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KATA PENGANTAR
Assalamu ‘alaikum wr.wb.
Pedoman penulisan Skripsi ini disusun berdasarkan kebutuhan yang
selama ini dirasakan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam AtTahdzib (STAIA) Rejoagung Ngoro Jombang. Skripsi berbeda dengan karangan
biasa, pada hakikatnya merupakan laporan tertulis dari suatu studi ilmiah yang
membahas suatu masalah. Dalam proses pembahasannya, studi tersebut harus
mendatangkan bahan bukti yang diperoleh dari penelitian, baik kajian pustaka
maupun lapangan. Dengan kata lain, menyusun skripsi sesungguhnya mencakup
tiga kegiatan ilmiah sekaligus, yakni; penelitian ilmiah, pembahasan/diskusi ilmiah,
dan penulisan ilmiah.
Mengingat dalam kenyataan tugas di atas tidaklah mudah, bahkan
seringkali merupakan kendala utama menyelesaikan studi mahasiswa, maka sejak
dini mahasiswa harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tugas
tersebut.
Persiapan yang dapat dilakukan antara lain penguasaan terhadap
metodologi, intensifikasi kegiatan membaca buku-buku ilmiah yang relevan
dengan topik bahasan, latihan-latihan dalam bidang penulisan karya ilmiah,
penelitian-penelitian dan sebagainya, sehingga memperoleh kemampuan analisis
sebagaimana yang diinginkan.
Semoga keberadaan buku pedoman penulisan skripsi dapat membawa
manfaat yang besar, dan sebagai aset Sekolah Agama Islam At-Tahdzib (STAIA)
Rejoagung Ngoro Jombang untuk melakukan inovasi-inovasi kreatif dalam upaya
meningkat segi-segi kualitas dan kuantitas proses pembelajaran di masa yang akan
datang.
Tidak lupa diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada
Komisi Penyusun Buku Pedoman penulisan skripsi dan pihak-pihak lain yang
terlibat dalam kegiatan penyusunan ini, semoga jerih payahnya diterima oleh Allah
SWT sebagai amal jariyah di sisi-Nya. Amin.
Kritik dan saran sangat diharapkan dari para pengguna pedoman ini untuk
perbaikan dan kesempurnaan.
Wassalamu ‘alaikum wr.wb.
Jombang, 09 Oktober 2021
Ketua Tim,
Moh. Ulumuddin, MA
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Umum
Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu ciri pokok kegiatan
perguruan tinggi. Karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang
diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, tehnologi, atau seni yang ditulis
atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau
konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Melalui pembuatan
karya ilmiah, anggota masyarakat akademik di perguruan tinggi dapat
mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, dan atau hasil
penelitian.
Untuk pelaporan karya ilmiah diperlukan suatu pedoman
pembuatan karya ilmiah, khususnya karya ilmiah tertulis. Pedoman
penulisan karya ilmiah ini memberikan petunjuk tentang cara menulis
karya ilmiah yang berupa skripsi, mulai dari pembuatan proposal,
penulisan skripsi dan pelaporan skripsi.
Skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang
ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S-1) pada akhir studinya. Karya
ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program
studi mereka yang dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil
kajian pustaka, atau hasil kerja pengembangan.
Yang dimaksud skripsi hasil penelitian lapangan adalah jenis
penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.
Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibagi
menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya
menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari
suatu teori teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti
berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi
permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang
diajukan untuk memperoleh pembenaran ( verifikasi) dalam bentuk
dukungan data empiris di lapangan.
Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistikkontekstual melalui
pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti
1

sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan
makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh
karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang
bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang
penuh keotentikan.
Yang dimaksud dengan kajian pustaka adalah telalah yang
dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya
bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan
pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan
dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber
pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk
keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlakukan
sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai
bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada,
sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar
pemecahan masalah.
Yang dimaksud dengan kerja pengembangan adalah kegiatan yang
menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk
memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan
pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep,
prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan
masalah. Skripsi yang ditulis berdasarkan hasil kerja pengembangan
menuntut format dan sistematika yang berbeda dengan skripsi yang ditulis
berdasarkan hasil penelitian, karena karakteristik kegiatan pengembangan
dan kegiatan penelitian tersebut berbeda. Kegiatan penelitian pada
dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan,
sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau
teori untuk memecahkan suatu permasalahan.

B. Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah
Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan
dalam penyusunan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan
dan perujukan, perijinan terhadap bahan yang digunakan, dan
penyebutan sumber data atau informan.
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Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur
menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari
sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang
lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikkan dengan
pencurian.
Penulisan karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak
kecurangan yang lazim disebut plagiat. Plagiat merupakan tindak
kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain
yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. Oleh
karena itu, penulis skripsi wajib membuat dan mencantumkan
pernyataan dalam skripsi bahwa karyanya itu bukan merupakan
pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain.
Dalam menulis karya ilmiah, rujuk-merujuk dan kutip mengutip
merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiaatn ini amat
dianjurkan, karena perujukan dan pengutipan akan membantu
perkembangan ilmu.
Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (misalnya
instrumen, bagan, gambar dan tabel), penulis wajib meminta ijin kepada
pemilik bahan tersebut. Permintaan ijin dilakukan secara tertulis. Jika
pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan
sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara
utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan.
C. Pelanggaran Hak Cipta
1. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta
meliputi:
a. Pengalihan hak cipta substantif;
b. Penyebarluasan karya ilmiah atau karya tulis dengan izin semua
penulis karya tersebut, tetapi dengan sengaja tidak
mencantumkan semua nama penulis;
c. Pengutipan yang secara sengaja tidak mencantumkan sumbernya
secara lengkap sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah
yang dijadikan pedoman oleh pengutip.
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2. Berdasarkan jenis pelanggaran seperti tersebut di atas, serta
frekuensi (banyaknya) kasus pelanggaran yang dapat dibuktikan,
dapat diterapkan tingkat pelanggaran sebagai berikut:
a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang;
c. pelanggaran berat.
3. Penyelesaian Pelanggaran
Tim pemeriksa yang terdiri atas tim penguji skripsi bersama-sama
dengan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi memahami materi
yang diduga mengandung pelanggaran hak cipta.
4. Tim pemeriksa pelanggaran hak cipta bertugas untuk :
a. Mengumpulkan bukti adanya pelanggaran hak cipta;
b. Menetapkan tingkat pelanggaran hak cipta; dan
c. Mengusulkan sanksi atas pelanggaran hak cipta tersebut kepada
ketua jurusan dan ketua sekolah tinggi.
5. Sanksi pelanggaran dapat berupa;
a. Peringatan lisan dan/atau tertulis kepada pelaku pelanggaran;
b. Keharusan bagi pelaku pelanggaran untuk membuat dan memuat
perbaikan atau ralat;
c. Keharusan bagi pelaku pelanggaran untuk meminta maaf secara
terbuka;
d. Penarikan tulisan yang mengandung pelanggaran hak cipta dari
unit kerja di lingkungan jurusan dan staia;
e. Sanksi lain yang akan ditetapkan kemudian.
Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu ciri pokok kegiatan
perguruan tinggi. Karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya
yang diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, tehnologi, atau seni yang
ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti
pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan.
Melalui pembuatan karya ilmiah, anggota masyarakat akademik di
perguruan tinggi dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan,
kajian, dan atau hasil penelitian.
Untuk pelaporan karya ilmiah diperlukan suatu pedoman
pembuatan karya ilmiah, khususnya karya ilmiah tertulis. Pedoman
penulisan karya ilmiah ini memberikan petunjuk tentang cara menulis
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karya ilmiah yang berupa skripsi, mulai dari pembuatan proposal,
penulisan skripsi dan pelaporan skripsi.
Skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang
ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S-1) pada akhir studinya. Karya
ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
program studi mereka yang dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian
lapangan, hasil kajian pustaka, atau hasil kerja pengembangan.
Yang dimaksud skripsi hasil penelitian lapangan adalah jenis
penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di
lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan
dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan
penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang
pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan
ini berangkat dari suatu teori teori, gagasan para ahli, ataupun
pemahaman
peneliti
berdasarkan
pengalamannya,
kemudian
dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahanpemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (
verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.
Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistikkontekstual
melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri
peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif
dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.
Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian
kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk
laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam
bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan
ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.
Yang dimaksud dengan kajian pustaka adalah telalah yang
dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya
bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan
pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan
dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber
pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk
keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlakukan
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sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai
bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada,
sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar
pemecahan masalah.
Yang dimaksud dengan kerja pengembangan adalah kegiatan yang
menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk
memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan
pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep,
prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan
masalah. Skripsi yang ditulis berdasarkan hasil kerja pengembangan
menuntut format dan sistematika yang berbeda dengan skripsi yang
ditulis berdasarkan hasil penelitian, karena karakteristik kegiatan
pengembangan dan kegiatan penelitian tersebut berbeda. Kegiatan
penelitian pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu
permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan
temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan.
D. Etika Penulisan Ilmiah
Salah satu ukuran keterampilan seorang akademisi adalah
kemampuan¬nya untuk menghadirkan temuan-temuan yang telah ada
sebelumnya dalam berbagai sumber ditambah dengan analisis individu
ke dalam suatu tulisan yang sistematis dan logis. Namun, sering kali
terjadi, seorang penulis tidak begitu berhati-hati dalam melakukan
pencatatan atau pendokumentasian terhadap sumber-sumber yang
dikutipnya. Dalam dunia akademik, kesalahan seorang penulis 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 Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib (STAIA) sebagai
salah satu institusi akademik, perlu memberlakukan aturan-aturan tegas
berkaitan dengan penjiplakan karya ilmiah. Penjiplakan karya ilmiah
merupakan perbuatan tercela secara akademis. Seorang penjiplak pada
dasarnya mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang bukan hasil kerja
6

kerasnya. Penjiplakan sama artinya dengan pencurian; dan karena itu
seorang penjiplak dapat juga dikatakan sebagai seorang pencuri. Untuk
itu, sebagai salah satu institusi keilmuan, Sekolah Tinggi Agama Islam
At-Tahdzib (STAIA) menganggap penjiplakan (plagiarism) sebagai
sebuah kejahatan akademik. Siapa saja yang terbukti melakukan
penjiplakan harus dikenakan sanksi.
1. Definisi Penjiplakan
Dalam beberapa kasus, ada kalanya seseorang tidak secara sengaja
melakukan penjiplakan karena ketidaktahuan atau ketidaktelitiannya
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 yang mana yang
dianggap sebagai penjiplakan dan hal mana yang bukan penjiplakan.
Menurut Webster's World University Dictionary, penjiplakan
(plagiarism) adalah mengambil atau menjadikan (ide-ide atau kata-kata
orang lain) menjadi miliki sendiri; menggunakan (sesuatu yang sudah
jadi) tanpa menyebutkan sumbernya; melakukan pencurian literal;
menghadirkan ide atau produk baru dan asli yang diambil dari sumber
sebelumnya yang telah ada.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah ini diartikan
sebagai berikut: "plagiat, (bid) pengambilan sebagian atau seluruh hasil
karya orang lain (mengutip atau menulis kembali) dan mengakuinya sbg.
hasil pekerjaan sendiri: menulis kembali dan mencantumkan namamu di
bawah karya orang namanya suatu." Atau sebagaimana didefinisikan di
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: “plagiat adalah pengambilan
karangan (pendapat dsb.) orang lain dan menjadikannya seolah-olah
karangan (pendapat dsb.) sendiri, msl. menerbitkan karya tulis orang lain
atas nama dirinya sendiri; jiplakan.”
Jadi, secara sederhana, definisi plagiat adalah mengambil suatu
bahan atau data dalam berbagai bentuk tetapi tidak mencantumkan
sumbernya secara sengaja. Secara detail, dalam dunia penulisan karya
ilmiah, penjiplakan ini, paling tidak, bisa diartikan: Pertama, plagiarisme
adalah mengambil langsung secara literal tulisan-tulisan, gambar, tabel
dan pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Setiap frasa,
klausa, maupun kalimat yang diambil dari satu atau beberapa sumber
7

HARUS diikuti dengan penyebutan sumber-sumber tersebut, baik dalam
catatan kaki atau dalam teks itu sendiri (body text atau in-text citation).
Kedua, tindakan plagiarisme juga termasuk meminjam ide atau logika
pikiran orang lain dalam menerangkan sebuah gagasan atau pandangan
tanpa menyebutkan sumber-sumbernya, menganggap bahwa ide atau
logika itu sebagai ide atau jalan pikirannya sendiri. Ketika, plagiarisme
adalah mengklaim pekerjaan yang dilakukan bersama-sama sebagai
karya sendiri. Sebagai misal adalah penelitian bersama yang kemudian
diklaim sebagai penelitian pribadi.
2. Cara Efektif Menghindari Penjiplakan
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa integritas keilmuan
seseorangbisa dilihat dad kejujurannya dalam mencantumkan sumbersumber dan rujukan ide yang diambil dalam setiap tulis-annya. Namun,
ada kalanya, seorang penulis agak kebingungan untuk memilah sumber
dokumen mana yang harus di¬cantumkan dan sumber mana yang tidak
harus dicantumkan sebagai bagian dari penghargaan (acknowledgment)
atas karya-karya yang digunakan. Ketidakhati-hatian maupun
kesengajaan untuk mengutip satu data tanpa mencantumkan sumber
dapat menyebabkan seseorang "dituduh" melakukan penjiplakan
"sengaja" maupun "tidak sengaja." Batas antara model penjiplakan ini
sangat tipis, lihat bagan di bawah.
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Membeli, mencuri atau
meminjam paper orang lain
dan menyatakan sebagai
karya sendiri
Meminta orang lain
untuk menulis paper dan
menyatakan sebagai karya
sendiri

Menggunakan
istilahistilah atau kalimat ketika
parafrase yang sangat dekat
dengan sumber asli
Membangun
argumen
dengan meminjam cara berpikir
orang lain tanpa menyebutkan
sumbernya

Menggunakan data-data dalam bentuk apapun tanpa menyebutkan sumbersumbernya
Bagan tersebut diambil dari Purdue University Online Writing Lab
yang njelaskan bagaimana sebuah upaya pengutipan bisa dikategorikan
agai penjiplakan sengaja maupun tidak sengaja.
Dari bagan tersebut terlihat bahwa kehati-hatian dalam pengutipan
gat penting untuk menghindar dari tuduhan melakukan perbuatan
njiplakan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.
Untuk itu, bagan sederhana berikut ini merupakan penjelasan
sederhana tentang sumber mana yang harus dan sumber mana yang tidak
harus dicantumkan dari dokumen atau data yang digunakan.
A Ketika mengutip: (1) pendapat, (2) ide, (3)
Sumber
Ica ta, (4) frase, (5) klausa atau kalimat, (6)
HARUS
diagram, (7) tabel, (8) gambar, (9) ilustrasi,
dicantumkan
(10) chart yang berasal dari buku, jurnal,
koran dan majalah, (11) la gu, (12) program
tele visi, (13) film, (14) sumber internet, (15)
surat dan (16) email, (17) program kompute
r, (18) pengumuman, atau (19) media-media
lain yang merupakan basil karya seseorang
atau kelompok orang lain.
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B

C
Sumber
TIDAK
IIARUS
dicantumkan

A

B

Ketika mengutip (meminjam) istilah-istilah
tertentu yang digunakan dan identik dengan
seseorang atau kelompok tertentu.
Ketika mengutip hasil interview atau
wawancara dengan orang lain.
Ketika mengutip atau menulis 1) pendapat,
2)
pengalaman
3)
observasi,
4)
pandangan/pemikiran/kesimpulan sendiri.
Ketika mengutip pendapat umum (common
knowledge) seperti (1) folklor, (2) mitos atau
cerita-cerita yang beredar luas dalam
masyarakat dan menjadi milik masyarakat
yang tidak diketahui siapa penciptanya.

