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KATA PENGANTAR  

 

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya 

senantiasa kami curahkan kepada Allah Swt. Karena atas rahmat 

dan hidayah serta ma’unah-Nya edisi cetakan VII Panduan 

Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

 

Panduan Penulisan Skripsi ini disusun berdasarkan 

kebutuhan yang dirasakan oleh semua civitas akademika Institut 

Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan 

khususnya mahasiswa S1 dalam membuat tugas akhir berupa 

skripsi. Panduan ini merupakan panduan resmi yang harus 

diikuti oleh semua mahasiswa di Institut Agama Islam 

Tarbiyatut Tholabah dalam menyusun skripsinya. Panduan ini 

akan terus digunakan sebagai panduan resmi penulisan skripsi 

mahasiswa S1 IAI TABAH Kranji Paciran Lamongan, sampai 

diterbitkannya panduan revisi yang baru. 

 

Dalam edisi ketujuh ini, telah diadakan revisi, perubahan, 

koreksi, dan sekaligus penambahan metode penelitian yang bisa 

dipilih oleh mahasiswa. Revisi, koreksi dilakukan pada 

kesalahan-kesalahan pengetikan, penggunaan kata yang kurang 

tepat, dan sistematika serta penulisan daftar pustaka 

(disesuaikan dengan kaidah Turabian). Sedangkan penambahan 

dilakukan pada metode penelitian dan pernyataan keaslian 

skripsi. Metode penelitian yang ditambahkan adalah metode 

penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun penambahan 

pernyataan keaslian skripsi ditambahkan untuk menjaga 

orisinalitas karya dan menghindari plagiasi. 

 

Atas terselesaikannya edisi ketujuh (edisi revisi) ini, 

penting disampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyak 
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kepada semua pihak yang terkait yang tentunya tidak bisa 

disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan teknis 

dan inspirasi demi terwujudnya panduan ini.  

  

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan 

panduan penulisan skripsi ini, namun bukan mustahil dalam 

panduan ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh 

karena itu, segenap kritik dan saran yang konstruktif tetap kami 

tunggu dari semua pihak, khususnya dari civitas akademik 

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran 

Lamongan. 

 

Akhirnya, semoga panduan ini bermanfaat bagi pembaca 

dalam merencanakan dan mengembangkan penulisan karya 

ilmiah berupa skripsi di lingkungan Institut Agama Islam 

Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan. 

 

Lamongan, 14 Nopember 2019 

Rektor, 

 

Ttd  

 

 

Dr. IMAM AZHAR, M. Pd. 
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KEPUTUSAN REKTOR 

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH 

NOMOR  : 1.4/A.f/056/IAI TABAH/IX/2019 

 

T e n t a n g 

 

PANDUAN PENULISAN SKRIPSI 

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH 

KRANJI PACIRAN LAMONGAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

REKTOR  

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH 

Menimbang : a. Bahwa pendidikan tinggi selalu 

berperan aktif mengabdikan dirinya 

bagi kepentingan pembangunan bangsa 

dan tanah air melalui dharma 

pendidikan untuk membangun manusia 

sebagai pribadi, warga masyarakat, 

warga bangsa, warga negara serta 

melaksanakan dharma penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

  b. Bahwa panduan penulisan skripsi 

merupakan buku pedoman yang wajib 

diikuti oleh seluruh sivitas akademika 

IAI TABAH dalam kurun waktu  yang 

ditentukan; 

  c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan 

b maka perlu dibuatkan surat keputusan 



Panduan Penulisan Skripsi IAI-TABAH     12 

 

Moving a Step forward for a Better Quality/Excellent, Religious & Competitive   

Rektor IAI TABAH. 

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 

1999 tentang Pendidikan tinggi; 

  b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  c. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

  d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi 

  e. STATUTA IAI TABAH Kranji Paciran 

Lamongan 

    

Memperhatikan : Hasil rapat evaluasi pimpinan IAI TABAH 

tentang Panduan Penulisan Skripsi yang ada 

sebelumnya pada tanggal 17 Nopember 

2019. 

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAI TABAH 

TENTANG PANDUAN PENULISAN 

SKRIPSI IAI TABAH KRANJI PACIRAN 

LAMONGAN 

PERTAMA : Semua peraturan yang bertentangan dengan 

ketentuan dalam pedoman ini dinyatakan 

tidak mempunyai kekuatan hukum tetap; 

KEDUA : Panduan Penulisan Skripsi IAI TABAH 

digunakan sebagai pedoman dalam 

penulisan karya ilmiah di lingkungan IAI 

TABAH; 
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KETIGA : Panduan Penulisan Skripsi IAI TABAH 

sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum 

Pertama dan kedua diberlakukan di IAI 

TABAH Kranji Paciran Lamongan; 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

 

     Ditetapkan di : Lamongan 

      Tanggal  : 18 Nopember 2019 

Rektor, 

 

 

 

                                      Dr. IMAM AZHAR, M. Pd. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kemahiran menulis karya ilmiah sebagai salah satu syarat 

terbentuknya kompetensi akademik sangat dibutuhkan oleh 

mahasiswa program strata satu (S1) dalam menyelesaikan 

penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi untuk dapat 

dikomunikasikan kepada anggota masyarakat akademik secara 

sistematis dan konsisten. Bahkan, kompetensi akademik 

mahasiswa dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan memecahkan 

masalah, baik secara teoritis maupun praktis, sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dimilikinya, dapat dievaluasi. Untuk 

mendukung praktik komunikasi ilmiah tersebut, petunjuk 

penyusunan karya ilmiah dalam bentuk Panduan Penulisan 

Skripsi dan Makalah di Institut Agama Islam Tarbiyatut 

Tholabah (IAI TABAH) perlu disusun dan diterbitkan sebagai 

acuan mahasiswa IAI TABAH. 

 

Dalam pada itu, skripsi yang ditulis dapat didasarkan pada 

hasil penelitian lapangan (Field Reserach), hasil kajian pustaka 

(Library Research), dan hasil kerja pengembangan proyek 

(Research dan Development) yang memiliki karakteristik 

berbeda. Pertama, skripsi hasil penelitian lapangan disusun 

berdasarkan pengumpulan data empiris di lapangan. Untuk itu 

pendekatan penelitian dapat dikembangkan melalui pendekatan 

kuantitatif atau kualitatif. 

 

Jika pendekatan kuantitatif diterapkan, peneliti 

menggunakan pola berpikir deduktif-induktif. Dalam hal itu, 

kerangka teori atau gagasan para ahli digunakan sebagai dasar 

untuk mengajukan permasalahan sekaligus pemecahannya, 

kemudian verifikasi dengan data empiris di lapangan.  
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Jika pendekatan kualitatif diterapkan, peneliti 

menggunakan pola berpikir induktif-deduktif. Dalam hal itu, 

penelitian bertolak dari fenomena-fenomena yang dikumpulkan 

secara holistik kontekstual di lapangan. Selanjutnya peneliti 

sebagai instrumen kunci mendeskripsikannya dalam laporan 

naratif dan kreatif guna menunjukkan karakteristik naturalistik 

yang penuh keotentikan. 

 

Kedua, skripsi hasil kajian pustaka ditulis untuk 

memecahkan suatu masalah yang didasarkan pada hasil telaah 

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan 

dengan tema kajian. Dalam hal itu bahan kepustakaan digunakan 

sebagai sumber ide dasar untuk melakukan deduksi dan 

merumuskan pendapat baru dari pengetahuan yang ada. 

Akhirnya, pemecahan masalah didasarkan atas kerangka teori 

baru tersebut. 

 

Ketiga, skripsi hasil karya pengembangan (R & D) 

disusun berdasarkan kegiatan pengembangan untuk 

menghasilkan rancangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal itu, kegiatan 

pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, 

prinsip-prinsip, dan/atau temuan-temuan penelitian untuk 

memecahkan masalah.  

 

Selanjutnya dalam panduan penulisan skripsi ini 

dijelaskan rincian isi skripsi, teknik pengetikan dan proses 

pembimbingan. Untuk itu penjelasan rincian isi skripsi 

difokuskan pada unsur-unsur skripsi dalam bagian awal, inti, 

dan akhir. Penjelasan teknik pengetikan difokuskan pada teknik 

tata tulis unsur-unsur skripsi. Pembimbingan dijelaskan 

mengenai prosedurnya. 
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BAB II 

PROSEDUR ADMINISTRATIF 

 

Prosedur administratif yang harus ditempuh oleh setiap 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi terdiri atas tiga tahap. 

Pertama, memenuhi syarat penulisan skripsi yang didahului 

dengan pengajuan proposal dan mengikuti ujian proposal. 

Kedua, mengerjakan dan mengikuti bimbingan penulisan skripsi 

sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan dosen 

pembimbing, dan ketiga, ujian skripsi dan pengesahannya. 

 

A. Tahap Pertama 

Sebelum merencanakan program penulisan skripsi, 

tahap pertama yang harus dipahami dan dilakukan oleh 

mahasiswa adalah mempersiapkan syarat penulisan skripsi, 

Pengajuan proposal, dan mengikuti ujian proposal. 

 

1. Syarat Penulisan Skripsi 

Dalam perencanaan penulisan skripsi, mahasiswa 

minimal harus berada pada semester tujuh. Berkenaan 

dengan itu, mahasiswa yang akan menempuh program 

Mata kuliah skripsi wajib menyelesaikan kredit semester 

minimal 146 SKS dan telah menempuh mata kuliah 

metodologi penelitian. Jika jumlah tersebut belum 

terpenuhi, program penulisan skripsi dapat diajukan pada 

semester berikutnya sambil memperhatikan batas akhir 

masa studi. 

 

2.  Proses Pengajuan Proposal 

 Proses pengajuan proposal di IAI TABAH dilalui 

dalam beberapa tahapan. Pertama, mahasiswa mengajukan 

permasalahan dan judul penelitian yang dilengkapi dengan 

latar belakang kepada Kepala Program Studi untuk 
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mendapatkan arahan dan pengesahan. Substansi 

pengarahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian 

mengenai alur fikir dari rencana proposal yang akan dibuat 

oleh calon peneliti (mahasiswa). Pengesahan diberikan 

oleh Kepala Program Studi terhadap rancangan proposal 

yang diajukan dengan memberikan tanda pengesahan 

(tandatangan). Kedua, setelah mahasiswa mendapatkan 

tanda pengesahan, maka dia dapat memulai menyusun 

proposal dengan sebaik-baiknya kemudian mengajukan-

nya kepada pihak sekretaris program studi untuk 

mendapatkan jadwal ujian proposal. Esensi ujian proposal 

dimaksudkan sebagai proses pendalaman alur pemikiran 

mahasiswa dalam merancang penelitian, sistematika 

penulisan, dan teknik penulisan serta pemberian masukan-

masukan yang dapat digunakan dalam penyempurnaannya. 

Berikut ini alur pengajuan proposal: 

 

 

 
        diajukan 
 

 

 

 

 
     diajukan 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1: Alur Pengajuan Proposal Skripsi 

 

Judul 

Latar Belakang 

Permasalahan yang 

akan diteliti 

Kepala Program Studi 

Membuat Proposal 

Lengkap 
Kepala Program Studi 

Seminar  

Proposal 

Yes 

No 

Sah 

Revisi 

Revisi 
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3.  Ujian Proposal 

Jadwal ujian proposal dapat ditentukan setelah 

mahasiswa menuntaskan persyaratan administratif, seperti: 

pendaftaran secara online, penyerahan dokumen proposal 

ke sekretaris program studi, dan pembayaran biaya ujian 

proposal. 

 

Prosedur pelaksanaan ujian proposal skripsi adalah: 

pertama, Mahasiswa peserta ujian wajib melakukan 

presentasi yang bagus dengan dilengkapi tampilan power 

point terhadap isi proposalnya. Kedua, tim penguji 

memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap content (isi)  

proposal. Ketiga, setelah proses tanya jawab selesai 

dilakukan, maka penguji memberikan masukan-masukan 

dan catatan-catatan dalam berita acara serta membuat 

penilaian terhadap proposal yang diuji. 

 

Berdasarkan catatan dan masukan dalam forum 

ujian, mahasiswa yang menghendaki perubahan judul 

dan/atau topik skripsi wajib mendiskusikannya dengan 

Kepala Program Studi. Dalam hal ini, perubahan dapat 

diterima bila disetujui oleh Penguji dan tidak mengubah 

esensi masalah yang dikaji. Selanjutnya, jika perubahan 

itu benar-benar terjadi, mahasiswa wajib melaporkannya 

kepada Kepala Program Studi dengan cara menyerahkan 

surat keterangan yang dibuat oleh Penguji tentang 

rasionalisasi penyempurnaan proposal secara singkat 

sebagai alasan perubahan yang dikehendaki mahasiswa. 

 

Jika pengubahan topik dan/atau judul skripsi tidak 

dilaporkan kepada Kepala Program Studi, hasil 

pengembangan dan penulisan skripsi mahasiswa dapat 
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ditolak oleh fakultas secara sepihak dengan alasan tidak 

sesuai dengan prosedur administratif. Penolakan ini 

dilakukan agar mahasiswa terdorong untuk berdisiplin 

dalam menerapkan ketentuan panduan penulisan skripsi 

ini. 

 

 Sejalan dengan itu, dalam proses penyelesaian 

skripsi, perubahan topik dan/atau judul skripsi hanya dapat 

diajukan satu kali. Akan tetapi, mahasiswa yang 

menghendaki perubahan atas judul dan/atau topik lebih 

dari satu kali dapat diprediksi belum mengusai topik 

skripsi. Dalam kasus itu, mahasiswa diwajibkan 

memprogram penulisan skripsi mulai awal, yaitu 

mengajukan proposal baru sesuai dengan judul dan/atau 

topik skripsi yang diinginkan dan mengikuti ujian ulang 

proposal penelitian. Di samping itu, proses penggantian 

topik dan judul juga wajib dilakukan mahasiswa bila 

terbukti ada duplikasi atau plagiasi penelitian. 

 

 Dengan demikian, penulisan skripsi dapat 

dilanjutkan setelah proposal skripsi mendapat kualifikasi 

kelayakan dari forum ujian. Sebagai catatan, kelaikan 

sebuah judul dan/atau topik penelitian akan 

dipertimbangkan berdasarkan: 1) Relevansi permasalahan 

dengan disiplin ilmu yang ditempuh mahasiswa pada suatu 

fakultas atau program studi, 2) Bukan merupakan 

duplikasi judul dan/atau permasalahan yang pernah 

diteliti, dan 3) Penelitian mungkin dilaksanakan dan relatif 

aktual. Contoh usulan judul dan/atau topik skripsi pada 

lampiran  I. 
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B. SISTEMATIKA PROPOSAL 

Dalam panduan ini, sistematika proposal skripsi mencakup 

beberapa jenis proposal, yaitu: proposal kuantitatif, proposal 

kualitatif, dan proposal PTK. 

 

1. PROPOSAL KUANTITATIF 

Dalam pembuatan proposal penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif, maka mahasiswa wajib mengikuti sistematika 

yang ada dalam panduan ini. Sistematika penyusunan 

proposal kuantitatif adalah sebagai berikut: 

 

Halaman Sampul Luar    

Halaman Persetujuan Kaprodi  

Kata Pengantar  

Daftar Isi  

Daftar Tabel   

Daftar Gambar   

Daftar Lampiran 

Daftar Lainnya (Jika Ada)  

Daftar Transliterasi  

 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Hipotesis Penelitian 

E. Kegunaan Penelitian 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

G. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

B. Hasil Penelitian yang relevan 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

B. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

D. Instrumen Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

2. PROPOSAL PENELITIAN KUALITATIF 

Dalam pembuatan proposal penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, maka mahasiswa wajib mengikuti 

sistematika yang ada dalam panduan ini. Sistematika 

penyusunan proposal kualitatif terbagi dua, yaitu 

kualitatif field research dan non-field research (Library 

Research). Proposal kualitatif field research mengikuti 

sistematika berikut: 

 

SISTEMATIKA PROPOSAL FIELD RESEACRH 

Halaman Sampul Luar  

Halaman Persetujuan Kaprodi  

Kata Pengantar  

Daftar Isi  

Daftar Tabel   
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Daftar Gambar   

Daftar Lampiran 

Daftar Lainnya (Jika Ada)  

Daftar Transliterasi  

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Konteks atau Latar Belakang Masalah (Pilih salah 

satu) 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

C. Fokus atau Rumusan Masalah Penelitian (Pilih 

salah satu) 

D. Tujuan penelitian 

E. Kegunaan penelitian 

F. Sistematika Pembahasan 

 

BAB II PERSPEKTIF TEORI 

A. Perspektif Teori 

B. Hasil Penelitian yang relevan 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Data Penelitian 

a. Unit Analisis 

b. Informan 

C. Teknik Penggalian data 

D. Teknik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan 

Data 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Sementara untuk proposal dengan pendekatan kualitatif 

non-field Research (Library Research) mengikuti 

sistematika berikut: 

 

SISTEMATIKA PROPOSAL NON-FIELD 

RESEACRH 

 

Halaman Sampul Luar  

Halaman Persetujuan Kaprodi  

Kata Pengantar  

Daftar Isi  

Daftar Tabel   

Daftar Gambar   

Daftar Lampiran 

Daftar Lainnya (Jika Ada)  

Daftar Transliterasi  

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

C. Tujuan penelitian 

D. Kegunaan penelitian 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

F. Sistematika Pembahasan 

 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori 

B. Hasil Penelitian yang relevan 
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BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Sumber Data Penelitian 

C. Teknik Penggalian Data 

D. Analisis Data  

E. Pengecekan Keabsahan Data 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

3. PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

(PTK) 

Dalam pembuatan proposal penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif, kualitatif atau Mixed Approach 

(dalam hal ini PTK), maka mahasiswa wajib mengikuti 

sistematika yang ada dalam panduan ini. Sistematika 

penyusunan proposal PTK adalah sebagai berikut: 

 

Halaman Sampul Luar  

Halaman Persetujuan Kaprodi  

Kata Pengantar  

Daftar Isi  

Daftar Tabel   

Daftar Gambar   

Daftar Lampiran 

Daftar Lainnya (Jika Ada)  

Daftar Transliterasi  

 

BAB I PENDHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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D. Ruang lingkup dan keterbatasan Penelitian 

E. Definisi Operasional  

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan  

C. Kancah Penelitian 

D. Subjek Penelitian 

E. Data dan Sumber Data 

F. Pengumpulan data 

G. Analisis data, evaluasi, dan refleksi 

H. Prosedur penelitian 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

C. Tahap Kedua 

 

Dalam tahap kedua, mahasiswa melakukan proses 

pembimbingan kepada seorang dosen pembimbing yang 

ditunjuk oleh Kepala Program Studi. Mahasiswa harus aktif 

mendiskusikan teknik pembimbingan dengan dosen 

pembimbing. Teknik pembimbingan berkaitan dengan waktu, 

proses dan materi bimbingan. 

