogyakarta: Galang Press, 2001), 41. 

 

Contoh Pembuangan Kata Kutipan Langung Kurang Satu Baris 

2: 

Menjelaskan tentang pendekatan prilaku, Wahjosumidjo 

menyatakan bahwa “[p]endekatan prilaku menekankan 

pentingnya prilaku yang dapat diamati ... oleh para 

pemimpin....”15  

________________________ 

15 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik 
dan Permasalahannya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 3, 23. 

 

Tetapi apabila lebih dari satu baris, maka harus dibuat titik 

sebanyak satu baris saja, kemudian dilanjutkan kalimatnya.  

Contoh Pembuangan Kata Kutipan Langung Lebih Satu Baris: 

Menjelaskan fungsi personil, Casteiter menyatakan: “[T]he 

goals of the personnel function… are to attract, develop, retain, 

and motivate personnel in order to (1) achieve the system 

purposes; (2) …. (4) reconcile individual and organizational 

objectives.16 

______________________ 
16 William B. Casteiter, The Personal Function in Educationl 

Administration (London dan New York: Masentimeterillan Publisher, 2003, 

6. 

 

Sedangkan untuk kutipan tidak langsung (parafrasa) 

dilakukan dengan cara merubah struktur kalimat tetapi inti 

gagasan atau pendapat yang dikutip tetap sama. Hal ini 

dilakukan dengan cara memasukkan inti kutipan langsung ke 

dalam paragraf di mana pendapat itu diperlukan untuk 
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menyambungkan atau mengembangkan gagasan yang 

disampaikan oleh penulis dan diakhiri dengan nomor kutipan. 

Ukuran spasi tetap saja mengikuti teks utama.  

Contoh Kutipan Tidak Langsung: 

Menjelaskan variasi dan bentuk pelaksanaan Maulid Nabi 

di berbagai negara dan di berbagai provinsi di Indonesia, Ahmad 

Haris menyatakan bahwa sesungguhnya perayaan Maulid 

tersebut ternyata berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain.14 

______________________ 
14 Lihat Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam Teori 

dan Praktek (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007),181. 

 

Peneliti dalam melakukan pengutipan perlu pula 

memperhatikan beberapa catatan penting dalam mengutip:  

➢ Pengutipan maksimal dalam satu kutipan tidak boleh lebih 

dari setengah halaman 1 spasi (200 kata). Jika terpaksa lebih 

dari setengah halaman, maka harus diberi sela dengan analisis 

atau komentar tambahan oleh penulis. 

➢ Jangan terlalu banyak menggunakan kutipan; gunakan saja 

ketika anda membuat penekanan poin atau untuk mendukung 

argumen.  

➢ Hindari kutipan panjang ketika kutipan pendek sudah bisa 

memadai. Pelajarilah cara menyingkat redaksi yang benar 

dalam mengutip. Cara ini juga efektif dalam menghindari 

jebakan pemeriksaan Turnitin.   

➢ Jangan mengutip pendapat orang lain dengan cara keluar dari 

konteks yang dimaksud oleh pengarang asli tersebut. Bacalah 

seluruh sumber terkait secara cermat sebelum mengutip 

pendapat orang lain. 
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➢ Pastikan bahwa anda betul-betul mengerti istilah teknis yang 

digunakan oleh sumber yang anda kutip. Gunakan kamus dan 

rujuklah sumber terkait untuk keperluan tersebut. 

➢ Jujurlah dalam mengutip. Cantumkan selalu tanda kutipan 

catatan kaki jika anda mengutip. 

➢ Hindari kutipan yang bertele-tele dan membosankan.  

➢ Gunakan beberapa sumber sekaligus untuk memperkuat 

argumen anda. Sedapatnya hindari menggunakan sumber 

yang sama berulang kali. 

G. Penulisan Catatan Kaki dan Daftar Pustaka 

Dalam menulis sebuah karya ilmiah seorang penulis 

diharuskan untuk menuliskan sumber rujukan secara benar dalam 

bentuk catatan kaki, catatan perut, atau catatan akhir, serta 

bibliografi/ daftar pustaka sesuai dengan standar akademis 

internasional.  

Di sebagian besar perguruan tinggi di dunia ada empat 

model referensi yang umum dikenal (di samping yang lainnya), 

yaitu Chicago Style, APA Style, MLA Style dan Turabian and 

Chicago Style Citation. Dalam menulis karya ilmiah apapun 

bentuknya di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 

mahasiswa diharapkan untuk memilih salah satu di antaranya. 

Dan demi keseragaman, model kutipan resmi yang dipakai di 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi adalah 

model catatan kaki/footnote dan dalam penerapannya 

menggunakan metode Turabian and Chicago Style Citation. 

Perlu dicatat bahwa mahasiswa harus konsisten dengan model 

itu dari awal sampai akhir karya ilmiah tersebut. Apabila dengan 

alasan tertentu yang sangat kuat mahasiswa memilih salah satu 

cara lain selain dari ketiga model tersebut, maka mahasiswa 

bersangkutan harus secara tertulis menjelaskan alasan itu kepada 
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Ketua/Sekretaris Prodi dan/atau Wakil Dekan I (Bidang 

Akademik) sebelum mengajukan agenda sidang munaqashah 

untuk dibicarakan. Apabila alasan untuk itu dapat diterima yang 

dibuktikan dengan terbitnya Surat Pengecualian Penggunaan 

Model Referensi Lain oleh Wakil Dekan I, maka ketentuan 

konsistensi akan model referensi yang telah dipilih itu tetap 

diberlakukan sepenuhnya.  

Dalam metode pengutipan model Turabian, penulisan awal 

kutipan dilakukan menjorok ke dalam sejauh satu sentimeter. 

Sebaliknya dalam penulisan daftar pustaka/bibliografi, penulisan 

awal setiap rujukan dilakukan normal, tapi pada baris 

selanjutnya dilakukan menjorok ke dalam sejauh satu sentimeter. 

Penulisan catatan kaki dan daftar pustaka dengan model ini 

dapat dilakukan menggunakan aplikasi manajemen referensi 

bernama Mendeley dengan memilih gaya sitasi (citation style) 

Turabian 8th edition (full note).   

Contoh Penggunaan Model Turabian and Chicago Style Citation 

pada Catatan Kaki dan Daftar Pustaka2 

Buku dengan Satu Orang Pengarang  

Catatan Kaki:  

1 Muhsin Ham, Pluralisme Agama: Studi Kritis atas Pemikiran 

H.A. Mukti Ali (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), 15. 

2 Mohd. Arifullah, Paradigma Keilmuan Islam: Autokritik dan 

Respons Islam terhadap Modernitas dalam Pandangan Ziauddin Sardar 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2015), 35.  

 
2 Penggunaan metode Turabian merujuk pada Tim Penyusun. Buku III: 

Pedoman Penulisan (Bahasa Indonesia, Transliterasi dan Pembuatan Notes 

dalam Karya Ilmiah (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 

2011), 1-6. 
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Daftar Pustaka:   

Arifullah, Mohd. Paradigma Keilmuan Islam: Autokritik dan Respons 

Islam terhadap Modernitas dalam Pandangan Ziauddin Sardar. 

Jakarta: Gaung Persada Press, 2015. 

Ham, Muhsin. Pluralisme Agama: Studi Kritis atas Pemikiran H.A. 

Mukti Ali. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.  

 

Buku dengan Dua Orang Pengarang 

Catatan Kaki:  

2 Bahrul Ulum dan Hermanto Harun, Mengagamakan Politik: 

Esai-esai Kearifan Berpolitik (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2008), 38.  

 3 Ruhi Saith dan Barbara Harriss-White, Gender Sensitivity of 

Well being Indicators (Geneva: United Nations Research Institute for 

Social Development, 1998), 199-200. 

 

Dalam Daftar Pustaka, yang namanya dibalik hanya 

pengarang pertama. Penentuan siapa pengarang pertama dan 

selanjutnya tidaklah mengikuti abjad, melainkan mengikuti 

urutan nama pengarang yang tercantum pada buku sumber 

dimaksud. Namun penyusunan urutan buku pada Daftar Pustaka 

harus alfabetis, sebagaimana contoh berikut:  

Saith, Ruhi dan Barbara Harriss-White. Gender Sensitivity of Well 

being Indicators. Geneva: United Nations Research Institute for 

Social Development, 1998. 
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Ulum, Bahrul dan Hermanto Harun. Mengagamakan Politik: Esai-esai 

Kearifan Berpolitik. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2008.  

 

 

Buku dengan Tiga Orang Pengarang atau lebih 

Pada buku dengan tiga pengarang atau lebih, yang ditulis 

hanya nama pengarang pertama, dan setelah nama itu 

menambahkan et al. (ditulis tanpa cetak miring dengan huruf 

kecil dan menambahkan titik setelahnya).3 

Catatan Kaki:  

3 Edgar A. Herrmann et. al., The Politics of Sexuality: 

Acceptance and Rejection in the United States (Chicago: University 

of Chicago Press, 2003), 262-263.  

 

Daftar Pustaka: 

Hermann, Edgar A. et. al. The Politics of Sexuality: Acceptance and 

Rejection in the United States. Chicago: University of Chicago 

Press, 2003.  

 

Buku yang Disusun oleh Sebuah Lembaga atau Organisasi 

Catatan Kaki: 

4 Tim Penyusun, Buku III: Pedoman Penulisan (Bahasa 

Indonesia, Transliterasi dan Pembuatan Notes dalam Karya Ilmiah 

(Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 1-6. 

 
3 Et. al. Adalah akronim dari et alia yang berarti and others (dan 

lainnya). Digunakan dalam berbagai tulisan formal untuk merujuk nama 

beberapa orang yang menulis sebuah karya yang sama.  
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5 Dewan Penterjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, 2005), 550.  

 

 

 

Daftar Pustaka: 

Tim Penyusun. Buku III: Pedoman Penulisan (Bahasa Indonesia, 

Transliterasi dan Pembuatan Notes dalam Karya Ilmiah. 

Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011. 

Dewan Penterjemah. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, 2005. 

 

Buku yang Tidak Disebutkan Pengarang/Penyusunnya 

Pada buku yang tidak disebutkan pengarang/penyusunnya 

(sekalipun sebenarnya ada), model pengutipannya adalah 

mencantumkan judul (dengan cetak miring) dan pada tahun 

terbit menambahkan tanda kurung besar/square bracket/[...]. 

Catatan Kaki: 

9 A Guide to Our Federal Lands (Washington: National 

Geographic Society, [1984]), 96. 

 

Daftar Pustaka: 

A Guide to Our Federal Lands. Washington: National Geographic 

Society, [1984].  

 

Bab atau Bagian dari sebuah Buku Kompilasi 

Catatan Kaki/Catatan Akhir:  
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5 M. Quraish Shihab, “Wawasan al-Qur’an tentang Kebebasan 

Beragama,” dalam Passing Over Melintasi Batas Agama, Diedit oleh 

Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (Jakarta: Gramedia dan 

Paramadina, 1998), 187-190.  

 

 

Daftar Pustaka: 

Shihab, M. Quraish. “Wawasan al-Qur’an tentang Kebebasan 

Beragama,” dalam Passing Over Melintasi Batas Agama, Diedit 

oleh Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus. Jakarta: Gramedia 

dan Paramadina, 1998. 

 

Terjemahan dari Buku Asing 

Pola serupa dengan di atas juga digunakan untuk 

menunjukkan bahwa referensi tersebut adalah terjemahan, bukan 

ditulis dalam bahasa aslinya. 

Catatan Kaki: 

10 ‘Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Diterjemahkan dari 

buku aslinya yang berjudul “Ushul al-Fiqh” oleh Masdar Helmy 

(Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 281-294. 

 

Daftar Pustaka: 

Khallaf, ‘Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Diterjemahkan dari buku 

aslinya yang berjudul “Ushul al-Fiqh” oleh Masdar Helmy. 

Bandung: Gema Risalah Press, 1997. 

 

Kata Pengantar atau Pendahuluan 

Catatan Kaki:  
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18 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-

Qur`an (Jakarta: Paramadina, 1994), xx-xxii.   

 

Daftar Pustaka: 

Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur̀an. 

Jakarta: Paramadina, 1994.  

Internet 

Jika mengambil dari internet, sebuah rujukan haruslah 

mencantumkan data mengenai siapakah yang menulis tentang 

itu, judul tulisannya, di mana alamat selengkapnya serta tanggal 

data tersebut diakses oleh pengutip. Persyaratan-persyaratan di 

atas ditetapkan agar mahasiswa tidak mengutip melalui sumber-

sumber yang tidak jelas dan terpercaya, sedangkan sumber itu 

digunakan untuk sebuah karya ilmiah. Selain itu alamat web 

dibiarkan bergaris bawah dan berwarna biru, untuk memudah 

link ke alamat dengan cara mengarahkan kursor ke alamat web 

lalu menekan kontrol dan klik kanan bila muncul tanda “tangan.”  

Catatan Kaki: 

11 Togap Simanjuntak, “Pengertian Alat Peraga,” diakses 

melalui alamat http://www.sarjanaku.com/2011/03/pengertian-alat-

peraga.html, tanggal 13 Juli 2012.  

  

Daftar Pustaka: 

Simanjuntak,Togap. “Pengertian Alat Peraga.” Diakses melalui alamat  

http://www.sarjanaku.com/2011/03/ pengertian-alat-

peraga.html . Tanggal 13 Juli 2012. 

 

Hasil Wawancara 

Catatan kaki: 

http://www.sarjanaku.com/2011/03/pengertian-alat-peraga.html
http://www.sarjanaku.com/2011/03/pengertian-alat-peraga.html
http://www.sarjanaku.com/2011/03/%20pengertian-alat-peraga.html
http://www.sarjanaku.com/2011/03/%20pengertian-alat-peraga.html
http://www.sarjanaku.com/2011/03/%20pengertian-alat-peraga.html
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15 Sudirman, Kepala Desa Panerokan, Wawancara dengan 

Penulis, 12 Agustus 2012, Kabupaten Batanghari, Rekaman Audio. 

 

Daftar Pustaka: 

Sudirman, Kepala Desa Panerokan Wawancara dengan Penulis. 12 

Agustus 2012. Kabupaten Batanghari. Rekaman Audio.  

Koran atau Majalah 

Dalam mengutip, sumber dari koran dianggap hanya perlu 

dicantumkan pada catatan kaki, dan biasanya tidak disebutkan 

dalam daftar pustaka. Akan tetapi sumber dari majalah masih 

dianggap relevan untuk dicantumkan baik dalam catatan 

kaki/catatan akhir maupun dalam daftar pustaka.  