Untuk menghindari piaglarisme secara tidak sengaja, berikut ini
adalah beberapa cara (tips) efektif yang berguna dalam proses penulisan
dan produk yang dihasilkan.

KETIKA
PENELITIAN,
KUTIPAN, DAN
WAWANCARA

YANG DILAKUKAN
KETIKA PROSES
PENULISAN
1. Tandai setiap bagian
yang
akan
dikutip
dengan tanda khusus
seperti garis bawah atau
stabilo.
2. Tandai dan catat main
idea yang diambil dari
sumber
kutipan dan
mana
yang menjadi
pendapat
atau
kesimpulan pribadi.

PRODUK
YANG
DIHASILKAN
Baca dan cek kembali sumber
yang digunakan agar setiap
bagian-bagian yang dikutip baik
yang langsung maupun tidak
langsung jelas dicantumkan baik
dalam isi tulisan (body text atau
in-text citation, catatan kaki dan
daftar
pustaka)
dengan
mengikuti sistem penulisan dan
pengutipan tulisan yang digunakan di lingkungan Sekolah
Tinggi Agama Islam At-Tahdzib
(STAIA).
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KETIKA
PARAFRASE DAN
MENGAMBIL
KESIMPULAN

1. Baca
bagian yang
akan di-kutip secara
cermat, lalu lakukan
parafrase tanpa melihat
teks asli dengan bersandar pada apa yang
kita ingat dari teks itu
2. Setelah selesai, cek
kembali
untuk
membandingkan antara
yang dibuat dengan teks
asli agar tidak terjadi
kekeliruan
dan
kesa¬lahan pemahaman

KETIKA
MENGUTP
LANGSUNG

1. Cantumkan
sumber
yang dikutip sejelas
jelasnya
dalam
dokumentasi.
2. Pilih bagian yang akan
dikutip langsung secara
proporsional
dengan
menggunakan
tanda
baca
khusus.
Pengutipan langsung
seba- iknya tidak terlalu
pendek dan tidak pula
terlalu panjang.

Mulai kalimat parafrase sebagai
bentuk pemahaman kita atas
teks dengan ungkapan seperti:
Menurut Max Weber, ... atau
Sebagaimana yang dinyatakan
oleh
Muhammad
Ruhan
sanusi…..

Baca dan cek kembali sumber
yang digunakan agar setiap bagian-bagian yang dikutip secara
langsung dengan jelas dicantum
kan baik dalam isi tulisan (body
text atau in-text citation, catatan
kaki dan daftar pustaka) dengan
mengikuti sistem penulisan dan
pengutipan tulisan yang digunakan di lingkungan Sekolah
Tinggi Agama Islam AtTahdzib (STAIA).
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KETIKA
MENUTIP TIDAK
LANGSUNG

1. Cantumkan
sumber
yang dikutipn secara
jelas.
2. Cermati bagian yang
akan dikutip tidak
langsung, lalu lakukan
paraphrase
dengan
menggunakan kata dan
kalimat lain yang searti
tetapi
menggunakan
struktur
penukisan
kalimat yang berbeda.

Baca dan cek kembali sumber
yang digunakan agar setiap
bagian yang akan dikutip secara
tidak langsung dengan jelas
dicantum kan baik dalam isi
tulisan (body text atau in-text
citation, catatan kaki dan daftar
pustaka) dengan mengikuti
sistem
penulisan
dan
pengutipan
tulisan
yang
digunakan
di
lingkungan
Sekolah Tinggi Agama Islam
At-Tahdzib (STAIA).

Berikut adalah contoh bagaimana sebuah naskah yang
diparafrasekan untuk mengambil intisari pandangan yang ingin
disampaikan oleh penulis naskah asli tersebut.
NASKAH ASLI
Namun harus digarisbawahi pula bahwa betapapun mereka bgitu intens
menyuarakan keinginan untuk kembali ke khazanah tradisi Islam dan begitu
kritis terhadap ekses-ekses yang ditimbulkan dan proses modernisasi, bukan
berarti merela antimodernitas. Sebab, pada dasarnya mereka juga adalah
"anak" dari modernisasi yang dilakukan negara dengan kebijakan membuka
akses yang besar bagi kaum Muslimin untuk melanjutkan pendidikan di
dalam dan di luar negeri. Karena itu, dalam takaran tertentu para pemimpin
gerakan ini juga dengan semangat menyerukan keinginan untuk membawa
kaum Muslimin ke arah masyarakat industrial modern yang mengakar pada
teknologi maju. Hal ini tentu tidak mengherankan, sebab kebanyakan para
aktifis itu memang lulusan fakultas teknologi dan ilmu-ilmu alam seperti
Universitas Indonesia (UI), Univetsitas Gadjah Mada (UGM), Institut
Teknologi Bandung (ITB), atau Institut Pertanian Bogor (IPB) maupun
universitas-universitas di Barat (contoh naskah diambil dari Jajat
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Burhanudin dan Oman Fathurahman, eds., Tentang Perempuan Islam:
Wacana dan Gerakan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 157158).
CONTOH
NASKAH
HASIL CONTOH
NASKAH
HASIL
PENULISAN
PENULISAN
ULANG/PARAFRASE
ULANG/PARAFRASE
(1)
(2)
Jika mempertimbangkan latar belakang Para
aktifis
Muslim
yang
pendidikan para aktifis Muslim itu, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai
yang mayoritas merupakan lulusan dari Islam sebagian besar berasal dari
perguruan tinggi umum seperti UI, kalangan yang menguasai tradisi
UGM, ITB, IPB dan lain-lain, tidak keilmuan modern yang berasal dari
terlalu mengherankan jika mereka berbagai perguruan tinggi umum di
sendiri tidak resisten terhadap tanah air. Merela kebanyakan bekerja
modernitas. Memang mereka begitu pada sektor umum yang tentu saja
tegas mengkritik berbagai akibat yang sering bersentuhan dengan teknologi
ditimbulkan dari modernisme terutama dan gaya hidup modern. Karena itu
sikap dan mental yang dianggap pola kehidupan mereka kebanyakan
berseberangan dengan nilai-nilai Islam. cenderung rasional. Walaupun begitu
Akan tetapi, mereka tampaknya juga bukan berarti mereka menjadi sekular
berpikir rasional dengan tidak menolak atau anti-agama; justru di tengah
modernitas secara keseluruhan. Pikiran kehidupan mereka yang modern,
mereka umumnya bahkan sangat mereka bangga memperjuanglcan
terbuka
dan
maju;
mereka identitas Islam dan berupaya terus
membayanglan terciptanya sebuah menerus
merumuskan
strategi
masyarakat Muslim yang modern, tapi perjuangan yang berlandaskan etika
dengan tetap berlandaskan pada nilai- agama
nilai dan tradisi Islam.
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BAB II
PROPOSAL SKRIPSI
A. Langkah Penyusunan Proposal Skripsi
Menyusun atau mempersiapkan proposal merupakan bagian
terpenting dari proses penulisan skripsi. Pada umumnya, bagian ini cukup
sulit dikerjakan oleh mahasiswa sehingga seringkali mahasiswa
mengeluh tentang bagaimana cara penyusunannya. Hanya saja, kegiatan
ini tetap hams dilakukan karena penyusunan sebuah proposal sangat
penting untuk mencapai sasaran penyelesaian skripsi. Proposal skripsi
adalah merupakan blue print (rencana kerja) dari sebuah skripsi. Jika
rencana kerja disusun dengan baik dan jelas, maka bisa dijamin pekerjaan
penyelesaian skripsi, yaitu meneliti dan menulis skripsi akan berlangsung
dengan baik, lancar dan sesuai rencana. Sebaliknya, jika proposal skripsi
dikerjakan dengan cara asal-asalan, tidak jelas dan tidak terarah, maka
hasilnya dapat dipastikan mahasiswa akan merasa kesulitan dalam
penyelesaian skripsi karena mahasiswa tidak memiliki rencana kerja
yang jelas dan terarah yang dapat difungsikan untuk membimbing kerja
pembuatan skripsi. Mengingat pentingnya menyusun proposal skripsi,
maka akan dikemukakan cara atau langkah langkah penting yang harus
ditempuh oleh mahasiswa untuk menyusun sebuah proposal.
Masalah pertama yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menyusun
proposal skripsi adalah memilih dan menentukan topik atau pokok
bahasan apa yang akan ditulis. Ada beberapa langkah dalam menentukan
topik atau pokok bahasan ini, yaitu:
1. Menetapkan wilayah kajian yang sesuai dengan bidang studi masingmasing (melihat wilayah kajian Jurusan), misalnya persoalan-persoalan
yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, pengalaman
keagamaan, peribadatan, atau persekutuan, dan sebagainya.
2. Memecah wilayah menjadi sub-sub wilayah, misalnya dibatasi
menurut wilayah geografis, historis atau agama agama tertentu;
wilayah psikologis.
3. Menentukan apakah akan mengkaji tokoh-tokoh tertentu atau literaturliteratur tertentu, dan lain sebagainya.
14

Ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam
menentukan topic penelitian, yaitu:
1. Topik harus menarik perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian
akan memungkinkan penulisnya berusaha terus-menerus mencari data yang
diperlukan.
2. Topik sudah harus diketahui oleh penulis, sehingga mudah untuk
menguraikan dengan sebaik-baiknya.
3. Topik hendaknya jangan terlalu baru, terlalu tehnis, dan terlalu
kontroversial, karena dapat mempersulit penemuan data atau
penguraiannya menjadi sebuah skripsi yang baik.
Karakteristik berikut ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk
mencari atau memilih sebuah topik, yaitu:
1. Penting dan Layak Diteliti.
Suatu penelitian perlu dilakukan apabila memiliki makna dan
kepentingan, dan jika tidak memiliki makna dan kepentingan maka
penelitian tidak perlu dilakukan. Hal ini tidak berarti bahwa hasil
penelitian harus dapat diterapkan secara langsung, namun untuk
menghindari jangan sampai sebuah topik penelitian tidak memiliki
kegunaan dan fungsi atau merupakan sesuatu yang remeh dan sepele.
Oleh karena itu, topik yang dipilih oleh mahasiswa haruslah yang
betul-betul penting dan berguna, sehingga mahasiswa termotivasi
untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian.
2. Tersedianya Data dan Metode
Topik penelitian yang dipilih haruslah yang mudah dicari dan
dikumpulkan datanya serta tersedia alat analisisnya. Ini berarti bahwa
topik atau permasalahan yang menarik tetapi datanya tidak
tersedia/tidak dapat diperoleh dan metodenya tidak tersedia haruslah
dihindari karena akan menghambat proses penelitian dan berpeluang
skripsi gagal diselesaikan. Contoh; penelitian dengan mengambil lokasi
di negara lain, relatif lebih sulit mengambil data secara langsung dari
pada penelitian di negeri sendiri atau daerah sendiri. Oleh karenanya,
hindari skripsi yang sekiranya sulit dalam pengambilan datanya.
3. Bisa Diselesaikan dalam Jangka Waktu Tertentu
Masalah waktu juga harus menjadi pertimbangan bagi mahasiswa
untuk menentukan topik skripsi yang akan diteliti. Apakah waktu yang
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diperlukan untuk menyelesaikan skripsi dengan topik tersebut cukup
sesuai dengan batas waktu maksimal yang diberikan oleh Jurusan/prodi
atau akan melebihi. Jika dengan topik tersebut skripsi dianggap bisa
diselesaikan, maka topik tersebut bisa diangkat menjadi fokus
penelitian, tetapi seandainya dirasa tidak cukup, sebaiknya diganti
dengan topik lain. Oleh karena itu, jangan terlalu luas wilayah
kajiannya, karena waktu yang disediakan untuk menyusun skripsi
hanya 3 bulan.
4. Sebanding dengan Kemampuan dan Minat
Di dalam penentuan topik juga harus memperhatikan kemampuan dan
minat mahasiswa yang akan menulis skripsi. Mahasiswa yang
berminat dan mempunyai kemampuan dalam hal kependidikan secara
praktis dan tidak berminat terhadap kefilsafatan, sebaiknya tidak
memilih persoalan-persoalan kefilsafatan, tetapi hendaknya memilih
hal-hal terkait dengan kependidikan. Demikian juga bila dalam
kependidikan itu terbagi menjadi beberapa aspek, misalnya
manajemen, psikologi, metode pengajaran, atau hal-hal lain terkait
dengan pendidikan, maka sebaiknya dipilih topik yang sesuai dengan
minat dan kemampuannya. Singkatnya, hindari topik yang menurut
mahasiswa di luar kemampuan dan tidak sesuai dengan minat.
5. Potensial bagi Pengembangan Lebih Lanjut
Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang
berarti bagi agama, bangsa, keilmuan, profesi atau pengembangan
kelembagaan. Oleh karena itu, pilihlah topik yang sekiranya dapat
dikembangkan, baik ditinjau dari segi agama, bangsa, keilmuan,
kelembagaan, dan profesi. Ini tidak berarti bahwa topik penelitian
harus sama sekali baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian
sebelumnya. Tetapi, penelitian-penelitian sebelumnya dapat
digunakan sebagai acuan dan bahan untuk ditemukan ruang-ruang
kosong yang sekiranya dapat dimasuki dan dikembangkan, dilanjutkan
dan diperjelas, dikritik atau bahkan dibantah dan ditolak.
6. Dana yang Diperlukan Memungkinkan untuk Dijangkau.
Sekalipun kelima karakteristik dalam memilih topik telah terpenuhi,
namun apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak
terjangkau, maka topik tersebut sebaiknya tidak diteruskan dan dicari
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topik yang lebih memungkinkan. Meneliti tentang proses pelaksanaan
belajar-mengajar di lembaga pendidikan Islam di Piliphina, tentu
membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk tingkatan skripsi, oleh
karenanya harus dihindari.
Masalah yang kedua dalam menyusun proposal adalah praresearch atau kajian pustaka/penelitian pendahuluan. Pra-research
/kajian pustaka /penelitian pendahuluan adalah tahapan penting yang
tidak dapat ditinggalkan dalam proses penulisan proposal skripsi.
Setelah topik ditemukan dan ditetapkan sebagai fokus penelitian, maka
langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah melakukan penelusuran
atau penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan topik tersebut, baik
melalui penelitian perpustakaan atau penelitian lapangan. Tanpa
penelitian pendahuluan, sebuah penelitian akan sulit dilakukan karena
"medan"nya belum diketahui secara pasti. Pertanyaan yang biasa muncul
dari pembimbing atau konsultan adalah; "buku apa yang sudah saudara baca
berkaitan dengan topik ini?" Apa yang saudara ketahui tentang
pelaksanaan Kurikulum Bahasa Arab Berbasis Kompetensi di sekolah
A? (padahal mahasiswa belum pernah tahu tentang sekolah A, bahkan
datang ke sekolah A saja belum pernah).
Oleh karena itu, setelah topik penelitian ditetapkan mahasiswa
hendaknya segera membaca buku-buku pokok atau penunjang, atau
tulisan-tulisan dalam berbagai macam jurnal ilmiah yang berkaitan
dengan topik yang dibahas. Contoh, ketika topik yang ditentukan dan
dipilih adalah tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 (K13) di sekolah
tertentu, maka bacalah buku-buku/jurnal, tulisan-tulisan yang berkaitan
dengan Kurikulum 2013. Bacaan difokuskan pada hal-hal yang
berkaitan dengan topik yang dipilih, sementara lainlainnya dapat ditunda
sampai saat akan menulis skripsi setelah proposal diterima. Tentu saja,
penelitian pendahuluan ini tidak mengharuskan hasil yang maksimal,
utuh apalagi final. Melainkan cukup diketahui ide-ide pokok yang
menjadi dasar dari topik yang bersangkutan.
Kajian pustaka atau penelitian pendahuluan juga akan
menentukan posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitianpenelitian sebelumnya yang membahas topik atau masalah yang sama.
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Satu hal yang harus diingat adalah: "hindari plagiatisme, penjiplakan
(duplikasi) atau daur ulang".
B. Proposal Penelitian Skripsi
Proposal penelitian pada dasarnya merupakan rencana penelitian
yang disusun sesuai kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Proposal penelitian
juga merupakan blue print dari penelitian secara keseluruhan, sehingga
apa yang diteliti, mengapa diteliti, dan bagaimana cara meneliti sudah
terekam pada pikiran mahasiswa/calon peneliti. Oleh karena itu,
mahasiswa yang telah memahami proposalnya dengan baik, akan
mendapatkan kemudahan dalam penelitian yang sedang dilakukan.
Sebaliknya, mahasiswa yang tidak memahami apa, mengapa dan
bagaimana yang mau diteliti, maka akan mengalami kesulitan dalam
penelitiannya.
Calon peneliti diharuskan membuat proposal untuk diseminarkan
dalam rangka mencari masukan untuk lebih memperdalam dan
memperluas wawasan menyangkut persoalan yang akan diteliti. Segala
sesuatu yang tertuang dalam proposal masih bersifat sementara atau
tentatif sehingga masih perlu diubah, disempurnakan, atau bahkan
diganti sesuai dengan rekomendasi dari hasil seminar. Hal ini tergantung
dari penguasaan calon peneliti terhadap materi yang mau diteliti
sebagaimana yang tertuang dalam proposalnya, sehingga apabila calon
peneliti memang bisa mempertahankan proposal dan proposalnya
dianggap memenuhi standar minimal penulisan rencana penelitian, maka
calon peneliti dapat melanjutkan penelitiannya. Demikian sebaliknya,
apabila penulisan rencana penelitian tidak dapat dipertahankan dan tidak
memenuhi standar minimal, maka calon peneliti diharapkan merubah,
menyempurnakan, atau mengganti proposal yang telah dibuat.
Menyusun proposal penelitian secara garis besar mencakup tiga
pertanyaan pokok, yaitu:
- apa yang akan diteliti?
- mengapa diteliti?
- bagaimana cara meneliti?
Tentang apa yang akan diteliti; menyangkut rumusan masalah
yang sudah ditetapkan. Mengapa diteliti; berkaitan dengan urgensi
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masalah untuk diteliti. Pada umumnya dikaitkan dengan kepentingan
umum, perlu dipecahkan secara tuntas, dapat membantu pengembangan
disiplin ilmu yang tengah ditekuni. Adapun bagaimana menelitinya; menyangkut metodologi yang akan digunakan dalam penelitian.
Usulan penelitian skripsi memuat 2 bagian, yaitu: bagian awal dan
bagian isi. Masing-masing bagian ini akan dibagi menjadi bagian yang
lebih terperinci, dan akan diperjelas tentang apa maksud dan isinya.
1. Bagian Awal. Bagian awal usulan penelitian ini meliputi: sampul
/cover depan, halaman judul.
a. Halaman Sampul /Cover Depan
Halaman sampul berisi: usulan penelitian skripsi, judul penelitian
(skripsi), nama lengkap dan Namor Induk Mahasiswa (NIM),
STAIA diikuti dengan Program Studi, Jurusan, Sekolah Tinggi dan
waktu (bulan-tahun) usulan penelitian skripsi diajukan.
1) Usulan Penelitian
Usulan penelitian diketik dengan huruf besar dan ditebalkan
2) Judul Penelitian
Judul adalah susunan kata yang melukiskan secara singkat topik
sebuah karangan ilmiah sesuai dengan isi dan maksudnya.
Susunan kata dalam judul hendaknya tegas, lugas, jelas, singkat,
sederhana dan tidak bermakna ganda. Hindari kata-kata yang
bombastis, puitis, interpretatif dan semacamnya. Namun perlu
diperhatikan bahwa judul bukanlah masalah atau problematika
yang dibahas tetapi merupakan cerminan dari seluruh isi
penelitian.
3) Nama, dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
Nama ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) dan dibawahnya
ditulis NIM (Nomor Induk Mahasiswa).
4) Lambang/logo Sekolah Tinggi Agama Islam
Lambang Sekolah Tinggi Agama Islam berbentuk segi lima, dengan
garis tengah 3,5 cm.
5) Program Studi, Jurusan, dan Sekolah Tinggi, bulan dan tahun
skripsi diajukan. Contoh sampul/ cover depan dapat dilihat
pada lampiran.
b. Halaman Judul
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Halaman Judul dibuat sama dengan sampul/ cover depan, hanya di
bawah judul penelitian ditambahkan maksud usulan penelitian, yaitu
Untuk Menyusun Skripsi Pada Program Strata Satu (5-1) Program
Studi...Jurusan... Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib (STAIA).
Contoh halaman judul dapat dilihat pada lampiran H
2. Bagian Isi
Bagian isi meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, hipotesis
(kalau ada), metodologi penelitian, sistematika pembahasan.
a. Latar Belakang
Perlu diperhatikan bahwa rencana penelitian senantiasa
berawal dari sebuah kesangsian atau permasalahan yang
memerlukan penelitian untuk menjawabnya. Kesangsian atau
masalah bisa muncul ketika ada pertentangan antara realitas dan
idealitas. Oleh karenanya, membutuhkan jawaban dari sebuah
penelitian.
Hal-hal yang harus dihindari adalah apabila penelitian
berangkat dari masalah yang sebenarnya sudah ada jawabannya dan
tidak memerlukan penelitian lagi, misalnya bagaimana pengertian
pendidikan?, apa yang dimaksud dengan kurikulum?, karena
sesungguhnya pengertian kedua hal tersebut sudah jelas terdapat
dalam buku-buku dan kamus. Masalah baru muncul ketika dalam
pengertian itu terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat dan
semacamnya. Dengan kata lain, masalah akan muncul jika terdapat
kesenjangan antara yang ideal dengan yang riil. Hal inilah yang
seharusnya dipaparkan dalam latar belakang masalah penelitian
dengan berpedoman pada beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. apa yang akan diteliti?
2. di mana letak arti penting masalah itu sehingga layak diteliti
atau diangkat untuk sebuah penelitian ilmiah?
3. adakah relevansi dan kegunaan bagi profesi keilmuan sesuai
jurusan atau program studi yang ditekuni selama ini?
4. apakah masalah tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baru?
5. apakah masalah tersebut terlalu luas ataukah terlalu sempit;
sejauh manakah batasan-batasannya?
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6. apakah tersedia cukup data dan informasinya?
7. apakah peneliti tertarik dan mempunyai kemampuan serta
fasilitas penunjangnya?
b. Rumusan Masalah
Dalam latar belakang masalah dikemukakan uraian tentang
masalah yang menarik minat dan urgen untuk diteliti. Permasalahan
merupakan kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang
tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara das
sollen dengan das sein. Permasalahan skripsi dirumuskan dalam
bentuk kalimat tanya.
Permasalahan yang telah diidentifikasi kadangkadang
sifatnya masih umum, belum konkret dan spesifik. Apabila hal ini
yang terjadi, maka permasalahan tersebut harus dipersempit dengan
cara menetapkan atau merumuskan masalah agar lebih konkret dan
spesifik melalui pemecahan masalah menjadi sub-sub masalah atau
sederet pertanyaan yang relevan dengan permasalahan pokok.
Dengan kata lain, perumusan masalah disusun dalam bentuk
kalimat tanya, misalnya adakah, sejauh manakah, apa kaitan
(pengaruh), mengapa, di manakah, siapakah, apa faktor-faktor,
bagaimanakah dan sebagainya. Berdasarkan rumusan masalah
tersebut, peneliti mulai melaksanakan aktifitas penelitiannya dan
pada masalah-masalah itulah penibahasannya akan berakhir dengan
analisis dan kesimpulan. Jika pada langkah ini calon peneliti belum
atau tidak memahaminya, bahkan tidak mengetahui apa yang
sesungguhnya masalah yang akan diteliti, maka akan sangat
menyulitkan dan membuyarkan langkah-langkah berikutnya.
Apabila masalah sudah ditetapkan maka konsekuensinya
penguraiannya harus dijabarkan dalam kerangka atau outline tulisan
atau karangan, dan selanjutnya harus dijabarkan dengan data-data
serta informasi yang valid dalam pelaksanaan penelitian.
c. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah maksud dan arah yang dituju oleh
penelitian, sedangkan kegunaan penelitian adalah dalam arti praktis
atau segi-segi kemanfaatan penelitian yang dilakukan. Sudah tentu
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keduakeduanya harus dipertimbangkan sesuai dengan profesi calon
peneliti.
Tujuan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah/ fokus
penelitian. Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum,
dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan
rumusan permasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan
dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat
memberikan arah pada penelitiannya.
Tujuan penelitian disesuaikan dengan perumusan masalah
yang akan diteliti. Jadi, kalau perumusan masalahnya terdiri dari
dua macam, maka tujuan penelitian juga berjumlah dua. Apa yang
hendak dicapai dalam penelitian hendaknya dikemukakan dengan
jelas dan tegas. Perlu pula diingat bahwa antara masalah, tujuan,
dan kesimpulan yang nanti diperoleh harus sinkron.
Sementara itu, kegunaan penelitian secara garis besar dapat
dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. bagi lembaga, baik almamater maupun obyek penelitian,
2. bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan
3. bagi penulis.
d. Tinjauan Pustaka
Perlu diketahui bahwa kajian pustaka bukanlah uraian
tentang daftar pustaka yang akan digunakan, namun merupakan
uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara
jelas posisi dan kontribusi peneliti. Pada langkah ini, calon peneliti
sesungguhnya sudah melakukanpra-research dengan melakukan
survei buku atau lapangan sesuai dengan jenis penelitian yang
dipilih.
Kajian atau telaah pustaka sering pula berfungsi sebagai
kerangka teoritik yang akan digunakan dalam penelitian. Hal-hal
yang harus ada dalam telaah pustaka adalah
1. deskripsi ringkas hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang
masalah sejenis dengan yang akan diteliti. Hasil penelitian bisa
berupa buku-buku yang sudah diterbitkan, skripsi sebelumnya,
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atau sejenisnya. Secara akademik, rasional dan jelas bahwa
calon peneliti harus bisa menunjukkan bahwa masalah yang
diteliti layak untuk diajukan, walaupun sudah pernah diteliti
sebelumnya atau belum pernah diteliti sama sekali oleh orang
lain. Artinya, calon peneliti harus mampu menunjukkan bahwa
apa yang akan ditelitinya adalah baru.
2. jika sudah pernah diteliti, calon peneliti harus bisa menunjukkan
bahwa masalah itu belum terjawab seluruhnya dalam penelitian
sebelumnya, dan masih banyak kekurangan, atau setidaktidaknya masih terbuka kemungkinan menggunakan pendekatan
lain yang belum dilakukan. Jika terbukti apa yang dikemukakan
benar, maka penelitian bisa dilanjutkan. Sebaliknya, jika
ternyata tidak benar, maka rencana penelitian ini tidak boleh
dilanjutkan, bahkan jika diteruskan penelitiannya, kemudian
ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian yang sejenis yang
dilakukan sebelumnya, maka penelitian itu dapat digugurkan.
3. jika yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang belum
dilakukan sebelumnya sehingga datanya belum ada, maka kajian
pustaka diganti dengan uraian tentang kerangka teoritik atau
kajian teori.
4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka
pada dasarnya dapat terdiri dari landasan hasil penelitian
terdahulu dan teori yang berkenaan dengan penelitian.
e. Hipotesis (Jika ada/untuk penelitian kuantitatif)
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari perumusan
masalah yang harus diuji kebenarannya. Berarti apabila jumlah
perumusan masalah ada dua, maka hipotesis juga harus dua.
Hipotesis harus bisa diuji dengan metode analisis yang
dipergunakan. Penggunaan hipotesis bukan merupakan keharusan,
tetapi tergantung pada jenis penelitiannya. Hipotesis digunakan
terutama untuk hasil penelitian yang ada standar atau tolak ukurnya
sebagai pembanding dengan hasil penelitian.
Tidak terdapat aturan umum tentang cara bagaimana
merumuskan hipotesa itu, hanya disarankan
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1