 

1. Waktu Pembimbingan 

Sejak proposal dinyatakan lulus dan mendapatkan 

pengesahan dari penguji, mahasiswa wajib melaporkan 

kepada kepala program studi untuk mendapatkan seorang 
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dosen pembimbing. Setelah itu, mahasiswa harus 

melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing untuk 

menyusun jadwal bimbingan. Jadwal bimbingan dibuat 

rangkap dua. Jadwal yang ditandatangani oleh mahasiswa 

dan dosen pembimbing dapat dipahami oleh kedua belah 

pihak sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, 

kedisiplinan kedua pihak dapat diciptakan. Contoh jadwal 

pembimbingan skripsi pada lampiran 2. 

 

Perubahan jadwal pembimbingan dapat dibenarkan 

hanya karena sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam 

hal itu, perubahan jadwal harus dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan mahasiswa dan dosen pembimbing.  

 

Dalam pembimbingan, mahasiswa wajib 

menyiapkan kartu konsultasi bimbingan skripsi untuk 

mencatat pokok-pokok materi bimbingan. Sebagai bukti 

resmi proses bimbingan, kartu tersebut digunakan sebagai 

bukti bahwa mahasiswa, sesuai dengan identitas yang 

tertera dalam kartu pembimbingan skripsi, telah menerima 

bimbingan minimal sepuluh (10) kali konsultasi sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan. Itulah sebabnya, setiap 

selesai pembimbingan, pokok materi bimbingan dianggap 

sah bila ditandatangani oleh dosen pembimbing yang 

ditetapkan. Contoh kartu konsultasi skripsi pada 

lampiran 3. 

 

Selama mengikuti proses pembimbingan, mahasiswa 

wajib melengkapi diri dengan beberapa peralatan tulis, 

seperti: buku catatan, pensil atau bulpen, Smartphone untuk 

merekam anjuran dan saran dari pembimbing. Ini 

dimaksudkan agar mahasiswa selalu memiliki bukti otentik 

selama mengikuti pembimbingan, sekaligus sebagai sarana 
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untuk mengecek ulang saran atau anjuran yang 

disampaikan oleh dosen pembimbing. 

 

2. Materi Bimbingan 

Setiap melakukan konsultasi atau bimbingan, 

mahasiswa wajib menunjukkan perkembangan penulisan 

skripsi sebagai bukti hasil kerja kepada dosen pembimbing 

secara periodik. Perkembangan yang dimaksud harus 

dibuktikan dengan penyerahan konsep per bab atau resume 

konsep materi skripsi. Selanjutnya, pembimbing dapat 

memberikan arahan tentang kesesuaian materi dengan 

metodologi penelitian sesuai dengan judul dan/atau topik 

yang disetujui ketua fakultas. Di samping itu, pembimbing 

juga memperhatikan kecermatan penerapan teknik 

penulisan skripsi (cara pengutipan, penulisan footnote, dan 

daftar pustaka) dan pengetikan seperti penggunaan tanda 

baca (titik, koma, titik dua, nomor halaman, huruf yang 

digunakan, dan layout skripsi) sesuai dengan panduan 

penulisan skripsi yang berlaku di IAI-TABAH. 

 

D. Tahap Ketiga 

Tahap ketiga yang harus dilakukan oleh mahasiswa 

adalah melakukan pendaftaran munaqosah skripsi secara 

online dan menuntaskan seluruh administrasinya. Sebelum 

didaftarkan, dokumen skripsi perlu dipastikan bahwa segala 

lampiran sudah lengkap termasuk juga halaman persetujuan 

dosen pembimbing. 

 

1. Ujian Skripsi 

Mahasiswa yang bermaksud mengikuti ujian skripsi 

harus mendaftarkan diri secara online, kemudian 

menyerahkan empat (4) eksemplar skripsi yang sudah 

disetujui dosen pembimbing dalam bentuk jilidan sementara 
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ke kaprodi. Dalam surat pernyataan persetujuan dosen 

pembimbing dinyatakan bahwa skripsi yang diselesaikan 

mahasiswa telah diperiksa dan dinyatakan layak uji. 

 

Pada tahap berikutnya, mahasiswa dinyatakan resmi 

sebagai peserta ujian skripsi apabila telah lulus semua mata 

kuliah dan telah memenuhi syarat administrasi lain yang 

ditentukan oleh lembaga. Untuk mengetahui apakah 

mahasiswa telah memenuhi segenap syarat ujian skripsi 

yang ditentukan oleh lembaga. Mahasiswa yang 

bersangkutan harus mengecek ke bagian akademik dan 

bagian keuangan. Mahasiswa yang belum dapat memenuhi 

kelengkapan ujian skripsi sampai dengan batas tanggal yang 

ditentukan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian 

berikutnya. 

 

Pada waktu pelaksanaan ujian skripsi, mahasiswa 

harus menyertakan keseluruhan isi skripsi beserta lampiran-

lampirannya dan menyajikan ikhtisar isi skripsi secara 

keseluruhan dalam bentuk power point. Penyajian ikhtisar 

isi skripsi dalam ujian diberikan alokasi waktu maksimal 10 

menit. Untuk memastikan kebenaran kutipan dan penulisan 

referensi, mahasiswa wajib membawa serta buku-buku 

referensi yang dirujuk dalam skripsi dan buku panduan 

penulisan skripsi IAI TABAH terbaru. 

 

Pada akhir pelaksanaan ujian skripsi, sekretaris tim 

penguji skripsi (TPS) mengisi berita acara ujian skripsi yang 

ditandatangani oleh sekretaris dan TPS. Dalam berita acara 

ujian skripsi ditegaskan tentang catatan-catatan khusus dan 

saran-saran perbaikan sesuai dengan kondisi objektif skripsi. 

Di samping itu, ketentuan batas akhir waktu perbaikan dan 

penyerahan skripsi juga dicantumkan. 
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Perbaikan (revisi) skripsi dilakukan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan oleh TPS yang telah tertulis dalam 

berita acara. Selama proses perbaikan mahasiswa diwajibkan 

berkonsultasi kepada penguji I, penguji II, dan sekretaris 

sambil menunjukkan, memperhatikan, dan melaksanakan 

catatan-catatan dalam berita acara ujian skripsi. Contoh 

berita acara ujian skripsi pada lampiran 4. 

 

Jika dinyatakan tidak lulus, mahasiswa dapat 

mengikuti ujian skripsi lagi sebanyak-banyaknya dua kali 

ujian skripsi. Dalam mengikuti ujian ulang, mahasiswa tetap 

diwajibkan mendaftarkan diri sebagai peserta ujian skripsi 

dan memenuhi sebagian (50%) kelengkapan administrasi 

keuangan. 

 

 Khusus mahasiswa yang dinyatakan gagal ujian 

ulang kedua kalinya masih dapat menyelesaikan studinya 

dengan mengajukan skripsi baru melalui proses tahap 

pertama, kedua, dan ketiga sesuai dengan batas masa studi 

yang dimilikinya. 

 

2. Pengesahan Skripsi 

 

 Tanda tangan oleh Ketua dan anggota TPS pada 

Lembar pengesahan harus Asli. Penandatanganan itu 

merupakan bukti pengesahan skripsi tahap akhir. 

Selanjutnya mahasiswa melakukan penjilidan skripsi dengan 

mengikuti ketentuan yang dibuat oleh institusi. Setelah 

penjilidan selesai, mahasiswa mengajukan penandatanganan 

tiga (3) eksemplar skripsi kepada Rektor. Setelah itu, 

mahasiswa melakukan pendistribusian skripsi kepada pihak-

pihak terkait, sebagai buktinya, mahasiswa membuat lembar 
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penyerahan skripsi dan meminta tandatangan dari pihak-

pihak tersebut. Dengan bukti lembar yang tertandatangani 

tersebut, mahasiswa berhak memperoleh surat keterangan 

dari bagian akademik yang menerangkan bahwa mahasiswa 

yang bersangkutan telah menyelesaikan skripsi. Contoh 

surat keterangan penyelesaian penulisan skripsi pada 

lampiran 5. 
 

Berbekal surat tersebut, mahasiswa dapat 

mendaftarkan diri sebagai peserta yudisium dan berhak 

mengikuti wisuda, mengambil ijazah, dan menyelesaikan 

segenap kepentingan yang berkaitan dengan penyelesaian 

studi.  

 

Distribusi skripsi kepada pihak-pihak terkait yang 

dimaksud di atas adalah: 1) pihak perpustakaan satu 

eksemplar, 2) dosen pembimbing satu eksemplar (apabila 

diminta), 3) bagian akademik (fakultas/prodi) berupa soft 

copy revisian dalam bentuk CD-RW sebanyak 1 keping, 

meng-upload hasil akhir skripsi ke dalam web www.iai-

tabah.ac.id dan 4) satu eksemplar untuk mahasiswa yang 

bersangkutan.  

 

http://www.iai-tabah.ac.id/
http://www.iai-tabah.ac.id/
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BAB III 

S K R I P S I 

 

Secara garis besar, unsur-unsur skripsi dipilah menjadi 

tiga bagian, yaitu unsur-unsur bagian awal, inti, dan akhir. 

Segenap unsur yang dimaksud dipaparkan pada penjelasan 

berikut ini. 

 

A. ISI BAGIAN AWAL SKRIPSI 

 

Bagian awal skripsi terdiri atas: (1) Sampul Luar, (2) 

Sampul Dalam, (3) Persetujuan Pembimbing, (4) Persetujuan 

Tim Penguji, (5) Halaman Persembahan, (6) Halaman Motto, 

(7) Kata Pengantar, (8) Daftar Isi, (9) Daftar Tabel, (10) 

Daftar Gambar, (11) Daftar Lampiran, (12) Daftar Lainnya, 

dan (12) Daftar Transliterasi. Unsur-unsur itu diuraikan 

berikut. 

 

1.  Sampul Luar 

 

Sampul Luar adalah sampul skripsi yang berada 

pada bagian depan. Sampul luar secara berurutan berisi: 

judul, kata skripsi, nama mahasiswa, nomor induk 

mahasiswa (NIM), Lambang IAI-TABAH, nama prodi, 

nama Fakultas, nama Institusi, dan waktu (bulan dan 

tahun) lulus ujian. Semua huruf dalam kata-kata pada 

sampul luar ditata simetris dan ditulis dalam bentuk huruf 

kapital, dan diketik dengan menggunakan spasi 

tunggal.Contoh sampul luar pada lampiran 6. 

 

2.  Sampul Dalam 

Sampul dalam adalah halaman sampul yang berada 

pada bagian dalam. Halaman yang selalu berada pada 
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lembar ketiga ini terdiri atas unsur judul, kata skripsi, 

maksud penulisan skripsi, nama lengkap, nomor induk 

mahasiswa (NIM dan NIMKO), nama prodi, nama 

fakultas yang diikuti nama lembaga dan waktu (bulan dan 

tahun). Semua kalimat dan kata ditulis dengan 

menggunakan spasi tunggal. Contoh sampul dalam pada 

lampiran 7. 

 

3. Persetujuan Pembimbing 

 

Persetujuan pembimbing adalah persetujuan dosen 

pembimbing tentang naskah skripsi mahasiswa. Pada 

halaman ini dinyatakan bahwa naskah skripsi telah 

diperiksa dan memenuhi syarat untuk diuji. Dalam hal ini, 

persetujuan yang dicantumkan adalah (1) teks skripsi 

oleh…... (nama mahasiswa) ini telah diperiksa dan 

disetujui untuk diujikan, (2) tempat dan tanggal 

persetujuan, dan (3) nama lengkap pembimbing beserta 

gelarnya. Contoh halaman persetujuan pembimbing 

pada lampiran 8. 

 

4.  Pengesahan Tim Penguji 

 

Pengesahan tim penguji adalah pengesahan TPS 

atas skripsi yang diujikan. Pada halaman ini dinyatakan 

bahwa skripsi telah dipertahankan mahasiswa di hadapan 

TPS. Sebagai bukti persetujuan dan pengesahan, tanda 

tangan Ketua sidang dan anggota TPS diberikan pada saat 

revisi akhir telah dilakukan. Dalam halaman ini 

dicantumkan tanda tangan, nama lengkap setiap anggota 

TPS. Contoh pengesahan TPS pada lampiran 9. 
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5.  Halaman Persembahan 

 

Halaman Persembahan adalah halaman yang berisi 

ucapan persembahan atau dedikasi skripsi kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, 

melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi secara 

tidak langsung atau langsung. 

 

6. Halaman Motto 

 

Halaman Motto berisi kalimat, ayat, atau hadis yang 

menjadi inspirasi kehidupan si peneliti. 

 

7. Kata Pengantar 

 

Kata pengantar adalah halaman yang berisi ucapan 

rasa syukur kepada Allah atas terselesaikannya skripsi dan 

ucapan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan 

selanjutnya adalah ucapan terima kasih kepada orang-

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

membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan 

menyelesaikan penulisan skripsi secara langsung. Oleh 

karena skripsi merupakan karya ilmiah yang bersifat 

objektif, sikap merendahkan diri dan meminta maaf 

kepada pembaca skripsi tidak perlu diungkapkan.  

 

Teks kata pengantar ditulis dalam bentuk huruf  

kapital. Selanjutnya, ucapan puji syukur kepada Allah 

dinyatakan pada kalimat awal paragraf pertama dan diikuti 

kalimat yang berisi ucapan terima kasih kepada Rektor 

IAI-TABAH, Dekan Fakultas atau kepala program studi, 

dosen pembimbing,  para dosen dan seluruh sivitas 

akademika IAI-TABAH, kedua orang tua, dan nama-nama 
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lain yang dianggap berkontribusi langsung terhadap 

penuntasan skripsi. Selanjutnya, apabila ucapan terima 

kasih disampaikan kepada banyak pihak, kata pengantar 

perlu ditata secara teratur maksimal dua halaman kertas 

A4. Kata Penulis dicantumkan pada posisi kanan bawah, 

tanpa nama terang. Contoh kata pengantar pada 

lampiran 10. 

 

8.  Daftar Isi 

 

Sebagai gambaran organisasi keseluruhan isi dalam 

skripsi, dalam daftar isi dicantumkan judul, judul subbab, 

judul anak subbab yang disertai nomor halaman sesuai 

dengan tempat unsur itu dalam naskah. Semua huruf 

dalam judul bab ditulis huruf kapital, sedangkan subbab 

dan judul anak subbab ditulis huruf kapital pada bagian 

awal saja. Contoh daftar isi pada lampiran 11. 

 

9.  Daftar Tabel 

 

Daftar tabel berisi nomor tabel yang ditempatkan 

pada lajur kiri dan nomor halaman yang ditempatkan pada 

lajur kanan. Berkenaan dengan itu, judul tabel harus ditulis 

sesuai dengan judul tabel yang ada dalam naskah skripsi 

tanpa ada penyingkatan baru yang membedakan judul 

tabel dalam naskah dengan judul tabel dalam daftar tabel. 

Jika judul tabel terdiri atas dua baris atau lebih, Jarak antar 

baris adalah satu spasi. Jarak antar tabel dalam daftar 

tabel satu setengah spasi. Penulisan kata tabel dalam 

naskah diletakkan di atas tabel yang diikuti nomor bab dan 

nomor tabel; seperti tabel 2.1 (artinya tabel tersebut berada 

pada bab II dan tabel pertama, penulisannya menggunakan 
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aturan penulisan satu spasi). Contoh halaman daftar 

tabel pada lampiran 12 dan 18. 

 

10. Daftar Gambar 

 

Daftar gambar berisi nomor, judul, dan halaman 

tempat gambar dalam naskah skripsi. Jika judul gambar 

lebih dari satu baris, jarak antar baris satu spasi. Jarak 

antar judul gambar satu setengah spasi. Judul gambar yang 

ditulis dalam daftar gambar harus sama dengan judul 

gambar dalam naskah skripsi. Penulisan kata gambar 

dalam naskah diletakkan di bawah gambar yang diikuti 

nomor bab dan nomor gambar; seperti gambar 2.2 (artinya 

gambar tersebut berada pada bab II dan gambar kedua). 

Contoh daftar gambar pada lampiran 13 dan 19. 

 

11. Daftar Lampiran 

 

Daftar lampiran berisi nomor, judul, dan halaman 

tempat lampiran dalam naskah. Jika judul lampiran lebih 

dari satu baris, jarak antar baris satu spasi. Jarak antar 

judul lampiran satu setengah spasi. Judul lampiran yang 

ditulis dalam daftar lampiran harus sama dengan judul 

lampiran dalam naskah skripsi. Contoh daftar lampiran 

pada lampiran 14. 

 

12. Daftar lainnya  

 

Jika dalam skripsi digunakan singkatan-singkatan 

yang belum lazim, tetapi memiliki makna penting bagi 

kejelasan pesan yang disampaikan, sebaiknya singkatan 

itu harus ditempatkan pada daftar singkatan tersendiri. 

Contoh daftar singkatan pada lampiran 15. 
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13. Daftar Transliterasi 

 

Daftar transliterasi yang digunakan mengacu pada 

Pedoman Transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama 

antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543 

b/U/1987. Isi pedoman itu pada lampiran 16. 