Catatan Kaki: 

6 Komaruddin Hidayat, “Berinteraksi dengan al-Qur’an,” 

Republika, 28 Juli 2012, 1. 

7 Sutan Remy Sjahdeini, “Kepailitan,” Gatra, No. 23 Tahun IV, 

25 April 1998, 60.  

 

Daftar Pustaka: 

Hidayat, Komaruddin. “Berinteraksi dengan al-Qur’an.” Republika. 28 

Juli 2012. 

Sjahdeini, Sutan Remy. “Kepailitan.” Gatra. No. 23 Tahun IV, 25 

April 1998. 

 

Jurnal 

Catatan Kaki: 
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9 Bambang Husni Nugroho, “The Hadith About Woman’s 

Lacking Intellectuality and It Correlation Onto Testimony Law for 

Women,” Jurnal Innovatio, IX, No.2 (2010), 335. 

 

Daftar Pustaka: 

Nugroho, Bambang Husni. “The Hadith About Woman’s Lacking 

Intellectuality and It Correlation Onto Testimony Law for 

Women.” Jurnal Innovatio. IX, No.2 (2010), 333-335.  

Skripsi, Tesis dan Disertasi 

Catatan Kaki: 

9 Mohd. Arifullah, ”Studi Agama: Hubungan Sains dan Islam,”  

Tesis (Jambi: Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi, 2004), 25. 

 

Daftar Pustaka: 

Arifullah, Mohd. ”Studi Agama: Hubungan Sains dan Islam.”  Tesis. 

Jambi: Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi, 2004. 

 

Rujukan Selanjutnya (dalam format ringkas/pendek) 

Bentuk pendek rujukan mencakup nama akhir dari 

pengarang judul utama dari rujukan; judul dari rujukan bisa 

dipendekkan jika lebih dari empat kata.  

Rujukan Pertama:  

1 Gabriel Patel, Peace dan Power: The New India (Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 2004), 24–25.  

2 Karen M. Poague, “Old Testament Adultery: The Kings of 

Israel,” Inquiry, 5 no. 2 (2002): 125-29.  
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Rujukan Selanjutnya: 

4 Patel, Peace dan Power, 43.  

5 Poague, “Old Testament Adultery,” 138.  

 

Ibid4 

Ibid (ditulis dengan menambahkan titik sesudahnya) masih 

bisa digunakan untuk merujuk kepada sumber yang baru saja 

anda sebutkan persis sebelumnya jika seluruh informasi rujukan 

persis sama kecuali pada nomor halamannya. Tapi anda hanya 

bisa menggunakan Ibid saja, tidak yang lainnya seperti Op.cit 

dan Loc.cit.  

4 Patel, Peace dan Power, 241.  

5 Ibid., 258–59.  

6 Ibid.  

7 Poague, “Old Testament Adultery,”138.  

8 Ibid., 35–36. 

 

Perlu dijelaskan bahwa penulisan catatakan kaki tiap bab 

dari penelitian atau skripsi harus dimulai dari nomor satu dengan 

menjaga konsistensi penulisan sebagaimana telah dijelaskan di 

atas. 

H. Penulisan Ayat al-Qur’an, Hadis, dan Terjemah 

Penulisan ayat al-Qur’an ataupun hadith dalam karya 

ilmiah pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan 

 
4 Ibid. Adalah akronim dari ibidem. Digunakan untuk merujuk pada 

kutipan pada tempat yang sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya. 
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Thaha Saifuddin Jambi, menggunakan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Huruf Arab (ayat al-Qur’an dan hadis) diketik dengan 

menggunakan Traditional Arabic berukuran 14 dan diketik 

satu spasi. 

2. Akhir alenia dari ayat al-Qur’an/hadis beserta kalimat 

berikutnya diketik menjorok setengah sentimeter. 

3. Terjemah ayat atau hadis diketik dengan menggunakan tanda 

kutip di awal dan akhir kalimat, tanpa menggunakan awalan 

terjemahnya dan yang senada. 

4. Awal alenia dari terjemah ayat al-Qur’an/hadis beserta 

kalimat berikutnya diketik menjorok setengah sentimeter. 

5. Hadis yang dikutip mesti merujuk pada sumber asli dan 

memasukkan sanad hadis secara singkat. 

6. Dilarang keras mengutip ayat al-Qur’an dan hadis secara 

berlebihan atau lebih dari setengah halaman. Jika terpaksa 

dijadikan rujukan dapat disiasati dengan menjadikannya 

sebagai lampiran. 

7. Ayat al-Qur’an dan hadis yang dikutip mesti diakhiri dengan 

catatan kaki. 

Contoh Penulisan Ayat al-Qur’an/Hadis dan Terjemahnya: 

…, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah, ayat 3: 

ُهْم يُ ْنِفُقْوَن     الَِّذْيَن يُ ْؤِمنُ ْوَن ِِبْلَغْيِب َويُِقْيُمْوَن الصَّٰلوَة َوِمَّا َرَزقْ ن ٰ

“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang 

kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah: 2).2 

________________ 
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2 Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI., 1985), 23. 

 

 

 

I. Kelogisan Waktu Penelitian dan Penulisan Skripsi  

Menghindari kekhawatiran terjadinya plagiat atau 

perbuatan memalsukan karya orang lain atau terjadinya 

penelitian secara tidak sah (tanpa izin), maka Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama memberlakukan batas waktu 

kelogisan pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi. 

Penyelesaian penulisan skripsi (ketika bimbingan bersama atau 

sidang tahap pertama dilaksanakan) dianggap logis apabila 

dilakukan minimal 3 (tiga) bulan untuk penelitian lapangan, 

terhitung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dari Kantor 

Kesbanglinmas/Kesbangpol. Sedangkan bagi penelitian 

kepustakaan minimal 2 (dua) bulan, terhitung sejak pengesahan 

proposal penelitian yang telah diujikan pada sidang sidang 

proposal (dibuktikan dengan surat keterangan dari Wakil Dekan 

I). Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama tidak melayani 

pendaftaran sidang Skripsi yang dilakukan kurang dari batasan 

waktu tersebut. 
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Bagian Ketujuh 

 

PROSES BIMBINGAN  

 
 

 

A. Ketentuan Bimbingan 

ubungan mahasiswa dengan pembimbing sangat 

penting. Untuk memaksimalkan kemungkinan 

terjadinya hubungan baik antara mahasiswa dengan 

pembimbingnya, ada beberapa poin penting yang perlu dipahami 

sebelum terjadinya proses bimbingan. 

Pertama sesungguhnya adalah tanggung jawab mahasiswa 

untuk menulis skripsinya dengan sebaik-baiknya, dan setiap 

dosen pembimbing juga menginginkan skripsi bimbingannya 

adalah hasil kerja terbaik dari mahasiswanya. Ini berarti 

mahasiswa perlu memberikan perhatian sepenuhnya terhadap 

apa saja yang disarankan pembimbing. Karena itu menjadi 

sangat penting bagi mahasiswa untuk menyadari dialah yang 

menulis skripsinya, bukan pembimbing dan bahwa pembimbing 

sama sekali tidak bisa disalahkan jika skripsinya memperoleh 

nilai lebih rendah dari yang diyakini atau gagal sama sekali, yaitu 

apabila dosen pembimbing sudah menyampaikan saran untuk 

kesempurnaan skripsi yang dibimbingnya. 

Kedua, hasil dari hubungan baik antara mahasiswa dan 

pembimbing sangat tergantung pada mahasiswa sendiri. 

Pembimbing diberi tugas untuk membantu mahasiswa. Mereka 

hanya bisa melakukannya apabila mahasiswa bisa membuat 

jadwal pertemuan yang baik. Mahasiswa memberitahukun 

persoalan akademisnya dan hambatan lainnya kepada 

pembimbing sehingga dia bisa membantu mahasiswanya untuk 

H 
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menyelesaikan studi dengan baik. Tanpa penjelasan, mahasiswa 

tidak bisa berasumsi bahwa pembimbing sudah mengetahui 

masalah yang dihadapi mahasiswanya.1 

B. Tugas Pembimbing  

Di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  UIN 

STS Jambi terdapat dua pembimbing dalam penulisan skripsi. 

Meskipun dalam praktiknya beban tanggung jawab pembimbing 

I dan II dapat saja bekerjasama dalam pengertian saling 

berkontribusi positif satu sama lain. Dalam hal ini ada beberapa 

hal yang dapat diperhatikan berkaitan dengan tugas utama 

pembimbing: 

1. Pembimbing I dan II wajib menghadiri sidang proposal 

mahasiswa yang akan dibimbing. 

2. Tugas Utama Pembimbing I berkaitan dengan isi (content) 

sesuai keahlian pada bidang yang sedang menjadi fokus 

penelitian.  

3. Tugas Utama Pembimbing II berkaitan dengan metode 

penelitian dan teknik penulisan.  

4. Pembagian tugas utama ini dapat bersifat opsional bagi 

kedua pembimbing, jika dilakukan atas kesepakatan 

keduanya.  

5. Pada proses bimbingan kedua pembimbing mempunyai 

tanggung jawab yang sama terhadap penyelesaian skripsi 

mahasiswa bimbingan.  

6. Kuantitas tatap muka. Idealnya dianjurkan melakukan 

minimal empat kali terjadi bimbingan tatap muka di mana 

 
1 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Jambi: Program 

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011). 
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kedua pembimbing serta mahasiswa yang dibimbing hadir 

dalam satu proses bimbingan, yaitu pada awal proses 

bimbingan dan sebelum skripsi didaftarkan untuk diujikan. 

Sementara jumlah tatap muka selanjutnya ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan/atau kesepakatan pembimbing 

dan mahasiswa. 

Dengan demikian, tugas pembimbing adalah untuk 

memastikan bahwa mahasiwa yang dibimbing mengerti apa yang 

dilakukannya serta mengikuti segala ketentuan standar ilmiah 

yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS 

Jambi.  

C. Catatan Bimbingan 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama menyediakan 

lembar Catatan Bimbingan Skripsi (CBS)/Kartu Bimbingan/ 

Konsultasi bagi setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan 

penelitian dan penulisan skripsi. Catatan ini sangat penting 

fungsinya sebagai pengendali apa yang sudah didiskusikan, 

dilakukan dan diperbaiki oleh mahasiswa bersangkutan. Catatan 

bimbingan harus dibawa oleh mahasiswa pada setiap bertemu 

dengan pembimbingnya sehingga tidak ada yang luput dari 

perhatian mahasiswa dan kedua pembimbingnya.2 

D. Proses Bimbingan 

Sebagaimana penjelasan pada bagian pertama bahwa 

dalam penulisan skripsi terdapat dua pembimbing atau tiga 

pembimbing dalam kasus skripsi yang ditulis dalam bahasa asing 

yang mungkin saja membutuhkan tenaga ahli editor yang juga 

berfungsi sebagai pembimbing III. Dalam proses bimbingan 

 
2 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiyah. 
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skripsi ini terdapat beberapa hal yang penting untuk 

diperhatikan: 

1. Alur Bimbingan  

Jumlah tatap muka bimbingan memang sepenuhnya 

diserahkan pada kebutuhan dan/atau kesepakatan antara dosen 

pembimbing dan mahasiswa, namun proses bimbingan minimal 

harus memenuhi kepastian bahwa mahasiwa mengikuti standar 

ilmiah yang berlaku, yaitu: 

a. Mahasiswa membaca karya ilmiah terdahulu yang relevan 

dengan topik yang dipilih. 

b. Mahasiswa berkonsultasi tentang kemungkinan membahas 

topik tersebut dengan Ketua Program Studi yang kemudian 

melihat ketersediaan topik tersebut dalam pangkalan data 

judul skripsi yang ada di masing-masing Ketua Program 

Studi. 

c. Mahasiswa menulis proposal memperoleh persetujuan Ketua 

Program Studi setelah diperbaiki seperlunya. 

d. Mahasiswa mengajukan permohonan penunjukan dosen 

pembimbing ke fakultas dan diberi pembimbing skripsi oleh 

Ketua Program Studi. 

e. Mahasiswa mengikuti seminar proposal dengan didampingi 

oleh kedua dosen pembimbing. 

f. Mahasiswa memperbaiki proposal sesuai dengan saran 

perbaikan dewan penguji seminar proposal. 

g. Mahasiswa mengajukan permohonan izin penelitian. 

h. Mahasiswa mengoleksi data sambil menulis. 

i. Data dianalisis dan ditulis. 

j. Penyerahan draft 1 per bab atau secara keseluruhan. 
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k. Pembimbing mengoreksi draft 1. 

l. Mahasiswa memperbaiki draft 1 untuk dikonsultasikan 

kembali kepada pembimbing melalui draf 2. 

m. Pembimbing mengoreksi draft 2. 

n. Mahasiswa memperbaiki draft 2 untuk dikonsultasikan 

kembali kepada pembimbing melalui draf 3. 

o. Apabila dirasa cukup mahasiswa dapat mendaftar sidang. 

p. Khusus mahasiswa yang menulis skripsi dalam bahasa asing, 

dalam proses bimbingan skripsi dapat terlebih dahulu 

diajukan ke editor yang telah ditunjuk, sebelum diajukan ke 

pembimbing. 

q. Mahasiswa mengikuti sidang munaqashah. 

2. Tahap Bimbingan Proposal dan Penulisan 

Pada tahap awal (baik sebelum maupun setalah sidang 

proposal dilaksanakan) pembimbing (I ataupun II) harus 

melakukan seminar proposal untuk menetapkan kelayakan 

sebuah proposal penelitian. Tujuannya adalah untuk menetapkan 

kelayakan sebuah judul penelitian, apakah dapat ditindaklanjuti, 

memerlukan perbaikan, atau tidak layak ditindaklanjuti. Pada 

proses ini pembimbing dan mahasiswa harus dapat memastikan 

bahwa masalah dan pertanyaan penelitian telah tepat dan sesuai 

dengan konteks judul penelitian. Dalam bidang kajian tertentu, 

hipotesis digunakan untuk fungsi yang sama dengan pokok 

masalah. Penelusuran ada atau tidaknya masalah dalam konteks 

penelitian lapangan, harus didahului oleh studi pendahuluan atau 

grand tour. Hal ini benar-benar harus dilakukan dengan teliti 

karena masalah penelitian yang dipilih akan menjadi acuan 

pokok dalam kegiatan penelitian selanjutnya. Selain itu masalah 
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penelitian merupakan titik tolak dari dimulainya sebuah 

penelitian. 