hendaknya menyatakan pertautan di antara dua variabel atau
lebih
2 hendaknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau
pernyataan
3 hendaknya dirumuskan secara jelas dan padat.
4 hendaknya dapat diuji, dalam arti dimungkinkan pengumpulan
datanya guna menguji kebenaran hipotesa itu.
f. Metodologi Penelitian
Metodologi Penelitian adalah serangkaian metode yang
saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.
Ada beberapa metode yang berbeda antara penelitian
kuantitatif, kualitatif, dan library research (studi pustaka). Berikut
penjelasan lebih rinci.
1. Metode Penelitian Kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif
mencakup:
1) pendekatan dan jenis penelitian
Pada bagian ini, peneliti perlu mengemuka-kan
pendekatan dan jenis penelitian yang digu-nakan sekaligus
mengungkapkan alasannya. Dalam metode penelitian,
pendekatan penelitian dibagi menjadi kuantitatif dan
kualitatif, sedangkan jenis penelitian berdasarkan sifatnya
dibagi menjadi beberapa macam. Untuk penelitian
kuantitatif memiliki sifat diantaranya survey, historis,
content analysis, dan penelitian pengembangan. Mahasiswa
dapat memilih salah satu jenis penelitian dan sebaiknya
disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan atau
dipilih, cantumkan juga arti dari jenis penelitian secara
spesifik
2) lokasi penelitian
Lokasi
penelitian
berisi
tentang
tempat
penelitian/lembaga di mana penelitian akan dilakukan,
beserta jalan dan kotanya.
3) data dan sumber data
Data yang dikumpulkan secara garis besar dapat
dibagi menjadi data primer, yaitu data yang dikumpulkan,
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diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama, dan
data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan
disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk
publikasi atau jurnal. Data yang dikumpulkan sebaiknya
disebutkan secara terperinci dari masing-masing data
tersebut dan disebutkan juga sumber datanya.
4) populasi dan sampel (kalau ada)
Penentuan populasi dan sampel ini menjadi penting
apabila menggunakan responden. Tentukan populasi dan
sampel secara jelas. Hal-hal yang dibahas dalam bagian
populasi dan sampel adalah
- identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi atau
subjek penelitian
- prosedur dan teknik pengambilan sampel, dan
- besarnya sampel.
5) instrumen penelitian
Pada bagian ini dikemukakan instrumen yang
digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Sesudah
itu barulah dipaparkan prose-dur pengembangan instrumen
pengumpul data atau pemilihan alat dan bahan yang
digunakan dalam penelitian. Dengan cara ini akan terlihat
apakah instrumen yang digunakan sesuai dengan variabel
yang diukur, paling tidak ditin-jau dari segi isinya, atau
memenuhi persyaratan validitas. Sebuah instrumen yang
baik juga harus memenuhi persyaratan reliabilitas.
Hal lain yang perlu diungkapkan dalam instrumen
penelitian adalah cara pemberian skor atau kode terhadap
masing-masing butir perta¬nyaan atau pernyataan. Untuk
alat dan bahan harus disebutkan secara cermat spesifikasi
teknis dari alat yang digunakan dan karakteristik bahan yang
dipakai.
6) Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan
dengan cara angket, tes dan mengambil dari dokumen
(dokumentasi). Observasi dan wawancara diperlukan hanya
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digunakan untuk memperkuat basil angket, tes atau
dokumentasi. Pilih salah satu atau beberapa teknik pengumpulan yang akan digunakan. Berikan pengertian secara
spesifik menurut pakar penelitian, jelas-kan kaitannya
dengan penelitian yang dilaku¬kan, berikut penjelasan
tentang data apa yang akan diperoleh dengan tehnik-tehnik
tersebut.
7) Analisis data /pengolahan data
Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan
dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip
wawancara, catatan lapang-an dan bahan-bahan lain sampai
peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini
melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan
sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang
penting, dan penentuan apa yang dilaporkan.
Uraian metode yang digunakan untuk menganalisis
data kuantitatif, apakah menggu-nakan statistik deskriptif
atau statistik inferensial. Jika menggunakan statistik
inferensial, yang digunakan apakah statistik parametrik atau
statistik non-parametrik. Hal penting yang perlu diperhatikan
jika menggunakan rumus-rumus statistik inferensial untuk
mengungkap hipotesis adalah jenis data yang berhasil
dikumpulkan, sebab jenis data penelitian menentukan rumus
statistik yang digunakan.
2. Metode Penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif
mencakup:
(a) pendekatan dan jenis penelitian
Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa
pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif,
dan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan
ini diper-gunakan. Selain itu, juga dikemukakan orientasi
teoritik, yaitu landasan berfikir untuk mema-hami makna
suatu gejala, misalnya fenomeno-logis, teologis, sosiologis,
psikologis,
interaksi
simbolik,
kebudayaan,
etnometodologis, atau kritik seni. Peneliti juga perlu
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(b)

(c)

(d)

(e)