 

14. Lampiran Pernyataan Keaslian Skripsi.  

Skripsi yang telah dikerjakan dan diselesaikan oleh 

mahasiswa perlu dicantumkan bukti keaslian yang 

ditandatangani oleh mahasiswa di atas materi 6000. Hal 

ini dimaksudkan bahwa skripsi tersebut memang benar-

benar karya asli mahasiswa sendiri dan bukan hasil 

duplikasi atau copas (jika dikemudian hari ditemukan 

bahwa skripsi tersebut hasil duplikasi atau plagiasi, maka 

kesarjanaan mahasiswa dapat dicabut). Contoh 

pernyataan pada lampiran 17.  
 

B. ISI BAGIAN INTI SKRIPSI (KUANTITATIF) 

 

Bagian inti skripsi kuantitif terdiri atas: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

B.  Rumusan Masalah Penelitian 

C.  Tujuan Penelitian 

D.  Hipotesis Penelitian 

E.  Kegunaan Penelitian 

F.  Ruang Lingkup Penelitian 

G.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

B. Hasil Penelitian yang relevan 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

B. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

D. Instrumen Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F.  Teknik Analisis Data 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Profil Tempat Penelitian 

B. Deskripsi Data Penelitian 

C. Pengujian Hipotesis 

 

BAB V PEMBAHASAN  

 

BAB VI PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Penjelasan unsur-unsur dalam sistematika kuantitatif 

sebagaimana paparan dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Dalam pendahuluan diungkapkan unsur (a) Latar 

Belakang Masalah, (b) Rumusan masalah, (c) Tujuan Penelitian, 

(d) Hipotesis Penelitian, (e) Kegunaan Penelitian, (f) Ruang 

Lingkup Penelitian, dan (g) Definisi Operasional Variabel 

Penelitian. Masing-masing unsur tersebut memiliki rincian 

informasi sebagai berikut. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam bagian ini diuraikan hal-hal yang 

melatarbelakangi topik penelitian untuk mengantarkan 

pembaca kepada masalah penelitian. Hal-hal tersebut 

disajikan secara sistematis sampai teridentifikasikannya suatu 

masalah yang perlu dipecahkan. Di samping itu, dasar 

pemikiran mengapa suatu topik perlu diteliti juga perlu 

diungkapkan secara rasional, misalnya, dikaitkan dengan 

kepentingan pengembangan ilmu atau penerapannya di 

lapangan. Itulah sebabnya, dalam latar belakang masalah 

dapat diungkapkan perbedaan atau kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan (das Sein dan das sollen), baik 

kesenjangan teoritis maupun praktis.  

 

Untuk mendukung pentingnya masalah yang diangkat 

sebagai objek penelitian, ringkasan teori, hasil penelitian 

yang relevan, dan kesimpulan diskusi ilmiah dapat diungkap 

sebagai kajian yang lebih kokoh, sementara itu, alasan 

pemilihan judul juga dapat diungkapkan sebagai  penegasan 

tentang maksud dari judul yang diajukan.  
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Dalam latar belakang yang bercorak kuantitatif, maka 

masalah yang dibahas pada awal-awal alinea adalah variabel 

dependen. Setelah itu baru dilanjutkan dengan menyodorkan 

argumentasi-argumentasi untuk diarahkan pada variabel-

variabel independen. Misalnya: “....berdasarkan hasil 

interview, observasi, dan studi dokumen terhadap nilai siswa, 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar di MTs A adalah 

rendah. Kondisi demikian, dapat dimungkinkan karena 

beberapa faktor, misalnya; faktor keterampilan mengajar guru, 

pengelolaan kelas, dan kemampuan menerapkan metodologi 

pembelajaran yang kurang tepat. Dari beberapa faktor 

tersebut, penelitian ini difokuskan pada variabel keterampilan 

mengajar guru dan kemampuan pengelolaan kelas oleh 

guru....” setelah itu baru menjelaskan variabel independen 

secara berurutan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 

outline penulisan latar belakang masalah di bawah ini! 

 

Diberikan contoh judul penelitian korelasional 

“Pengaruh kedisiplinan belajar dan self-efficacy terhadap 

hasil belajar PAI di SMP Antah Berantah Tahun 

Pelajaran 2018/2019.” Maka penulisan sub bab latar 

belakang masalah penelitian dari judul di atas dapat diperjelas 

dalam contoh pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama: Kajilah Variabel dependen (Y) yaitu Hasil Belajar dari sisi Teoritis. Teori-

teori yang dirujuk berasal dari buku-buku sumber utama dan jurnal-jurnal hasil 

penelitian (bukan dari Skripsi). Kajian yang dimaksud dapat dimulai dengan 

menuangkan pengertian hasil belajar dari beberapa ahli yang didapat dari 

beberapa sumber utama (buku dan jurnal) lalu buatlah simpulan, kemudian 

kajian indikator-indikator hasil belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar., setelah itu, mulailah ke bagian kedua. 

Kedua : Mulai dengan variabel X1 yaitu Kedisiplinan Belajar. Penulis perlu 

dmenjelaskan variabel ini dengan merujuk pada sumber-sumber (referensi) 

utamam seperti Jurnal hasil penelitian dan buku-buku (bukan skripsi orang). 

Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah pengertian, faktor-faktor, dan indikator-

indikator. Kemudian, penulis mencari beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

relevan dengan pembahasan (pengaruh X1 terhadap Y). Kemudian dibuat 

kesimpulan. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah diungkapkan dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan yang akan dicarikan jawaban. 

Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan 

rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti.  

 

Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, 

padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. 

Dalam bentuk itu, rumusan masalah harus menampakkan 

subjek penelitian, variabel yang diteliti, serta hubungan 

variabel-variabel di dalamnya secara jelas. Oleh karena itu, 

rumusan masalah tidak boleh berisi lebih dari satu persoalan. 

Setiap rumusan masalah hendaknya dapat dikaji dan diuji 

secara empiris. Dalam hal ini, variabel yang dicantumkan 

dalam rumusan masalah hendaknya dapat dipahami secara 

eksplisit.  

Dalam penelitian kuantitatif korelasional, terdapat 2 

(dua) rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif dan 

rumusan masalah asosiatif. 

Contoh rumusan masalah sesuai judul penelitian “Pengaruh 

kedisiplinan belajar dan self-efficacy terhadap hasil 

Ketiga : Pembahasan variabel X2 yaitu Self-Efficacy. Dalam menjelaskan variabel ini, 

Penulis hanya perlu melakukan hal yang sama saat menjelaskan variabel X1. 

Yaitu menjelaskan variabel dengan merujuk pada sumber-sumber (referensi) 

utamam seperti Jurnal hasil penelitian dan buku-buku utama (bukan skripsi 

orang). Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah pengertian, faktor-faktor, dan 

indikator-indikator dan yang lainnya. Kemudian, penulis mencari beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan (pengaruh X2 terhadap 

Y). Kemudian dibuat kesimpulan. 

 

Setelah tahapan pemaparan tiap variabel dilakukan, maka penulis kemudian membawa 

tulisan ke arah pentingnya penulisan skripsi yang dikerjakan penulis dengan judul tersebut.  
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belajar PAI di SMP Darul Ilmi Tahun Pelajaran 

2018/2019.”  

 

Contoh Rumusan Masalah deskriptif: 

1. Bagaimanakah hasil belajar PAI di SMP Darul Ilmi Tahun 

Pelajaran 2018/2019?  

2. Bagaimanakah Kedisiplinan belajar PAI di SMP Darul Ilmi 

Tahun Pelajaran 2018/2019?  

3. Bagaimanakah self-efficacy siswa di SMP Darul Ilmi 

Tahun Pelajaran 2018/2019?  

 

Contoh Rumusan Masalah Asosiatif: 

1. Apakah ada pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil 

belajar PAI di SMP Darul Ilmi Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

2. Apakah ada pengaruh self-efficacy terhadap hasil belajar 

PAI di SMP Darul Ilmi Tahun Pelajaran 2018/2019? 

3. Apakah ada pengaruh kedisiplinan belajar dan self-efficacy 

terhadap hasil belajar PAI di SMP Darul Ilmi Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Dalam  tujuan penelitian diungkapkan sasaran 

penelitian yang ingin dicapai. Dalam pada itu, isi tujuan 

penelitian bertolak dari rumusan masalah yang ada. Dengan 

demikian, tujuan penelitian harus memiliki satu sasaran yang 

jelas sesuai dengan topik yang dikaji. Dengan kata lain, 

tujuan penelitian yang lazim diungkap dalam bentuk 

pernyataan harus relevan dengan makna yang terkandung 

dalam isi topik penelitian. 
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Contoh Tujuan Penelitian Deskriptif: 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendiskripsikan hasil belajar PAI di SMP Darul Ilmi 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

2. Mendiskripsikan Kedisiplinan belajar PAI di SMP Darul 

Ilmi Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3. Mendiskripsikan self-efficacy siswa di SMP Darul Ilmi 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Contoh Tujuan Penelitian Asosiatif: 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan ada tidaknya pengaruh kedisiplinan belajar 

terhadap hasil belajar PAI di SMP Darul Ilmi Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

2. Menjelaskan ada tidaknya self-efficacy terhadap hasil 

belajar PAI di SMP Darul Ilmi Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3. Menjelaskan ada tidaknya pengaruh kedisiplinan belajar 

dan self-efficacy siswa terhadap hasil belajar PAI di SMP 

Darul Ilmi Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian. Dalam hipotesis penelitian itu diungkapkan 

jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara 

teoritis dianggap paling tinggi dan paling mungkin 

kebenarannya. Hal itu disusun setelah peneliti mengkaji 

bahan pustaka. Dalam pada itu, hipotesis penelitian 

hendaknya menampakkan pertautan antara dua variabel atau 

lebih, dalam bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara 

singkat, padat dan jelas, serta dapat diuji secara empirirs.  
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Hipotesis penelitian dalam skripsi dimunculkan dalam 

dua bentuk, yaitu berbentuk statemen dan statistik.  

Contoh hipotesis: 

1. Ada pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 

PAI di SMP Darul Ilmi Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Ha: ρ1    ≠ 0                                 

Ho: ρ1  = 0 

 

2. Ada pengaruh self-efficacy terhadap hasil belajar PAI di 

SMP Darul Ilmi Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Ha: ρ1    ≠ 0                                 

Ho: ρ2  = 0 

 

3. Ada pengaruh kedisiplinan belajar dan self-efficacy 

terhadap hasil belajar PAI di SMP Darul Ilmi Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

Ha: ρ1.2    ≠ 0                                 

Ho: ρ1.2  = 0 

 

E. Kegunaan Penelitian  

 

Dalam kegunaan penelitian, diungkapkan aspek 

pentingnya penelitian dari segi teoritis dan praktis. Dari segi 

teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu 

yang mendasari penelitian. Dalam hal itu, hasil penelitian 

apakah memperlemah atau memperkuat suatu teori. Namun 

demikian, tidak semua penelitian memiliki kegunaan teoritis. 

 

Dari segi praktis, dinyatakan apakah hasil penelitian 

bermanfaat bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat atau 

tidak. Dalam manfaat praktis tersebut, hasil penelitian 

diharapkan berguna bagi penerapan keilmuan di lapangan 
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secara langsung. Pernyataan yang jelas tentang pentingnya 

penelitian tersebut akan mempertegas bahwa rumusan 

masalah yang dicari jawabannya memang penting dan 

bermanfaat untuk diteliti. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Dalam ruang lingkup penelitian diungkapkan aspek-

aspek, yaitu:  aspek variabel yang diteliti, yaitu variabel apa 

yang menjadi sasaran penelitian, terutama variabel dalam 

rumusan masalah; aspek lokasi penelitian, karektaristiknya 

dan alasan memilih lokasi penelitian. Dalam hal ini, uraian 

tentang struktur organisasi, suasana sehari-hari, dan/atau peta 

lokasi penelitian, misalnya dapat diungkapkan secara jelas. 

Di samping itu, pertimbangan tentang kemenarikan, 

keunikan, dan kesesuaian lokasi dapat dikemukakan dalam 

hubungannya dengan topik penelitian; aspek waktu 

pelaksanaan, yaitu kapan penelitian dimulai dan diakhiri; 

Aspek sasaran penelitian, yaitu siapa saja yang menjadi 

responden penelitiannya. 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional ini penting dicantumkan untuk 

menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan 

makna. Di samping itu, pencantuman definisi oprasional juga 

memungkinkan orang lain untuk menguji dan mengukur hal 

yang sama melalui penggunaan definisi variabel dari tokoh 

yang berbeda.  

 

Yang perlu diperhatikan oleh calon penulis skripsi 

pada saat membuat definisi operasional yaitu bahwa definisi 

operasional adalah definisi konseptual yang berkaitan 
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dengan variabel penelitian bukan definisi istilah. Dalam 

hal ini, ada dua cara yang dapat ditempuh oleh peneliti, yaitu: 

1) Mencari definisi variabel dengan merujuk pada penulis 

asli/awal (tokoh pertama), atau 2) menyusun sendiri definisi 

operasional variabel dengan merujuk pada beberapa pendapat 

yang digunakan sebelumnya.  

  

Pada saat peneliti membuat definisi operasional, 

mereka juga harus menyertakan indikator-indikator dari tiap 

variabel penelitiannya. Penyertaan indikator-indikator ini 

sangat penting karena akan dijadikan bahan utama dalam 

pengembangan instrumen penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini, peneliti mengungkapkan landasan teori-

teori yang digunakan dan hasil penelitian yang relevan yang 

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. 

 

A. Landasan Teori 

Dalam penelitian kuantitatif, istilah yang digunakan 

adalah landasan teori. Ini dimaksudkan karena penelitian 

jenis ini berlandaskan teori yang sudah ada, dan hendak 

menguji kebenaran teori tersebut pada suatu kondisi tertentu 

di lapangan. 

 

Dalam kajian teori diungkapkan deskripsi teoritis 

tentang variabel-variabel dan dimensi-dimensi yang diteliti. 

Untuk itu deskripsi teori perlu didasarkan pada kajian teori 

yang dilakukan sedalam dan seakurat mungkin. Berkenaan 

dengan hal itu, argumentasi tentang hipotesis yang diajukan 

juga perlu diungkap. Peneliti bahkan perlu mengintegrasikan 

teori-teori yang dipilih sebagai landasan penelitian dengan 

hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. 

Dengan demikian, peneliti perlu mengumpulkan banyak 

referensi yang terkait dengan variabel-variabel terteliti dan 

mengkaji secara komprehensif. Ingat, kajian teori bukan 

kutipan teori. 

 

Teori yang dijadikan sebagai dasar penelitian 

hendaknya relevan dan mutakhir. Relevan artinya, teori yang 

dikaji hendaknya sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Mutakhir artinya teori yang dikaji hendaknya dipilih 

referensi-referensi yang paling representatif dengan 

perkembangan keilmuan yang bersangkutan yang terbaru. 
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Untuk itu, teori dari sumber primer wajib diutamakan. 

Teori dari sumber sekunder dapat digunakan sebagai 

penunjang bila sumber primer benar-benar tidak dapat 

diperoleh.  

 

Agar kajian teori benar-benar terarah, maka masalah 

dan variabel yang erat kaitannya dengan penelitian, 

rancangan penelitian dan instrumen penelitian, populasi yang 

telah diteliti, dan varibel lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi hasil penelitian perlu diidentifikasi secara 

jelas.  

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Dalam sub bagian ini, peneliti mengetengahkan 

beberapa hasil penelitian yang relevan - yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya - dengan penelitian yang 

sedang dilakukan saat ini. Jumlah hasil penelitian yang 

relevan yang disarankan di IAI TABAH adalah minimal 3 

judul hasil penelitian yang relevan untuk tiap hubungan 

variabel.  

 

Perhatikan Contoh judul Penelitian berikut: Pengaruh 

kompetensi  Profesionalisme dan kompetensi pedagogik 

Guru terhadap prestasi belajar siswa SMP A. Dari judul 

tersebut, diketahui terdapat tiga hubungan, Pertama: 

pengaruh kompetensi profesionalisme terhadap prestasi 

belajar. Kedua: pengaruh kompetensi pedagogik terhadap 

prestasi belajar. Ketiga: pengaruh kompetensi 

profesionalisme dan pedagogik guru terhadap prestasi 

belajar. 

 

Berdasarkan contoh tersebut, maka peneliti akan 

mencari 3 judul hasil penelitian yang relevan untuk masing-
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masing hubungan, sehingga akan didapatkan 9 judul hasil 

penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu menyajikan 9 judul 

tersebut dalam sajian yang menarik.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Unsur-unsur pokok dalam bagian ini mencakup: (1) 

rancangan penelitian, (2) sumber dan jenis data (3) populasi dan 

sampel penelitian, (4) instrumen penelitian, (5) teknik 

pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data. Masing-masing 

unsur itu diuraikan sebagai berikut. 

 

A. Rancangan Penelitian 

 

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi 

mengatur latar penelitian. Dalam rancangan penelitian 

diungkapkan penataan latar belakang penelitian agar dapat 

diperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel 

dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif dengan 

jenis korelasional dapat dijelaskan hubungan-hubungan antar 

variabel yang ada dan gambar atau konstelasi penelitiannya. 

Dalam penelitian eksperimental, rancangan penelitian yang 

dipilih adalah rancangan yang paling memungkinkan peneliti 

untuk mengendalikan variabel terikat. Dalam hal itu, perlu 

diuraikan cara menentukan kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen, serta cara memanipulasi variabel bebas. 

 
Gambar 3.1: 

Contoh rancangan penelitian komparasional 
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Sedang dalam penelitian noneksperimental, misalnya, 

rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian 

yang dilakukan ditinjau dari tujuan dan sifatnya, yaitu 

penelitian eksplorasi, deskriptif, eksplanasi, survey, 

korelasional, komparatif kausal, atau yang lain. Di samping 

itu, dalam bagian ini dijelaskan pula variabel-variabel yang 

dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antara 

variable-variabel tersebut. 

 

Dalam rancangan penelitian ini perlu dijelaskan 

rancangan penelitian apa, kenapa memilih rancangan 

tersebut, dan konstelasi penelitian bagaimana. Dalam bagian 

ini juga divisualisasikan konstelasi penelitian yang 

digunakan. 