Setelah seminar proposal dilakukan maka peneliti dapat 

melakukan berbagai perbaikan sesuai dengan masukan dewan 

penguji hingga proposal dinilai menjadi layak dan dapat 

dijadikan kerangka penelitian yang baik. Selanjutnya peneliti 

dapat mengajukan pengesahan judul yang diproses melalui Sub-

Bagian Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pihak Sub-Bagian Akademik 

selanjutnya akan menerbitkan surat pengesahan judul. Sejak itu 

maka topik dan judul penelitian menjadi sah untuk 

ditindaklanjuti di bawah bimbingan pembimbing yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Tahap selanjutnya adalah murni proses penelitian di bawah 

bimbingan dan arahan para pembimbing, di mana intensitas dan 

bentuk bimbingan diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan 

antara pembimbing dan mahasiswa peneliti. Patut diingat bahwa 

jumlah bimbingan minimal harus terpenuhi untuk memastikan 

bahwa mahasiswa konsisten mengikuti standar ilmiah dan aturan 

selingkung yang berlaku di FUSA UIN STS Jambi. Untuk itu 

harus dilampirkan lembaran Catatan Bimbingan Skripisi (CBS). 

(Contoh lembaran CBS dapat dilihat pada lampiran. Lembaran 

ini disediakan secara cuma-cuma oleh pihak Pihak Sub-Bagian 

Akademik bagi tiap mahasiswa bimbingan skripsi). 

3. Tahap Akhir Bimbingan Sebelum Sidang 

Pada dasarnya setelah sebuah skripsi didaftarkan pada Sub-

Bagian Akademik untuk diujikan, maka hanya mahasiswa yang 

bersangkutanlah yang bertanggung jawab terhadap kualitas 

skripsi tersebut. Oleh karena itu, pihak Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama sudah menyediakan lembaran checklist sebagai 
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panduan bagi pembimbing dan mahasiswa dalam proses 

penelitian, penulisan dan bimbingan. Sangat dianjurkan 

pembimbing dan mahasiswa memastikan poin demi poin dari 

checklist ini telah terpenuhi sebelum membubuhkan tanda 

tangan pada Nota Dinas yang tersedia. Salah satu pernyataan 

dalam Nota Dinas berbunyi ”setelah membaca dan mengadakan 

perbaikan dan terpenuhinya setiap item pertanyaan pada 

lembaran checklist tersedia, skripsi dengan judul ...(isi dengan 

judul skripsi) atas nama .... (isi dengan nama mahasiswa 

bersangkutan) sudah dapat didaftarkan untuk diujikan.” 

Dosen pembimbing dapat menunda penandatanganan 

apabila terbukti masih ada item pertanyaan checklist yang masih 

dijawab dengan ”BELUM,” khususnya pertanyaan yang bisa 

menyebabkan mahasiswa bersangkutan gagal dalam 

mempertahankan skripsinya dalam sidang munaqashah. Alasan 

dekatnya tenggat wisuda tidak dapat dijadikan alasan untuk 

meminta pembimbing memberikan persetujuan dalam hal skripsi 

tersebut belum memenuhi persyaratan yang termuat dalam 

checklist. Oleh karena itu, setiap pembimbing amat diharapkan 

memperhatikan dan secara berkala mengingatkan mahasiswa 

bersangkutan sehingga tidak didesak oleh waktu yang bukan 

merupakan alasan akademis.3 

4. Tugas Akhir Pembimbing Setelah Sidang 

Ada dua kemungkinan yang terjadi bagi pembimbing 

setelah mahasiswa yang dibimbingnya mengikuti sidang. 

Pertama apabila skripsi mahasiswa tersebut telah lulus tanpa 

perbaikan, maka dosen pembimbing tinggal hanya 

menandatangani lembaran pengesahan untuk selanjutnya 

 
3 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiyah. 
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mahasiswa bersangkutan telah dapat menjilid skripsinya dalam 

format yang telah ditetapkan dalam buku panduan ini. 

Akan tetapi apabila skripsi tersebut masih membutuhkan 

perbaikan, maka pembimbing masih berkewajiban untuk 

membimbing mahasiswa tersebut menyelesaikan skripsinya 

sehingga memenuhi syarat yang diminta oleh para penguji 

skripsi. Di sini terlihat arti penting dari bimbingan pertama dan 

penandatangan nota dinas. Mahasiswa harus membawa skripsi 

hasil perbaikan yang telah disesuaikan dengan catatan notulasi 

sidang yang dapat diminta dengan sekretaris sidang. Catatan 

notulasi sidang ini harus dibawa oleh mahasiswa ketika meminta 

tanda tangan anggota tim penguji. 

Setelah selesai bimbingan di tahap ini dan skripsi telah 

diperbaiki sesuai catatan notulasi sidang, mahasiswa dapat 

meminta tanda tangan pengesahan dengan tim penguji untuk 

kemudian menjilid skripsinya dalam format yang telah 

ditetapkan dalam buku panduan ini. 

5. Mengatasi Bimbingan Bermasalah 

Apabila karena sesuatu dan lain hal sehingga proses 

bimbingan tidak terjadi seperti yang seharusnya, maka dosen 

atau mahasiswa bersangkutan harus melaporkan sesegera 

mungkin kepada Ketua Program Studi untuk dicarikan jalan 

keluar terbaik dan tercepat. 

Keterlambatan laporan yang acapkali dapat 

mengakibatkan keterlambatan penyelesaian studi sepenuhnya 

tergantung pada mahasiswa dan atau dosen bersangkutan. Pihak 

Program Studi akan berkonsultasi dengan Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama sebelum solusi dapat diambil. 

Penggantian pembimbing dapat dilakukan apabila pimpinan 

fakultas melihat bahwa itulah solusi yang benar-benar 
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diperlukan. Oleh karena itu mahasiswa bersangkutan harus 

menjelaskan kondisinya secara detil ketika menyampaikan 

permasalahan bimbingan yang dihadapinya.4 

Untuk keperluan evaluasi, pihak fakultas telah menyiapkan 

formulir exit survey bagi para calon wisudawan yang telah 

menyelesaikan sidang skripsi untuk menilai kinerja pembimbing 

dalam proses bimbingan yang telah dilakukan. Formulir tersebut 

dapat diakses di website FUSA. Karena itu diharapkan para 

calon wisudawan dapat mengisi formulir tersebut dengan jujur 

dan benar sehingga kualitas bimbingan dapat semakin meningkat 

dari waktu ke waktu. 

E. Skripsi Mahasiswa yang Bukan Penutur Asli Bahasa 

Indonesia 

Apabila dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan 

skripsi, terdapat mahasiswa asing yang bukan penutur asli 

Bahasa Indonesia dan tidak menulis skripsi dalam Bahasa Arab 

atau Inggris, melainkan dalam bahasa asalnya, Bahasa Melayu 

misalnya, maka pihak Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

sudah menyediakan penterjemah resmi untuk menerjemahkan 

bahasa asal yang dipergunakannya dalam skripsinya tersebut ke 

Bahasa Arab, Inggris, ataupun Indonesia. Mahasiswa 

bersangkutan dapat mengajukan permohonan bantuan 

penerjemah. Selanjutnya pihak Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama akan menunjuk penerjemah yang ada. Segala akibat 

finansial dari kebutuhan ini sepenuhnya ditanggung oleh 

mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 
4 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiyah. 
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F. Batas Waktu Penyelesaian Studi 

Penyelesaian studi ditandai dengan lulusnya seorang 

mahasiswa dalam sidang skripsi. Karena itu batas akhir studi 

ditentukan oleh tanggal dinyatakannya seorang mahasiswa lulus 

sebagai sarjana dalam sidang skripsi. Untuk lingkungan Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi batas waktu maksimal penyelesaian studi mahasiswa 

adalah 14 semester. Apabila oleh karena sesuatu dan lain hal 

terdapat hambatan dalam penyelesaian studi, maka mahasiswa 

bersangkutan dapat mengisi formulir permohonan perpanjangan 

masa kuliah atau permohonan perpanjangan masa bimbingan 

skripsi. 
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Bagian Kedelapan 

 

PROSES SIDANG, STANDAR KELULUSAN  

DAN PENYELESAIAN STUDI  

 
 

 

A. Ketentuan Pendaftaran Sidang Munaqashah 

enjaga kualitas dan kesuksesan alumni, maka setelah 

mahasiswa menyelesaikan penelitiannya, ada 

beberapa tahapan yang harus ditempuh sebelum 

sidang skripsi dilaksanakan. 

Pertama, mahasiswa dapat mendaftarkan skripsinya pada 

Sub Bagian Akademik. Pada saat ini, Sub Bagian Akademik akan 

membuka lembaran checklist dihadapan mahasiswa 

bersangkutan untuk mengecek apakah setiap poin yang ada 

dalam checklist tersebut dijawab dengan “sudah.” Jika masih ada 

pertanyaan yang jawabannya belum, maka staf akademik akan 

mengembalikan skripsi tersebut kepada mahasiswa untuk 

diperbaiki sesuai dengan catatan dalam checklist. Jika 

mahasiswa bersangkutan menyatakan bahwa setiap poin sudah 

dipenuhi, dan dibuktikan dengan tanda tangan basah dari yang 

bersangkutan, maka skripsi sudah dapat diagendakan untuk 

munaqashah.  

Kedua, setelah skripsi diagendakan, proses sidang 

munaqashah dapat dilaksanakan. Dalam sidang, jika masih 

ditemukan hal-hal perlu diperbaiki, maka mahasiswa 

bersangkutan masih diharuskan untuk memperbaiki skripsinya 

sesuai notulasi sidang yang dapat diminta pada sekretaris sidang. 

Artinya, proses sidang diupayakan semaksimal mungkin dapat 

meningkatkan mutu laporan penelitian mahasiswa.  

M 
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Adapun yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam proses 

pengagendaan Sidang Munaqashah, adalah: 

a. Surat keterangan bebas administrasi dan surat keterangan 

lunas SPP dari bendahara. 

b. Skripsi beserta nota dinas yang sudah ditandatangani oleh 

kedua pembimbing sebanyak enam rangkap (dimasukkan ke 

dalam map plastik tulang berwarna biru) 

c. Fotokopi sah jjazah SLTA (dilegalisasi oleh pejabat yang 

berwenang) 

d. Fotokopi KTP yang masih berlaku 

e. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku 

f. Kartu mahasiswa (asli) 

g. Surat pernyataan orisinalitas skripsi ditandatangani di atas 

materai Rp. 10.000,- 

h. KRS dan KHS dari semester pertama hingga semester 

terakhir (asli) 

i. Transkrip nilai sementara yang ditandatangani oleh Wadek 

Bidang Akademik dan Kelembagaan  

j. Nilai SKK yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi 

(asli) 

k. Surat keterangan lulus sidang komprehensif (asli) 

l. Piagam lulus sidang TOEFL 

m. Piagam lulus sidang TOAFL 

n. Piagam lulus sidang Tah}fi>z} Juz ‘Amma 

o. Piagam lulus sidang Teknologi Informatika (IT)  

p. Piagam/surat keterangan lulus PPL 

q. Piagam Kukerta 

r. Surat penunjukan dosen pembimbing (asli) 

s. Undangan seminar dan daftar hadir peserta (keduanya asli) 

t. Surat pengesahan judul (asli) 

u. Surat izin riset dari Kantor Kesbanglinmas/Kesbangpol 

setempat (asli) 
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v. Surat keterangan selesai riset dari pimpinan wilayah 

setempat (asli) 

w. Kartu bimbingan skripsi dan bimbingan akademik (minimal 

delapan kali pertemuan) 

x. Bukti kehadiran dalam seminar proposal (minimal 10 kali 

pertemuan) 

y. Bukti kehadiran dalam sidang munaqashah sebelumnya 

(minimal tiga kali) 

z. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar (laki-laki: 

memakai jas dan dasi. Perempuan: memakai kebaya dan 

berjilbab)  

aa.  Kartu anggota perpustakaan FUSA 

bb. Surat keterangan bebas administrasi dari Perpustakaan 

Wilayah Provinsi Jambi  

cc. Binder klip (dua buah ukuran besar dan satu buah ukuran 

sedang) 

dd. Hasil pemeriksaan Turnitin oleh admin Program Studi tidak 

melebihi angka 24% 

 Sub Bagian Akademik akan memberitahukan perkiraan 

kapan sidang akan dilaksanakan, yang biasanya maksimal 7 hari 

dari hari pengagendaan skripsi. 

B. Sidang Munaqashah 

1. Proses Sidang 

Sidang diawali dengan pembukaan sidang oleh Pimpinan 

Sidang yang dilanjutkan dengan pemberian waktu kepada 

mahasiswa yang sedang sidang untuk menyampaikan sinopsis 

skripsinya selama 10-15 menit. Presentasi sedapat mungkin 

diupayakan dengan menggunakan salindia Power Point melalui 

infokus dengan laptop yang dibawa oleh mahasiswa sendiri. Jika 

mahasiswa bersangkutan memerlukan laptop dari Fakultas 
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Ushuluddin dan Studi Agama, maka hal ini harus disampaikan 

satu hari sebelum pelaksanaan sidang. Untuk itu mahasiswa 

bersangkutan harus sudah menyiapkan file sinopsis  yang akan 

dipresentasikan dalam flash drive. 

Adapun unsur yang harus disampaikan dalam sinopsis, 

meliputi: Latar belakang masalah (problem statement), pokok 

masalah dan pertanyaan penelitian, setting penelitian (pada 

penelitian lapangan), metode penelitian, temuan dan hasil 

penelitian, serta kesimpulan dan rekomendasi (jika tersedia). 

Setelah presentasi ini, Pimpinan Sidang akan membuka 

dengan pertanyaan berkaitan dengan pokok masalah penelitian 

serta kesimpulan yang diperoleh. Setelah itu Pimpinan Sidang 

akan mengalokasikan waktu untuk kedua penguji, kemudian 

kepada kedua pembimbing dengan alokasi waktu yang relatif 

rata-rata sama.1 

Dalam sebuah sidang munaqashah terdapat tim penguji 

yang terdiri dari Ketua Sidang, Penguji I, Penguji II, Penguji 

Pembimbing I dan Penguji Pembimbing II serta Sekretaris 

Sidang (notulis). Pembimbing dalam hal ini di samping berperan 

sebagai pendamping dan pembimbing juga dapat berfungsi 

sebagai penguji jika yang bersangkutan merasa perlu untuk itu. 

2. Standar Kelulusan  

Ada beberapa standar kelulusan yang ditetapkan pada Fak. 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, yaitu: 

a. Lulus tanpa perbaikan. 

b. Lulus dengan perbaikan minor. 