mengemukakan jenis penelitian kualitatif yang digunakan,
seperti etnografis, studi kasus, grounded theory, critical
analysis, dan hermeneutis.
kehadiran peneliti
Dalam bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti
bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.
Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi
fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai
instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan
untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran
peneliti ini harus dilukiskan secara eksplisit dalam laporan
penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai
partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh.
Di samping itu, perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti
diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau
informan.
lokasi penelitian
Uraian lokasi penelitian diisi dengan identi-fikasi
karakteristik lokasi dan alasan memilih lokasi serta
bagaimana peneliti memasuki lokasi tersebut. Lokasi
hendaknya diuraikan secara jelas, jika perlu sertakan peta
lokasi, struktur organisasi, dan suasana kerja sehari-hari.
Pemi-lihan lokasi harus didasarkan pada kemena¬rikan,
keunikan, dan kegayutannya (relevansi).
data dan sumber data
Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber
data. Istilah pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif
hams dipakai dengan penuh kehati-hatian. Dalam penelitian
kualitatif tujuan pengambilan sampel adalah untuk
mendapat¬kan infomasi sebanyak mungkin, bukan untuk
melakukan rampatan (generalisasi).
tehnik pengumpulan data
Dalam bagian ini dikemukakan teknik pengumpulan
data yng digunakan, misalnya observasi partisipan,
wawancara mendalam (depth interview), dan dokumentasi.
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Pilih salah satu atau beberapa teknik pengumpulan yang
akan digunakan. Berikan pengertian secara spesifik menurut
pakar penelitian, jelaskan kaitannya dengan penelitian yang
dilakukan, berikut penjelasan tentang data apa yang akan
diperoleh dengan tehnik-tehnik tersebut.
(f) analisis data
Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan
dan pengaturan secara sistematis transkip-transkip
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.
Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian,
pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola,
pengungkapan hal yang penting, penentuan apa yang
dilapor-kan.
(g) pengecekan keabsahan temuan
Bagian ini memuat uraian-uraian tentang usaha-usaha
peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar
diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu
diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik
perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, seperti
dependabilitas, diskusi teman sejawat dan sebagainya.
(h) tahap-tahap penelitian
Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan
penelitian,
mulai
dari
penelitian
pendahuluan,
pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada
penulisan laporan.
g. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan harus disusun sesuai dengan fokus
atau rumusan masalah yang akan diteliti. Jadi, sistematika dengan
rumusan masalah harus'sinkron. Sistematika ini masih bersifat
semen¬tara, tetapi hal ini akan menunjukkan konsisten tidaknya
calon peneliti dengan rumusan masalah yang telah dipilihnya
sendiri, sekaligus juga memperlihatkan alur berfikir calon peneliti.
h. Pustaka Sementara
Calon peneliti harus dapat menunjukkan sekurang-kurangnya
8 (delapan) buah literatur pokok yang menjadi acuan penelitan.
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Literatur sementara yang ditampilkan tersebut haruslah literatur
yang memiliki kualifikasi ilmiah-akademik yang layak, bukan
literatur popular untuk konsumsi awam atau untuk tingkat bukan
perguruan tinggi. Selain itu, harus pula ditampilkan literatur yang
menggunakan bahasa asing (bahasa Arab dan Inggris).
C. Pengajuan dan Seminar Proposal
1. Syarat Pengajuan Proposal Skripsi
a. Terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam AtTahdzib (STAIA) pada semester dan tahun akademik saat itu,
dan dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM) pada saat mengajukan usulan skripsi.
b. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh
beban SKS (75% x 160 SKS = 120 SKS), ditunjukkan dengan
menyerahkan KHS mulai dari semester pertama sampai KHS
yang telah ditempuh saat mengusulkan judul skripsi (proposal).
c. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata sekurangkurangnya 2,00.
d. Mata kuliah yang bernilai D paling banyak berjumlah 3 buah.
e. Tidak memiliki nilai E
f. Telah mengikuti pelatihan penulisan proposal skripsi yang
diadakan oleh masing-masing jurusan dengan menunjukkan
serifikat yang sah.
2. Prosedur Pengajuan Proposal Skripsi
a. Langkah pertama, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen
penasehat akademik untuk meminta petunjuk dan nasehat
tentang pemilihan judul skripsi yang akan diajukan.
b. Mahasiswa menetapkan dan mengajukan satu atau lebih judul
skripsi kepada dosen penasehat akademik.
c. Mahasiswa mengajukan judul-judul tersebut kepada jurusan
masing-masing berdasarkan persetujuan dari dosen penasehat
akademik.
d. Ketua Jurusan berhak menyetujui atau menolak judul yang
diajukan
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e. Apabila judul yang diajukan tidak disetujui oleh ketua jurusan,
maka mahasiswa harus mengikuti prosedur sebagaimana pada
poin a, b, c, dan d.
f. Apabila judul yang diajukan telah disetujui, maka mahasiswa
selanjutnya menyusun proposal skripsi, kemudian Ketua Jurusan
menetapkan seorang pembimbing dan kalau diperlukan seorang
pembantu pembimbing (pembimbing II)
g. Ketua jurusan mengumumkan keputusan tentang judul yang
disetujui dan yang tidak disetujui, sebagaimana ketentuan pada
poin e dan f.
h. Proposal skripsi yang telah disetujui oleh ketua jurus¬an
selanjutnya diseminarkan dengan pakar, dosen pembimbing dan
mahasiswa peserta seminar untuk mendapatkan masukan.
3. Seminar Proposal Skripsi
a. Ketua jurusan menetapkan dan mengumumkan panitia dan
jadwal seminar
b. Seminar dihadiri oleh:
1) panitia seminar yang terdiri; seorang ketua, seorang
sekretaris, pembimbing dan atau pembantu pembimbing.
2) dua orang mahasiswa sebagai pembahas umum dengan
ketentuan.
- mahasiswa pembahas adalah satu program studi dan satu
jurusan dengan mahasiswa yang bersang-kutan
- telah terdaftar pada sekretaris seminar
c. Ketua dan sekretaris seminar adalah dosen yang ditunjuk oleh
jurusan melalui surat tugas.
d. Tujuan seminar adalah memberikan masukan bagi mahasiswa
yang bersangkutan dalam penyempurna-an proposal skripsinya.
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D. Sistematika Proposal
1. BAB I Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Rumusan Masalah
c. Tujuan Penelitian
d. Manfaat Penelitian
e. Kontribusi Penelitian
f. Definisi Istilah
2. BAB II Landasan Teori
a. Telaah Teori
b. Kajian Terdahulu
c. Kerangka Berfikir
3. BAB III Metode Penelitian
a. Metode Penelitian Kuantitatif.
1) Pendekatan dan jenis penelitian
2) Lokasi penelitian
3) Data dan sumber data
4) Populasi dan sampel
5) Instrumen penelitian
6) Teknik pengumpulan data
7) Analisis data /pengolahan data
8) Tahap-tahap penelitian
b. Metode Penelitian Kualitatif.
1) Pendekatan dan jenis penelitian
2) Kehadiran peneliti
3) Lokasi penelitian
4) Data dan sumber data
5) Teknik pengumpulan data
6) Analisis data
7) Pengecekan keabsahan temuan
8) Tahap-tahap penelitian
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E. Perbaikan Proposal Skripsi
Diskusi dalam seminar proposal biasanya memuncul¬kan
berbagai macam persoalan baru yang semula tidak diperhatikan oleh
mahasiswa, baik yang berkaitan dengan substansi skripsi maupun
tehnik-tehnik penulisannya, sehingga hal-hal baru tersebut dapat
dipertimbangkan untuk menyempurnakan proposal skripsi. Sudah
barang tentu, hal tersebut tidak menjadi keharusan bagi mahasiswa yang
bersangkutan untuk menerima semua usulan dan pemikiran yang
muncul pada saat seminar proposal. Otoritas tetap ada pada diri
mahasiswa yang bersangkutan.
Setelah seminar, ketua jurusan menerbitkan surat bukti bahwa
mahasiswa tersebut telah mengikuti seminar. Pro-posal yang telah
diseminarkan, diperbaiki kembali sesuai dengan masukan dan
dikonsultasikan kembali dengan pembimbing dan atau pembantu
pembimbing, kemudian digandakan rangkap tiga dan ditandatangani
oleh mahasiswa yang bersangkutan serta disetujui oleh pembimbing dan
disahkan oleh jurusan. Rangkap pertama untuk mahasiswa, kedua untuk
dosen pembimbing dan rangkap ketiga untuk jurusan.
Perbaikan proposal skripsi paling lama dilakukan da-lam jangka
waktu satu bulan Proposal yang telah diperbaiki hendaknya dijadikan
panduan untuk menyusun skripsi. Apabila karena sesuatu yang
mengharuskan merubah judul skripsi, hendaknya dikonsultasikan dulu
dengan pembimbing dan harus melalui Jurusan. Pembimbing dan harus
melalui Jurusan.
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BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
Yang dimaksud dengan sistematika penulisan ini adalah susunan
karya tulis dalam bentuk laporan hasil penelitian yang merupakan karya
ilmiyah. Sebagai sebuah karya ilmiah, penulisan skripsi harus mengacu pada
ketentuan-ketentuan penulisan ilmiah. Misalnya antara lain, penggunaan
bahasa baku, efesin, dan tidak ambigu; menuliskan rujukan untuk setiap
kutipan, serta merupakan laoran yang utuh dan berkesinambungan antara
judul, permasalahan, teori, metode penelitian, pengolahan data, kesimpulan,
diskusi, dan saran yang diberikan. Dengan demikian skripsi akan menjadi
kesatuan karangan ilmiah yang tersusun secara sistematik dan logis.
Bab ini disebut sebagai bab sistematika umum, karena pada dasarnya
apa yang dikemukakan dalam bagian ini merupakan ketentuan umum yang
berkaitan dengan sistematika penulisan karya ilmiyah tersebut. Pada bagianbagian tertentu, kebutuhan sistematika penulisan tersebut berbeda-beda
antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lainnya, dan oleh karenanya
diserahkan sepenuhnya kepada kebutuhan masing-masing.
Contoh rincian dan urutan isi dapat dilihat lampiran pedoman ini.
Adapun penjelasan atas masing-masing bagian tersebut adalah:
A. Bagian awal
Secara keseluruhan, bagian awal ini diberi nomor angka romawi
sebagai penanda halaman yang terdiri dari dua lembar atau lebih.
Artinya, pada beberapa lembar hanya terdiri dari satu halaman, seperti
lembar pengesahan, nomor halaman boleh tidak dicantumkan.
1. Lembar sampul
Lembar sampul terdiri dari dua bagian, sampul luar dan sampul
dalam. Sampul luar berbentuk hard cover dengan warna kertas yang
sesuai dengan warna bendera jurusan masing-masing. Adapun lembar
sampul dalam (lembar judul), berisi teks yang sama dengan apa yang
tertera pada sampul luar, tetapi ditulis diatas kertas biasa. Teks lembar
sampul luar dan dalam tersebut terdiri dari (letak sesuai urutan);
 Judul karya tulis
 Kategori karya dan keterangan ujuan penulisan
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Logo Sekolah Tinggi
Nama penulis
Nomor induk mahasiswa
Nama progam studi, jurusan, dan Sekolah Tinggi
Tahun penyelesaian karya tulis (hijriah dan masehi).
Huruf yang digunakan untuk bagian lembar sampul ini adalah times
new roman, dengan ukuran yang dianjurkan adalah 16 untuk judul, 14
untuk nama penulis, nomor induk mahasiswa, nama progam studi,
jurusan, Sekolah Tinggi dan tahun penyelesaian karya tulis, serta ukuran
12 untuk bagian “keterangan tujuan penulisan”. Semua teks tersebut
disusun secara simetris tengah (center). Contoh lembar sampul dengan
tulisan latin disajikan dalam lampiran 1 dan lembar sampul dengan
tulisan Arab disajikan dalam lampiran 2.
Judul skripsi harus menarik, positif, singkat, spesifik, tetapi cukup
jelas untuk meng-gambarkan penelitian atau kegiatan yang dikerjakan.
Judul hendaknya menghindari kata-kata klise seperti penelitian
pendahuluan, studi penelaahan, studi perbandingan, penelitian empiris,
dan kata kerja pada awal judul.
Lembar sampul dilengkapi dengan teks punggung, yang berisi: nama
penulisan, nomor mahasiswa; judul karya; nama Program Studi, Jurusan
dan Sekolah Tinggi, dan tahun ujian
2. Lembar judul
Komponen teks pada bagian lembar judul ini sama persis dengan
komponen teks pada lembar sampul; yangmembedakannya hanya jenis
kertasnya. Lembar judul dihitung sebagai halaman romawi pertama dari
bagian awal karya, dengan nomor “i”, meski nomor halaman tidak perlu
dicantumkan.
3. Lembar pernyataan (keaslian karya)
Lembar ini berisi pernyataan dari penulis tentang keaslian karyanya,
dan kesiapan untuk memberikan pertanggung jawaban jika ditemukan
unsur penjiplakan. Lembar pernyataan dibubuhi tanda tangan penulis.
Kata “Lembar Pernyataan” ditulis tebal (bold) dengan huruf kapital serta
diletakkan ditengah, dengan 3 (tiga) ketukan ke bawah. Contoh lembar
pernyataan ini disajikan dalam lampiran 3.
4. Lembar Pengecekan Palgiasi/ Turnitin
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Lembar ini berisi pernyataan dari Jurusan terkait similary skripsi
mahasiswa yang disahkan oleh jurusan
5. Lembar persetujuan pembimbing
Lembar persetujuan pembimbing merupakan bukti bahwa
pembimbing sudah megetahui dan dapat menye-tujui isi karya penulis.
Teks lembar ini terdiri dari judul karya, keterangan, nama penulis,
nomor induk mahasiswa, dan dibubuhi tanda tangan pembimbing.
Lembar persetujuan pembimbing merupakan prasyarat agar sebuah
karya tulis dapat di ujikan. Contoh lembar persetujuan pembimbing
dalam skripsi bertulis latin disajikan dalam lampiran 4, dan lembar
persetujuan pembimbing bertulis Arab disajikan dalam lampiran 5.
6. Lembar Pengesahan
Lembar pengesahan merupakan pernyataan bahwa karya tulis sudah
diujikan di depan sidang penguji, dan sudah diperbaiki sesuai dengan
masukan dan saran anggota penguji. Oleh karenbanya, selain
mencantumkan tanggal berlangsungnya ujian, lembar pengesahan ini
juga dibubuhi tanda tangan tim penguji dan semua anggota panitia ujian
lainnya. Dengan ditanda tanganinya lembar pengesahan ini berarti tim
penguji dan anggota panitia ujian telah mengetahui dan menyetujui versi
akhir sebuah karya tulis.
Lembar pengesahan ini merupakan prasyarat agar ijazah dan transkip
nilai yang asli dapat diberikan kepada penulis. Kata “pengesahanujian”
ditulis tebal dengan huruf kapital serta diletakkan di tengah dengan tiga
ketukan ke bawah. Contoh lembar pengesahan disajikan dalam lampiran
6 dan lampiran 7.
7. Lembar pedoman transliterasi
Pada karya tulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia, alih aksara
(translitderasi) merupakan hal penting yang harus dilakukan secara
konsisten. Karenanya, lembar ini berisi daftar padanan aksara Arab
dalam aksara Latin, sesuai pedoman yang ditentukan perguruan tinggi
yang bersangkutan, dan khususnya yang berlaku di STAIA jombang.
Penjelasan lebih rinci tentang pedoman alih aksara bisa dilihat pada bab
III-K.
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8. Abstrak
Abstrak merupakan ulasan singkat berisi tentang mengapa dan
bagaimana sebuah penelitian dilakukan, serta apa hasil atau temuan
terpenting sebagai kesimpulan penelitian tersebut. Abstrak berkisar
antara 200 hingga 450 kata, diketik satu spasi.
Abstrak diperlukan agar pembaca mengetahui dengan cepat garis
besar atau intisari isi sebuah karya tulis. Penyajian abstrak harus
informative dan factual. Karena itu, temuan dan keterangan lain yang
bersifat baru bagi ilmu pengetahuan harus ditonjolkan. Abstrak hanya
memuat teks, tidak perlu ada acuan pustaka, gambar, dantabel.
Kata “Abstrak” ditulis tebal dengan huruf kapital serta diletakkan
ditengah, dengan 3 (tiga) ketukan kebawah. Nama lengkap penulis
diketik dengan huruf kapital dua spasi dibawah judul dan dimulai dari
sisi kiri, kemudian disusul judul penelitian. Huruf pertama setiap kata
pada judul diketik dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata
sambung. Contoh abstrak disajikan dalam lampiran 8.
9. Kata pengantar
Kata pengantar berisi ucapan rasa syukur dan terimakasih kepada
berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian karya tulis. Ucapan
terimakasih disampaikan secara wajar, tidak berlebihan, tidak terlalu
merendahkan diri, dan tidak perlu ada ucapan permintaanmaaf atas
segala kekurangan yang terdapat didalam karya tulis, karena karya tulis
tersebut merupakan karangan ilmiah yang bersifat obyektif. Kata “Kata
Pengantar” ditulis tebal dengan huruf kapital serta diletkakan ditengah,
dengan 3 (tiga) ketukan ke bawah.
10. Daftar isi
Daftar isi memuat judul-judul dan sub-judul isi karya tulis. Adapun
semua lembar yang terletak sebelum kata pengantar tidak perlu
dicantumkan dalam daftar isi.
Cara penulisan judul-judul dan sub-judul itu ialah: kata “BAB”
ditulis dengan huruf kapital ditepi sebelah kiri, kemudian diikuti nomor
dan judul-judul sub-bab. Nomor halaman yang menunjukkan letak
masing-masing bagian dicantumkan disebelah kanan dihubungkan
melalui titik-titik secukupnya. Kata “Daftar Isi” di tulis tebal dengan
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huruf kapital serta diletakkan di tengah, dengan 3 (tiga) ketukan ke
bawah. Contoh-contoh daftar isi disajikan dalam lampiran 9, 19, dan 11.
11. Daftar Tabel
Kalau dalam sebuah karya tulis terdapat lebih dari lima buah table,
perlu dibuatkan daftar table tersendiri beserta nomor table dan nomor
halamannya. Kata-kata “Daftar Tabel” ditulis tebal dengan huruf kapital
serta diletakkan di tengah bagian atas, dengan 3 (tiga) ketukan ke
bawah/ selanjutnya judul-judul table tersebut dicantumkan secara
berurutan masing-masing diikuti nomor halaman yang memuatnya.
Contoh daftar table disajikan pada lampiran 12.
12. Daftar Gambar (Ilustrasi)
Kalau dalam sebuah karya tulis terdapat lebih dari lima buah ilustrasi
seperti diagram, grafik, gambar, dan sebagainya, diperlukan daftar
ilustrasi tersendiri. Cara penyusunan sama dengan table. Kata-kata
“Daftar Ilustrasi” ditulis tebal dengan huruf kapital serta diletakkan di
tengah, dengan 3 (tiga) ketukan kebawah. Contoh daftar ilustrasi
disajikan dalam lampiran 13.
13. Daftar istilah
Dalam beberapa bidang keilmuan tertentu, tidak tertutup
kemungkinannya adanya istilah-istilah teknis yang hanya diketahui
kalangan tertentu yang akrab dengan bidang keilmuan tersebut.
Mengingat hasil sebuah penelitian diharapkan dapat dibaca dan
dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas, maka diperlukan sebuah
daftar istilah yang berisi definisi dan penjelasan atas beberapa istilah
teknis tersebut.
Kata-kata “Daftar Istilah” ditulis tebal dengan huruf kapital serta
diletakkan di tengah, dengan tiga ketukan ke bawah.
B. Bagian Tengah
Mengingat pedoman ini ditunjukkan untuk semua bidang keilmuan
yang terdapat di STAIA Jombang, khususnya, yang mempunyai corak dan
gaya tersendiri dalam pembahasan hasil penelitiannya, maka bagian ini
hanya akan mengemukakan prinsip-prinsip dasar sebuah karya tulis, baik
makalah maupun skripsi, dan tidak akan menentukan sebuah model
sistematika bab tertentu untuk dijadikan sebagai rujukan. Hal-hal yang
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berkaitan dengan model sistematika bab, jumlah bab, dan isi dari masingmasing bab, diserahkan sepenuhnya kepada kebutuhan bidang keilmuan
masing-masing.
Adapun penjelasan atas beberapa prinsip dasar yang harus ada dalam
bagian tengah ini adalah:
1. Pendahuluan
Secara keseluruhan, isi pendahuluan merupakan penjelasan yang erat
hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam karya tulis.
Bagian pendahuluan ini merupakan satu bab tersendiri yang
umumnya terdiri dari beberapa sub-bab berikut:
a. Latar belakang bagian ini mengemukakan alasan
mengapa
penelitian atas topik yang diajukan penting dilakukan. Alasan yang
ditulis secara naratif tersebut harus diungkapkan secara meyakinkan,
sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar dapat
dirasakan sebagai sesuatu yang sangat penting. Dengan demikian
peneliti harus menguraikan sebuah pembahasan yang dapat
mengantarkan pembaca pada alasan mengapa permasalahan yang
diteliti tersebut perlu diteliti. Uraian pada bagian ini ditutup dengan
penjelasan dan identifikasi masalah yang akan diteliti serta
pendekatan apa yang akan digunakan dalam penelitian.
b. Rumusan Masalah, bagian ini diawali dengan batasan masalah apa
saja, dari keseluruhan masalah yang sudah di identifikasi di bagian
latar belakang/ konteks penelitian, yang akan menjadi fokus
perhatian penelitian. Batasan masalah ini kemudian diikuti dengan
rumusan masalah yang dinyatakan dalam butir-butir pernyataan
(research questions), mulai dari yang bersifat umum sampai yang
paling spesifik.
c. Tujuan penelitian, bagian ini merupakan pernyataan tentang hasil
yang ingin diperoleh dari kegiatan penelitian. Tujuan penelitian
sebaiknya menggunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur atau
dilihat, seperti menjajaki, meng-uraikan, menerangkan, menguji,
membuktikan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian juga ditulis
dalam butir-butir rumusan masalah di atas, sehingga tujuan
penelitian merupakan sasaran yang ingin diperoleh melalui
penelitian.
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d. Manfaat penelitian. Bagian ini mengemukakan pernya-taan bahwa
penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan
akademis (pengembangan teori, penolakan, atau pembuktian teori)
maupun untuk kegunaan praktis.
e. Tinjauan pustaka,, bagian ini memuat tinjauan atas kepustakaan
(literatur) yang memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya
penelitian. Pustaka yang diulas hendaknya mencakup pustaka terbaru
dan juga pustaka terbitan lama, yang relevan dengan bidang yang
diteliti. Dalam hal ini, pustaka primer atau sumber pertama harus
diprioritaskan.
Dalam bagian ini juga dikemukakan hubungan antara penelitianpenelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan
dilakukan. Kumpulan pustaka yang relevan dan mutakhir akan
sangat membantu untuk mengetahui dengan jelas status penelitian
dalam bidang tertentu. Kumpulan pustaka yang memadai akan
meningkatkan kepercayaan diri penulis sewaktu memilih metode
penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusunn argumentasi
dalam pembahasan.
f. Kerangka Teori. Dari penelusuran pustaka diturunkan teori-teori
yang berhubungan dengan masalah penelitian yang merupakan dasar
untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam
penelitian. Bagian ini juga dapat dilengkapi dengan
mengemukakankerangka berpikir atau konsep dari penelitian yang
dilakukan dengan cara menjelaskan keterkaitan antara variablevariabel yang diteliti. Jika diperlukan, bagian ini diakhiri dengan
pengajuan hipotesis penelitian.
Sama halnya dengan bagian metodologi, pada penelitian-penelitian
tertentu, bagian ini tidak jarang dijadikan sebagai bab tersendiri.
Dalam hal ini, semua diserahkan kepada penulis dalam bidang
keilmuan masing-masing.
g. Metode Penelitian. Bagian ini menguraikan secara terperinci
bagaimana dan pendekatan apa penelitian akan dilakukan.
Kekeliruan dalam menentukan metode penelitian akan berakibat
kepada terganggunya validitas penelitian, sehingga kebenaran hasil
penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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Penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah dapat berbentuk
penelitian lapangan, eksperimen, dan pustaka. Teknik pengumpulan
data juga dapat dilakukan, baik melalui penelitian kuantitatif
maupun penelitian kualitatif.
Pada bagian ini juga dijelaskan bahwa secara umum, teknik
penulisan laporan hasil penelitian akan mengacu pada buku pedoman
yang diterbitkan STAIA atau Jurusan/Program Studi masing-masing.
Dalam penelitian-penelitian tertentu yang memerlukan pembahasan
metodologi secara panjang lebar, tidak jarang penjelasan tentang
metodologi ini dijadikan sebagai bab tersendiri. Oleh karenanya,
pola yang dikemukakan di sini tidak bersifat mutlak, dapat
disesuaikan dengan kebutuhan.
h. Sistematika Penulisan. Bagian ini menjelaskan pembagian bab
secara keseluruhan, disertai uraian singkat tentang isi masing-masing
bab tersebut.
2. Pembahasan
Dibandingkan dengan bagian-bagian lain, bagian pembahasan ini
merupakan bagian yang paling lentur (fleksibel), karena isinya
berupa bab-bab yang disesuaikan dengan bidang keilmuan masingmasing. Dapat dipastikan bahwa model dan kebutuhan sistematika
bab akan sangat bervariasi antara satu bidang keilmuan dengan
bidang keilmuan lainnya.
Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah penyajian data dalam
setiap bab harus tetap mengacu kepada rumusan awal desain
penelitian, dan umumnya dimulai dari pembahasan yang bersifat
umum, sebelum kemudian masuk pada pemhahasan yang sangat
spesifik, yang menjadi topik utama penelitian.
Untuk memperjelas dan mempersingkat uraian, pembahasan dalam
bagian ini dapat dilengkapi dengan tabel, gambar, grafik, ilustrasi,
atau dan diulas dengan kata-kata, sementara data yang terlalu rumit
sebaiknya ditempatkan dalam lampiran, karena dapat menyulitkan
pembaca. Nomor tabel dan gambar harus disebut dalam teks dan
diletakkan tidak jauh dari teks yang bersangkutan. Hasil yang
diperoleh ditafsirkan dengan memperhatikan dan menyesuaikannya
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dengan masalah atau hipotesis yang diungkapkan dalam
pendahuluan.
Perlu juga diperhatikan bahwa selama proses penulisan pembahasan,
penulis hendaknya membaca lagi hipotesis, rumusan, dan tujuan
penelitian, agar data yang diperoleh dapat ditempatkan dalam rangka
mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan.
3. Penutup
Pada bagian ini, ada dua hal yang perlu dikemukakan: pertama,
kesimpulan. Dalam hal ini, penulis harus dapat mengemukakan
uraian yang memberikan gambaran tentang jawaban masalah yang
diteliti. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang
ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan pokok masalah
(pertanyaan penelitian). Dengan demikian tidak dapat dibenarkan
apabila sesuatu yang dibahas dalam bab-bab penguraian diambil
sebagai kesimpulan.
Kesimpulan bukanlah merupakan ringkasan dari apa yang telah
ditulis terdahulu. Ikhtisar dapat saja dilakukan, tetapi dengan tujuan
untuk mencapai hubungan antara sekelompok data dan pokok
masalah agar sampai kepada kesimpulan-kesimpulan tertentu.
Bagian ini juga dapat memuat uraian yang menunjukkan proses
pemikiran untuk sampai kepada kesimpulan itu. Data atau informasi
baru tidak dapat dimasukkan dalam bab kesimpulan.
Sebagai bagian dari kesimpulan, penulis dapat juga mengemukakan
analisis mengapa hipotesis awal yang diajukan diterima atau ditolak,
serta apa kelemahan atau keterbatasan dari penelitian yang sudah
dilakukan. Penjelasan ini akan sangat berguna bagi penelitianpenelitian lanjutan berikutnya.
Di dalam bagian ini, penulis dapat me ngajukan rekomendasi, yaitu
berupa saran saran, baik teoritis maupun praktis, sesuai dengan
temuan hasil penelitian. Disampaikan juga hal-hal apa saja yang
perlu ditindaklanjuti pihak-pihak tertentu sebagai hasil dari
penelitian yang telah dilakukan. Rekomendasi ini diharapkan tidak
berisi ungkapan-ungkapan klise yang terkesan dibuat-buat dan
berbunga bunga.
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Uraian kesimpulan dan rekomendasi dapat ditulis dalam bentuk
butir-butir per nomor, atau narasi yang logikanya saling berkaitan
antara satu paragraf dengan paragraf lainnya.
C. Bagian Akhir
Dalam sebuah karya tulis ilmiah, substansi pembahasan
penelitian berakhir pada bagian kesimpulan di atas. Oleh karenanya,
bagian akhir ini tidak lagi berisi uraian pembahasan atas topik yang
diteliti, melainkan lebih merupakan kelengkapan (supplements) yang
harus dikemukakan, berkaitan dengan penulisan karya ilmiah tersebut
secara keseluruhan.
Adapun komponen-komponen yang umumnya terdapat dalam
bagian akhir ini adalah:
1. Daftar Rujukan
Semua sumber kepustakaan, primer maupun sekunder,
baik berupa ensiklopedi, buku-buku, majalah, artikel, surat
kabar, dan lain-lain, perlu disusun dalam daftar tersendiri yang
diletakkan pada akhir karangan. Penyusunan daftar pustaka ini
harus benar-benar mempertimbangkan kemudahan pembaca
dalam mencari sebuah sumber kepustakaan yang dirujuk dalam
pembahasan. Urutan pengarang disusun secara alfabetis, dengan
mengenyampingkan partikel "al" untuk nama-nama Arab.
Sumber-sumber kepustakaan yang menggunakan tulisan
Arab, seyogyanya dialih aksarakan, sehingga memudahkan
pembacaan bagi yang tidak mampu membaca dalam aksara
aslinya. Ketentuan alih aksara mengacu pada pedoman yang
telah ditentukan.
Untuk karya tulis berbahasa Arab, penyusunan daftar
pustakanya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok
pustaka berbahasa Arab (al-mashadir al-‘arabiyyah) dan
kelompok pustaka berbahasa non- Arab (al-mashadir ala’jamiyyah). Pada masing-masing kelompok ini, nama
pengarang tetap disusun secara alfabetis, baik berdasarkan abjad
Arab maupun huruf Latin.
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Teknik penulisan daftar pustaka selengkapnya,
dikemukakan pada bagian tersendiri dalam buku ini, dan contoh
penulisan daftar pustaka disajikan dalam lampiran.
2. Lampiran
Isi lampiran ialah hal-hal yang merupakan kelengkapan
pembahasan, tetapi tidak mempunyai kaitan yang terlalu
langsung dengan masalah yang dikemukakan, misalnya kopi
salinan sebuah sumber primer (manuscript), kuesioner, tanda
bukti penelitian, hasil wawancara, table-tabel perhitungan, fotofoto yang berkaitan dengan penelitian, dan lain-lain. Sistematika
lampiran disusun sesuai dengan urutan masalah yang
dikemukakan dalam pembahasan.
D. Sistematika Skripsi
1. BAB I Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Rumusan Masalah
c. Tujuan Penelitian
d. Manfaat Penelitian
e. Kontribusi Penelitian
f. Definis Istilah
2. BAB II Landasan Teori
a. Telaah Teori
b. Kajian Terdahulu
c. Kerangka Berfikir
3. BAB III Metode Penelitian
Sudah dijelaskan diatas.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
a. Hasil Penelitian
1. Gambaran Obyek Penelitian
2. Paparan Data
b. Analisis Data
5. BAB V PENUTUP
a. Kesimpulan
b. Saran
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6. Daftar Rujukan
7. Lampiran-Lampiran
8. Daftar Riwayat Hidup
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BAB IV
TEKNIK PENULISAN MAKALAH
Teknik penulisan makalah sebagai sebuah karyailmiah secara umum
tidak berbeda dengan teknik penulisan skripsi. Di STAIA, dan juga
perguruan tinggi lain, penulisan makalah merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam proses belajar mengajar. Beberapa aspek yang perlu
diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah, antara lain adalah jenis dan
ukuran kertas, margin pengetikan, pemenggalan kata, cara membuat
penomoran, cara megutip dan teknik penulisan kutipan, cara penulisan
catatan kaki, dan penulisan daftar pustaka.
Saat ini komputer lazim digunakan untuk pengetikan karya ilmiah.
Dengan progam pengolahan kata dan menu yang bisa dikatakan lengkap,
penulisan karya ilmiah sangat dimudahkan dalam pekerjaannya. Ini tentu
berbeda dengan mesin ketik manual yang lebih terbatas kemampuannya.
Karena itu teknis pengetikan karya ilmiah pada buku pedoman i
ni mengacu kepada pengetikan dengan menggunakan komputer.
A. Jenis dan Ukuran Kertas
Jenis kertas yang digunakan untuk menulis karya ilmiah, baik
makalah maupun skripsi adalah kertas HVS 70 gram ukuran A4 (21 X
29,7 mm).
B. Margin Pengetikan
1. Pada setiap lembar kertas karya ilmiah, yang boleh digunakan untuk
pengetikan hanya satu muka (halaman), tidakdiperbolehkan bolakbalik (duamuka/halaman).
2. Skripsi diketik dua spasi. Batas pinggir kertas (margin) yang harus
dikosongkan adalah 4 cm pada tepi kiri (left margin) untuk
karyatulis yang menggunakan huruf latin, dan 4 cm pada tepi kanan
(right margin) untuk karya tulis yang menggunakan huruf arab.
3. Batas pinggir kertas sebelah kanan (right margin) untuk karya tulis
yang menggunakan huruf latin adalah 3 cm, dan batas pinggir kiri
(left margin) untuk karya tulis yang menggunakan huruf arab juga 3
cm.
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4. Tepi sebelah atas (top margin) dan tepi sebelah bawah (bottom
margin) yang harus dikosongkan masing-masing adalah 3 cm, baik
untuk karya tulis yang menggunakan huruf latin maupun huruf arab.
5. Pada setiap alinea (paragraph) baru, ketikan dimulai menjorok
(tabbing) dari garis margin.
C. Sistematika Penulisan Makalah
1. Halaman Sampul
2. Daftar Isi
3. Latar Belakang
4. Masalah/ Topik Pembahasan
5. Tujuan
6. Pembahasan
7. Kesimpulan
8. Saran
9. Daftar Rujukan
D. Sistematika Penulisan Jurnal
Template jurnal At-Tahdzib yang sudah ada silahkan download dijurnal
At-Tahdzib
https://docs.google.com/document/d/1BJx20gB8vrjm2MqZa8VB2FdWMZ5Q5ko4RTaulhutEE/edit
E. Penulisan dan Penggalan Kata
1. Pemenggalan suku kata (hypenation) mengikuti aturan baku tata
bahasa Indonesia.
2. Pada akhir baris, dihindari pemenggalan suku kata, baik di awal
maupun di akhir kata, yang hanya terdiri dari satu huruf. Contoh:
Mempunya-I, menyadar-I, i-munisasi, a-pabila.
3. Bilangan bernama, seperti Rp.50, pukul 12.00, tidak boleh
dipenggal. Sementara apabila nama itu ditulis sesudah nama
bilangan dan bukan singkatan, pemenggalan boleh dilakukan, seperti
10 kilometer, 15.000 rupiah, dan sebagainya.
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4. Inisial nama orang tidak boleh dipisahkan dari nama keseluruhan
(lengkap), seperti: R.A. (dipisah dari )Kartini, H.A. (dipisahdari)
Salim.
5. Dalam tulisan arab tidak dibenarkan adanya pemenggalan kata,
termasuk kata ganti yang berhubungan dengan kata bersangkutan.
6. Bilangan-bilangan dalam teks yang terdiri dari satu atau dua kata
ditulis penuh dengan huruf. Bilangan lebih dari dua kata ditulis
dengan angka. Cotoh: “rata-rata penduduk Indonesia makan tiga kali
sehari”, “jarak Jakarta – Cirebon sejauh 300 kilometer dapat
ditempuh dalam waktu lima jam”.
7. Persen, tanggal, jumlah uang, nomor rumah, nomor telpon, pecahan
decimal, dan bilangan yang disertai dengan singkatan harus ditulis
dengan angka. Contoh: 10%, 26 desember 2011, Rp. 10.000, Jalan
Jeruk Nomor 5, telepon 7401925, 0,08, 7 km.
8. Kalimat tidak boleh dimulai dengan angka. Untuk menghindari itu
susunan kalimat harus diubah. Kalau terpaksa kalimat itu tidak dapat
diubah susunanya, maka angka itu ditulis penuh dengan huruf.
9. Judul buku, nama majalah, koran, jurnal, dan kata asing-termasuk
kata yang berasal dari daerah- yang bukan merupakan kata baku
dalam bahasa Indonesia, diketik miring (itailcs). Sementara namanama asing, seperti nama lembaga, tidak diketik miring. Contoh
:World Health Organization, Rabitah al-„Alam al-Islamy.
10. Penulisan nama orang harus sesua dengan nama diri mereka. Nama
orang berbahasa Arab tetapi bukian orang arab, tidak perlu dialih
bahasakan. Contoh: Muhammad Ulumuddin, bukan Muhammad
Ulûm al-Dîn.
F. Sistem Penomoran
1. Nomor halaman Bagian Awal pada 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-center) halaman tersebut. Pada karya ilmiah
yang menggunakan huruf Arab, angka Romawi kecil diganti dengan
abjad Arab, seperti د,خ,ب, اdan seterusnya.
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2. Pada Bagian Tengah dan Bagian Akhir, dimulai dari Bab Pendahuluan dan
seterusnya, nomor halamannya berupa angka Arab ( ٣,٢,١( 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 PENDAHULUAN (BAB I), BAB-BAB
selanjutnya, dan DAFTAR RUJUKAN. Nomor pada halamanhalaman yang disebut terakhir ditempatkan di tengah bagian bawah
(bottom-center) halaman sebagaimana nomor halaman pada Bagian
Awal. Di belakang nomor halaman tidak diberi tanda titik.
3. Nomor pada Bab ditulis dengan angka Romawi besar, 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, seperti انفصم االٔل.
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, huruf
kapital Latin untuk sub-bab, angka Arab ( ٣ ,٢,١( untuk sub-sub
bab, dan seterusnya. (Lihat contoh lampiran Daftar Isi).
5. Nomor pada catatan kaki dimulai dari angka 1 pada setiap bab baru.
Karena itu pada setiap bab baru sumber tulisan ditulis dengan lengkap.
G. Kutipan Langsung dari Buku atau Artikel
Yang dimaksud dengan kutipan langsung dari buku atau
artikel adalah pengambilan secara langsung bagian-bagian tertentu
tulisan dari sumber yang digunakan. Ada dua bentuk kalimat yang
dikutip langsung, yakni kalimat interpolasi (kutipan sebagaimana
adanya baik dalam susunan kalimat maupun tanda baca) dan kalimat
elips (kutipan yang mengambil bagian yang terpenting saja).
Dalam pengutipan kalimat interpolasi, cara penulisan
yang digunakan adalah: ditulis menjorok (tabbing) dalam satu spasi
dengan mencantumkan tanda kutip ganda (") pada awal dan akhir
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kutipan dan sumber kutipan dalam catatan kaki. Contoh pengutipan
kalimat interpolasi seperti di bawah ini:
Bagi Yasuf Qardhawi, inilah yang menjadi kekurangan yang
terpenting dalam kebudayaan Barat yang cenderung materialistis tanpa
memberikan perhatian yang besar bagi kehidupan moral sebagai esensi
dari kehidupan. Model penekanan reformasi kehidupan moral ini
merupakan epithet yang penting dalam gerakan kontemporer di Dunia
Islam secara umum. Ungkapan Qardhawi (seorang tokoh kharismatik
gerakan ini) menarik untuk dikutip.
"Pada dasamya, kemajuan yang mereka tawarkan sarat dengan
nilainilai material. Mereka mampu menerobos ruang angkasa atau
menciptakan born atom, tetapi mereka tidak mampu mencapai akhlak
dan esensi manusia yang oleh orang lain dirasakan sebagai
kebahagiaan. Bagi kita, nilai-nilai kemanusiaan yang diperoleh
rnelalui hubungan harmonis antara ayah dan anaknya, antara ibu dan
anaknya, atau antartetangga merupakan esensi hidup."1
Sedangkan dalam pengutipan kalimat elips, cara penulisannya
adalah: dikutip mengikuti paragraph yang ada dalam spasi ganda dengan
memberikan tanda kutip ganda (") pada awal dan akhir kutipan, dan tiga
buah titik sebelum atau sesudah pengutipan kalimat elips tadi sesuai
dengan keperluan. Contohnya adalah sebagai berikut:
Bagi Yusuf Qardhawi, inilah yang menjadi kekurangan yang
terpenting dalam kebudayaan Barat yang cenderung materialistis tanpa
memberikan perhatian yang besar bagi kehidupan moral sebagai esensi
dari kehidupan. Menurutnya, walaupun "... Mereka mampu menerobos
ruang angkasa atau menciptakan, bom atom, tetapi mereka tidak mampu
mencapai akhlak dan esensi manusia yang oleh orang lain dirasakan
sebagai kebahagiaan…”1
H. Kutipan Tidak Langsung dari Buku atau Artikel
Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah kutipan
yang hanya mengambil artinya dalam bentuk saduran, kesimpulan
atau parafrase. Pada akhir kutipan kalimat tidak langsung ini
dicantumkan catatan kaki yang menjelaskan sumber ide, kesimpulan
atau parafrase itu berasal. Contoh dari kutipan tidak langsung adalah:
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Lalu apakah aktivis Islam ini memang sejatinya menyuarakan
keinginan untuk kembali ke model Islam masa keemasan? Hal ini yang
sering kali disalahpahami dari gerakan mereka. Sebab, pilihan ideologi,
institusi dan cita-cita yang mereka perjuangkan merefleksikan orientasi,
karakter dan agenda yang sama sekali modern. Wacana gerakan ini, yang
dianggap aneh oleh kelompok yang berbeda dengan mereka,
sesungguhnya rasional, karena mengadopsi bentuk pengembangan diri,
mobilitas sosial dan ekonomi dengan bahasa yang sepenuhnya modern.
Meminjam istilah Foucault, apa yang mereka lakukan merupakan bentuk
technologies of self, yakni melalui pendidikan praktis mereka
mengembangkan diri dan kelompoknya secara swadaya, atau bantuan
yang lain, sejumlah tindakan terhadap diri mereka, ruh, pikiran, prilaku
dan jalan hidup yang mampu mentransformasikan diri mereka untuk
mendapatkan kebahagiaan tertentu, kesucian, kearifan, kesempurnaan
dan keabadian, yang dalam hal ini adalah kemajuan Islam dan
masyarakat Muslim.1
I. Kutipan Langsung Ayat al-Qur'an dan Hadis atau Kitab Suci Lain
Dalam pengutipan secara utuh ayat al-Qur'an, Hadis atau ayatayat dari Kitab Suci lain, maka kutipan itu ditulis terlebih dahulu
dalam bahasa aslinya (jika memungkinkan), dan dican-tumkan
terjemahannya dengan tanda kutip ganda (") pada awal dan akhir
kutipan serta ditulis menjorok (tabbing) dalam 1 (satu) spasi. Contoh
penulisannya adalah:
Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa puasa merupakan kewajiban
bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah
al-Baqarah/2: 183 berikut:

)م اِب ِب٣() َّلال ْس ِب َّلالِب ِبي٢( ) اْس ُد اِبلَّل ِب ِّب اْس َم اَم ِب١(ِب ِبي الَّل ِب َّلال ْس ِب َّلالِب ِبي
ك
َم ْس
َم
َم
َم
َم
َم
ْس
ِب
ِب
ِب
) ِب٦(الل َما اْس َم ِب ي
ِب
ِب
ص َمل َما
ُد ْس َم
) ْسا َم ِّب َم٥( ) َّل َما َمَي ْس ُد ُد َم َّل َما َم ْس َم ُد٤( َمَي ْس ا ِّب ِب
ل ِب َملَمْس ِب ْسي َم َم َّل
)٧( ال اِّب َم
اَّل ِب َم َم ْسَي َم ْس َم َملَمْس ِب ْسي َمْس ِبل اْس َم ْس ُد
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"Hai, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
kamu agar kamu bertakwa."
J. Kutipan Tidak Langsung Ayat al-Qur'an dan Hadis atau Kitab Suci Lain
Dalam pengutipan bagian-bagian terpenting (elipsing) dari ayat
al- Qur'an, Hadis atau ayat-ayat dari kitab suci lain yang menjadi
bagian dari naskah tulisan, maka contoh penulisannya adalah:
Pada titik ini, hak untuk mendapat pendidikan yang layak bagi
wanita lebih bersifat komplementer. Maksudnya, betapapun wanita
dan pria memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu setinggi
mungkin, namun pada prinsip-nya hal ini lebih diorientasikan agar is
(wanita itu) memiliki kemampuan dalam kehidupan rumah tangga,
mengurus suami dan mendidik anak mereka yang lebih baik. Begitu
juga halnya berkaitan dengan kemungkinan wanita menjadi pemimpin
politik. Betapapun beberapa ayat dalam al-Qur'an seperti dalam Surah
a1-Nisa'/6: 34 yakni al-rijal qowwamun ‘ala al-nisa’”( “lelaki adalah
pemimpin bagi kaum wanita”) atau Hadis riwayat Muslim yang
menyatakan "lan yaflaha qawmun wallaw amrahum imra 'ah" ("tidak
akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada
wanita") sering dijadikan argumentasi teologis yang melarang
kepemimpinan wanita, namun pada dasarnya kemungkinan wanita
untuk menjadi pemimpin tetap terbuka. Hanya saja, sekali lagi,
kewajiban utama wanita, sebagaimana yang disimpulkan dari
literature itu, adalah dalam hal domestik dan inilah bentuk pemulian
Islam terhadap kedudukan wanita.
K. Penulisan Catatan Kaki
Penulisan catatan kaki mengikuti kalimat atau bagian paragraf
yang dikutip baikl angsung maupun tidak langsung, dan ditandai dengan
nomor yang tersusun secara urut dan ukurannya lebih kecil dari huruf
atau angka yang digunakan dalam naskah (superscript) dalam satu
spasi, Sumber tulisan yang digunakan pertama kali memuat secara utuh
nama penulis, judul buku atau tulisan (ditulis miring/italic), tempat
penerbitan, penerbit, tahun dan halaman yang dirujuk. Untuk penanda
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halaman, digunakan huruf h. untuk tulisan Latin, dan ص. untuk tulisan
Arab.
Jika sumber tulisan yang sama digunakan kembali, maka
penulisannya hanya mencantumkan kata Ibid. Dan, bila sumber tulisan
yang sama dipakai kembali setelah disela sumber tulisan lain, maka
nama penulis (boleh dipendekkan dan tidak disingkat), judul buku atau
tulisan (ditulis miring, boleh dipendekkan dan tidak disingkat), dan
halaman saja, yang harus ditulis. Jika penulis yang sama menulis karya
yang berbeda, maka prosedur awal diulang kembali. Perhatikan
contoh berikut dan tanda baca yang digunakan:
1