 

 
Gambar 3.2:  

Contoh konstelasi penelitian korelasional 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Dalam bagian ini dijelaskan sumber data baik itu 

berupa human maupun nonhuman. Dalam hal ini diutamakan 

sumber primer (first resource), sedangkan sumber skunder 

(second resource) dapat digunakan apabila tidak didapatkan 
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sumber pertama atau dalam rangka untuk mendukung sumber 

primer. 

Sumber data primer dalam penelitian jenis kuantitatif 

dapat dijelaskan dari mana data tersebut digali dan dengan 

cara apa data tersebut didapatkan, begitu juga dengan sumber 

data sekunder. 

Mengenai jenis data juga dijelaskan dalam bagian ini. 

Jika penelitian itu berupa penelitian lapangan, datanya berupa 

kuantitatif dan analisisnya menggunakan statistik. Dalam hal 

ini tidak ada masalah, tetapi jika datanya berupa kualitatif 

dan analisisnya menggunakan statistik, maka data kualitatif 

harus dikuantifikasikan terlebih dahulu melalui proses 

kuantifikasi data.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian (Subjek Penelitian) 

 

Dalam bagian ini diungkapkan identifikasi populasi 

atau subyek penelitian, prosedur dan teknik pengambilan 

sampel, serta besarnya sampel yang dibutuhkan. Identifikasi 

populasi perlu diberikan agar dapat diperoleh sampel yang 

representatif. Identifikasi populasi dapat mencakup jumlah 

keseluruhan subjek terteliti. Ini dimaksudkan agar tidak 

terjadi kekeliruan dalam menjeneralisasikan temuan 

penelitian. Di samping itu, uraian eksplisit tentang apa atau 

siapa sampel dalam penelitian perlu ditegaskan. Bahkan 

jumlah dan teknik sampling yang digunakan serta bagaimana 

cara-cara menarik sampel dari populasi juga perlu dijelaskan. 

 

Istilah sampel memang tidak selalu ada dalam 

penelitian bila peneliti tidak menggunakannya. Jika penelitian 

dilakukan terhadap seluruh populasi, misalnya, penelitian 

dapat menggunakan istilah subyek penelitian. Istilah subjek 

penelitian lazim digunakan dalam penelitian eksperimental. 
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D. Instrumen Penelitian 

 

Pada sub bagian ini dijelaskan instrumen yang 

digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Dalam 

kuantitatif, instrumen yang lazim digunakan adalah kuesioner 

atau angket dan tes. Instrumen penelitian dapat diambil dari 

instrumen yang sudah baku, atau instrumen yang sudah baku 

tetapi diadaptasi, atau instumen yang dikembangkan sendiri 

oleh peneliti berdasarkan indikator-indikator dalam variabel 

terteliti. Ingat, instrumen yang baik adalah yang memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas. 

 

Pada sub bagian Instrumen penelitian, peneliti perlu 

menyertakan kisi-kisi instrumen penelitian. Contoh instrumen 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen 

No VARIABEL INDIKATOR 
NO ITEM NO ITEM 

POSITIF NEGATIF 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Kinerja 

 Kuantitas kerja  1, 2 3, 4 

 Kualitas kerja 5, 9 6, 8 

 Kerja sama 7, 10, 14 13, 20, 21 

 Pemahaman 

terhadap tugas 

15, 17 16, 18 

 Inisiatif 19, 24 22, 25 

 Kemampuan 23, 27 26, 28 

 

Jika suatu instrumen penelitian diambil dari instrumen 

yang sudah baku, maka jabaran variabelnya tidak perlu 

dipaparkan lagi, hanya peneliti harus menyebutkan tingkat 

validitas dan reliabilitasnya. Namun, apabila peneliti 

mengadapatasi instrumen baku atau mengembangkan 

instrumen sendiri, peneliti perlu memaparkan proses dan 

hasil validasi dan reliabilitas instrumen tersebut. 
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Jika instumen telah ditetapkan, peneliti perlu 

melakukan ujicoba instrumen kepada minimal 30 responden 

pada sampel yang sepadan di luar sampel penelitian 

sebenarnya. Data hasil ujicoba kemudian dianalisis dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah 

dilakukan analisis, peneliti menjelaskan tingkat validitas dan 

reliabilitasnya serta menjelaskan alasan-alasan kenapa item-

item tersebut tidak memenuhi kedua uji tersebut.  

 

E. Pengumpulan Data 

 

Dalam bagian ini diungkapkan: (a) langkah-langkah 

dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, (b) 

kualifikasi dan jumlah petugas yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data, dan (c) jadwal waktu pelaksanaan 

pengumpulan data.  

 

Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, 

seperti; angket, tes, wawancara, observasi, atau studi 

dokumen. Untuk wawancara, misalnya, perlu dijelaskan 

apakah diambil dari bentuk yang sudah standar atau 

dikembangkan peneliti sendiri. Dalam hal itu, peneliti harus 

mencatumkan kegunaan teknik tersebut. Wawancara, 

misalnya, digunakan untuk menggali data tentang…….. dan 

siapa saja respondennya. Di samping itu, peneliti juga harus 

mencantumkan instrumen yang digunakan.  Angket, 

misalnya, digunakan untuk memperoleh data tentang 

……dengan menggunakan instrumen angket atau daftar 

pertanyaan sebanyak .... Tingkat validitas dan reliabilitas 

instrumen yang dipakai idealnya juga dicantumkan.  
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F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data sangat dipengaruhi oleh jenis data 

yang dikumpulkan. Untuk itu, dalam analisis data 

diungkapkan jenis atau teknik analisis data yang digunakan 

termasuk juga alasan pemilihannya. Namun, bila jenis 

analisis data yang digunakan sudah populer, maka uraian 

panjang lebar tidak perlu diberikan. Khusus bagi jenis 

analisis data yang kurang populer, maka uraian tentang 

analisis yang lebih rinci tetap perlu diberikan. 

 

Hal yang perlu dicermati dalam memilih teknik 

analisis data adalah ketepatannya, bukan kepopulerannya, 

dan apabila dalam analisis ini peneliti menggunakan alat 

bantu komputer, maka perlu disebutkan programnya, 

misalnya SPPS 22 for Windows. 

 

Sebelum melakukan proses analisis data dengan teknik 

analisis tertentu, maka peneliti perlu melakukan serangkaian 

uji prasyarat. Pemilihan uji prasyarat disesuaikan dengan 

analisis yang hendak digunakan. Misalnya, jika peneliti 

menggunakan analisis korelasional, maka uji prasyarat yang 

bisa digunakan adalah uji normalitas data dan uji linearitas. 

Namun jika peneliti menggunakan analisis komparasional, 

maka uji prasyarat yang bisa digunakan antara lain; uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

 

Analisis data yang dipilih harus disesuaikan dengan 

variabel penelitian dan jenis datanya. Misalnya, seorang 

peneliti membuat judul penelitian seperti berikut: “Pengaruh 

Kecerdasan Intelektual terhadap Hasil Belajar Siswa di 

MA Al-Ihlas Tahun Pelajaran 2019/2020”. Dari judul 

tersebut diketahui bahwa jumlah variabelnya adalah 2 (dua). 
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Jenis datanya berupa numerik (angka). Untuk itu, peneliti 

dapat memutuskan bahwa jenis analisis data yang digunakan 

adalah uji regresi linear sederhana. 

 

Contoh kedua, jika seorang peneliti membuat judul 

penelitian seperti berikut: “Pengaruh Kecerdasan 

Intelektual dan Self-Efficacy terhadap Hasil Belajar 

Siswa di MA Al-Ihlas Tahun Pelajaran 2019/2020”. Dari 

judul tersebut diketahui bahwa jumlah variabelnya adalah 3 

(tiga). Jenis datanya berupa numerik (angka). Untuk itu, 

peneliti dapat memutuskan bahwa jenis analisis data yang 

digunakan adalah uji regresi ganda. 

 

Contoh ketiga, jika seorang peneliti membuat judul 

penelitian seperti berikut: “Pengaruh Kecerdasan 

Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Self-Efficacy 

terhadap Hasil Belajar Siswa di MA Al-Ihlas Tahun 

Pelajaran 2019/2020”. Dari judul tersebut diketahui bahwa 

jumlah variabelnya adalah 3 (tiga). Jenis datanya berupa 

numerik (angka). Untuk itu, peneliti dapat memutuskan 

bahwa jenis analisis data yang digunakan adalah Analisis 

Jalur (Path Analysis). 

 

Contoh keempat, jika seorang peneliti membuat judul 

penelitian seperti berikut: “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pemilihan Program Studi di IAI 

TABAH”. Analisis data yang digunakan adalah Analisis 

Faktor. Alat bantu untuk menyelesaikan analisis ini adalah 

Software AMOS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITAN 

 

Hal-hal pokok yang diungkap dalam hasil penelitian 

skripsi, yaitu Profil tempat Penelitian, Deskripsi data dan 

pengujian hipotesis. Ketiga hal yang dimaksud dijelaskan 

sebagai berikut. 

 

A. Profile Tempat Penelitian 

Penyajian data mengenai profil tempat penelitian perlu 

dibatasi pada hal-hal yang penting saja yang jika 

dinominalkan tidak lebih dari 10 halaman. Tujuan 

menampilkan profil agar dapat secara jelas dan tegas 

diketahui bagaimana kondisi riil tempat penelitian. 

 

B. Deskripsi Data 

 

Materi yang disajikan dalam deskripsi data merupakan 

temuan obyektif yang sesuai dengan variabel penelitian tanpa 

disertai pendapat/interpretasi peneliti. Dalam pelaporannya, 

temuan penelitian dapat disajikan dalam bentuk statistik 

deskriptif, misalnya, distribusi frekwensi yang disertai 

dengan grafik, yang berupa histogram, nilai rerata, 

simpangan baku, median, modus atau yang lain.  

 

Berkenaan dengan itu, temuan penelitian perlu 

disajikan secara singkat dan jelas, tetapi dapat menampilkan 

makna yang lengkap. Uraian tentang hal-hal faktual dapat 

diberikan sebagai pemerjelas grafik yang disajikan. Jika ada 

rumus atau perhitungan yang digunakan dalam pemerolehan 

data, hal itu dapat ditempatkan dalam bagian lampiran. 
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C. Pengujian Hipotesis 

 

Pemaparan tentang hasil pengujian hipotesis pada 

dasarnya tidak berbeda dengan penyajian temuan penelitian 

untuk masing-masing variabel. Hipotesis penelitian dapat 

dikemukakan sekali lagi dalam bab ini, termasuk hipotesis 

nolnya, dan masing-masing diikuti dengan pengujianya serta 

penjelasan atas hasil pengujian itu secara ringkas dan padat. 

Penjelasan terhadap hasil pengujian hipotesis ini terbatas 

pada interpretasi atas angka statistik yang diperoleh dari 

perhitungan statistik. 
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BAB V 

PEMBAHASAN ATAU DISKUSI 

 

Diskusi bertujuan (1) menjawab masalah penelitian, (2) 

menafsirkan temuan-temuan penelitian, (3) mengintegrasikan 

temuan-temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan 

yang telah mapan, (4) memodifikasikan teori yang ada dan (5) 

menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, 

termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. 

 

Dalam pada itu, hasil penelitian yang digunakan untuk 

menjawab masalah penelitian harus disajikan secara eksplisit. 

Sementara itu, penafsiran yang dilakukan terhadap temuan 

penelitian harus dilakukan se-rasional mungkin sesuai dengan 

logika dan teori-teori yang ada. Pengintegrasian temuan 

penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang ada dilakukan 

dengan jalan menjelaskan temuan-temuan penelitian ke dalam 

konteks khasanah kelimuan yang lebih luas. Hal terakhir itu 

dapat dilakukan dengan jalan membandingkan temuan-temuan 

penelitian sebelumnya, dengan teori, dan temuan empirik lain 

yang relevan.  

 

Khusus mengenai memodifikasi teori baru peneliti harus 

menunjukkan bagaimana penolakan sebagian yang dilakukan. 

Jika teori yang ada ditolak sepenuhnya oleh peneliti, maka 

peneliti harus menunjukkan dan memberikan pola-pola, model-

model, dan atau rumusan baru yang lebih akurat. Akurasi 

pemberian teori baru harus didukung data yang benar-benar 

dapat dipertangung jawabkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Dua hal yang lazim ditemukan dalam bagian penutup 

adalah kesimpulan dan saran. Akan tetapi harus dinyatakan 

dengan kata penutup. Penggunaan kata penutup atau kesimpulan 

tergantung pada isi bagian yang diungkapkan di dalamnya. 

Pengunaan nama penutup dibenarkan bila isi bagian ini berupa 

kesimpulan dan saran. Jika bagian ini hanya berisi kesimpulan 

tanpa saran, bagian ini lazim dinyatakan dengan kata 

kesimpulan. 

 

Berkenaan dengan itu, hal pertama dan utama yang harus 

ditampakkan dalam kesimpulan adalah konsistensi kaitan antara 

rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan kesimpulan yang 

diperoleh. Dalam hal ini, peneliti dapat menampakkan alur 

perumusan kesimpulan secara singkat dan jelas, tetapi tidak 

boleh menampakkan hal-hal baru di luar rumusan masalah yang 

dibahas. Jika tidak ada penolakan atau penerimaan hipotesis, 

peneliti juga dapat menjelaskan pada bagian ini sambil 

menjelaskan mengapa hipotesis itu diterima. 

 

Berbeda dengan itu, peneliti tidak boleh memberikan 

saran di luar pokok masalah yang dibahas. Jika peneliti 

menemukan masalah baru terkait dengan rumusan masalah yang 

ditelitinya, peneliti dapat menjelaskan apa masalah yang 

dimaksud. Dengan demikian, peneliti lain dapat mengenali 

masalah baru sebagai masalah yang patut mendapat perhatian 

lebih lanjut. 
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ISI BAGIAN INTI SKRIPSI (KUALITATIF) 

 

Bagian inti skripsi kualitatif terdiri atas: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Konteks atau Latar Belakang Masalah (Pilih salah 

satu) 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

C. Fokus atau Rumusan Masalah Penelitian (Pilih 

salah satu) 

D. Tujuan penelitian 

E. Kegunaan penelitian 

F. Sistematika Pembahasan 

 

BAB II PERSPEKTIF TEORI 

A. Perspektif Teori 

B. Hasil Penelitian yang relevan 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Data Penelitian 

1. Unit Analisis 

2. Informan 

C. Teknik Penggalian data 

D. Teknik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan 

Data 

 

BAB IV PENYAJIAN DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Penyajian  Data 

B. Temuan Penelitian 

 

BAB V PEMBAHASAN 
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BAB VI PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam pendahuluan diungkapkan unsur (1) Konteks atau 

Latar belakang penelitian, (2) Ruang lingkup penelitian, (3) 

Fokus Penelitian (4) Tujuan penelitian, dan (5) Kegunaan 

penelitian Masing-masing unsur tersebut memiliki rincian 

informasi sebagai berikut. 

 

A. Konteks atau Latar Belakang Penelitian 

 

Dalam bagian ini diuraikan hal-hal yang 

melatarbelakangi topik penelitian untuk mengantarkan 

pembaca kepada masalah penelitian. Itu disajikan secara 

sistematis sampai diidentifikasikannya suatu masalah yang 

perlu dipecahkan. Di samping itu, dasar pemikiran mengapa 

suatu topik perlu diteliti juga perlu diungkapkan secara 

rasional, misalnya, dikaitkan dengan kepentingan 

pengembangan ilmu atau penerapannya di lapangan. Itulah 

sebabnya, dalam latar belakang dapat diungkapkan perbedaan 

atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik 

kesenjangan teoritis maupun praktis.  
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Pada sisi lain, untuk mendukung pentingnya masalah 

yang diangkat sebagai objek penelitian, ringkasan teori, hasil 

penelitian, dan kesimpulan diskusi ilmiah dapat diungkap 

sebagai kajian yang lebih kokoh, sementara itu, alasan 

pemilihan judul juga dapat diungkapkan sebagai  penegasan 

tentang maksud dari judul yang diajukan. 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Dalam ruang lingkup penelitian diungkapkan unsur-

unsur utama yang menjadi kajian penelitian beserta batasan-

batasannya. Ruang lingkup ini menyangkut unsur utama 

kajian penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan 

penelitian, sasaran penelitian. 

 

Unsur utama kajian penelitian yang dimaksud adalah 

unsur-unsur yang terdapat dalam judul penelitian. Dan 

peneliti menegaskan bahwa dia hanya berfokus melakukan 

penelitian terhadap substansi yang ada dalam judul tersebut 

bukan hal lainnya. 

 

Mengenai unsur lokasi penelitian, peneliti perlu 

menjelaskan dengan rinci mengenai lokasi penelitian, alasan 

kenapa memilih lokasi tersebut dan apa hal yang paling 

menarik sehingga lokasi tersebut penting dijadikan sebagai 

lokasi penelitian.  

 

Selanjutnya peneliti perlu menyatakan dengan jelas 

kapan skripsi tersebut dilakukan. Peneliti wajib menyebutkan 

mulai karena itu, dalam sub bagian ini, peneliti perlu 

menuangkan jadwal penelitian mulai proses awal hingga 

akhir. 
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Dalam kaitannya dengan sasaran penelitian, peneliti 

hendaknya berusaha memberikan gambaran yang singkat 

untuk menegaskan apa yang akan diungkapkan di lapangan, 

seperti apa sasaran penelitiannya dan alasan kenapa 

menjadikannya sebagai sasaran penelitian. 

 

C.  Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah 

 

Dalam Fokus penelitian diungkapkan deskripsi 

masalah yang hendak dicari solusinya atau diungkap juga 

pertanyaan-pertanyaan yang akan dicarikan jawaban. 

Pertanyaan yang diungkap secara singkat dan padat 

merupakan lingkup masalah yang akan diteliti. Dalam bentuk 

itu, rumusan masalah harus menampakkan subjek penelitian. 