 
1 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Jambi: Program 

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011). 
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c. Lulus dengan perbaikan mayor (tidak akan mendapat nilai 

maksimal Cum Laude atau dimasukkan dalam daftar calon 

penerima skripsi terbaik). 

d. Kelulusan ditunda dengan perbaikan mayor. 

e. Kelulusan ditunda dengan keharusan meneliti kembali. 

f. Gagal dengan keharusan meneliti kembali. 

g. Tidak lulus dan dianggap tidak layak menyandang gelar 

sarjana dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS 

Jambi dalam bidang yang sedang diujikan. Di antara 

pertimbangan tidak lulus ini adalah apabila mahasiswa 

bersangkutan terbukti melakukan plagiat dan sudah diminta 

untuk mengulangi penelitiannya tetapi masih melakukan 

plagiat. 

Skripsi yang lulus tanpa perbaikan atau lulus dengan 

perbaikan minor dan berhak dimasukkan kedalam daftar skripsi 

yang dipertimbangkan memperoleh penghargaan dekan (Dean’s 

Honor List Paper/ DHLP) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

UIN STS Jambi. 

Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus akan diberi 

kesempatan satu kali lagi untuk mengikuti sidang ulangan 

setelah segala penyebab kegagalannya diperbaiki. Apabila 

mahasiswa bersangkutan tetap tidak dapat menunjukkan 

kemampuan minimal untuk diluluskan, maka kepada yang 

bersangkutan akan diberikan sertifikat atau surat keterangan 

saja. 

Di samping ketentuan di atas, dalam berita acara sidang 

(sebagai mana terlampir) juga dibunyikan bahwa apakah yang 

bersangkutan berhak dan dinyatakan layak untuk melanjutkan ke 
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jenjang S2. Untuk itu ada beberapa kriteria yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

a. Sarjana yang baru dinyatakan lulus dianggap mempunyai 

kemampuan untuk meneliti dan melanjutkan penelitian baik 

pengembangan di bidang yang baru diujikan atau bidang lain 

yang masih satu rumpun dengan bidang tersebut; 

b. Sarjana yang baru lulus dianggap mempunyai komitmen 

akademis tinggi meskipun masih ada hal-hal yang harus 

diperbaiki atau ditingkatkan, yang secara langsung akan 

dibacakan oleh Pimpinan Sidang; (lihat copy berita acara 

terlampir di bagian akhir Buku Panduan ini); 

c. Sarjana yang baru lulus dianggap tidak mempunyai 

kemampuan atau komitmen akademis yang memadai dan 

diperlukan untuk menjadi mahasiswa atau calon penyandang 

gelar Magister. Jika dipaksakan akan sangat besar 

kemungkinan yang bersangkutan gagal atau masalah lain 

yang bisa merugikan diri dan keluarganya, padahal untuk 

mengikuti program Magister seseorang akan harus 

mengeluarkan dana yang besar.  

Penilaian diberikan oleh ketua sidang dan dua orang 

penguji. Pembimbing juga memiliki hak untuk memberikan 

penilaian. Adapun standar acuan nilai kelulusan bagi calon 

sarjanawan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS 

Jambi adalah sebagai berikut:2 

NILAI 

ANGKA 

NILAI 

HURUF 

NILAI 

BOBOT 
INDIKATOR 

94 – 100 A+ 4.00 

1. Apabila tidak ditemukan satupun 

kesalahan fatal pada item checklist 
skripsi, 

2. Tidak ditemukan kesalahan teknis 

penulisan ringan yang merata (rata-

 
2 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiyah. 
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rata setiap halaman), seperti titik, 

koma, huruf besar & kecil atau 

sejenisnya. 

3. Mahasiswa bersangkutan menguasai 

skripsinya secara sempurna. 

87 – 93 A 3.75 

1. Apabila masih ditemukan kesalahan 

fatal tapi tidak merata, 

2. Masih ditemukan kesalahan teknis 

ringan tetapi tidak merata, 

3. Mahasiswa bersangkutan sebagian 

besar menguasai skripsinya. 

80 – 86 A- 3.50 

1. Apabila masih ditemukan kesalahan 

fatal yang agak merata, 

2. Apabila ditemukan kesalahan teknis 

agak merata, 

3. Mahasiswa bersangkutan tidak begitu 

menguasai skripsinya 

77 – 79 B+ 3.25 

1. Apabila ditemukan kesalahan fatal 

yang merata, 

2. Ditemukan kesalahan teknis merata, 

3. Mahasiswa bersangkutan kurang 

menguasai skripsinya 

73 – 76 B 3.00 

1. Apabila sebagian besar skripsi 

mengandung kesalahan fatal, 

2. Apabila sebagian besar skripsi 

mengandung kesalahan teknis, 

3. Mahasiswa bersangkutan tidak 

menguasai skripsinya 

0-72 
Tidak 

Lulus - C 
0 

1. Apabila diketahui seluruh atau 

sebagian besar isi skripsi adalah 

plagiat dari karya orang lain, 

2. Apabila banyak ditemukan plagiat 

tetapi tidak diakui oleh mahasiswa 

yang diuji. 

3. Apabila persyaratan minimal sebuah 

laporan penelitian tidak terpenuhi, 

secara bersamaan tidak adanya 

pertanyaan penelitian, latar belakang 

dan pokok masalah, serta kesimpulan. 
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C. Berita Acara Sidang Munaqashah 

Proses pelaksanaan sidang dan ketentuan keputusan sidang 

munaqashah dapat dilihat pada contoh berita acara. (Terlampir) 

D. Tindah Lanjut dan Pengesahan Hasil Perbaikan Sidang 

Sebagai mana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada 

beberapa kategori kelulusan. Untuk kategori lulus tanpa 

perbaikan dan tidak lulus sudah dijelaskan di atas. Sedangkan 

untuk lulus bersyarat, mahasiswa bersangkutan harus 

memperbaiki skripsinya sesuaicatatan dari para anggota tim 

penguji. Ada tujuh langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa 

bersangkutan: 

Pertama, mahasiswa bersangkutan menghubungi 

Sekretaris Sidang untuk meminta salinan notulasi sidang baik 

dari sekretaris sidang, maupun dari para anggota tim tenguji.  

Kedua, mahasiswa bersangkutan menghubungi 

pembimbing  dengan membawa catatan yang dibuat pembimbing 

bersangkutan untuk mendiskusikan teknis dan langkah yang 

harus diambil oleh mahasiswa bersangkutan dalam memperbaiki 

skripsinya sesuai catatan yang ada. 

Ketiga, mahasiswa bersangkutan menghubungi dan 

berkonsultasi dengan anggota tim penguji dengan membawa 

catatan yang dibuat penguji bersangkutan untuk mencocokkan 

saran dari pembimbing dan keinginan para tim penguji tentang 

langkah perbaikan. 

Keempat, mahasiswa bersangkutan memperbaiki skripsi 

sesuai hasil diskusi dengan penguji dan pembimbing. 

Kelima, setelah semua poin yang ada dalam notulasi sidang 

diperbaiki, mahasiswa bersangkutan kembali menemui 
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pembimbing dan penguji untuk menunjukkan perbaikan yang 

sudah dilakukan sesuai dengan catatan yang ada.  

Keenam, apabila penguji dan pembimbing masih melihat 

ada yang belum diperbaiki sesuai catatan yang ada, maka 

mahasiswa bersangkutan menindaklanjuti dengan memperbaiki 

sebagaimana mestinya. 

Ketujuh, apabila pembimbing dan penguji sudah 

menyetujui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan, maka 

mahasiswa bersangkutan baru diizinkan meminta tanda tangan 

yang dimulai dari penguji, kemudian pembimbing, dan 

selanjutnya pimpinan sidang. Pimpinan sidang dan pembimbing 

baru boleh menandatangani nota pengesahan perbaikan apabila 

kedua penguji sudah membubuhkan tanda tangan persetujuannya 

pada lembar pengesahan.3  

E. Batas Waktu Perbaikan Skripsi 

Setelah nilai ditetapkan, mahasiswa diberikan waktu 

selama tiga bulan (atau sesuai kesepakatan saat sidang 

munaqashah) untuk melakukan perbaikan dengan mengikuti 

arahan tersebut di atas. Perbaikan tersebut selesai dengan bukti 

lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh seluruh tim 

penguji.  

Hal yang perlu diingat adalah apabila skripsi tersebut tidak 

selesai diperbaiki dalam waktu tiga bulan setelah diuji, maka 

mahasiswa yang bersangkutan harus mengerjakan skripsi baru 

dengan judul dan topik berbeda serta mengulang seluruh proses 

skripsi mulai dari awal.  

 

 
3 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiyah. 
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F. Penyerahan Skripsi setelah Perbaikan 

Setelah mahasiswa menyelesaikan perbaikan skripsi 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Adakan perbaikan sebagaimana notula sekretaris sidang dan 

bawalah catatan ini ketika anda menghadap penguji, 

pembimbing, dan ketua sidang, dan juga ketika meminta 

tanda tangan pengesahan perbaikan. 

2. Minta terlebih dahulu tanda tangan penguji sebelum tanda 

tangan pembimbing dan lainnya. Tanda tangan pimpinan 

sidang adalah yang terakhir. 

3. Setelah seluruh tanda tangan diperoleh, maka skripsi dapat 

dijilid sebanyak 8 (delapan) eksemplar dalam bentuk timbal 

balik di kertas ukuran A4 80 gsm dengan hard cover dan 

warna sampul biru langit.  

4. Setelah ditandatangani oleh dekan dan distempel, serahkan 

dengan Daftar Bukti Penyerahan Skripsi (DBPS) masing-

masing kepada dua orang pembimbing, dua orang penguji, 

satu orang ketua sidang, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama dan Perpustakaan UIN.  

5. Bawa lembaran DBPS beserta beberapa syarat yang menjadi 

ketentuan dalam pendaftaran wisuda ke Sub Bagian 

Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama ketika 

anda akan mendaftarkan diri untuk peserta wisuda.  

Jangan sampai melewati batas waktu perbaikan skripsi 

sesuai kesepakatan pada waktu sidang dilaksanakan.  

G. Pengambilan Ijazah  

Pada umumnya penyelesaian ijazah memakan waktu 

sekitar satu bulan dari waktu penyerahan skripsi, karena ada 
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sejumlah proses yang harus dilalui sebelum ijazah dicetak dan 

ditandatangani, pihak Sub Bagian Akademik fakultas akan 

memberitahu perkiraan tanggal dan syarat pengambilan ijazah 

pada waktu pendaftaran acara wisuda. Pengambilan ijazah hanya 

bisa dilayani apabila segala persyaratan akademis dan umum 

pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama telah dipenuhi 

berikut segala bukti fisiknya. 

Adapun syarat memproses dan pengambilan ijazah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bukti penyerahan buku kenangan sesuai dengan bidang 

studi/Prodi/Konsentrasi (daftar dan harga buku terdapat pada 

Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama). Buku 

diserahkan sebanyak 2 eksemplar (masing-masing 1 

eksemplar untuk Perpustakaan Prodi dan Fakultas), dengan 

judul yang sama atau berbeda.   

2. Lembar Daftar Bukti Penyerahan Skripsi (DBPS). 

3. Mengisi dan mengembalikan lembaran exit survey.4 

4. Surat Keterangan Bebas Pustaka UIN 

5. Surat Keterangan Bebas Pustaka FUSA 

6. Bukti pengajuan artikel jurnal (submit) kepada pengelola 

jurnal sesuai arahan Ketua/Sekretaris Program Studi 

H. Pengisian Kuesioner Exit Survei (Evaluasi) 

Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam 

sidang munaqashah diwajibkan untuk mengisi lembaran exit 

survey dalam rangka memperbaiki kualitas layanan kelembagaan 

terhadap mahasiswa, hak dan kewajiban mahasiswa, serta 

kualitas calon alumni Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. 

 
4 Lihat Tim Penulis, Panduan Penulisan Karya Ilmiyah. 
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Kuesioner ini sebagai salah satu syarat mengikuti yudisium dan 

dibuktikan dengan hasil tangkap-layar (screenshoot) yang 

diserahkan kepada Sub Bagian Akademik. Ijazah belum dapat 

diserahkan apabila kuesioner exit survey ini belum dilengkapi 

dan diserahkan. Kuesioner ini akan disediakan oleh Sub Bagian 

Akademik untuk tiap mahasiswa di situs resmi FUSA. 

I. Kenang-kenangan  

Setiap mahasiswa yang akan meninggalkan kampusnya 

dan memulai karir di tengah masyarakat tentu ingin namanya 

dikenal dan diingat oleh adik-adiknya yang masih berusaha 

menyelesaikan studi. Untuk itu, Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN Sulthan Thaha saifuddin Jambi memberi 

kesempatan kepada calon alumni untuk menghadirkan satu buah 

buku atau lebih kepada Perpustakaan Fakultas. Pada halaman 

depan buku tersebut akan dicantumkan bahwa buku tersebut 

merupakan hadiah dari (nama alumni) yang tamat tanggal 

(tanggal dinyatakan lulus dalam sidang munaqashah) dari 

Program Studi (nama Program Studi), Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

J. Skripsi Penghargaan Dekan 

Dalam upaya meningkatkan semangat meneliti dan 

kualitas karya ilmiah mahasiswa, maka sejak diberlakukan buku 

pedoman ini, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengupayakan untuk 

memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang skripsinya 

memenuhi standar maksimal yang ada di lingkungan Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama yang di sebut dengan Dean’s 

Honor List Paper (DHLP), yaitu daftar skripsi yang akan 

diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

melalui pihak akademik untuk dipertimbangkan sebagai 
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penerima Skripsi Terbaik Penghargaan Dekan setiap tahunnya. 

Kepada mahasiswa yang memperoleh nilai skripsi tertinggi 

berhak memperoleh penghargaan dalam bentuk uang yang 

jumlahnya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama tiap tahunnya.    

Setiap skripsi yang masuk dalam daftar, apabila lebih dari 

satu orang akan diajukan kepada Tim Penyeleksi Skripsi Terbaik 

(TPST) yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama untuk menentukan kualitas tertinggi dan 

selanjutnya dinyatakan sebagai Skripsi Terbaik pada wisuda 

tersebut. Penghargaan tersebut akan diberikan pada setiap acara 

perpisahan dengan para alumni setiap akhir tahun akademik dan 

daftar nama pemenang Skripsi Terbaik akan dipajang di ruang 

Perpustakaan Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS 

Jambi. 

K. Frequently Asked Questions (FAQs, Pertanyaan yang 

Seringkali Ditanyakan) 

Berikut ini adalah pertanyaan yang sering diajukan 

mahasiswa selama menjadi mahasiswa pada Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi berkaitan dengan penulisan karya ilmiah dan masalah 

penyelesaian studi. Pimpinan dan staf Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama selalu berupaya untuk menyediakan jawaban atas 

setiap pertanyaan yang diajukan mahasiswa sebagaimana di 

bawah ini. Apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab, 

mahasiswa dipersilakan untuk menyampaikannya kepada Sub 

Bagian Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. 