Muhammad Ruhan Sanusi, ed. Kuliah Wahidiyah: Untuk
Menjernihkan Hati dan Ma'rifat Billah Wabirasulihi, (Jombang: DPP
PSW, 2006), cet. 12. h. 84-87.
2
Ibid., h. 101.
3
Shokhi Huda, Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat
Wahidiyah, (Yogyakarta: LKiS, 2008), cet I. h. 18.
4
Sanusi, Kuliah Wahidiyah…h. 13.
5
Ibid., h. 189.
Berikut ini adalah panduan penulisan catatan kaki berdasarkan
jumlah penulis, model karya yang ditulis dan sistem penulisan entri awal,
serta sistem penulisan entri jika digunakan kembali, baik dalam tulisan
Latin maupun tulisan/bahasa Arab :
NO
1

Tipe entri
Buku oleh satu orang
penulis

Sistem penulisan entri
1
Harun Nasution, Falsafah dan Mistisime
dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1973),
h.2.
3
Nasution, Falsafat dan Mistisisme, h. 54
,َٕ٘ى انخاٛح نهتؼهٛ االسس انُفس,اصًذ سكٗ صانش11
.43 . ص,)١٩٥٩,حٚ يكتة انُٓضح انًصز,(انقاْزج
. ص,َٕ٘ى انخاٛح نهتؼهٛ االسس انُفس,اصًذ سكٗ صانش15
.52
52

2

Buku oleh dua orang
penulis

3

Buku oleh tiga orang
(atau lebih) penulis

4

Buku tanpa penulis
yang jelas

5

Institusi dan asosiasi
(atau yang sejenis)
sebagai “penulis”

6

Kumpulan tulisan
dengan editor

16

Taufiq Adnan Amal Dan Samsu Rizal
Panggabean, Tafsir Kontekstual al-Qur’an:
Sebuah Kerangka Konseptual (Bandung:
Mizan, 19-89), h. 18.
18
Amal dan Panggabean, Tafsir Kontekstual
al-Qur‟an, h. 27-39.
 يُٓاد انثضج,ىٛز٘ كظٛذ داتز ٔ اصًذ خًٛ راتز ػثذ انض1
,حٛ دار انُٓضح انؼزت:ح ٔػهى انُفس (انقاْزجٛفٗ انتزت
.35 . ص,)1987
ٗ يُاْذ انثضج ف,ز٘ كاظىٛذ ٔاصًذ خًٛ راتز ػثذ انض4
.35 . ص,ح ٔ ػهى انُفسٛانتزت
5
Taufik Abdullah, dkk., Sejarah Lokal di
Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada
University, 1985), h. 109-115.
7
Abdullah, Sejarah Lokal, h. 117.
,حٚ انكتاب االَزهٕ انًصز,ٌٔاتٕانفتٕس رضٕاٌ ٔ أخز8
.77 . ص,)1926
)78  ص,ٙ انكتاب انًذرس,ٌٔاتٕ انفتٕس رضٕاٌ ٔأخز10
New Life Options: The Working Women‟s
Resource Book (New York: McGraw-Hill,
1976), h. 42.
New Life Options, h. 49.
. ص,)1994 ,حَٛ انًكثثح انثُا:زٔخٛح (تًٛانٕسائم انتؼه
.13
.12 . ص,حًٛانٕسائم انتؼه
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
(ICMI), Profil Organisasi dan Kegiatan
tahunan 2002 (Jakarta: ICMI, 2003), 86.
:ح (انقاْزجٛ انًُاْذ انذراس,ح رايؼح االسْارٛح انتزتٛكه
.15 . ص,)2002 ,حٛيكتثح انكه
.12 . ص,حٛ انًُاْذ انذراس,ح رايؼح االسْارٛح انتزتٛكه
9
Sri Mulyati (ed), Tarekat-Tarekat
Muktabarah di Indonesia, (Jakarta: Kencana.
2004). h. 56.
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12

7

Buku atau kumpulan
yang dicetak lebih
dari 1 (satu) kali

8

Buku atau kumpulan
tulisan yang cetakan
selanjutnya bukan
dari penerbit edisi
awal

Mulyati, Tarekat-Tarekat Mu’tabarah di
Indonesia, h. 82.
:ح (انقاْزجٛ يقاالج فٗ انتزت,)سٗ (انًضزرٛسٗ اصًذ ػٛػ
.23 . ص,)و1989 ,يكتثح انُٓضح
.23 . ص,حٛ يقاالج فٗ انتزت,)سٗ (انًضزرٛسٗ اصًذ ػٛػ
8
Muhammad Ruhan Sanusi, ed. Kuliah
Wahidiyah: Untuk Menjernihkan Hati dan
Ma'rifat Billah Wabirasulihi, (Jombang:
DPP PSW, 2006), cet. 12. h. 84-87.
11
Sanusi, Kuliah Wahidiyah, h. 105
: (انقاْزج2 ط,ّاتٚزٛ اسسّ َٔظ, انتؼهى,اصًذ سكٗ صانش
.22 . ص,)1967 ,حٚيكتثح انُٓضح انًصز
.45 . ص,ّاتٚزٛ اسسّ َٔظ, انتؼهى,اصًذ سكٗ صانش
23
Mukti Ali, Ilmu Prbandingan Agama di
Indonesia, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kali
Jaga Press, 1985: reprint, Bandung,: Mizan,
1993), h. 49.
27

9

Tulisan di dalam
buku atau kumpulan
tulisan

Ali, Ilmu Perbandingan Agama, h. 58.
: (انقاْزج2 ط,ّاتٚزٛ اسسّ َٔظ, انتؼهى,اصًذ سكٗ صانش
ٕذ طثؼح تًكتثح االَزهٛ أػ,1967 ,حٚيكتثح انُٓضح انًصز
.45 . ص,))2002 ,حٚانًصز
.46 . ص,ّاتٚزٛ اسسّ َٔظ, انتؼهى,اصًذ سكٗ صانش
Amir Syarifudin, Pengertian dan Sumber
Hukum Islam, dalam Ismail Muhammad
Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1992), h. 11-13
Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum
Islam, h. 25.
ٕ فٗ أت,"ٗفٗ "أسس انكتاب انًذرسٛيضًذ ػثذ انٓادٖ ػف
ٔ ّ فهسفت,ٗ انكتاب انًذرس,ٌٔانفتٕس رضٕاٌ ٔ أخز
,)1962 ,حٚ يكتثح االَزهٕ انًصز: (انقاْزج,ّخّ ٔاسسٚتار
.234 .ص
54