Misalnya, berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah diungkapkan sebelumnya, maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah “Sistem pendidikan menurut Al-

Ghazali” (untuk library research),  sedangkan contoh fokus 

penelitian untuk field Research: Gaya kepemimpinan kepala 

sekolah Perempuan di Kabupaten Lamongan. Untuk 

memberikan gambaran utuh dari fokus tersebut, peneliti perlu 

memerincinya ke dalam rumusan masalah. Simak contoh 

rumusan masalah berikut: 

  
Rumusan Masalah Library Research: 

1. Bagaimanakah pemikiran Al-Ghazali mengenai tujuan 

pendidikan? 

2. Bagaimanakah pemikiran Al-Ghazali mengenai fungsi dan 

peran Guru? 

3. Bagaimanakah pemikiran Al-Ghazali mengenai Kurikulum?  

4. Bagaimanakah pemikiran Al-Ghazali mengenai peran dan 

fungsi siswa?  

5. Bagaimanakah pemikiran Al-Ghazali mengenai penilaian 

pendidikan? 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Dalam tujuan penelitian diungkapkan sasaran penelitian 

yang ingin dicapai. Dalam pada itu, isi tujuan penelitian 

bertolak dari rumusan masalah yang ada. Dengan demikian, 

tujuan penelitian harus memiliki satu sasaran yang jelas 

sesuai dengan topik yang dikaji. Dengan kata lain, tujuan 

penelitian yang lazim diungkap dalam bentuk pernyataan 

harus relevan dengan makna yang terkandung dalam isi topik 

penelitian. Simak contoh berikut: 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

 

1. Mendeskripsikan pemikiran tujuan pendidikan menurut 

Al-Ghazali 

2. Mendeskripsikan pemikiran Al-Ghazali mengenai 

fungsi dan peran Guru 

3. Mendeskripsikan pemikiran Al-Ghazali mengenai 

Kurikulum 

4. Mendeskripsikan pemikiran Al-Ghazali mengenai 

peran dan fungsi siswa  

5. Mendeskripsikan pemikiran Al-Ghazali mengenai 

penilaian pendidikan 

 

 

E. Kegunaan Penelitian  

 

Dalam kegunaan penelitian diungkapkan aspek 

pentingnya penelitian dari segi teoritis dan praktis. Dari segi 

teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu 
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yang mendasari penelitian. Dalam hal itu, hasil penelitian 

apakah memperlemah atau memperkuat suatu teori. Namun 

demikian, tidak semua penelitian memiliki kegunaan teoritis. 

 

Dari segi praktis, dinyatakan apakah hasil penelitian 

bermanfaat bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat atau 

tidak. Dalam manfaat praktis tersebut, hasil penelitian 

diharapkan berguna bagi penerapan keilmuan di lapangan 

secara langsung. Pernyataan yang jelas tentang pentingnya 

penelitian tersebut akan mempertegas bahwa rumusan 

masalah yang dicari jawabannya memang penting dan 

bermanfaat untuk diteliti. 
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BAB II  

PERSPEKTIF TEORI 

 

A. Perspektif Teori 

 

Perspektif teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar 

fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain 

itu, Perspektif teori juga bermanfaat untuk memberikan 

gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian.  

 

Terdapat perbedaan mendasar antara peran teori dalam 

penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju 

data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap 

teori yang digunakan, sementara dalam penelitian kualitatif, 

peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada 

sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu ’teori’. 

 

Dalam perspektif teori diungkapkan deskripsi teoritis 

tentang objek yang diteliti. Untuk itu deskripsi teori perlu 

didasarkan pada kajian teori yang dilakukan sedalam dan 

seakurat mungkin. Peneliti bahkan perlu mengintegrasikan 

teori yang dipilih sebagai pendukung penelitian dengan hasil 

kajian mengenai temuan penelitian yang relevan.  

 

Sementara itu, teori yang dijadikan sebagai pendukung 

penelitian hendaknya relevan dengan masalah yang diteliti dan 

mutakhir. Untuk itu, teori dari sumber primer perlu 

diutamakan. Teori dari sumber sekunder dapat digunakan 

sebagai penunjang bila sumber primer benar-benar tidak dapat 

diperoleh.  
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

 

Dalam bagian ini dipaparkan beberapa hasil dan temuan 

penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini untuk (1) 

mendapatkan gambaran yang riil mengenai penelitian-

penelitian yang sejenis, (2) mengetahui posisi peneliti pada 

saat melakukan penelitian, dan (3) menghindari Plagiasi. 

 

Penyajian hasil penelitian yang relevan dalam penelitian 

kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam 

penelitian ini, peneliti hanya memaparkan minimal 3 judul 

penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang sedang 

dikerjakan.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Unsur-unsur pokok dalam bagian ini mencakup, (1) 

Pendekatan dan jenis penelitian, (2) Data Penelitian mencakup 

a) unit analisis dan b) informan (3) Instrumen dan Teknik 

Penggalian data, (4) Teknik analisis data, dan (5) Tahap-tahap 

penelitian. Masing-masing unsur itu diuraikan sebagai berikut. 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan 

menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini 

digunakan. Selain itu, peneliti juga perlu mengemukakan 

orientasi teoritis yaitu landasan berfikir dalam memahami 

makna suatu gejala, misalnya fenomenologis, interaksi 

simbolis, kebudayaan, dan etnometodologis.  

 

Peneliti juga perlu mengungkapkan jenis penelitian yang 

digunakan apakah etnografis, studi kasus, ekologis, grounded 

theory, partisipatoris, dan Library Research. 

 

B. Data Penelitian 

1.  Unit analisis 

 

Unit analisis adalah satuan tertentu yang 

diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian 

adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti atau 

subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. 

Dalam hal ini dapat berupa human atau non-human. Seorang 

peneliti harus mampu membedakan antara subjek penelitian 

dengan sumber data karena subjek penelitian mungkin tidak 
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perlu dijadikan sumber data, jika penelitiannya tidak 

menghendaki demikian.  

 

Misalnya; jika peneliti ingin memperoleh penjelasan 

tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah, data dapat 

dikumpulkan dari para guru dan karyawannya. Kiranya 

jawaban orang yang dikenai gaya kepemimpinan akan lebih 

dapat dipercaya dibandingkan dengan dari pemimpin itu 

sendiri. 

 

2.  Informan 

 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. 

Disini peneliti harus secara jelas menyebutkan siapa yang 

menjadi informan penelitiannya. Informasi yang 

disampaikan dapat berupa kata-kata atau tindakan, saat 

proses wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Library Research, Sub bab Data Penelitian diganti 

dengan Sumber Data Penelitian. Sumber data dibagi menjadi 

dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam 

menjelaskan sumber data primer, maka peneliti wajib 

menunjukkan dan menuliskan buku-buku primer karya imam al-

ghazali yang akan diteliti. Sedangkan saat menjelaskan sumber 

data sekunder, peneliti menunjukkan dan menuliskan beberapa 

sumber pendukung yang relevan dengan karya Imam Al-Ghazali 

tersebut. 
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C. Instrumen dan Teknik Penggalian Data 

 

1.  Instrumen Penggalian Data 

 

Secara umum, instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitian agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik. Karena itu, peneliti harus secara jelas menyebutkan 

instrumen penelitiannya. 

  

Dalam penelitian kualitatif, instrumen kunci adalah si 

peneliti. Peneliti, di samping menjadi instrumen, dia juga 

sebagai pengumpul data. Karena itu, kehadirannya di lokasi 

penelitian adalah mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti 

perlu dilukiskan dalam laporan penelitian; apakah sebagai 

partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat 

penuh. Di samping dijelaskan juga apakah kehadiran peneliti 

diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau 

informan. 

 

Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, 

namun fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti 

sebagai instrumen kunci. Instrumen pendukung ini seperti: 

pedoman wawancara, pedoman observasi, dan alat bantu 

misalnya tape recorder, handphone dan lain-lain. 

 

2.  Teknik Penggalian Data 

 

Teknik adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik tersebut 

dalam bentuk wawancara, observasi partisipan, atau 

dokumentasi. Untuk wawancara, misalnya, perlu dijelaskan 
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apakah diambil dari bentuk yang sudah standar atau 

dikembangkan oleh peneliti sendiri. Dalam hal itu, peneliti 

harus mencatumkan kegunaan teknik tersebut; untuk 

menggali data apa dan kepada siapa, dan dengan 

menggunakan alat bantu apa. Contoh, di antara teknik 

penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara tidak terstruktur. Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang sejarah kehidupan kyai dari 

masa ke masa, latar belakang pendidikannya, pola-pola 

kepemimpinannnya. Dalam proses penggalian data ini, 

peneliti menggunakan alat bantu tape recorder merek sony 

tipe 5.512W, atau HP merek A, tipe 1012, dan fleshdisk 

merek Advis 8 G. 

 

D. Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data 

 

1.  Analisis Data  

 

Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan 

dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar 

peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini 

melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan 

sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang 

penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. 

 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan 

selama dan setelah pengumpulan data. Prosedur analisisnya 

berupa koleksi data, reduksi data, display data, dan 

kesimpulan/verifikasi, dengan teknik-teknik misalnya 

analisis domain, analisis taksonomis, analisis 

komponensial, dan analisis tema. Dalam hal ini, peneliti 

dapat menggunakan statistic nonparametric, logika, etika 
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atau estetika. Dalam uraian tentang analisis data ini 

sebaiknya diberikan contoh yang operasional, seperti 

matriks dan logika. 

 

2.  Pengecekan Keabsahan Data 

 

Pada bagian ini, dijelaskan usaha-usaha peneliti 

untuk memperoleh keabsahan datanya. Agar diperoleh 

temuan dan interpretasi yang absah, perlu diteliti 

kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik, seperti; 

perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi 

yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa 

sumber, metode, peneliti, dan teori), dan pembahasan 

sejawat. Selanjutnya perlu dilakukan pengecekan dapat 

tidaknya temuan ditransfer (transferability), 

ketergantungan pada konteksnya (dependability), dan dapat 

tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya (confirmability). 

 

E. Tahap-tahap penelitian 

 

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, 

mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, 

penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 
 

Pada bab ini memuat uraian tentang data dan temuan 

yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang 

diuraikan dalam bab sebelumnya. Uraian ini terdiri atas 

penyajian data yang disajikan dengan topik sesuai dengan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.  

 

 

A. Penyajian Data Penelitian 

 

Penyajian data tersebut diperoleh dari pengamatan 

atau observasi mengenai apa yang terjadi dan/atau hasil 

wawancara (apa yang dikatakan) serta deskripsi informasi 

lainnya (misalnya yang berasal dari dokumen, foto, rekaman, 

dan hasil pengukuran).  

Data yang disajikan merupakan data yang telah 

melalui proses reduksi. Artinya data yang disajikan hanya 

data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, data 

yang disajikan mengikuti rincian rumusan masalah yang 

ditetapkan sebelumnya. 

 

B. Temuan Penelitian 

 

Temuan penelitian merupakan hasil atau simpulan dari 

proses panjang analisis data yang tertuang dalam sub 

penyajian data penelitian. Temuan penelitian disajikan dalam 

bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul 

dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian 

kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi, atau berbentuk 

matrik. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini memuat gagasan peneliti berdasarkan temuan 

penelitian. Artinya, dalam bab ini, peneliti memunculkan inti 

temuan yang diperoleh di bab sebelumnya, selanjutnya 

membahas hasil temuannya berdasarkan teori-teori yang relevan 

dan hasil penelitian yang relevan, serta penafsiran dan 

penjelasan dari temuan/teori yang diungkap dari lapangan 

(Grounded Theory). 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Dua hal yang lazim ditemukan dalam bagian penutup 

adalah simpulan dan saran. Akan tetapi harus dinyatakan dengan 

kata penutup. Penggunaan kata penutup tergantung pada isi 

bagian yang diungkapkan di dalamnya. Pengunaan kata 

‘penutup’ dibenarkan bila isi bagian ini berupa simpulan dan 

saran. Jika bagian ini hanya berisi simpulan tanpa saran, bagian 

ini lazim dinyatakan dengan kata kesimpulan. 

 

A. Simpulan 

 

Berkenaan dengan itu, hal pertama dan utama yang 

harus ditampakkan dalam simpulan adalah konsistensi kaitan 

antara rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan hasil 

analisis datanya yang diperoleh. Dalam hal ini, peneliti dapat 

menampakkan alur perumusan simpulan secara singkat dan 

jelas, tetapi tidak boleh menampakkan hal-hal baru di luar 

rumusan masalah yang dibahas.  

 

 

B. Saran 

 

Berbeda dengan itu, peneliti tidak boleh memberikan 

saran di luar pokok masalah yang dibahas. Jika peneliti 

menemukan masalah baru terkait dengan rumusan masalah 

yang ditelitinya, peneliti dapat menjelaskan apa masalah yang 

dimaksud. Dengan demikian, peneliti lain dapat mengenali 

masalah baru sebagai masalah yang patut mendapat perhatian 

lebih lanjut. 
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SKRIPSI  

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 
 

BAB I PENDHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Ruang lingkup dan keterbatasan Penelitian 

E. Definisi Operasional  

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan  

C. Kancah Penelitian 

D. Subjek Penelitian 

E. Data dan Sumber Data 

F. Pengumpulan data 

G. Analisis data, evaluasi, dan refleksi 

H. Prosedur penelitian 

 

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Paparan Data 

B. Temuan Penelitian 

1. Temuan Tiap Siklus 

2. Temuan Lengkap 
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BAB V  PEMBAHASAN 

BAB VI PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Sekilas Tentang PTK 

 

PTK adalah salah satu alat untuk memecahkan dan 

mengatasi permasalahan pembelajaran. Penelitian diawali 

dengan upaya mengungkapkan penyebab dari permasalahan 

pembelajaran yang dihadapi, seperti kesulitan siswa dalam 

mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, kekurangaktifan 

siswa dalam kegiatan belajar, dan kesalahan-kesalahan konsep 

yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran yang telah lalu. 

Dari proses pengungkapan tersebut, dilanjutkan dengan upaya 

pemecahan masalah berupa tindakan untuk mengatasi 

permasalahan, meningkatkan kinerja guru serta kualitas proses 

dan hasil belajar siswa. 

 

Dalam penelitian dengan menggunakan metode PTK 

harus dilakukan secara kolaboratif atau melibatkan observer 

luar. Keterlibatan observer menjadi pokok peranannya karena 

akan menentukan kualitas penelitian. Kualitas itu sendiri bisa 

dibilang sinergis dengan kecermatan observer ketika proses 

tindakan berlangsung. 

  

Penggunaan PTK sebagai sebuah metode dalam 

penelitian telah banyak dilakukan, dan telah menjadi bagian 

dalam pemenuhan tugas akhir mahasiswa S1, S2, maupun S3 

dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi; tentunya dengan 
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beberapa perbedaan-perbedaan yang signifikan baik dalam 

tindakan, siklus, maupun hasil temuannya.  

 

Khusus untuk skripsi, mahasiswa ’cukup’ melakukan satu 

tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah. Tindakan ini 

bisa dilacak dalam judul, misalnya; ”penggunaan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa”. Suatu treament (tindakan) dalam 

Skripsi PTK hendaknya dilaksanakan dalam minimal 3 kali 

pertemuan untuk setiap siklusnya. 

 

Berkaitan dengan sistematika PTK yang telah disebutkan 

di atas, maka perlu dijelaskan unsur-unsur sebagai berikut: 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam pendahuluan, perlu diuraikan diskripsi umum 

mengenai penelitian yang hendak dilakukan. Di dalam 

pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan 

keterbatasan penelitian, dan definisi operasional. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Permasalahan penelitian tindakan kelas biasanya 

berkembang dari kepedulian pendidik/peneliti berdasarkan 

pengamatan dan refleksi terhadap kualitas pembelajaran yang 

selama ini ditampilkan di suatu sekolah atau kelas. Tahapan 

ini disebut juga dengan tahapan refleksi awal. Dalam refleksi 

awal, peneliti, yang bermitra/berkolaborasi dengan guru, 

merasakan adanya masalah (kesenjangan antara idealisme 
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teori dan fakta empiris) dalam pembelajaran yang perlu 

segera dicarikan solusinya.  

 

Berangkat dari kepedulian untuk memperbaiki 

masalah tersebut, pendidik/peneliti kemudian mencari dan 

mengidentifikasi hal-hal atau faktor-faktor yang 

menimbulkannya. Faktor-faktor penentu tersebutlah yang 

dijadikan dasar untuk menentukan alternatif solusi. Pilihan 

solusi dari masalah tersebut berupa tindakan kongkret yang 

dapat dilakukan oleh pendidik dan peneliti secara bersama-

sama (kolaboratif). 

 

Selama proses identifikasi faktor-faktor tersebut harus 

ditunjukkan secara jelas waktu dan tempatnya. Sedapat 

mungkin diuraikan juga data pendukung yang yang akan 

memperjelas adanya masalah atau kesenjangan tersebut. Data 

itu bisa berupa nilai rerata kelas pada pembelajaran materi 

pokok sebelumnya atau data rerata kelas materi pokok yang 

dianggap sulit pada beberapa kelas selama beberapa tahun 

sebelumnya. 

 

Pemilihan cara pemecahan masalah (tindakan) perlu 

didiskripsikan dengan jelas dan disertai argumentasi mengapa 

cara tersebut dipilih yang dipadukan dengan hasil kajian 

teoritis yang relevan dan bukti-bukti empiris (hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan) sebagai landasan pemilihan 

tindakan tersebut. Argumentasi untuk mendukung pilihan 

tindakan tersebut dituangkan secara kritis, logis, dan analitis. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Dalam bagian ini dijelaskan masalah-masalah yang 

telah diidentifikasi dan ditetapkan, karena itu perlu 

dirumuskan secara jelas, spesifik dan operasional, dikaitkan 

dengan pemilihan tindakan yang tepat dan hasil yang 

diinginkan untuk dicapai. Terdapat 4 aspek yang harus 

diperhatikan saat merumuskan masalah, yaitu aspek substansi 

(isi), aspek orosinalitas (tindakan), aspek formulasi, dan 

aspek teknis. 