(Contoh FAQs dapat dilihat dalam lampiran). 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Frequently Asked Questions (FAQs)  

Dalam penyelesaian studi mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama UIN STS Jambi, seringkali pertanyaan yang diajukan sudah 

tersedia jawabannya dalam Buku Panduan Akademik Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama atau Panduan Penulisan Karya Ilmiah ini. Oleh karena itu 

sebelum mahasiswa mengajukan pertanyaan tertentu, maka sebaiknya 

mahasiswa merujuk kepada dua sumber tersebut. Dalam hal jawaban tidak 

juga ditemukan, mahasiswa dipersilakan melihat pertanyaan dan jawaban di 

bawah ini yang mungkin telah menyediakan jawaban terhadap pertanyaan 

tersebut. 

1. Ketika saya sudah menyelesaikan skripsi saya, namun saya masih 

menyisakan satu mata kuliah yang belum keluar nilainya, apakah saya 

berhak untuk mendaftarkan skripsi saya? 

Jawaban:  

Salah satu syarat mendaftarkan skripsi untuk diujikan adalah 

penyelesaian seluruh mata kuliah yang dibuktikan dengan nilai yang 

tercantum dalam dokumen KHS dan/atau transkrip nilai sementara. 

Karena itu jika anda masih menyisakan walaupun hanya satu mata 

kuliah yang belum lulus, anda belum berhak mendaftarkan skripsi anda 

untuk sidang munaqashah. Selesaikan dahulu masalah ini dengan dosen 

mata kuliah terkait melalui bantuan Sub Bagian Akademik.  

2. Apakah boleh halaman skripsi saya melebihi dari ketentuan yang ada? 

Jawaban: 

Batas jumlah halaman yang diakui adalah minimal 60 halaman dan 

maksimal 100 halaman di luar preliminaris, daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. Apabila ada alasan yang sangat urgen sehingga jika 

anda tidak dapat memenuhi ketentuan ini, maka skripsi anda tidak 

sempurna. Karena itu anda bisa meminta keringanan kepada pihak 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama melalui Sub Bagian Akademik 

dan atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.  

3. Ketika bimbingan sudah/sedang berlangsung, tiba-tiba dosen 

pembimbing anda dipindahtugaskan ke tempat lain, atau karena hal lain 
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yang menyulitkan terjadinya proses bimbingan, apa yang harus anda 

lakukan? 

Jawaban:  

Segera temui Bagian Akademik atau Wakil Dekan I untuk dicari jalan 

keluarnya dan jangan ditunda. Biasanya Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama akan mencari pembimbing pengganti jika proses bimbingan 

benar-benar tidak dapat dilanjutkan. 

4. Saya sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan bukti nilai dan 

skripsi saya sudah selesai dibimbing dengan bukti tanda tangan kedua 

pembimbing di nota dinas, tetapi masih ada sisa uang kuliah yang belum 

terbayar, apakah skripsi saya dapat didaftarkan untuk diujikan?  

Jawaban: 

Penyelesaian uang kuliah adalah salah satu syarat pendaftaran skripsi. 

Karena itu anda harus menyelesaikan pelunasan uang kuliah terlebih 

dahulu sebelum skripsi anda didaftarkan. 

5. Saya sudah terlambat menyelesaikan kuliah/menulis skrips, dan sudah 

lama tidak mengunjungi kampus, tetapi sekarang saya mau 

menyelesaikan kulaih saya, siapa yang harus saya temui lebih dahulu 

untuk mencari informasi yang akurat? 

Jawaban: 

Pengelola Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama berkeinginan setiap 

mahasiswa yang sudah menyelesaikan mata kuliahnya dapat 

memperoleh gelar Sarjananya. Karena itu, segera temui Ketua Prodi 

anda atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, lalu 

kemukakan keinginan serta problem anda untuk dicari jalan keluarnya. 

CATATAN: Apabila pertanyaan anda belum terjawab oleh FAQs ini, anda 

dipersilahkan menyampaikan baik secara tertulis atau lisan kepada Sub 

Bagian Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi 

untuk dicarikan jawaban atau jalan keluarnya. Pertanyaan dan jawaban dari 

masalah anda ini nanti akan disertakan dalam revisi FAQs untuk masa yang 

akan datang. 
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Lampiran 2: Daftar Centang Mendaftar Seminar Proposal 

Proposal adalah panduan bagi peneliti yang harus diketahui ketika 

mengumpulkan dan menganalisis data, menulis laporan penelitian, serta 

untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian studi. Oleh karena itu 

sebelum anda mendaftarkan Proposal ke bagian Akademik Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi untuk diujikan, pastikan 

terlebih dahulu pertanyaan di bawah ini sudah diberi tanda centang (✓) pada 

pilihan “sudah.” Jika masih ada pertanyaan yang anda jawab pada kolom 

belum (blm), maka selesaikan terlebih dahulu hingga jawaban anda “sudah” 

(sdh) sebelum anda ke Sub Bagian Akademik. 

Nama Mahasiswa/NIM : ............................................................. 

Judul Skripsi :  ............................................................. 

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

Pembimbing I :  ............................................................. 

Pembimbing II :  ............................................................. 

 

No Pertanyaan Blm Sdh 

1 Apakah proposal anda sudah mempunyai daftar isi 

yang sudah diberi nomor halaman? 

  

2 Apakah cakupan fokus penelitian anda sudah sesuai 

dengan batasan/jadwal waktu yang tersedia? 

  

3 Apakah topik penelitian anda sudah sesuai atau 

berkaitan dengan program studi yang anda ambil? 

  

4 Apakah proposal anda sudah mempunyai pokok 

masalah dan pertanyaan penelitian yang didukung 

oleh data grandtour (penelitian awal) yang anda 

lakukan? 

  

5 Apakah fokus penelitian anda, pokok masalah, atau 

setting dan subjek penelitian anda tidak melampaui 

cakupan Prodi atau mengulangi penelitian yang 

sudah dilakukan di Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN STS Jambi? (lihat daftar judul skripsi di 

Ka. Sub Bagian Akademik!) 

  

6 Apakah bahasa teoretis penelitian anda sudah diubah 

menjadi bahasa operasional/empiris proposal? 

  

7 Apakah format dan komponen isi proposal anda   
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sudah dibuat sesuai dengan buku panduan? 

8 Apakah proposal anda sudah mempunyai struktur 

pelaporan atau daftar isi sementara?  

  

9 Apakah proposal anda sudah memuat daftar pustaka 

Sementara yang memadai dan dapat mendukung 

landasan teoretis penelitian anda? 

  

10 Apakah setiap referensi yang anda rujuk sudah 

dimasukan ke dalam Daftar Pustaka? 

  

11 Apakah referensi Daftar Pustaka untuk landasan 

teoretis atau studi relevan sudah bisa anda 

akses/baca/peroleh? 

  

12 Apakah kata-kata yang otomatis berubah menjadi 

bahasa Inggris oleh komputer seperti sistem menjadi 

system, sudah anda perbaiki? 

  

13 Apakah pemilihan huruf, tanda baca (titik, koma, 

titik dua dst) format kutipan langsung, footnote, 

bibliography, huruf besar dan kecil, ukuran kertas, 

dan margin sudah sesuai denga buku panduan ini? 

  

14 Apakah teknik penulisan sudah konsisten dari awal 

sampai akhir? 

  

15 Apakah semua kutipan baik langsung atau tidak 

sudah anda beri catatan kaki atau footnote? 
  

16 Apakah jumlah halaman proposal skripsi anda sudah 

mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu maksimal 

25 halaman dan minimal 10 untuk penelitian 

lapangan dan maksimal 20 dan minimal 10 untuk 

penelitian pustaka? 

  

17 Jika jumlah halaman proposal skripsi anda tidak 

mengikuti ketentuan di atas, maka apakah anda 

sudah memperoleh persetujuan pengecualian dari 

Ketua Program Studi anda? 

  

18 Jika proposal penelitian anda adalah penelitian 

lapangan, apakah proposal anda sudah disertai 

dengan instrumen pengumpulan data (IPD)? 

  

19 Apakah proposal anda sudah menyediakan 

transliterasi (jika diperlukan)? 

  

20 Apakah proposal anda sudah disertai dengan jadwal   
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penelitian termasuk wisuda?  

CATATAN:  

*Jika masih terdapat pertanyaan yang jawabannya BELUM, maka 

selesaikan masalah ini dulu sebelum anda menemui Sub Bagian 

Akademik untuk mendaftarkan skripsi anda. Pihak Sub Bagian Akademik 

HANYA akan mendaftarkan proposal skripsi anda setelah seluruh 

pertanyaan di atas dijawab “SUDAH.”  

 
Saya (nama lengkap, NIM) bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa daftar centang di atas sudah saya jawab dengan benar dan 

bertanggung jawab. 

Setelah membaca dan memperhatikan dengan cermat, kami para 

pembimbing Skripsi dengan judul di atas dengan ini menyatakan bahwa 

pernyataan mahasiswa di atas telah kami periksa dengan teliti dan benar 

adanya. Kami bertanggung jawab sepenuhnya sebagai pembimbing. 

 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

(Nama)  (Nama) 

NIP. NIP. 
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Lampiran 3: Daftar Centang Mendaftar Skripsi untuk Dimunaqashahkan  

Sebelum anda mendaftarkan skripsi anda ke Sub Bagian Akademik 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi untuk disidangkan, 

pastikan lebih dahulu pertanyaan di bawah ini sudah anda beri tanda centang 

(✓) pada pilihan “sudah.” Jika masih ada pertanyaan yang anda jawab pada 

kolom belum (blm), maka selesaikan lebih dahulu sampai jawaban anda 

sudah (sdh) sebelum anda ke bagian Akademik. 

No Pertanyaan Blm Sdh 

1 Apakah setiap catatan revisi dari dosen pembimbing 

sudah anda perbaiki sesuai dengan catatan masing-

masing dosen pembimbing? 

  

2 Apakah skripsi anda sudah mempunyai pokok 

masalah, kesimpulan, dan rekomendasi yang 

bersesuaian antara satu dengan lainnya? 

  

3 Apakah skripsi anda sudah mempunyai abstrak yang 

sesuai dengan format yang sudah ditentukan? (lihat 

lampiran contoh abstrak!) 

  

4 Apakah draft skripsi anda sudah disetujui oleh 

pembimbing anda? Atau nota dinas sudah 

ditandatangani oleh kedua pembimbing anda untuk 

didaftarkan dalam sidang munaqashah? 

  

5 Apakah komposisi halaman atau jumlah kata skripsi 

anda sudah seimbang antara pendahuluan, kerangka 

teori, studi relevan/ tinjauan pustaka, metode 

penelitian, pembahasan/inti laporan skripsi, dan 

penutup? (Lihat lampiran jumlah minimal halaman 

skripsi) 

  

6 Apakah pemilihan dan ukuran huruf, tanda baca 

(titik, koma, titik dua dst), format catatan kaki, 

daftar pustaka, , spasi, huruf besar dan kecil, ukuran 

kertas, dan margin sudah mengikuti standar yang 

ditentukan?  

  

7 Apakah kata-kata yang otomatis menjadi bahasa 

Inggris oleh komputer seperti sistem menjadi 

system, sudah anda perbaiki? 

  

8 Apakah lembaran pernyataan orisinalitas skripsi 

anda mengandung kata-kata seperti contoh yang ada 
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dan sudah anda tandatangani dengan materai Rp. 

10.000.-? (lihat lampiran contoh pernyataan 

orisinalitas skripsi) 

9 Apakah bahasa teoretis penelitian anda sudah diubah 

menjadi bahasa operasional/empiris sebagai laporan 

penelitian? 

  

10 Apakah setiap referensi yang anda rujuk sudah 

dimasukan ke dalam daftar pustaka? 

  

11 Apakah setiap kata asing sudah anda cetak miring?   

12 Apakah teknik penulisan sudah konsisten dari awal 

sampai akhir? 

  

13 Apakah jumlah halaman skripsi sudah mengikuti 

ketentuan yang berlaku, yaitu maksimal halaman 

Skripsi 100 dan minimal 60 di luar preliminaris, 

daftar pustaka, dan lampiran-lampiran? 

  

14 Jika skripsi anda adalah penelitian lapangan, apakah 

skripsi anda sudah disertai dengan instrumen 

pengumpulan data (IPD) dan bukti wawancara, 

observasi, dan dokumentasi? 

  

15 Apakah skripsi anda sudah menyediakan transliterasi 

(jika diperlukan)? 

  

16 Jika jumlah halaman skripsi anda tidak mengikuti 

ketentuan, maka apakah anda sudah memperoleh 

surat persetujuan pengecualian dari Ketua Prodi dan 

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan? 

  

17 Apakah curriculum vitae sudah memuat informasi 

yang harus dimasukkan dengan format sesuai dengan 

buku panduan ini? (lihat lampiran curriculum vitae) 

  

CATATAN:  

*Jika masih terdapat pertanyaan yang jawabannya BELUM, maka 

selesaikan masalah ini dulu sebelum anda menemui Sub Bagian 

Akademik untuk mendaftarkan skripsi anda. Pihak Sub Bagian Akademik 

tidak akan mengagendakan skripsi anda untuk munaqashah jika masih ada 

pertanyaan di atas yang dijawab “BELUM.”  

*Jika anda merasa kesulitan menjawab sebagian pertanyaan di atas, 

mintalah waktu untuk berkonsultasi dengan Pembimbing, Ketua Program 

Studi anda atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. 
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Saya (nama lengkap, NIM) bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa daftar centang di atas sudah saya jawab dengan benar dan 

bertanggung jawab. 

Setelah membaca dan memperhatikan dengan cermat, kami para 

pembimbing Skripsi dengan judul di atas bersama ini menyatakan bahwa 

pernyataan mahasiswa di atas telah kami periksa dengan teliti dan benar 

adanya. Kami bertanggung jawab sepenuhnya sebagai pembimbing. 

 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

(Nama)  (Nama) 

NIP.  NIP. 
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Lampiran 4: Checklist sebelum Pengambilan Ijazah  

Setelah lulus sidang munaqashah dan sebelum mahasiswa 

menyerahkan skripsi ke Sub Bagian Akademik Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama UIN STS Jambi, sebagai syarat untuk memperoleh ijazah, 

pastikan lebih dahulu pertanyaan di bawah ini sudah anda beri tanda centang 

(✓) pada pilihan “sudah.” Jika masih ada pertanyaan yang anda jawab pada 

kolom belum (blm), maka selesaikan lebih dahulu sampai jawaban anda 

sudah (sdh) sebelum anda ke bagian Akademik. 