10

Prosiding konferensi,
workshop atau
seminar yang
dipublikasikan

11

Dokumen elektronik
dari internet
Entri ensiklopedia
tanpa nama penulis
dan editor

12

13

Entri ensiklopedia
dengan nama penulis
dan editor

14

Wawancara pribadi

. ص,"ٗفٗ "أسس انكتاب انًذرسٛيضًذ ػثذ انٓادٖ ػف
.235
3
D. Winger, Society In an Industrial
Revolution.” In Ricard L. Ehlirch, ed.
Immigrants in Industrial America, 18501920: Procedings of the National
Immigration Society Held in Philadelpia, PA
1-3 November 1994, (Oxford: Oxford
University Press, 1997), h. 20.
5
D. Winger, Society In an Industrial
Revolution. h. 25.
 تضج يُشٕر,"ح فٗ االسالوٛح انخهقٛ "انتزت,ِيضًٕد ػثذ
ح" تزايؼحٛح االساليٛفٗ يذيٕػح اتضاث فٗ يؤتًز "انتزت
: (انقاْزج,2002 زُٚاٚ 2-1 ٍ فٗ انفتزج ي,ٍ شًسٛػ
.23 . ص,)2002 ,ٍ شًسٛيطثؼح رايؼح ػ
.22 . ص,"ح فٗ االسالوٛح انخهقٛ "انتزت,ِيضًٕد ػثذ
Muhammad Ruhan Sanusi, Sejarah Singka
Sholawat Wahidiyah
Lembaga Bahasa Arab Republik Arab
Mesir, Al Mujam al Falsafi, (Kairo: al
Matabi‟ al Amiriyyah, 1979), hlm. 144,
artikel “Qonun.”
: (انقاْزج,2 انؼذد,حٕٚ فٗ يؼزى انًصطالس انتزت,انًُاْذ
.34 .) ص1990 ,حٛيكتثح انُٓضح انؼزت
.34  ص,انًُاْذ
Stanley I, Been. “Political Philosophy,
History of Political Thinker “, dalam Paul
Edward, The Escyclopaedia of Philosophy,
Volume VI, h. 48.
ى" فٗ يؼزىْٛ "إدراك انًفا,ٙفٚذ انشزٛشٕقٗ انس
,ٌكاٛ يكتثح انؼث:اضٚح (انزٕٚيصطهضاخ انؼهٕو انتزت
.8 . ص,)2000
.8 . ص," ىْٛ "إدراك انًفا,ٙفٚذ يضًذ انشزٛ انسٙشٕق
Wawancara dengan KH, Ahmad Masruh
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15

Artikel dalam koran

16

Berita dalam koran

17

Artikel dalam jurnal
atau majalah
akademik berkala

18

Artikel dalam jurnal
atau majalah non
akademik berkala

19

Skripsi, tesis atau

IM, di Pesantren At-Tahdzib Rejoagung
Ngoro Jombang, tanggal 26 Maret 2010.
ٕٕٛنٚ 19 , راكزتا,حٍٚ ْذاٚ يغ قًز انذٙصٕار شخص
.2004
.حٍٚ ْذاٚ يغ قًز انذٙصٕار شخص
Abdul Wahid, “Refleksi Tahun Baru Hijrah:
Saatnya Indonesia Berhijrah”, Duta
Masyarakat, (Sabtu 16 Maret, 2002), hlm. 4,
kolom 4 – 7.
21 ,كاٛثٕتهٚذج رٚ رز," انًسهًٌٕ فٗ انغزب,أَس يُصٕر
.5 . ص,2004 زُٚاٚ
Badan Anggaran Diperiksa, DPR Mogok
Kerja,” Jawa Pos 18 Agustus 2011.
ذج سٕاراٚ رز,"م االَتخاتاخ انؼايحٛ"ارتفاع االسؼار قث
.3 . ص,2004 زُٚاٚ 21 ,ٌفًثٓارٔا
Masykuri Abdillah, “Eksistensi Hukum
Islam dalam Sistem Hukum Mesir Dewasa
Ini” , Jurnal Mimbar Agama dan Budaya,
Vol. XVIII, No.1 ( 2001), hlm. 1–23.
Abdillah, Eksistensi Hukum Islam, h. 31.
ًاٌ "االخطاء انشائؼح فٗ انكتاتاخٛذ سهٛػثذ انًز
 انسُح,23  انؼذد,ح رايؼح االسْارٛ يزهح كه,"حٛااليالئ
.45 . ص,انخانخح
ًاٌ "االخطاء انشائؼح فٗ انكتاتاخٛذ سهٛػثذ انًز
.45 . ص,"حٛااليالئ
Robin Knight, Poland’s Feud in The
Family,” U.S. News and World Report, 10
September 1990, h. 58
زٚ تقز," "انضزب يٍ ارم انًاء,ًٌاٛيضًذ ػهٗ سه
 انسُح,4  انؼذد,حٛزٛيؤسسح االْزاو نهذرساخ االستزات
.45 . ص,1997 ,انزاتؼح
.45 . ص," "انضزب يٍ ارم انًاء,ًٌاٛيضًذ ػهٗ سه
Simuh, “Mistik Islam Kejawen Raden
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disertasi

20

Ulasan buku

21

Buku terjemahan

22

Buku tanpa nama
tempat terbit

23

Buku tanpa nama
penerbit

Ngabehi Ronggowarsito (Studi Studi
Terhadap Surat Wirid Hidayat Jati)”,
disertasi doktor tidak diterbitkan,
Yogykarta: IAN Sunan Kalijaga, 1982, hlm.
24
مٛ "احز أسهٕب انتؼهى نالتقاٌ فٗ تضص,يصطفٗ ػثذ هللا
,زٛ" رسانح يارست,ذٕٚذ ٔاتزاْاتّ َضٕ يادج انتزٛانتالي
, و2001 ,ح رايؼح االسْارٛانتزتv حٛ كه,ز يُشٕرجٛغ
254 ..ص
مٛ "احز أسهٕب انتؼهى نالتقاٌ فٗ تضص,يصطفٗ ػثذ هللا
.525 . ص,ذٛانتالي
Ismati Ropi, “Kisah Adam dalam Literatur
Muslim di Indonesia,” Studia Islamika 6, no.
2 (1999): h. 123-136, review buku Karel
Amstrong, Adam Redivavus: Muslim
Elaborations of The Adam Saga with Special
Reference to the Indonesia Literaly
Trasition (Ultrcht: Meinema, 1998).
,ح انذػٕجٛح كهٚ دٔر,"حُٛٚح انذٚ "االسالو ٔانضز,ػهٗ رًؼح
,79 . ص,)2003  (سثتًثز,4  انؼذد,انزايؼح االسْار
حًٕٛقزاطٚاٌ ٔ انذٚ االد,ٍْصزض كتاب ػثذ انصثٕر شا
)2003 ,حٛ يكتثح انُٓض:(انقاْزج
.79 . ص,"حُٛٚح انذٚ "االسالو ٔانضز,ػهٗ رًؼح
Asy-Syafi‟I, Ar Risalah, Penerjemah
Ahmadie Thoha, cetakan 1 (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1985), hlm. 27.
Kiai Yasadipura I. Serat Dewaruci (T.tp.:
Bratakeswa, 1958), h. 23.
2004 , يكتثح االػالو:ٌ.و. انُضٕ انٕاضش (د,ػهٗ رارو
.73 .و) ص
.78 . ص, انُضٕ انٕاضش,ػهٗ رارو
Moh, Ulumuddin, Islam dan Demokrasi:
Studi terhadap Fatwa MUI tahun 1998-2008,
(Jombang: T.pn. 2009), h. 73.
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terbit

25

Kutipan hadis dari
buku-buku hadis

,)2004 ,.ٌ. د: انثالغح انٕاضضح (انقاْزج,ػهٗ رارو
v.12 .ص
Efendi Zarkasi, Unsur Islam dalam
Pewayangan, (Bandung: al-Ma‟arif, tt.), h.
33.
,حٚح انًصزٛ انُٓض:ح (انقاْزجٛح االساليٛ انتزت,ػهٗ رارو
.21 . ص,)خ,د
.2 . ص,حٛح االساليٛ انتزت,ػهٗ رارو
Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, dalam AlMaktabat Al-Syâmilat, volume 2, juz III. h.
411. hadis nomor 1104.
,4 ط,1 رـ,ٖش انثخارٛ صض.ٖم انثخارٛ إسًاػ, ٖانثخار
ٙ يكتثح انثات: (انقاْزج,2345 ج رقىٚ انضذ,كتاب انٕضؤ
.257 . ص,)1959 ,ٙانضهث
Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Jombang
: 09 Oktober 2021

Ketua

Moh.Ulumuddin, MA
NUP. 04.13.136.003
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FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
STAI AT-TAHDZIB
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama
:
NIM
:
Jurusan/Prodi :
Demikian judul yang saya tulis, mohon koreksi dan bimbinganya, atas
perhatianya saya ucapkan terimakasih.
NO

JUDUL SKRIPSI

RUMUSAN MASALAH
1.

1.

2.
3.
1.

2.

2.
3.
1.

3.

2.
3.
Jombang, 01 September 2021

Mengetahui,
Kaprodi

Mahasiswa

(…………………………………….) (…………………………………….)
NIDN.
NIM.
*) Mohon Untuk Menandai Dengan Dilingkari Judul Yang Telah
Disetujui Oleh Kaprodi
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama

:

NIM

:

Jurusan/Prodi :

NO

USULAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
NAMA
NIY
NIDN

NUP

1
2
Dengan ini saya mengajukan usulan dosen pembimbing skripsi jurusan
tarbiyah program studi (MPI/PGMI) Beserta ini saya lampirkan berkasberkas persyaratan sebagai berikut:
1. Fotokopi KHS mulai semester I sampai semester VI (rangkap 1)
2. Fotokopi slip pembayaran Heregistrasi dan SPP mulai semester I
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3. Fotokopi slip pembayaran KKN, PPL 2 dan Proposal
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Kaprodi
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(……………………………)
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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini, saya:
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NIM
Semester
Jurusan
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Dosen Pembimbing
Menyatakan

dengan
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:
:
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bahwa
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Materai 10.000
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Kepada
Yth. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib
Di –
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
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petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat skripsi Saudari :
Nama
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NIM
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Jurusan

:
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:

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi. Untuk
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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Pembimbing

(____________________)
NIDN.
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2. (_______________) (Penguji)
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ABSTRAK
Sholihah, Eka Wahyu, 2015.02.02.0031. 2019.Kepemimpinan Kepala Madrasah
dalam Inovasi Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kediri.
Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi
Agama Islam At-Tahdzib
Pembimbing: Muhammad Zamroji, S.Pd.I, MA
Kepemimpinan kepala madrasah adalah hal yang signifikan dalam
menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan inovasi pendidikan. Keberhasilan
kepemimpinan kepala madrasah sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang
diterapkan. Kepemimpinan merupakan proses seorang individu mempengaruhi
sekelompok individu untuk mencapai suatu tujuan. maka peneliti terpanggil untuk
mengadakan penelitian dengan fokus: Kepemimpinan kepala madrasah dalam
inovasi pendidikan di MAN 3 Kediri, yang meliputi: 1) Gagasan baru untuk inovasi
pendidikan pada bidang Pembelajaran, dan Sarana Prasarana di MAN 3 Kediri; 2)
Implementasi ide-ide baru di MAN 3 Kediri; dan 3) Pengaturan lingkungan kerja di
MAN 3 Kediri.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi melalui sumber data manusia dan nonmanusia. Analisis dilakukan
selama pengumpulan data dan sesudah semua data terkumpul. Uji keabsahan data
dilakukan dengan teknik: standar kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan
konfirmabilitas.
Hasil penelitian ini adalah kepemimpinan kepala madrasah dalam
inovasi pendidikan meliputi: 1) Gagasan baru dan inovasi pendidikan bidang
pembelajaran dan sarana prasarana pada MAN 3 Kediri dikemas dalam bentuk
program perencanaan peningkatan mutu pembelajaran dan sarana prasarana
pembelajaran, yaitu program peningkatan kualitas guru melalui supervisi, penilaian
kinerja, diklat, PKG dan pemberdayaan MGMP, serta pengadaan sarana prasarana
penunjang pembelajaran; 2) Implementasi gagasan baru pada MAN 3 Kediritelah
dilaksanakan dengan baik oleh semua komponen madrasah untuk kemajuan
pendidikan mutu pembelajaran dan kelengkapan sarana prasarana penunjang
pembelajaran di MAN 3 Kediri; 3) Mengatur lingkungan kerja pada MAN 3
Kediridengan baik mulai dari yang berbentuk fisik dan nonfisik sehingga menjadi
lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para
guru dan karyawan untuk dapat bekerja optimal Kata
Kata Kunci :Kepemimpinan, Kepala Madrasah dan Inovasi Pendidikan
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MOTO

         
           
        
Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.1

1

Al-Qur‟an dan Terjemah. Kementrian Agama RI.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini
berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

R.I

Nomor:

158/1987

dan

Nomor:

0543b/U/1987.

Penyimpangan penulisan kata sandang [ al-] disengaja secara konsisten
supaya sesuai teks Arabnya.
No
[1]
1

Nama
[2]

Huruf Arab
[3]

Huruf Latin
[4]

alif

ا

Tidak dilambangkan

2

bā‟

ب

b

3

tā‟

ت

t

4

ṡā‟

ث

ṡ

5

Jīm

ج

j

6

ḥā‟

ح

h

7

khā‟

خ

kh

8

dāl

د

d

9

żāl

ذ

ż

10

rā‟

ر

r

11

Zāi

ز

z

12

sīn

س

s

13

Syīn

ش

Sy
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14

ṣād

ص

ṣ

15

ḍād

ض

ḍ

16

ṭā‟

ط

ṭ

17

ẓā‟

ظ

ẓ

18

ʿain

ع

„

19

gain

غ

G

20

fā‟

ؼ

F

21

qāf

ؽ

Q

22

kāf

ؾ

K

23

lām

ؿ

L

24

Mīm

ـ

M

25

Nūn

ف

N

26

hā‟

ق

H

27

Wāwu

ك

W

28

Hamzah

ء

Tidak dilambangkan

29

yā‟

ي

Y

Vokal Pendek
______  = ____ َمa
______ ِ ____ = i

Vokal Panjang

ب
َ َ( َكتkataba)
ِ
َ ( ُسsu‟ila)

 َ ا... =

ā

َ َؿ

(qāla)
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______  = ____ ُسu

ب
ٌ ( يَ ْذ َهyażhabu)

اِي...= i
(qila)

اُسك... = ū
(yaqūlu)

ِ
َ ْي
يَػ ُس ْ ُسؿ

Dipotong

 = __ اَيai َ َكْي
___ = ___ اَكau َ ْ َؿ
__

(kaifa)
(h}aula)
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