 

Dari aspek substansi (isi), yakni pendidik/peneliti 

perlu memperhatikan bobot dan nilai permasalahan dan 

kegunaan atau manfaat pemecahan masalah melalui tindakan 

yang dipilih. Dari aspek orisinalitas tindakan, pendidik 

/peneliti perlu memikirkan apakah pemecahan masalah 

dengan model tindakan itu merupakan suatu hal yang baru 

atau tidak. Dari aspek formulasi, sebaiknya pendidik/peneliti 

merumuskan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan yang 

lugas (eksplisit, spesifik dan tidak terkandung makna ganda ) 

tentang apa yang dipermasalahkan dan tindakan yang 

dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun dari 

aspek teknis, pendidik/peneliti perlu memperhatikan 

kelayakan masalah dan kemampuan peneliti dalam penelitian. 

Karenanya, disarankan untuk memilih permasalahan yang 

bermakna, memiliki nilai praktis bagi guru dan semua 

praktisi. 

 

Misalnya, seorang peneliti memiliki judul penelitian 

“Implementasi strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi jual beli 

dalam Islam di SMA A”. Maka berdasarkan latar belakang 
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yang sudah dijelaskan, peneliti dapat membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi strategi pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan pemahaman 

siswa pada materi jual beli dalam Islam di SMA A? 

2. Apakah implementasi strategi pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dapat meningkatkan pemahaman siswa pada 

materi jual beli dalam Islam di SMA A? 

3. Apakah ada perbedaan peningkatan pemahaman siswa 

pada tiap siklus penelitian? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 

1.  Tujuan:  

Tujuan PTK adalah mengungkap permasalahan 

pembelajaran, mengidentifikasi penyebabnya, dan 

sekaligus memberikan pemecahan masalah terhadap 

masalah yang terjadi. Dalam bagian ini peneliti perlu 

menuliskan tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan 

masalah, bedanya adalah dalam bentuk pernyataan. 

Artinya; jika terdapat 2 rumusan masalah, maka tujuan 

yang diungkap juga 2 rumusan tujuan.  

 

Berdasarkan contoh rumusan masalah di sub bab 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan implementasi strategi 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi jual 

beli dalam Islam di SMA A. 

2. Untuk menjelaskan ada tidaknya peningkatan 

pemahaman siswa pada materi jual beli dalam Islam di 

SMA A setelah dilaksanakan pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw. 
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3. Untuk menjelaskan ada tidaknya perbedaan 

peningkatan pemahaman siswa pada materi jual beli 

dalam Islam di SMA A setelah dilaksanakan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

 

2.  Manfaat  

 

Bagian ini, pendidik/peneliti perlu menguraikan 

manfaat atau pentingnya penelitian terutama bagi para 

siswa, guru, dan sekolah. Uraian ini berisi kelayakan 

masalah yang diteliti, terutama terkait dengan manfaatnya 

dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan 

tindakan yang dipilih. 

 

D. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian 

 

1.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Bagian ini menjelaskan keluasan cakupan dan 

batasan penelitian. Keluasan cakupan penelitian dapat 

dibatasi dengan pembatasan kancah penelitian, misalnya 

terbatas dalam satu kelas atau beberapa kelas di sekolah 

tertentu atau di beberapa sekolah secara independen. 

Peneliti juga perlu menjelaskan apa materi yang diajarkan 

dalam kegiatan PTK, apa bentuk tindakan yang dilakukan 

dalam PTK, berapa lama waktu (jam pelajaran) yang 

dibutuhkan, berapa banyak siklus yang diterapkan sampai 

didapatkan hasil yang maksimal.  
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2.  Keterbatasan Penelitian 

 

Sedangkan keterbatasan penelitian memaparkan hal-

hal atau variabel  yang sebenarnya dapat dicakup di dalam 

keluasan lingkup penelitian, tetapi secara metodologis atau 

prosedural tidak memungkinkan (bukan karena 

keterbatasan waktu atau logistik peneliti), misalnya 

variabel kesungguhan belajar di rumah; variabel ini 

sebenarnya tercakup dalam penelitian akan tetapi peneliti 

kesulitan mengontrolnya sehingga tidak diteliti. 

 

E.  Definisi Operasional 

 

Dalam definisi operasional diungkapkan definisi 

kata-kata atau istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan 

masalah atau variabel penelitian. Dalam hal itu, untuk kata 

atau istilah yang berkaitan dengan hal khusus atau abstrak, 

peneliti perlu mengutamakan definisi atau pengertian yang 

diberikan oleh ahli yang berwenang.  

 

Definisi operasional ini penting dicantumkan untuk 

menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan 

makna yang ditimbulkannya. Di samping itu, pencantuman 

definisi oprasional juga memungkinkan orang lain untuk 

menguji dan mengukur hal yang sama. Dalam hal itu, akan 

lebih jelas bila batasan makna istilah-istilah dalam variabel 

penelitian disusun secara alfabetis.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

 

Kajian Pustaka dimanfaatkan sebagai pemandu agar 

fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain 

itu, kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberikan 

gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian.  

 

Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan 

teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori 

menuju data, dan berakhir pda penerimaan atau penolakan 

terhadap teori yang dignakan. Sementara dalam penelitian 

kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori 

yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu 

’teori’. 

 

Dalam Perspektif teori diungkapkan deskripsi teoritis 

tentang objek yang diteliti. Untuk itu deskripsi teori perlu 

didasarkan pada kajian teori yang dilakukan sedalam dan 

seakurat mungkin. Peneliti bahkan perlu mengintegrasikan 

teori yang dipilih sebagai pendukung penelitian dengan hasil 

kajian mengenai temuan penelitian yang relevan.  

 

Kajian pustaka yang digunakan dalam PTK dapat 

mengarah kepada pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. 

Sebab PTK sendiri dapat berbentuk kuantitatif maupun 

kualitatif.  

 



Panduan Penulisan Skripsi IAI-TABAH     85 

 

Moving a Step forward for a Better Quality/Excellent, Religious & Competitive   

Sementara itu, teori yang dijadikan sebagai pendukung 

penelitian hendaknya relevan dengan masalah yang diteliti 

dan mutakhir. Untuk itu, teori dari sumber primer perlu 

diutamakan. Teori dari sumber sekunder dapat digunakan 

sebagai penunjang bila sumber primer benar-benar tidak 

dapat diperoleh.  

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

 

Dalam bagian ini dipaparkan beberapa hasil dan 

temuan penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini untuk 

(1) mendapatkan gambaran yang riil mengenai penelitian-

penelitian yang sejenis, (2) mengetahui posisi peneliti pada 

saat melakukan penelitian, dan (3) menghindari Plagiasi; 

peneliti diwajibkan mencantumkan hasil penelitian yang 

relevan minimal sebanyak 3 judul hasil penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini, diuraikan hal-hal berikut: pendekatan dan 

jenis penelitian,  kehadiran dan peran peneliti di lapangan, 

kancah penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, analisis data, evaluasi, dan refleksi, 

dan prosedur penelitian 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 

1. Pendekatan Penelitian 

 

Di bagian ini dikemukakan bahwa pendekatan 

penelitian yang digunakan di dalam PTK cenderung 

mengarah kepada penelitian kualitatif (bukan berarti 

penedekatan kuantitatif tidak digunakan), dan menyertakan 

alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan. 

Hal ini perlu dikemukakan karena PTK memang 

menunjukkan karakteristik kualitatif yang cukup kuat, 

terutama pada pemaknaan apa yang terjadi di dalam proses 

pembelajaran, baik yang terkait dengan kondisi awal 

pembelajaran maupun setelah diterapkannya tindakan 

(datanya berupa data kualitatif). Akan tetapi, jika 

dimungkinkan datanya berupa kualitatif dan kuantitatif 

(numerik), maka pendekatan yang digunakan adalah mixed 

approach atau pendekatan gabungan.  

 

2. Jenis Penelitian 

 

Peneliti juga perlu mengungkapkan jenis penelitian 

yang digunakan apakah deskriptif, etnografis, studi kasus, 
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grounded theory, partisipatoris, penelitian tindakan atau 

penelitian tindakan kelas. 

 

Apabila telah ditentukan bahwa jenis PTK yang 

digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh 

peneliti, maka harus ditentukan pula model PTK yang 

digunakan, apakah mengikuti Model Jhon Elliot, Model Mc 

Taggart, Model Kurt Lewin, atau model Dave Ebbut. 

Berikut diberikan gambar model-model dari para ahli. 

 

 

 

Gambar 1. Model PTK menurut Kurt Lewin 
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Gambar 2. Model Spiral Menurut Kemmis dan Taggart. 
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Gambar 3. PTK Menurut Dave Ebbut 
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Gambar 4. Model PTK menurut Jhon Elliot 

 

 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan  

 

Sesuai dengan karakteristik dan tujuan PTK, peneliti 

adalah sebagai orang pertama yang merasakan adanya 

masalah dan paling berkepentingan dengan pemecahan 
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masalah. Jika peneliti bukan guru di suatu kelas atau lembaga 

tempat penelitian, maka dia butuh waktu yang cukup untuk 

berinteraksi dan beradaptasi dengan kondisi setempat. Dalam 

kepentingan penelitian, dia harus berkolaborasi dengan guru 

di lembaga tersebut. Dia harus selalu hadir di kancah 

penelitian untuk menghayati apa yang sebenarnya terjadi di 

lapangan. Nah, proses interaksi dan adaptasi itulah yang 

kemudian diungkap dalam bagian ini. 

 

C. Kancah Penelitian 

 

Kancah Penelitian adalah tempat dimana penelitian 

PTK dilaksanakan. Karena itu harus diuraikan secara jelas 

dan lengkap. Informasi tentang kancah penelitian mencakup; 

kelas, nama, alamat sekolah, dan karakteristiknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

 

Di bagian ini diuraikan secara lengkap identitas dan 

karakteristik subjek penelitian. Subjek penelitian adalah 

kelompok individu siswa yang hendak dikenai tindakan. 

Jumlah, komposisi, dan ciri-ciri lain yang relevan dari subjek 

penlitian perlu diuraikan dengan tegas pula.  

 

E. Data dan Sumber Data 

 

1. Data Penelitian  

 

Pada bagian ini diuraikan dengan jelas jenis data 

yang hendak dikumpulkan dan sumber datanya. Data yang 

biasa ada dalam PTK adalah data tentang proses 

pembelajaran, seperti interaksi guru dan siswa, siswa dan 

siswa, dan data mengenai hasil belajar siswa. 
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2. Sumber Data Penelitian 

 

Perihal sumber data, dalam PTK sumber utamanya 

adalah siswa karena merekalah yang akan dikenai tindakan 

dan secara logis akan menampilkan perubahan akibat 

tindakan tersebut. Sumber data yang lain adalah guru, 

kepala sekolah atau staf lainnya. Dalam konteks penelitian 

ini, guru, kepala sekolah, dan staff adalah informan yang 

memberikan informasi mengenai tindakan dan 

perubahannya setelah tindakan. Ingat, informasi tersebut 

sebatas persepsi dan pandangan sehingga perlu diadakan 

triangulasi.  

 

Selain beberapa sumber data aktif tersebut, terdapat 

juga sumber data pasif yaitu: konteks dan situasi 

lingkungan. Keduanya bisa dijdikan sumber data, karena 

itu perlu diuraikan dengan jelas agar data yang diperoleh 

dapat dikembangkan sebagai simpulan yang bermakna. 

 

F. Teknik Pengumpulan data 

 

Pada bagian ini perlu dijelaskan teknik-teknik dan 

proses pengumpulan datanya. Teknik yang biasa digunakan 

dalam penelitian kualitatif sangat memungkinkan dipakai, 

yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, atau tes atau 

assement alternative, dan portofolio (jika waktunya panjang). 

Tes yang dilakukan adalah untuk mencari rerata yang 

kemudian dipersentase. Hasil tes tidak dianalisis 

menggunakan uji statitik yang njlimet. 

 

Proses pengumpulan data juga harus dijelaskan dalam 

bagian ini. Proses ini menunjukkan langkah-langkah yang 
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ditempuh untuk mengumpulkan data. Informasi yang 

diperlukan mencakup bagaimana data dikumpulkan, siapa 

yang melakukan, instrumen yang digunakan, dan urutan 

pengumpulan data. 

 

G. Analisis Data, Evaluasi, dan Refleksi 

 

1. Analisis Data 

Untuk menentukan analisis data penelitian yang 

digunakan dalam PTK, terlebih dahulu harus dicermati 

jenis data penelitian yang dimiliki oleh peneliti. Jenis data 

penelitian tersebut juga dapat dideteksi dari rumusan 

masalah yang dibuat. Berikut diberikan contoh rumusan 

masalah, jenis data, dan analisis data yang digunakan. 

 

a. Rumusan masalah pertama; Bagaimanakah implementasi 

strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi jual beli 

dalam Islam di SMA A? Dari rumusan masalah tersebut 

dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan 

dengan melibatkan teman sejawat karena peneliti 

bertindak sebagai guru (pemberi tindakan). Karena 

menggunakan observasi partisipan, maka peneliti 

mengembangkan instrumen berupa lembar observasi 

yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu pedoman 

observasi. Jenis data yang diperoleh melalui observasi 

tersebut adalah data kualitatif. Nah, karena datanya 

kualitatif, maka analisisnya adalah analisis data kualitatif 

dengan prosedur; data collecting, data reducting, data 

displaying, dan data verificating; atau menggunakan 

berbagai jenis analisis data kualitatif lain yang sesuai. 
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b. Rumusan masalah kedua; Apakah implementasi strategi 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi jual beli dalam Islam di 

SMA A? Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui 

bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

tes. Dengan demikian data yang akan diperoleh oleh 

peneliti adalah data numerik. Untuk itu, jenis analisis data 

yang dapat digunakan adalah analisis data statistik. Uji 

statistik yang tepat digunakan oleh adalah uji statistik 

deskriptif. Hal ini untuk menjawab rumusan ...dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. 

 

c. Rumusan masalah ketiga; Apakah ada perbedaan 

peningkatan pemahaman siswa pada tiap siklus 

penelitian? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat 

diketahui bahwa data yang diperoleh adalah data numerik 

(angka) yang berupa hasil tes pemahaman dari siklus I, 

siklus II, dan siklus III yang telah dilaksanakan selama 

PTK. Untuk itu jenis analisis data yang tepat adalah 

analisis data komparasional. Peneliti dapat menggunakan 

salah satu dari jenis analisis data komparasional, apakah 

simple T-test; independent T-test; Paired sample T-test, 

atau anova one may (apabila unsur-unsur keparametrikan 

terpenuhi). 

 

2. Evaluasi 

 

Dalam proses evalusi, peneliti menguraikan 

keefektifan tindakan dan kesesuaian dampak dengan apa 

yang diharapkan peneliti. Jika tindakan yang dilaksanakan 

dinilai belum efektif  dan harapan belum terpenuhi, maka 

peneliti mencari jawaban kenapa hal itu terjadi.  
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3. Refleksi 

 

Refleksi atau proses perenungan atau pencatatan atas 

tindakan yang telah dilakukan selama PTK, kemudian 

merenungkan tindakan-tindakan perbaikan dalam rangka 

meningkatkan keefektifan tindakan dengan harapan 

dampaknya akan lebih baik dari tindakan sebelumnya. 

 

H. Prosedur penelitian 

 

Pada sub bagian ini, peneliti menjelaskan atau 

menguraikan semua langkah-langkah penelitian yang terdiri 

dari perencanaan kegiatan  PTK dan pelaksanaan  PTK. 

 

Dalam kegiatan perencanaan, peneliti menguraikan 

segala yang dilakukan dalam persiapan PTK, seperti 

membuat skenario pembelajaran yang berisikan langkah-

langkah kegiatan dalam pembelajaran dan bentuk-bentuk 

kegiatan yang akan dilakukan, seperti RPP; mempersiapkan 

sarana pembelajaran yang mendukung terlaksananya 

tindakan, seperti LKS, Modul dan diktat; mempersiapkan 

instrumen penelitian misalnya lembar observasi atau 

instrumen tes (untuk mengumpulkan data tentang proses, 

kegiatan, dan hasil pembelajaran);  

 

Pada Sub-sub bagian kedua ini, peneliti menjelaskan 

langkah-langkah pelaksanaan tindakan dengan menggunakan 

strategi/metode/teknik tertentu tersebut dalam pembelajaran 

di kelas. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

Pada bab ini diuraikan tentang pengamatan pendahuluan, 

paparan data, dan temuan penelitian yang terdiri atas temuan 

setiap siklus dan temuan lengkap. 

 

A. Pengamatan Pendahuluan 

 

Di bagian ini diuraikan kapan dan apa yang dilakukan 

peneliti dalam rangka mengidentifikasi masalah penelitian, 

mendiskusikan dengan guru dan merencanakan pemecahan 

masalah penelitian yang disepakati bersama guru. 

 

B. Paparan Data 

 

Pemaparan data adalah suatu upaya menampilkan data 

yang telah direduksi secara jelas dan mudah dipahami dalam 

bentuk paparan naratif, tabel, grafik, atau perwujudan lainnya 

yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai proses dan 

hasil tindakan yang dilakukan. 

 

Pada bagian ini dijelaskan keempat tahapan dalam PTK 

untuk setiap siklus. Jika digunakan 3 siklus, maka paparan 

datanya juga tiga kali dengan mengungkap penekanan-

penekanan pada perubahan yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki kualitas penelitian pada siklus-siklus 

sebelumnya. Uraian diawali dengan apa yang dilakukan pada 

tahap perencanaan, bagaimana pelaksanaan tindakan dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yang berupa 

pengukuran hasil belajar siklus pertama, bagaimana 

pelaksanaan observasi yang dilakukan secara bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan. 
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Di dalam paparan kegiatan observasi dan interpretasi 

diceritakan bagaimana pelaksanaan observasi yang 

merupakan upaya merekam proses yang terjadi selama 

pembelajaran berlangsung. Semuanya diuraikan secara 

menyeluruh dan akurat, terutama tentang perilaku guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. Jenis data/informasi dapat 

berupa data kualitatif maupun data kuantitatif , tergantung 

pada dampak tindakan atau hasil perlakuan yang diharapkan. 