No Pertanyaan Blm Sdh 

1 Apakah setiap item pada catatan perbaikan sudah 

anda perbaiki? 

  

2 Apakah lembaran pengesahan perbaikan sudah 

ditandatangani oleh kedua Penguji, Pembimbing, 

Ketua Sidang, dan Dekan?  

  

 Apakah lembaran bukti penyerahan Skripsi kepada 

kedua Penguji, Pembimbing dan Ketua Sidang 

sudah ditandatangani? 

  

3 Apakah cover luar dan dalam skripsi anda sudah 

berisikan item sesuai buku panduan? (Lihat 

contoh) 

  

4 Apakah ejaan nama dan titel Tim Penguji sudah 

ditulis secara benar? (konfirmasi ke Sub Bagian 

Akademik) 

  

5 Apakah anda sudah menyerahkan buku kenangan 

sesuai dengan bidang studi anda ke Perpustakaan 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama? (Daftar 

Buku sesuai Prodi terdapat di Perpustakaan 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama) 

  

6 Apakah anda sudah mengisi exit survey sebagai 

alumni Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN 

STS Jambi? 

  

7 Apakah anda sudah menyerahkan salinan cetak dan 

salinan digital (berbentuk CD-R) skripsi ke 

perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama? 

  

CATATAN 
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*Jika masih terdapat pertanyaan yang jawabannya BELUM, maka 

selesaikan masalah ini dulu sebelum anda menemui Sub Bagian 

Akademik untuk mendaftarkan skripsi anda. Pihak akademik tidak akan 

memberikan ijazah anda skripsi anda jika masih ada pertanyaan di atas 

yang dijawab “BELUM.”  

*Jika anda merasa kesulitan menjawab sebagian pertanyaan di atas, 

mintalah waktu untuk berkonsultasi dengan Pembimbing, Ketua Program 

Studi anda atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.. 
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Lampiran 5: Tips Penyelesaian Studi dengan Sukses 

Untuk membantu anda dalam menyelesaikan studi tepat pada 

waktunya, bersama ini kami sediakan beberapa tips bantuan untuk anda 

ingat: 

1. Sebelum anda mulai mengadakan penelitian dan penulisan skripsi anda, 

pastikan dahulu bahwa anda bisa mengoperasikan Microsoft Office 

Word, Excel dan PowerPoint (Jika dibutuhkan) dengan segala 

fungsinya, seperti cara membuat catatan kaki, tabel, nomor halaman, 

salindia dan lain sebagainya. Kesalahan dalam pengetikan apapun 

bentuknya tidak dapat ditoleransi (ditimpakan kepada rental komputer 

atau jasa pengetikan). Anda sendirilah yang bertanggung jawab dan hal 

ini bisa berkonsekuensi pada kelulusan anda. 

2. Seringkali orang ingin menyelesaikan skripsinya dengan cara bekerja 

berjam-jam dalam satu minggu tetapi kemudian dia lupakan skripsinya 

selama berminggu-minggu, hingga akhirnya terbengkalai selama 

bertahun-tahun. Oleh karena itu, lebih baik anda mengerjakan Skripsi 

anda secara kontinu setiap hari (lebih sering), sedikit demi sedikit. 

Ingat! Umumnya orang yang mampu menyelesaikan karyanya dengan 

cepat bukan karena menumpuk pekerjaan, tapi dapat mengerjakannya 

secara konsisten dan kontinu setiap hari.  

3. Dalam menulis Skripsi, melakukan plagiat (menyalin-tempel) karya 

orang lain adalah “dosa besar,” tetapi membaca dan memahami karya 

orang lain untuk memulai karya sendiri adalah pekerjaan “wajib” 

dengan pahala berlipat ganda. Tanyakan kepada pembimbing anda 

proposal atau skripsi siapa (dari mahasiswa yang pernah dia uji atau 

bimbing) yang terbaik untuk dibaca. 

4. Bacalah “daftar centang mendaftar proposal” dan daftar centang 

mendaftar sidang skripsi, kemudian gunakan daftar centang tersebut 

ketika anda membaca skripsi mahasiswa lain seolah-olah anda sedang 

menguji proposal atau skripsi tersebut. Kemudian lakukan cara yang 

sama ketika anda membaca proposal atau skripsi anda sendiri. Buatlah 

catatan dan perbaiki skripsi anda berdasarkan catatan itu dengan 

memosisikan diri anda sebagai mahasiswa bukan lagi sebagai penguji.  

5. Meskipun ada dosen yang aktif mengingatkan mahasiswanya dalam 

proses bimbingan skripsi, tetapi usahakan inisiatif dimulai dari diri anda 

untuk menemui pembimbing dan berkonsultasi. 
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6. Semakin banyak anda membaca karya mahasiswa terdahulu, maka akan 

semakin membantu arah penelitian yang akan anda laksanakan. 

Membaca bukan berarti menyalin-tempel. Menyalin-tempel sama 

dengan plagiat. Lihat sanksi plagiat pada bagian satu buku panduan ini.  

7. Selalu berusaha mempunyai sejumlah pertanyaan ketika anda sedang 

melakukan studi relevan atau literatur review. Membacalah secara 

kritis! Jangan membaca dengan pemikiran “kosong” atau “hampa.” Buat 

pertanyaan kritis, misalnya, apa pendapat penulis tentang …., atau 

mengapa penulis berpendapat seperti itu? Atau apa perbedaan tulisan 

yang saya pernah baca dengan yang sedang saya baca? Mengapa penulis 

tersebut membuat kesimpulan seperti itu? dan seterusnya. 

8. Setelah anda memutuskan tema dan setting penelitian anda, berusahalah 

berangkat dari melihat dan menciptakan problem statement, masalah 

atau pertanyaan penelitian ketimbang memikirkan judul. Karena pada 

dasarnya sebuah penelitian adalah upaya untuk menjawab pertanyaan 

teoretis yang muncul dari bacaan anda, bukan persoalan judul. 

9. Semakin sering anda mengikuti mahasiswa mempertahankan proposal 

atau skripsinya, maka semakin besar kemungkinan anda meningkatkan 

kualitas proposal dan skripsi anda. 

10. Dua hal yang paling penting anda peroleh dari mengikuti sidang 

proposal atau skripsi teman, yaitu anda bisa mencatat untuk tidak 

mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh teman anda dan anda bisa 

mempersiapkan proposal atau skripsi anda akan menjadi lebih baik dari 

apa yang sudah anda saksikan. Apabila anda yakin kedua hal ini belum 

terjadi, maka jangan bosan untuk kembali mengikuti berusaha untuk 

merencanakan pekerjaan anda dan kemudian kerjakan rencana itu, plan 

your work and work your plan.  
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Lampiran 6: Contoh Sampul dan Lembar Judul 

 

PERBANDINGAN ALIRAN MU’TAZILAH DAN AL-ASY’ARIAH: 

STUDI TENTANG SIFAT-SIFAT TUHAN 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana 

Strata Satu (S.1) dalam Ilmu (Jurusan) 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

NAMA 

NIM: 

 

 

PROGRAM STUDI (NAMA JURUSAN/ PRODI) 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 

2022  
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Lampiran 7: Contoh Nota Dinas 

 

Nama Pembimbing I Jambi, Tanggal Bulan Tahun      

Nama Pembimbing II 

 

Alamat: Fak Ushuluddin dan Studi Agama 

UIN STS Jambi Jl. Raya Jambi-

Ma. Bulian Simp. Sungai Duren 

Muaro Jambi 

 

Kepada Yth. 

Bapak Dekan 

Fak. Ushuluddin dan 

Studi Agama 

UIN STS Jambi 

di- 

     JAMBI 

 

   

NOTA DINAS 

Assalâmu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS 

Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara (Nama mahasiswa) 

dengan judul ”(judul)” telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan 

(atau Program Studi) (nama Jurusan/ Program Studi) dalam Ilmu (Nama 

keilmuan) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi. 

Bersama ini terlampir daftar centang mendaftar skripsi untuk ujian 

munaqashah yang telah kami tandatangani. 

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga 

bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa. 

Wassalâm       

Pembimbing I                                      Pembimbing II 

 

Nama Pembimbing I                          Nama Pembimbing II                                 

NIP.                                                  NIP.  
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Lampiran 8: Contoh Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi 

 

SURAT  PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : ...........................................    

Nim  : ...........................................    

Tempat/Tanggal Lahir : ...........................................   

Konsentrasi : ...........................................   

Alamat : ........................................... 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul 

”masukkan judul skripsi di sini” adalah benar karya asli saya, kecuali 

kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang 

berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka 

saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di 

Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS 

Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini. 

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat 

dipergunakan seperlunya. 

 

Tempat, Tanggal Bulan, tahun   

Penulis, 

 

 

Nama    

NIM.  

 

 

Materai 
Rp. 10.000 
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Lampiran 9: Contoh Pengesahan 

 

KEMENTERIAN AGAMA RI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp.  Sungai Duren Telp. (0741) 582020 

 

PENGESAHAN 

Skripsi yang ditulis oleh (Nama Penulis ) NIM (NIM Penulis) 

dengan judul “(Judul Skripsi)” yang dimunaqashahkan oleh Sidang Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi pada: 

Hari  : 

Tanggal  : 

Jam  : 

Tempat  :  

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqashah dan telah 

diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S1) Program Studi (Nama Program Studi), Konsentrasi (Nama 

Konsentrasi) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi. 

Jambi, tanggal bulan tahun 

TIM PENGUJI 

Ketua Sidang : (Nama) (tanda tangan/tanggal)  

Sekertaris Sidang : (Nama) (tanda tangan/tanggal) 

Penguji I : (Nama) (tanda tangan/tanggal) 

Penguji II : (Nama) (tanda tangan/tanggal) 

Pembimbing I : (Nama) (tanda tangan/tanggal) 

Pembimbing II : (Nama) (tanda tangan/tanggal)  

 

Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Agama, 

 

Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag. 

NIP. 19720809 199803 1 003 

 

CATATAN: (1) Mahasiswa harus meminta tanda tangan penguji terlebih 

dahulu sebelum tanda tangan pembimbing, Ketua Sidang dan Dekan, (2) 



Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama | 135 

Pada saat meminta tanda tangan peneliti wajib membawa berita acara 

sidang munaqashah, catatan sekretaris sidang dan catatan anggota tim 

penguji masing-masing. Tanpa itu tanda tangan tidak dapat diberikan, (3) 

Keterlambatan perbaikan bisa berakibat sidang dibatalkan sebagaimana 

bunyi berita acara, terkecuali ada surat dispensasi, dan (4) Biaya sidang 

ulang dalam hal mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dalam 

sidang munaqashah sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa bersangkutan. 
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Lampiran 10: Contoh Persembahan 

 

Contoh 1: 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan kepada 

ayahanda, ibunda, isteri, dan putra-putriku tercinta 

 

 

 

Contoh 2: 

 

PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan Skripsi ini kepada: 

Ayahku terhormat Muhammad Ihsanul Hakim 

Ibundaku termulia Nur Hasanah, 

isteri tersayang Nurmila Sukma, 

putra-putriku tercinta: 

Nilayanti 

Ahmad Ziauddin 
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Lampiran 11: Contoh Abstrak 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas yang memprihatinkan 

dan memerlukan perhatian, yaitu munculnya perbedaan penafsiran di antara 

umat Islam tentang pluralisme, apakah sebagai ajaran Islam atau tidak? Hal 

ini mendorong penulis untuk mengemukakan kembali semangat pluralisme 

yang pernah subur dalam khazanah Islam klasik, dengan mengemukakan 

dan relevansinya dalam pembentukan kosmopolitanisme budaya Islam di 

Indonesia, khususnya dalam konteks pemikiran Nurcholish Madjid.  

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah (library 

research) dalam tehnis deskriptif kualitatif eksploratif, dengan menekankan 

pada sumber tertulis terutama karya Nurcholish Madjid “Islam, Doktrin, 

dan Peradaban.” Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi, dengan menerapkan empat teknik analisis data, yaitu analisis 

historis, isi, reflektif, dan kritis.  

Hasilnya penulis menemukan bahwa konsepsi pluralisme Nurcholish 

Madjid memiliki dasar yang kuat dalam normativitas dan historisitas Islam. 

Hal inilah yang kemudian ia praktikkan dalam membangun   

kosmopolitanisme budaya Islam, termasuk budaya Islam di Indonesia. Di 

mana Budaya kosmopolitanisme Islam yang dibangun berdasarkan 

penerimaan terhadap pluralitas yang menjadikan budaya Islam nusantara 

senantiasa sesuai dengan segala zaman dan tempat (al-Islam shâlih 1i kulli 

zamân wa makân). Hal ini ditandai dengan hilangnya batasan etnis, ras, 

agama, dihargainya pluralitas/keragaman budaya, politik, serta pemikiran 

keagamaan. Akhirnya penulis merekomendasikan kepada umat Islam untuk 

dapat bersikap pluralis, hingga benar-benar menjadikan Islam sebagai 

rahmat bagi sekalian alam.  

Kata Kunci: Nurcholish Madjid, Kosmopolitanisme, Islam Nusantara 

 

CATATAN:  Tiga alenia di atas masing-masing bicara tentang (1) problem 

statement atau latar belakang dan tujuan penelitian, (2) metode penelitian, 

dan; (3) hasil serta rekomendasi penelitian. Fokus abstrak tidak dianjurkan 

keluar dari tiga komponen tersebut dan lebih dari 1 halaman. 
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Lampiran 12: Transliterasi 

 

TRANSLITERASI1 

A. Alfabet 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 {t ط ’ ا

 {z ظ b ب

 ‘ ع t ت

 gh غ th ث

 F ف  j ج

 Q ق {h ح

 K ك kh خ

 L ل d د

 M م dh ذ

 N ن r ر

 H ه  z ز

 W و s س

 ‘ ء sh ش

 Y ي {s ص 

   }d ض 

 

B. Vokal dan Harkat  

Arab Indonesia Arab Indonesia Arab Indonesia 

 <i ِاى <a ـاَ  a اَ 

 aw ا َو á ا ى u اَ 

 ay ا ى <u ا َو i اَِ

 

 
1 Disederhanakan dari ala-Lc Romanization Tables, Turabian Style. 
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C. Ta>’ Marbu>t}ah  

Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam: 

1. Ta>’ Marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/.  

Arab Indonesia 

 S{ala>h صالة 

 Mir’a>h مراة

 

2. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

Arab Indonesia 

 Wiza>rat al-Tarbiyah وزارة التربية 

 Mir’a>t al-zaman مراة الزمن

 

3. Ta Marbutah yang berharkat tanwin maka translitnya adalah 

/tan/tin/tun. 