 

C. Temuan Penelitian 

 

1. Temuan Tiap Siklus 

 

Berdasarkan data yang dipaparkan, kemudian 

dilakukan penyimpulan yang merupakan pengambilan 

intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam 

bentuk penyataan atau kalimat singkat, padat, dan 

bermakna, yang merupakan temuan penelitian. Setelah itu, 

dilakukanlah evaluasi terhadap proses dan hasil tindakan 

yang dicapai. Proses selanjutnya adalah refleksi. Refleksi 

maksudkan untuk merenungkan dan mengkaji proses yang 

telah dan belum terjadi, apa yang dihasilkan, mengapa 

suatu hal belum terjadi, dan tindak lanjut apa yang perlu 

dilakukan.  

 

Tindak lanjut dilakukan apabila hasil perbaikan 

yang diharapkan belum tercapai pada siklus I, maka 

diuraikan langkah lanjutan pada siklus II, atau siklus III. 

Jika kriteria keberhasilan sudah tercapai, maka tidak perlu 

dilakukan siklus lanjutan. Oleh karena itu, kriteria 

keberhasilan perlu ditetapkan terlebih dahulu, seperti 

penggunaan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau 
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prinsip belajar tuntas dengan standar 70%. Jika standar 

sudah terpenuhi pada siklus II, maka PTK bisa dihentikan. 

 

Oleh karena itu, pada sub bagian ini, peneliti perlu 

menyajikan temuan-temuan yang ada pada tiap siklus 

dalam bentuk tabel. Contoh. 

 

Tabel 4.2 Temuan Penelitian Tiap Siklus 
No Siklus Temuan 

1 I 1. Penerapan metode jigsaw belum 

sesuai dengan langkah-langkah yang 

ada dalam teori 

2. Siswa belum terkondisikan dengan 

baik 

3. Materi belum tuntas tersampaikan 

4. Hasil authentic assessment 

menunjukkan nilai yang rendah 

2 II 1.  
2.  

3 III 1.  
2.  

Catatan: Temuan didapatkan dari hasil observasi, intervise 

dan tes selama proses pelaksanaan PTK pada tiap siklus. 

 

2.  Temuan Lengkap 

Berdasarkan temuan dalam setiap siklus, maka 

simpulan penelitian bisa dibuat secara umum yang 

menggambarkan temuan keseluruhan setiap siklus. 

Temuan lengkap dapat dibuat dalam bentuk 

tabel, sebagaimana contoh pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Temuan Lengkap 

No Siklus Temuan 

1 Siklus 

Lengkap 

1. Setelah dilakukan perbaikan dalam 

Penerapan metode jigsaw 

sebagaimana teori yang ada, maka  

kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

kondusif, menyenangkan, dan 

memotivasi. 

2. Siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan antusias 

3. Materi pembelajaran tuntas 

tersampaikan pada siklus ketiga 

4. Hasil authentic assessment 

menunjukkan nilai yang baik dan 

berada di atas rata-rata kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) dari 

materi pembelajaran yang ditetapkan 

pihak sekolah. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 
 

Bab ini memuat gagasan peneliti yang terkait dengan apa 

yang telah dilakukan dan apa yang diamati, dipaparkan dan 

dianalisis pada bab terdahulu. Uraian mengenai gagasan ini 

harus memiliki keterkaitan antara pola-pola, kategori dan 

dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori dan 

temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan.  

 

Pendeknya, dalam bagian ini, peneliti mendiskusikan hasil 

temuan penelitiannya dengan merujuk pada teori-teori yang ada 

dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

sedang dilaksanakan. 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

A. Simpulan 

 

Berkenaan dengan itu, hal pertama dan utama yang 

harus ditampakkan dalam kesimpulan adalah konsistensi 

kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan 

kesimpulan yang diperoleh. Dalam hal ini, peneliti dapat 

menampakkan alur perumusan kesimpulan secara singkat dan 

jelas, tetapi tidak boleh menampakkan hal-hal baru di luar 

rumusan masalah yang dibahas.  
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B. Saran 

 

Dalam sub bab ini, peneliti memberikan saran-saran 

konstruktf berdasarkan hasil penelitiannya. Saran dimaksud 

ditujukan kepada pihak sekolah tempat penelitian 

dilaksanakan, kepada guru yang mengajar di kelas tempat 

penelitian, dan kepada siswa yang menjadi subjek penelitian.  

Dalam bagian ini juga perlu dimunculkan rekomendasi untuk 

peneliti lanjutan agar lebih detail dan lebih seksama dalam 

menjalankan penelitiannya. Dengan demikian, peneliti lain 

dapat mengenali masalah baru sebagai masalah yang patut 

mendapat perhatian lebih lanjut. 
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C. ISI BAGIAN AKHIR SKRIPSI 
 

Bagian akhir skripsi berupa daftar pustaka dan 

lampiran. Berkenaan dengan daftar pustaka, peneliti 

berkewajiban mencatumkan seluruh sumber pustaka yang 

dijadikan sebagai acuan dalam menyusun skripsi. Sumber 

yang tidak digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi 

tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Dengan 

demikian, penguji berpeluang untuk mengecek kebenaran 

sumber pustaka ketika ujian skripsi berlangsung, sedangkan 

lampiran dalam skripsi berisi, misalnya, instrumen penelitian, 

rumus statistik dan proses menghitung harga statistik, surat 

izin penelitian, dan tanda bukti melaksanakan pengumpulan 

data sesuai dengan waktunya, dan surat pernyataan keaslian 

skripsi, perlu disajikan dengan disertai nomor halaman secara 

urut. 
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BAB IV 

TEKNIK PENGETIKAN SKRIPSI 
 

 

Teknik pengetikan merupakan bagian penting yang tidak 

boleh disepelekan oleh penulis. Bagian ini akan memperlihatkan 

sifat ketelitian, detail, dan konsistensi penulis. Ini juga 

menunjukkan bahwa karya yang sudah dibuat selalu dilakukan 

cek dan ricek sebelum karya diprint out. Teknik penulisan karya 

ilmiah berbentuk skripsi berkaitan dengan pengetikan, 

mencakup: (1) sistematika bab dan subbab, (2) kutipan, (3) 

catatan kaki, (4) daftar pustaka, dan (5) format penulisan skripsi. 

 

A. Sistematika Bab dan Subbab 

 

Sistematika penulisan bab, subbab, dan sub-subbab 

yang digunakan berikut ini. Peringkat satu, kata bab yang 

ditulis dengan huruf kapital dan diikuti angka romawi besar 

sesuai dengan urutan bab diketik pada bagian tengah atas 

tanpa titik dan garis bawah. Peringkat dua, ditandai dengan 

huruf kapital, misalnya: A, B, C, dan seterusnya, diakhiri 

tanda titik. Peringkat ketiga, ditandai dengan angka arab, 

misalnya: 1, 2, 3, dan seterusnya, diakhiri dengan titik. 

Peringkat Keempat,  ditandai dengan huruf kecil, misalnya: 

a, b, c, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik. Jika masih 

terdapat subbab lagi, maka digunakan angka arab dengan 

diakhiri kurung tutup. Berkenaan dengan itu, semua kata 

dalam subbab mulai peringkat kedua sampai dengan 

peringkat lima diawali dengan huruf kapital, kecuali kata 

tugas. Contoh sistematika bab dan subbab berikut ini. 
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B. Kutipan  

 

Kutipan yang digunakan terdiri atas kutipan langsung 

dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah 

kutipan yang berupa teks asli dari sumber rujukan tanpa ada 

perubahan. Dalam penerapannya, untuk memastikan 

keakuratan terjemahan dengan teks asli, kutipan langsung 

dari sumber rujukan yang tidak berbahasa Indonesia perlu 

ditulis teks aslinya, misalnya: teks Al-Qur’an, Hadis, atau 

teks dokumentatif. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx 

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 

a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

B. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 

Catatan: Setiap paragraf harus diawali 

dari huruf ke-7. 
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Berdasarkan sumbernya, kutipan langsung yang terdiri 

atas satu sampai dengan tiga baris ditulis dengan cara: (1) 

diapit dengan tanda petik ganda (“....”), (2) jarak antar baris 

dua spasi, dan (3) disatu padukan dalam teks. Simak contoh 

berikut ini. 

 

Menurut Koencorodiningrat, “Nilai gotong royong 

sering menghambat karena menimbulkan gagasan bahwa 

kemajuan punya komunitas juga harus sama dan merata”.1 

 

Berbeda dengan itu, kutipan langsung yang terdiri atas 

lebih dari tiga baris ditulis dengan cara: (1) diketik dengan 

jarak baris satu spasi, (3) disajikan terpisah dari teks yang 

mendahului dengan jarak dua spasi, (4) dimulai pada huruf 

ketujuh dari margin kiri. Contoh kutipan langsung itu berikut 

ini.     

 

Dalam penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi, 

Sudjana berpendapat bahwa: 

 

Banyak ragam cara dan notasi menulis karya 

ilmiah, bahkan telah ada yang dibakukan di perguruan 

tinggi. Dengan adanya pembakuan tersebut, baik 

mahasiswa maupun para pembimbing sama-sama 

mempunyai wawasan dan kesatuan bahasa mengenai tata 

cara, teknik penulisan, maupun kerangka isi tulisannya.2   

 
                                                 

1 Koentjodiningrat, Metode PenelitianMmasyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), 9.   
2 Nana Sudjana, Tuntunan Menyusun Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi (Bandung: Sinar Baru, 

1991), 105. 
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Kutipan tidak langsung atau disebut parafrase adalah 

kutipan yang berupa isi pokok pikiran dari sumber rujukan 

yang ditulis dengan bahasa pengutip. Jika sumber kutipan 

ditulis dalam bahasa asing (Arab, Inggris, atau bahasa asing 

yang lain) kutipan tidak langsung dapat ditulis dengan bahasa 

Indonesia. Akan tetapi, kutipan itu ditulis dengan cara: (1) 

diintegrasikan dalam teks tanpa diapit tanda petik, (2) jarak 

spasi ganda sehingga tampak seolah-olah bukan kutipan. 

Contoh kutipan tidak langsung sebagaimana paragraf berikut 

ini. 

 

Berbahasa dan bernalar merupakan dua aktivitas yang 

tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan itu, ketika seorang 

berbahasa, ia sesungguhnya sedang mengaktualisasikan hasil 

proses bernalar. Oleh karena itu, ketidakjelasan pesan yang 

disampaikan seseorang melalui bahasa dapat disebabkan oleh 

ketidak teraturan proses penalaran.3 Dengan demikian, 

pemberdayaan potensi dasar seseorang perlu diarahkan 

kepada…… 

 

Dalam bentuk-bentuk kutipan itu, pada akhir kutipan 

ditandai dengan angka arab sebagai catatan kaki yang diketik 

                                                 
3 Jos Daniel Parera, Belajar Mengemukakan Pendapat (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 

129. 
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naik setengah spasi. Untuk keperluan catatan kaki, komputer 

akan memformat secara otomatis. 

 

C. Catatan Kaki 

 

Catatan kaki merupakan salah satu cara yang 

digunakan untuk menandai identitas sumber rujukan. Bentuk 

penandaan ini digunakan agar pembaca dapat mengetahui 

identitas sumber rujukan secara langsung pada halaman 

tempat kutipan berada. Contoh catatan kaki dapat dilihat pada 

subbab B. 

 

Mengacu pada contoh tersebut, catatan kaki 

dipisahkan dari teks sebelumnya dengan jarak dua spasi. 

Pemisahan ini dilakukan dengan cara mencantumkan garis 

sepanjang 14 spasi dari margin kiri. Antar catatan kaki dan 

jarak catatan kaki pertama dengan garis pemisah berjarak 

satu spasi. Untuk keperluan catatan kaki ini, komputer akan 

menformat secara otomatis. 

 

Pengetikan angka arab satu dalam catatan kaki 

pertama dimulai dari margin kiri pada huruf ketujuh 

kemudian spasi. Bagian selanjutnya ditulis sejajar dengan 

margin kiri. Dengan demikian, catatan kaki ditata dalam 

urutan: nomor catatan kaki spasi nama penulis (ditulis 

sesuai dengan nama aslinya tanpa mendahulukan nama 

akhir dan tanpa gelar), tanda koma, judul buku ditulis 

dengan cetakan miring, kurung buka, tempat terbit, titik 

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

tutup, tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik. 

 

Berkenaan dengan itu, penomoran catatan kaki 

diurutkan per bab. Setiap berganti bab, catatan kaki selalu 
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dimulai dengan angka satu. Di samping itu, penempatan 

catatan kaki tidak boleh melampaui margin bawah. Jadi, 

tulisan catatan kaki paling akhir pada suatu halaman berjarak 

tiga cm dari sisi kertas terbawah. Font catatan kaki 

menggunakan huruf times new romans (TNR) ukuran 10. 

Catatan kaki juga mengikuti margin rata kanan.  

 

Penataan unsur-unsur catatan kaki dalam penulisan 

skripsi IAI TABAH menggunakan Turabian Styles. Turabian 

Styles merupakan bentuk atau gaya penulisan sitasi hasil 

penyederhanaan dari Chicago Styles. Biasanya banyak 

digunakan untuk penulisan di bidang sastra, sejarah dan seni. 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan 

Turabian Style dalam penulisan catatan kaki (footnote) dan 

daftar pustaka sebagai berikut: 

 

1. Catatan kaki untuk kutipan dari buku: nomor catatan 

kaki, spasi, nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), 

tanda koma, judul buku lengkap tercetak miring, kurung 

buka nama kota penerbit, titik dua, penerbit, tanda koma, 

tahun terbit, kurung tutup), tanda koma, nomor halaman, 

dan tanda titik. Simak contoh berikut ini: ______________ 
     1 Zainal Arifin, Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), 15. 

 

2. Jika kutipan berasal dari sumber buku yang sama dua 

kali, perpendek catatan yakni dengan menulis: nama 

belakang penulis, tanda koma, nomor halaman, dan tanda 

titik contoh: 

______________ 
   2  Arifin, 20. 
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3. Jika kutipan dari buku dari yang ditulis oleh dua atau 

lebih penulis; nama lengkap penulis pertama, tanda koma, 

nama lengkap penulis kedua, tanda koma, nama lengkap 

penulis ketiga, tanda koma, judul buku cetak miring, 

kurung buka nama kota penerbit, titik dua, penerbit, tanda 

koma, tahun terbit, kurung tutup, tanda koma, nomor 

halaman, dan tanda titik. Simak contoh berikut ini: 

______________ 
   3 Deborah Howe, James Howe, dan Alan Daniel, A Rabbit Tale of Mystery 

(New York: Anthem, 1979), 5. 

 

 

4. Jika buku ditulis oleh empat atau lebih penulis; tulis 

nama lengkap penulis pertama kemudian et al (jika penulis 

dari Indonesia tulis dkk) kemudian tanda titik, tanda koma, 

judul buku cetak miring, kurung buka nama kota penerbit, 

titik dua, penerbit, tanda koma, tahun terbit, kurung tutup), 

tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik. Perhatikan 

contoh berikut ini: 

______________ 
   4 BoAndrew Gagliano et al., How to Build an Elevator (Chicago: Construction 

Press, 2009), 58. 
   4 Imam Azhar dkk., Pedoman Penulisan Skripsi IAI TABAH (Yogyakarta: 

Insyira, 2018), 58. 

 

 

5. Jika kutipan dalam gaya catatan Bibliografi yaitu 

dengan menulis: nama terakhir tanda koma, nama depan, 

tanda titik, judul buku cetak miring, tanda titik, tempat 

publikasi, tanda titik dua, penerbit, tanda koma, tahun 

publikasi, tanda titik. Simak contoh dibawah ini: 

______________ 
  5 Barth, Gunther. Kekuatan Pahit: Sejarah Tiongkok di Amerika Serikat, 1850-

1870. Cambridge: Harvard University Press, 1964. 
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6. Jika kutipan editor atau penerjemah menggantikan 

penulis yaitu: nama lengkap penulis, tanda koma, bentuk 

(ed), yang berarti ‘editor’, atau bentuk (trans), yang berarti 

‘translate’ tanda titik, tanda koma, judul buku tanpa cetak 

miring, kurung buka nama kota penerbit, titik dua, penerbit, 

tanda koma, tahun terbit, kurung tutup), tanda koma, nomor 

halaman, dan tanda titik. Perhatikan contoh berikut ini: 

______________ 
       6 Chuck Green, ed., Green Gross (New York: Color Press, 2006), 40. 

7 Charles Rover, trans., Orange Shoes (New York: Color Press, 2003), 33. 

 

 

7. Kutipan yang diambil dari skripsi, tesis, dan disertasi 

yang tidak diterbitkan, unsur catatan kaki yang ditulis 

berupa nama penulis sesuai urutan aslinya, tanda koma, 

tanda petik (“), judul skripsi, tesis atau disertasi tanpa 

dicetak miring dan tanpa garis bawah, tanda petik, tanda 

koma, tanda kurung buka, kata Skripsi, Tesis atau Disertasi 

tanpa cetak miring, tanda koma, nama perguruan tinggi, 

tempat perguruan tinggi, tahun penulisan skripsi, tesis atau 

disertasi, tanda kurung tutup, tanda koma, nomor halaman, 

dan tanda titik. Simak contoh berikut ini. 

______________ 
     8 Imam Azhar, "Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan 

Tinggi " (Tesis, UNESA, 2004), 68. 
   9 Imam Azhar, "Perbedaan Prestasi Belajar Pebelajar Yang Diajar Dengan 

Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Versus Ekspositori Yang Memiliki Modalitas 

Belajar Berbeda" (Disertasi, UM Malang, 2015), 158. 

 

 

 

8. Untuk kutipan artikel dalam jurnal adalah nama penulis, 

sesuai urutan aslinya tanda koma, judul artikel tanpa cetak 

miring, tanda koma, nama jurnal, tanda koma, 

volume/edisi, kurung buka, nomor edisi, tutup kurung, 
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bulan, tanda koma, tahun, tanda titik dua, halaman dan 

tanda titik. Simak contoh dibawah ini: 

______________ 
   10 Imam Machali, Perilaku Keagamaan Kaum Waria Yogyakarta Kasus di 

Pondok Pesantren Waria “Senin-Kemis” Yogyakarta, An-Nur, 3 (2) Agustus 2011: 321. 