Contoh: 

Arab Indonesia 

 Fi’atun فئة 

 

 

CATATAN: Untuk dapat mengikuti pedoman transliterasi ini mahasiswa 

harus mendownload aplikasi yang dibutuhkan yaitu font Times New Arabic, 

dan memahami cara penggunaannya. 
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Lampiran 13: Contoh Curriculum Vitae Model Narasi 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

Informasi Diri 

Muhammad Nuh dilahirkan di Desa Sebapo, Kecamatan Sebapo, 

Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada 25 Januari 1965. Putra dari Rd. Usman 

dan Siti Rohanah. Istri Muhammad Nuh adalah Siti Zulaeha dengan 3 orang 

putra-putri, yaitu Ronaldinho, Saddam Husein dan Siti Nurhalizah. 

Riwayat Pendidikan 

Muhammad memperoleh Sarjana Ekonomi dari Universitas Jambi 

pada 1992, ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) diperolehnya pada 1986, 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 1983 dan dia memperoleh ijazah 

Sekolah Dasar (SD) pada 1980. 

Karya Ilmiah (jika ada) 

Muhammad Nuh mempunyai sejumlah karya ilmiah, antara lain dia 

pernah menulis buku dengan judul .... 

Pengalaman Organisasi dan Kerja (Jika ada)  

Nuh juga mempunyai sejumlah pengalaman kerja, yaitu sebagai Kasi 

Urais Kementerian Agama Kota Jambi 2008 – sekarang, Ka. Kua Kec. 

Telanaipura 2006-2008 dan Kasi Pendidikan Kua Kec. Jambi Seberang 

2004-2006. 

 

 

 

 

 
Foto 
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Lampiran 14: Contoh Curriculum Vitae Model Pointer 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

A. Informasi Diri 

Nama   : 

Tempat & Tgl. Lahir  : 

Pekerjaan   : 

Alamat   : 

 

B. Riwayat Pendidikan 

S1 UIN STS Jambi  :  

MAN di Jambi  :  

MTsN Jambi   :  

SD 109 Jambi  :  

 

C. Karya Tulis   : 

 

D. Penghargaan Akademis : 

1. 

2. 

3. 

 

E. Riwayat Organisasi/ Pekerjaan : 

1. 

2. 

3.  

 

 

  

 
Foto 
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Lampiran 15: Contoh Daftar Bukti Terima Skripsi (DBTS) 

 

DAFTAR BUKTI TERIMA SKRIPSI 

 

Skripsi dengan judul “……….” sudah diterima dengan baik oleh: 

No. 

PENERIMA BUKTI TERIMA KET 

NAMA STATUS 
TANDA 

TANGAN 
TGL  

1 
  

 
Ket. Sidang  

  

2 
 

 
Sek. Sidang  

  

3 
 

 
Penguji I  

  

4 
 

 
Penguji II  

  

5 
 

 
Pembimbing I  

  

6 
 

 
Pembimbing II  

  

7 
 

 

Perpustakaan 

Fak. 
 

  

8  
Perpusatakaan 

UIN 
 

  

 

CATATAN: Lembar Bukti Terima Skripsi ini dibuat dua rangkap, lembar 

pertama diserahkan kepada Bagian Umum/ Akademis ketika pengambilan 

ijazah dan hak lainnya. Sedangkan lembar kedua menjadi arsip/ pegangan 

mahasiswa jika sewaktu-waktu diperlukan.  
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Lampiran 16: Contoh Instrumen Pengumpulan Data (IPD) 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Skripsi 

“Judul dalam Hurup Kapital dan Dicetak Tebal” 

No Jenis Data Metode Sumber Data 

1 Letak Geografis 

Pondok Inabah 

Tasikmalaya 

- Observasi 

- Dokumentasi 

- Wawancara 

- Setting 

- Dokumen Geografis 

- Pengurus/Pembina Ponpes 

2 Sejarah Inabah - Wawancara  

- Dokumentasi 

- Pengurus/ Pembina Inabah  

- Dokumen Sejarah Inabah  

3 Visi, Misi, dan 

Tujuan Inabah 

- Dokumentasi - Dokumen Visi, Misi, dan 
Tujuan Pondok 

4 Struktur 

Organisasi dan 

Kepengurusan 

Inabah 

- Dokumentasi - Bagan Struktur Organisasi 

dan nama-nama pengurus 

Inabah 

5 Sarana/Fasilitas 

Inabah 

- Observasi 

- Dokumentasi 

- Wawancara 

- Keadaan Fasilitas 

- Dokumen Fasilitas 

- Pengurus/ Pembina Inabah  

6 Program Terapi 

Sufistik Inabah 

- Dokumentasi - Dokumen Program pada 

Inabah 

7 Dasar konseptual 

implementasi 

Terapi Sufistik 

Inabah 

- Dokumentasi 

- Wawancara 

- Dokumen dasar Terapi 

Sufistik Inabah  

- Pengurus/ Pembina 

Pondok Inabah   

8 Implementasi 

Terapi Sufistik 

pada Inabah 

- Observasi 

- Dokumentasi 

- Wawancara  

- Praktik Implementasi 

- Dokumen Implementasi 

- Pengurus/ Pembina 

Pondok Inabah  

9 Relevansi 

implementasi 

Terapi Sufistik 

pada Inabah 

dalam mengatasi 

penyakit jiwa 

- Observasi 

- Dokumentasi 

- Wawancara 

- Implikasi terhadap 

kesembuhan dan 

perubahan sikap pasien 

- Dokumen tentang Krisis 

Spritualitas 

- Pengurus/ Pembina 

Pondok Inabah 
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A. Panduan Observasi 

No Jenis Data Objek Observasi 

1 Letak Geografis Pondok 

Inabah Tasikmalaya 

Keaadan dan Letak Geografis 

2 Sarana/Fasilitas Inabah Sarana dan prasarana yang tersedia 

pada Inabah, seperti: Kelengkapan 

ruang pondok 

3 Praktik implementasi Terapi 

Sufistik pada Inabah 

- Metode yang diterapkan dalam 

terapi 

- Alokasi waktu yang 

dibutuhkan untuk penerapan 

satu metode 

4 Relevansi implementasi 

Terapi Sufistik pada Inabah 

dalam mengatasi penyakit 

jiwa 

Dampak prilaku yang terlihat 

secara langsung terhadap pasien 

setelah menjalani terapi, terutama 

terkait dengan pengamalan ibadah 

 

B. Panduan Dokumentasi 

No Jenis Data Data Dokumenter 

1 Letak Geografis Pondok 

Inabah Tasikmalaya 

Data dokumentasi Letak Geografis 

Inabah 

2 Sejarah Inabah Data dokumentasi tentang sejarah 

dan perkembangan Inabah 

3 Visi, Misi, dan Tujuan Inabah Data dokumentasi tentang visi, 

misi, dan tujuan Inabah 

4 Struktur Organisasi dan 

Kepengurusan Inabah 

- Data dokumentasi tentang 

Struktur Organisasi dan 

Kepengurusan pada Inabah  

- Daftar Nama Pengurus/ 

Pembina dan juga Inabah  

- Daftar Riwayat Pengurus/ 

Pembina Inabah  

- Data-data lain yang 

dibutuhkan 

5 Sarana/Fasilitas Inabah Data dokumentasi tentang 

Sarana/Fasilitas yang dimiliki 

Inabah 
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6 Program Terapi Sufistik 

Inabah 

Data dokumentasi tentang 

program Terapi Sufistik Inabah 

7 Dasar konseptual 

implementasi Terapi Sufistik 

Inabah 

Data tentang dasar konseptual 

dalam implementasi Terapi 

Sufistik pada Inabah, yang 

meliputi konsep tentang: Jiwa dan 

juga pengaruhnya terhadap sifat 

manusia 

8 Implementasi Terapi Sufistik 

pada Inabah 

Data tentang implementasi Terapi 

Sufistik pada Inabah, yang 

meliputi: Administrasi, program, 

metode, dan juga implementasinya 

secara teknis 

9 Relevansi implementasi 

Terapi Sufistik dalam 

mengatasi penyakit jiwa 

Dokumen tentang Relevansi 

implementasi Terapi Sufistik pada 

Inabah dalam Konteks Krisis 

Spritualitas Manusia Modern 

 

C. Butir-butir Wawancara 

No Jenis Data Sumber Data dan Substansi Wawancara 

1 Letak Geografis 

Pondok Inabah 

Tasikmalaya 

PIMPINAN/ PEMBINA INABAH: 

Bisa dijelaskan letak geografis Inabah? 

2 Sejarah Inabah PIMPINAN/ PEMBINA INABAH: 

- Bagaimana sejarah pendirian Inabah? 

- Kapan dan oleh siapa Inabah didirikan? 

- Apa yang menjadi motivasi pendirian 

Inabah? 

- Bagaimana perkembangannya hingga 

saat ini? 

3 Sarana/Fasilitas 

Inabah 

PIMPINAN/ PEMBINA INABAH: 

Apa saja sarana yang dimiliki Inabah? 

4 Dasar konseptual 

implementasi Terapi 

Sufistik Inabah 

PIMPINAN/ PEMBINA INABAH: 

- Apakah yang menjadi landasan 

konseptual implementasi Terapi 

Sufistik pada Inabah? 

- Apakah ada rujukannya dalam teks 
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keagamaan Islam (al-Qur'an dan 

Sunnah)? 

- Apakah ada rujukannya dalam sejarah 

Islam atau tradisi Sufistik dalam Islam 

secara umum dan Indonesia 

khususnya? 

5 Implementasi Terapi 

Sufistik pada Inabah 

PIMPINAN/ PEMBINA INABAH: 

- Bagaimana program Terapi Sufistik 

diterapkan pada Inabah? 

- Apa saja aturan administarsinya? 

- Apa saja susunan program 

kegiatannya? 

- Apa saja metode yang digunakan? 

- Bagaimana teknis penerapan metode 

tersebut? 

- Kapan dilaksanakan dan apa 

tujuannya? 

- Apa saja amalan-amalan yang 

dilakukan? 

6 Relevansi 

implementasi Terapi 

Sufistik dalam 

mengatasi penyakit 

jiwa 

PIMPINAN/ PEMBINA INABAH: 

- Dampak apa yang diharapkan dalam 

pelaksanaan terapi (apakah 

kesembuhan? Kesalehan? Atau 

keduanya?) 

- Perubahan-perubahan sikap dan 

perilaku apa saja yang terlihat nyata 

dalam diri pasien yang sedang dan 

telah menjani program terapi? 

- Apakah ada kasus-kasus yang 

memperlihatkan keberhasilan secara 

nyata program terapi ini terhadap 

kemajuan individu pasian? 
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Lampiran 17: Contoh Persetujuan Menjadi Responden/Informan 

Apabila sebuah penelitian yang bisa berdampak merugikan orang lain 

baik sebagai responden/informan maupun sebagai partisipan lainnya, maka 

calon peneliti harus memperoleh izin dari yang bersangkutan sebelum 

penelitian dilakukan. Lembaran yang sudah diisi harus dilampirkan pada 

laporan penelitian. 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UIN STS JAMBI 

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN/INFORMAN 

“JUDUL PENELITIAN SINI” 

Nama Responden/informan : ________________________________ 

Nama Pembimbing : ________________________________ 

Nama Pembimbing : ________________________________ 

Nama Peneliti : ________________________________ 

1. Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian seperti di 

atas yang secara rinci sudah dijelaskan kepada saya secara lisan. 

Informasi tertulis tentang penelitian ini sudah saya terima. 

2. Saya memberikan kuasa kepada peneliti untuk menggunakan wawancara 

dengan saya. 

3. Saya mengakui bahwa: 

a. Pengaruh yang mungkin terjadi dari wawancara dimaksud sudah 

dijelaskan kepada saya secara memuaskan; 

b. Saya sudah diberitahu bahwa saya dapat menarik diri dari penelitian 

ini kapan saja tanpa ada penjelasan satu prasangka, dan menarik data-

data yang saya berikan sebelum diproses; 

c. Penelitian ini semata-mata untuk tujuan riset akademis; 

d. Saya sudah diberitahu bahwa kerahasiaan informasi yang saya 

berikan dijamin keamanannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

4. Jika dalam proses penelitian akan diambil photo atau gambar lainnya, 

maka photo atau gambar tersebut boleh/tidak (coret yang tidak perlu) 

boleh ditampilkan dalam laporan penelitian atau publikasi lain berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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5. Saya bersedia bahwa wawancara akan direkam, saya sudah diberitahu 

bahwa identitas saya akan dirahasiakan dan dirujuk dengan samaran 

(atau identitas saya tidak perlu dirahasiakan) di skripsi atau dalam 

publikasi yang muncul dari penelitian ini. Demikian juga partisipasi saya 

dalam penelitian ini dijamin tidak akan mempengaruhi status saya. 

 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

 

Tanda Tangan 

 

(Responden/ Informan)  
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Lampiran 18: Contoh Kartu Catatan Bimbingan Skripsi  

 

KARTU CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI 

Nama Mahasiswa  : 

NIM   : 

Judul Skripsi  : 

Pembimbing  : 

Pembimbing  : 

 

No Hari/Tanggal 
Materi 

Bimbingan/Konsultasi 

Tanda Tangan 

(Paraf) 

Pembimbing 
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Lampiran 19: Contoh Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penulisan Draf Proposal                                                         

2 
Konsultasi dg Ka. Jur/ Prodi dan 

lainnya utk fokus penelitian                                                         

3 Revisi Draf Proposal                                                         

4 Proses Seminar Proposal                                                         

5 
Revisi Draf Proposal setelah 

Seminar                                                         

6 Konsultasi dgn Pembimbing                                                         

7 Koleksi Data                                                         

8 
Analisis dan Penulisan Draf Awal 

Skripsi                                                         

9 Draf Awal dibaca Pembimbing                                                         

10 Revisi Draf Awal                                                         
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11 Draf dua dibaca Pembimbing                                                         

12 Revisi Draf Dua                                                         

13 
Draf Dua Revisi Dibaca 

Pembimbing                                                         

14 Penulisan Draf Akhir                                                         

15 Draf Akhir Dibaca Pembimbing                                                         

16 Sidang Munaqashah                                                          

17 
Revisi Skripsi Setelah Sidang 

Munaqashah                                                         

20 Mengikuti Wisuda                                                         
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Lampiran 20: Kisi-kisi Penilaian 

KISI-KISI PENILAIAN SIDANG SKRIPSI 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 

A. ISI SKRIPSI 

NILAI IDE DAN TEMUAN NILAI LOGIKA NILAI ARGUMENTASI NILAI ALUR BERFIKIR 

90 - 100 LUAR BIASA 95 – 100 
AMAT 

BAIK 
95 – 100 AMAT BAIK 95 – 100 AMAT KOHEREN 

85 - 89,99 SIGNIFIKAN 75 - 94,99 BAIK 75 - 94,99 BAIK 75 - 94,99 KOHEREN 

75 - 84,99 
CUKUP 

SIGNIFIKAN 
70 - 74,99 

CUKUP 

BAIK 
70 - 74,99 CUKUP BAIK 70 - 74,99 CUKUP KOHEREN 

60 - 74,99 ADA 65 - 69,99 
KURANG 

BAIK 
65 - 69,99 KURANG BAIK 65 - 69,99 KURANG KOHEREN 

  60 - 64,99 
TIDAK 

BAIK 
60 - 64,99 TIDAK BAIK 60 - 64,99 TIDAK KOHEREN 

TIDAK 

LULUS 
TERBUKTI MELAKUKAN PLAGIAT DALAM SEBAGIAN BESAR ATAU SELURUH ISI SKRIPSI 

 

 



Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama | 153 

B. BENTUK DAN METODOLOGI SKRIPSI 

NILAI KONSISTENSI PADA ATURAN 

95 – 100 AMAT KONSISTEN 

75 - 94,99 KONSISTEN 

70 - 74,99 CUKUP KONSISTEN 

65 - 69,99 KURANG KONSISTEN 

60 - 64,99 TIDAK KONSISTEN DALAM BANYAK VARIABEL ATURAN 

0 - 50,99 TIDAK MENGINDAHKAN SEBAGIAN BESAR ATAU SELURUH ATURAN SELINGKUNG FAKULTAS 

 

C.  CARA MEMPERTAHANKAN SKRIPSI 

NILAI 
PRESENTASI 

AWAL 
NILAI 

PENGUASAAN 

ISI 
NILAI 

CARA 

BERARGUMEN 
NILAI JAWABAN 

95 - 100 
AMAT 

EFISIEN 
95 - 100 

AMAT 

MENGUASAI 
95 - 100 AMAT SANTUN 95 - 100 AMAT EFEKTIF 

75 - 94,99 EFISIEN 75 - 94,99 MENGUASAI 75 - 94,99 SANTUN 75 - 94,99 EFEKTIF 

70 - 74,99 CUKUP 70 - 74,99 CUKUP 70 - 74,99 CUKUP 70 - 74,99 CUKUP EFEKTIF 
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EFISIEN MENGUASAI SANTUN 

65 - 69,99 
KURANG 

EFISIEN 
65 - 69,99 

KURANG 

MENGUASAI 
60 - 69,99 

KURANG 

SANTUN 
65 - 69,99 KURANG EFEKTIF 

60 - 64,99 
TIDAK 

EFISIEN 
60 - 64,99 

TIDAK 

MENGUASAI 
  60 - 64,99 TIDAK EFEKTIF 

0 - 59,99 

TIDAK BISA 

ATAU 

TIDAK 

MAMPU 

PRESENTASI 

0 - 59,99 

SAMA SEKALI 

TIDAK 

MEMAHAMI ISI 

SKRIPSI 

0 - 59,99 
TIDAK 

SANTUN 
0 - 59,99 

TIDAK MAMPU 

MENJAWAB 

SELURUH/SEBAGIAN 

BESAR 

PERTANYAAN 

PENGUJI 

        

        

 

D. PENYAJIAN BAHASA SKRIPSI 

NILAI PENGGUNAAN KAIDAH BAHASA INDONESIA 

95 - 100 SAMA SEKALI TIDAK ADA KESALAHAN KAIDAH KEBAHASAAN 

75 - 94,99 MEMILIKI SEDIKIT SEKALI KESALAHAN KAIDAH KEBAHASAAN 
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70 - 74,99 MEMILIKI SEDIKIT KESALAHAN KAIDAH KEBAHASAAN 

65 - 69,99 CUKUP BANYAK KESALAHAN DALAM KATEGORI MINOR 

60 - 64,99 CUKUP BANYAK KESALAHAN DALAM KATEGORI MAYOR 

0 - 50,99 
TIDAK BERBAHASA INDONESIA, KESALAHAN ADA DI RATA-RATA HALAMAN, SAMA SEKALI TIDAK 

MENGINDAHKAN KAIDAH TATA BAHASA INDONESIA 

  

 

E. LEMBAR ISIAN PENGUJI 

 A. ISI SKRIPSI         

IDE DAN TEMUAN LOGIKA ARGUMENTASI ALUR BERFIKIR RATA-RATA 

     

     
B. BENTUK DAN METODOLOGI NILAI 

   
  

   

     
C. CARA MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
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PRESENTASI AWAL PENGUASAAN ISI CARA BERARGUMEN JAWABAN RATA-RATA 

     

     
D. PENYAJIAN BAHASA NILAI 
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Lampiran 21: Kriteria Penilaian Sidang Komprehensif Mahasiswa Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi 

KRITERIA PENILAIAN AL-QUR’AN 

A. Bacaan 

Nilai (20 %) Indikator 

100 Mampu membaca al-Qur’an dengan martabat mujawwad dengan lagu yang tepat dan suara yang amat indah, tidak memiliki 

kesalahan apapun dalam aspek tajwid. 

95 Mampu membaca al-Qur’an dengan martabat mujawwad dengan lagu yang tepat dan suara yang indah, tidak memiliki 

kesalahan apapun dalam aspek tajwid. 

90 Mampu membaca al-Qur’an dengan martabat murattal dengan suara yang amat indah, tidak memiliki kesalahan apapun 

dalam aspek tajwid. 

85 Mampu membaca al-Qur’an dengan martabat murattal dengan suara yang indah, tidak memiliki kesalahan apapun dalam 

aspek tajwid. 

80 Mampu membaca al-Qur’an dengan martabat murattal dengan suara yang cukup indah, tidak memiliki kesalahan apapun 

dalam aspek tajwid. 

75 Mampu membaca al-Qur’an dengan lagu biasa (tanpa martabat apapun), memiliki sedikit kesalahan ringan (khafi) dalam 

aspek tajwid. 

70 Mampu membaca al-Qur’an dengan lagu biasa (tanpa martabat apapun), memiliki banyak kesalahan ringan (khafi) dalam 

aspek tajwid. 

65 Mampu membaca al-Qur’an dengan lagu biasa (tanpa martabat apapun), memiliki sedikit kesalahan berat (jali) dalam aspek 

tajwid. 

60 Mampu membaca al-Qur’an dengan lagu biasa (tanpa martabat apapun), memiliki banyak kesalahan berat (jali) dalam aspek 
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tajwid. 

 Memiliki tingkat kemampuan membaca al-Qur’an di bawah semua hal di atas, secara otomatis dinyatakan tidak lulus dan 

wajib mengulang.  

 

B. Tajwid 

Nilai (20 %) Indikator 

100 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai tajwid dengan lancar, benar dan amat lengkap. 

95 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai tajwid dengan lancar, benar dan lengkap. 

90 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai tajwid dengan lancar, benar dan cukup lengkap. 

85 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai tajwid dengan benar dan lengkap kendati kurang lancar. 

80 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai tajwid dengan benar dan cukup lengkap kendati kurang lancar. 

75 Mampu menjawab hampir semua pertanyaan mengenai tajwid, ada yang tak mampu dijawab, tetapi bukan hal yang dapat 

membawa pada kesalahan besar dalam membaca al-Qur'an. 

70 Mampu menjawab sebagian besar pertanyaan mengenai tajwid, ada yang tak mampu dijawab, tetapi bukan hal yang dapat 

membawa pada kesalahan besar dalam membaca al-Qur'an. 

65 Mampu menjawab hampir semua pertanyaan mengenai tajwid, ada yang tak mampu dijawab, tetapi termasuk hal yang dapat 

membawa pada kesalahan besar dalam membaca al-Qur'an. 

60 Mampu menjawab sebagian besar pertanyaan mengenai tajwid, ada yang tak mampu dijawab, tetapi termasuk hal yang 

dapat membawa pada kesalahan besar dalam membaca al-Qur'an. 

 Memiliki tingkat kemampuan tajwid di bawah semua hal di atas, secara otomatis dinyatakan tidak lulus dan wajib 

mengulang.  
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KRITERIA PENILAIAN BAHASA 

A. Bahasa Arab 

Nilai (20 %) Indikator 

100 Mampu membaca teks berbahasa Arab dengan amat lancar, tidak memiliki kesalahan dalam kaidah serta mampu 

menerjemahkan dan memahami maknanya dengan amat baik. 

95 Mampu membaca teks berbahasa Arab dengan lancar, tidak memiliki kesalahan dalam kaidah serta mampu menerjemahkan 

dan memahami maknanya dengan amat baik. 

90 Mampu membaca teks berbahasa Arab dengan cukup lancar, tidak memiliki kesalahan dalam kaidah serta mampu 

menerjemahkan dan memahami maknanya dengan amat baik. 

85 Mampu membaca teks berbahasa Arab dengan cukup lancar, memiliki sedikit kesalahan ringan dalam kaidah namun mampu 

menerjemahkan dan memahami maknanya dengan amat baik. 

80 Mampu membaca teks berbahasa Arab dengan cukup lancar, memiliki sedikit kesalahan ringan dalam kaidah namun mampu 

menerjemahkan dan memahami maknanya dengan baik. 

75 Mampu membaca teks berbahasa Arab dengan cukup lancar, memiliki sedikit kesalahan ringan dalam kaidah namun mampu 

menerjemahkan dan memahami maknanya dengan cukup baik. 

70 Mampu membaca teks berbahasa Arab dengan kurang lancar, memiliki cukup banyak kesalahan ringan dalam kaidah namun 

mampu memahami maknanya dengan baik. 

65 Mampu membaca teks berbahasa Arab dengan kurang lancar, memiliki cukup banyak kesalahan ringan dalam kaidah namun 

mampu memahami maknanya dengan cukup baik. 

60 Mampu membaca teks berbahasa Arab dengan kurang lancar, memiliki cukup banyak kesalahan ringan dalam kaidah namun 

mampu memahami maknanya dengan kurang baik. 
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 Memiliki tingkat kemampuan bahasa Arab di bawah semua hal di atas, secara otomatis dinyatakan tidak lulus dan wajib 

mengulang.  

 

B. Bahasa Inggris 

Nilai (20 %) Indikator 

100 Mampu membaca teks berbahasa Inggris dengan amat lancar, tidak memiliki kesalahan dalam kaidah serta mampu 

menerjemahkan dan memahami maknanya dengan amat baik. 

95 Mampu membaca teks berbahasa Inggris dengan lancar, tidak memiliki kesalahan dalam kaidah serta mampu 

menerjemahkan dan memahami maknanya dengan amat baik. 

90 Mampu membaca teks berbahasa Inggris dengan cukup lancar, tidak memiliki kesalahan dalam kaidah serta mampu 

menerjemahkan dan memahami maknanya dengan amat baik. 

85 Mampu membaca teks berbahasa Inggris dengan cukup lancar, memiliki sedikit kesalahan ringan dalam kaidah namun 

mampu menerjemahkan dan memahami maknanya dengan amat baik. 

80 Mampu membaca teks berbahasa Inggris dengan cukup lancar, memiliki sedikit kesalahan ringan dalam kaidah namun 

mampu menerjemahkan dan memahami maknanya dengan baik. 

75 Mampu membaca teks berbahasa Inggris dengan cukup lancar, memiliki sedikit kesalahan ringan dalam kaidah namun 

mampu menerjemahkan dan memahami maknanya dengan cukup baik. 

70 Mampu membaca teks berbahasa Inggris dengan kurang lancar, memiliki cukup banyak kesalahan ringan dalam kaidah 

namun mampu memahami maknanya dengan baik. 

65 Mampu membaca teks berbahasa Inggris dengan kurang lancar, memiliki cukup banyak kesalahan ringan dalam kaidah 

namun mampu memahami maknanya dengan cukup baik. 

60 Mampu membaca teks berbahasa Inggris dengan kurang lancar, memiliki cukup banyak kesalahan ringan dalam kaidah 
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namun mampu memahami maknanya dengan kurang baik. 

 Memiliki tingkat kemampuan bahasa Inggris di bawah semua hal di atas, secara otomatis dinyatakan tidak lulus dan wajib 

mengulang.  

 

KRITERIA PENILAIAN KEAHLIAN JURUSAN 

Nilai (20 %) Indikator 

100 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai keahlian Prodi dengan lancar, benar dan amat lengkap. 

95 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai keahlian Prodi dengan lancar, benar dan lengkap. 

90 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai keahlian Prodi dengan lancar, benar dan cukup lengkap. 

85 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai keahlian Prodi dengan benar dan lengkap kendati kurang lancar. 

80 Mampu menjawab semua pertanyaan mengenai keahlian Prodi dengan benar dan cukup lengkap kendati kurang lancar. 

75 Mampu menjawab hampir semua pertanyaan mengenai keahlian Prodi, ada yang tak mampu dijawab, tetapi bukan hal yang 

dapat membawa pada kesalahan yang fatal. 

70 Mampu menjawab sebagian besar pertanyaan mengenai keahlian Prodi, ada yang tak mampu dijawab, tetapi bukan hal yang 

dapat membawa pada kesalahan yang fatal. 

65 Mampu menjawab hampir semua pertanyaan mengenai keahlian Prodi, ada yang tak mampu dijawab, tetapi termasuk hal 

yang dapat membawa pada kesalahan yang fatal. 

60 Mampu menjawab sebagian besar pertanyaan mengenai keahlian Prodi, ada yang tak mampu dijawab, tetapi termasuk hal 

yang dapat membawa pada kesalahan yang fatal. 

 Memiliki tingkat kemampuan keahlian Prodi di bawah semua hal di atas, secara otomatis dinyatakan tidak lulus dan wajib 

mengulang  
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Lampiran 22: Standar Jumlah Minimal-Maksimal  Halaman Skripsi 

 

NO ISI BAB JML HALAMAN 

1 
BAB I 

PENDAHULUAN 
10-20 

2 

BAB II 

PROFIL/ SETTING/ PERDEBATAN 

PENELITIAN/ BIOGRAFI TOKOH 

10-15 

3 
BAB III & IV 

INTI PENELITIAN 
38-60 

4 
BAB V 

PENUTUP 
2-5 

 

SKRIPSI MINIMAL 60 HALAMAN DAN MAKSIMAL 100 HALAMAN, 

TIDAK TERMASUK DAFTAR PUSTAKA, LAMPIRAN, DAN CV 

PENULIS. 
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