 

9. Untuk kutipan artikel dalam majalah adalah nama 

penulis sesuai urutan aslinya, tanda koma, tanda petik (“), 

judul artikel  tanpa cetak miring, tanda petik (“), nama 

majalah dicetak miring, tanda koma, bulan, nomor edisi, 

tanda koma, tahun, tanda koma, halaman dan tanda titik. 

Simak contoh dibawah ini: 

______________ 
     11 Amir Faishol, “Bukti Tauhid pada Allah,” Majalah Wanita Ummi, Oktober 27, 

2015, 106-107. 

 

10. Kutipan surat kabar/koran adalah nama penulis sesuai 

urutan aslinya, tanda koma, tanda petik (“), judul artikel  

tanpa cetak miring, tanda koma, tanda petik (“), nama surat 

kabar/koran dicetak miring, tanda koma, tanggal, bulan 

tahun terbit, halaman dan tanda titik. Simak contoh 

dibawah ini: 

______________ 
       12 Kevin Trost, “Menciptakan Sesuatu dari Ketiadaan,” New York Times, 16 

Juli 2018. 

 

11. Kutipan E-Book adalah nama penulis sesuai urutan 

aslinya, tanda koma, judul buku dicetak miring, tanda 

koma, kota penerbit, tanda titik dua, penerbit, tanda koma 

tahun, tutup kurung, tanda koma, e-book dan tanda titik. 

Simak contoh dibawah ini: 

______________ 
       13 Kevin Gunther Barth, Kekuatan Pahit: Sejarah Tiongkok di Amerika States, 

1850-1870 (Cambridge: Harvard University Press, 1964), e-book NetLibrary. 

 

12. Kutipan artikel website adalah nama penulis sesuai urutan 

aslinya, tanda koma, tanda petik (“) judul artikel tanpa 



Panduan Penulisan Skripsi IAI-TABAH     112 

 

Moving a Step forward for a Better Quality/Excellent, Religious & Competitive   

cetak miring, tanda koma, tanda petik (“), tanda koma, 

protokol dan alamat lintasan akses atau direktori, buka 

kurung, tanggal, bulan dan tahun akses, tutup kurung, dan 

tanda titik. Simak contoh dibawah ini: 

______________ 
      14 Craig Marks, “Cara Membuat Pesawat Kertas,” Paper Airplanes, http: 

//www. paperairplanes.com/learningtools (diakses 1 Juni 2006). 

 

 

13. Jika seorang pengarang miliki dua karya tulis atau 

lebih dan disebutkan untuk pertama kali secara 

berurutan dalam nomor catatan kaki, nama penulis urutan 

kedua diganti dengan kata idem Tanda koma, tanda titik 

koma digunakan untuk memisahkan kata idem dengan kata 

atau angka yang mengakhiri catatan kaki sebelumnya. 

Simak contoh berikut ini. 

________________ 
15 M. Yahya Harahap, Tujuan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Pustaka 

Panjimas, 1990), 45.; Idem, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama 

(Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 89. 

 

Catatan: Segenap gelar akademik yang berada di depan 

dan/atau belakang nama seseorang tidak dicantumkan 

dalam catatan kaki. Begitu juga, pengarang  yang memiliki 

nama dalam bentuk satu kata, unsur catatan kaki nama 

pengarang  yang lazim ditulis tetap sesuai dengan aslinya. 

Simak contoh berikut ini. 

__________________ 
 16 Moh. Koesno, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum 

Nasional, Varia Peradilan, 122 (Bandung: Mizan, 1995), 78. 

 17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Tinta Mas, 

2014), 50. 

 

     Pengarang pada catatan kaki nomor 16 tersebut 

sebenarnya memiliki gelar Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe, S.H. 

atau pada catatan kaki nomor 17, memiliki gelar Prof. Dr. 



Panduan Penulisan Skripsi IAI-TABAH     113 

 

Moving a Step forward for a Better Quality/Excellent, Religious & Competitive   

Akan tetapi, gelar nama pengarang itu tidak boleh 

dicantumkan pada catatan kaki. 

 

14. Jika sebuah sumber kutipan berasal dari buku yang 

ditulis oleh pengarang Arab Klasik dan Pertengahan---

pengarang dikenal pembaca melalui satu nama, meskipun 

pengarang memiliki nama lebih dari satu---unsur nama 

dalam catatan kaki yang ditulis berupa nama yang dikenal 

saja. Simak contoh berkut ini. 

__________________ 
 18 Al-Ghozali, Al-Mankhul min Ta’liqat al-Usul (Damaskus: Dar al-Fikr, 

1980), 98. 

  

15. Berbeda dengan itu, jika secara kebetulan nama 

pengarang yang satu sama dengan nama pengarang lain 

yang buku atau artikelnya digunakan sebagai sumber 

kutipan, nama diri (given name) perlu disebutkan dalam 

catatan kaki. Simak contoh berikut ini. 

__________________ 
 19 Abu Hamid Al-Ghozali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul, 2 (Kairo: 

Matba’at Bulaq, 1976.), 89. 

 20 Muhammad Ghozali, Al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl 

al-Hadith (Kairo: Dar al-Shuruq, 1990.), 78. 

 

16. Jika sumber kutipan dari Encyclopaedia, unsur catatan 

kaki berupa nama  penulis  entry, tanda titik, judul entry, 

nama  Encyclopaedia, vol. ‘volume’, tanda titik, ed. 

‘editor’, tanda koma, et al. (jika diperlukan), tanda koma, 

kurung buka, tempat terbit, titik dua, nama penerbit, tanda 

koma, tahun penerbitan, tanda kurung tutup, tanda koma, 

nomor halaman, dan tanda titik. Simak contoh berikut ini. 

__________________ 
 21 A.J. Wensink, Kufr, The First Encyclopedia of Islam, vol. 7, ed. M. Th. 

Houtsma, et al. (Leiden: E.J. Brill, 1987), 234. 
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17. Jika sebuah buku ditulis, diedit atau diterjemahkan 

oleh dua orang, maka dua nama tersebut harus disebutkan. 

Akan tetapi, jika penerjemah terdiri atas lebih dari tiga 

orang, maka nama yang disebutkan adalah pengarang 

pertama yang diikuti dengan et al., penganti nama-nama 

lain yang tidak disebutkan. Simak contoh berikut ini. 

__________________ 
 23 Fazlur Rahman, Rivival and reform in Islam, dalam The Cambridge 

History of Islam, vol. 2, ed.  P.M. Holt, et al. (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1970), 632-638. 

 

18. Jika unsur identitas - tempat, nama, tahun penerbitan -

tidak ada dalam sebuah buku atau jurnal, maka harus 

dicantumkan tanda t.t. (tanpa tempat penerbit), t.p. (tanpa 

nama penerbit, atau t.t. (tanpa tahun penerbit). Tanda Tanya 

(?) juga dapat dicantumkan bila ada unsur identitas yang 

diragukan, Simak contoh berikut ini. 

__________________ 
 24 Al-Nawawi, al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab, vol. 5 (t.t.: al-Maktabah al-

Salafiyah, 1950), 34. 

 25 H.A.R. Gibb, Modern trend in Islam (Chicago: t.p., 1947), 67. 

 26 S.D. Gotein, Studies in Islamic Hirtory and Institutions (Leiden: E.J. Brill, 

t.t), 34. 

 27 M. Hatt, Aliran Islam, Politik Sintesa (Februari, 194?), 45. 

 

19. Jika sumber kutipan berasal dari al-Qur’an, unsur 

catatan kaki yang ditulis adalah lembaga penerbit, tanda 

koma, judul, buka kurung, kota terbit, titik dua, tahun 

terbit, tutup kurung, tanda koma, nomor halaman, dan tanda 

titik. Jika kutipan selanjutnya bersumber dari halaman yang 

sama atau berbeda, maka penulisannya adalah sebagai 

berikut: tulis kata Alquran dan Terjemahannya, tanda 

koma, nomor halaman, tanda titik. 

  

__________________ 
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28 Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya 

(Jakarta: Kemenag RI,  2017), 120.    
29 Alquran dan Terjemahannya, 123. 

 

20. Sebagai catatan, cara penulisan sumber Arab dengan 

sumber non-Arab sedikit berbeda. Dalam penulisan 

identitas sumber, misalnya, eksistensi transliterasi Arab–

Indonesia harus diterapkan secara tepat sesuai dengan 

aslinya. Akan tetapi, nama tempat penerbitan disesuaikan 

dengan nama Indonesia. Khusus bagi buku-buku Arab 

terbitan lama yang tidak disebutkan nama kota, nama tertib 

diganti nama Negara. Simak contoh berikut ini. 

 

__________________ 
30 Ibnu Salah, Fatawa wa Masail Ibnu Salah fi al-Tafsir wa al-Hadith wa 

Ushul al-Fiqh, vol I (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1686), 57. 

 

 

Dalam bentuk-bentuk catatan kaki di atas, singkatan 

“hal”, P., atau hlm. Yang berarti ‘halaman’ tidak boleh 

ditempatkan di depan nomor halaman sumber kutipan. Nomor 

catatan kaki tidak diakhiri tanda titik. Di samping itu, antara 

nomor catatan kaki dengan huruf pertama nama pengarang 

sumber rujukan tidak berspasi. 

 

Apabila bagian teks yang mendapat catatan kaki 

berakhir dengan tanda baca koma, titik, seru, atau tanya, angka 

catatan kaki dicantumkan sesudah tanda baca tersebut. 

Apabila bagian teks yang mendapat catatan kaki terletak di 

tengah-tengah karangan, nomor urut catatan kaki langsung 

dituliskan setengah spasi di atas huruf terakhir unsur 

pernyataan bagian teks yang diberi catatan kaki. 
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Catatan penting: Setiap kutipan yang berbahasa 

arab (alquran, hadits, maqolah, dan lain-lain wajib 

dilengkapi dengan harokat). 

 
 

E. Daftar Pustaka 

 

Daftar pustaka dicantumkan sebagai sumber referensi 

agar pembaca dapat mengetahui keseluruhan sumber rujukan 

yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dengan cara 

itu, pembaca yang ingin menyelidiki dan/atau 

mengidentifikasi sumber rujukan aslinya dapat menggunakan 

daftar pustaka sebagai referensi langsung. Itulah sebabnya, 

sumber referensi yang tidak dikutip dalam karangan tidak 

boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. 

 

Di samping itu, penulisan daftar pustaka memiliki 

kriteria ini. Daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Nama 

penulis disusun menurut abjad. Gelar akademik seseorang 

tidak boleh dicantumkan meskipun gelar pengarang buku 

dicantumkan secara lengkap. Masing-masing sumber pustaka 

ditulis dalam jarak satu spasi. Antara sumber pustaka ditulis 

dalam jarak dua spasi. 

 

Sesuai dengan variasi konvensi penulisan notasi 

ilmiahnya, penulisan daftar pustaka lebih didasarkan pada 

jenis sumber sebagai bahan rujukan. Penting diperhatikan, 

bahwa penulisan kata dan atau lambang “&” harus konsisten 

penggunaannya. 

 

1. Jika rujukan dari buku, dalam daftar pustaka 

dicantumkan nama pengarang dengan mendahulukan nama 

akhir, tanda koma, nama tengah, dan nama depan yang 
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diakhiri tanda titik, tahun penerbitan, tanda titik, judul buku 

termasuk sub judul (jika ada) yang dicetak miring, tanda 

titik, tempat terbit, titik dua, nama penerbit, tanda titik. 

Namun jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber 

diterbitkan oleh orang-orang yang sama dan diterbitkan 

dalam tahun yang sama, tahun penerbitan diikuti huruf a, b, 

c, dan seterusnya. Identitas tahun itu diakhiri tanda titik dan 

ditata sesuai dengan urutan abjad dengan pengarang buku. 

Simak contoh berikut ini. 

 

Cornet, L. and Weeks, K. 1985. Career Ladder Plan: Trends 

and Emerging Issues-1985. Atlanta, GA: Career 

Ladder Clearinghouse. 

 

Dekker, N. 1992. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa: Dari 

Pilihan Satu-satunya ke Satu-satunya Azaz. Malang: 

FPIPS IKIP Malang. 

 

Strunk, W., J R. and White, E. B. 1979. The Elements of Style 

(3rd-ed). New York: Macmillan. 

 

2. Sejenis dengan cara menulis rujukan dari sumber buku 

tersebut, bentuk (Ed.) untuk buku yang ditulis seorang 

editor dan (Eds.) untuk buku yang ditulis beberapa editor 

ditempatkan di antara nama dan tahun penerbitan. Simak 

contoh berikut ini. 

 

Aminuddin (ED.) 1990. Pengembangan Penelitian 

Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra. 

Malang: HISKI Komisariat Malang dan YA3. 
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Letheridge, S. and Cannon, C.R. (Eds.). 1980. Billingual 

Education: Teaching as a Second Language. New 

York: Praeger. 

 

3. Jika kutipan dari artikel dalam jurnal, dalam daftar 

pustaka ditulis nama pengarang, tahun penerbitan, tanda 

titik, judul artikel tanpa cetak miring dan garis bawah 

perkata, nama jurnal ditulis huruf awal miring, kecuali kata 

tugas, tanda titik, jurnal tahun ke berapa, dan nomor 

terbitan jurnal yang ditempatkan dalam kurung, titik dua, 

dan nomor halaman jurnal. Simak contoh berikut ini. 

 

Hanafi, A. 1989. Partisipasi dalam Siaran Pedesaaan dan 

Pengadopsian Inovasi. Forum Penelitian.1 (1): 33 – 

47. 

 

El-Hussein, M. O. M. & Cronje, J. C. 2010. Defining 

Mobile Learning in the Higher Education 

Landscape. Educational Technology & Society, 13 

(3), 12–21. 

 

4. Jika kutipan dari artikel dalam majalah atau koran, 

dalam daftar pustaka dicantumkan nama pengarang dengan 

mendahulukan nama akhir, tanda koma, nama depan, dan 

tengah, tanda titik, tanggal , bulan, tahun terbit yang diakhiri 

tanda titik, judul artikel tanpa dicetak miring atau garis 

bawah perkata, nama majalah atau Koran yang dicetak 

miring, tanda koma, nomor halaman. Simak contoh berikut 

ini. 

 

Huda, M. 13 November 1999. Menyiasati Krisis Listrik 

Musim Kering. Jawa Pos, 6. 
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Darma, Surya S. V. C. 1990. Prosesor dan Interfase: 

Komunikasi Data. Info Komputer, IV (4) : 46-48. 

 

5. Jika sumber rujukan berupa koran tanpa pengarang, 

dalam daftar pustaka ditulis nama koran tanpa digaris 

bawahi atau cetak miring, tanggal, bulan penerbitan koran 

dan tahun penerbitan, tanda titik,  judul karangan dalam 

koran yang ditulis dengan huruf miring, tanda koma, kata 

halaman yang disingkat hlm, tanda titik, nomor halaman, 

dan tanda titik. Simak contoh berikut ini. 

 

Jawa Pos. 25 April 2015. Wanita Kelas Bawah Lebih 

Mandiri. 3. 

 

6. Jika sumber rujukan dari dokumen resmi pemerintah 

yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang 
atau tanpa nama lembaga; dalam daftar pustaka dicantumkan 

nama dokumen yang ditempatkan pada bagian awal, dicetak 

miring, dan diakhiri tanda titik, tahun terbit, tanda titik, 

tempat terbit, tanda titik dua, dan nama penerbit, dan tanda 

titik. Simak contoh berikut ini. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. 

Jakarta: PT Armas Duta Jaya. 

 

Namun jika dokumen resmi tersebut diambil dari internet, 

maka dalam daftar pustaka ditulis, sebagai berikut: setelah 

nama dokumen, situs yang memuat dokumen tersebut 

dicantumkan, disertai alamat situs dan tanggal aksesnya, 

nama situs dicetak tegak. 
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Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jaringan 

Dokumen dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia, (Online), 

http://www.jfih.bpk.go.id, diakses tanggal 26 April 

2016 

 

7. Jika sumber rujukan dari lembaga yang ditulis atas 

nama lambaga tersebut, dalam daftar pustaka dicantumkan 

nama lembaga tanpa garis bawah perkata dan cetakan 

miring, tanda titik, tahun terbit, tanda titik, judul karangan 

dicetak miring, tanda titik, tempat penerbitan sumber 

rujukan, tanda titik dua, nama lembaga tertinggi penerbitan 

sumber rujukan tersebut. Simak contoh berikut ini. 

 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. 

Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Namun jika rujukan dari lembaga yang ditulis oleh satu atau 

beberapa orang atas nama lembaga tersebut, maka penulisan 

dalam daftar pustaka, adalah: 

 

Azhar, Imam., Kholiq, Abdul., Asykuri, Moh. dan Manshur, 

Marsikhan. 2017. Panduan Penulisan Skripsi IAI-

TABAH. Yogyakarta: Insyira. 

 

8. Jika sumber rujukan dari buku terjemahan, dalam daftar 

pustaka ditulis nama pengarang asli yang ditulis pada posisi 

paling depan, tanda titik, tahun penerbitan karya asli, tanda 

titik, judul terjemahan, tanda titik, nama penerjemah, tanda 

titik, tahun penerjemahan, tanda titik, nama tempat 

http://www.jfih.bpk.go.id/


Panduan Penulisan Skripsi IAI-TABAH     121 

 

Moving a Step forward for a Better Quality/Excellent, Religious & Competitive   

penerbitan penerjemahan, tanda titik dua, nama penerbit 

terjemah, tanda titik. Simak contoh berikut ini. 

 

Ary, D. Jakobs, L. C. dan Razafieh, A. 1977. Pengantar 

Penelitian Pendidikan. Diterjemahkan oleh Arief 

Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional. 

 

9. Jika sumber rujukan dari makalah seminar, penataran, 

atau lokakarya, dalam daftar pustaka dicantumkan nama 

pengarang, tanda titik, dilanjutkan dengan tahun penyajian 

(kalau ada), tanda titik, judul makalah dicetak miring, tanda 

titik, kata-kata makalah disajikan dalam …., diikuti nama 

pertemuan, tanda koma, nama kota tempat pertemuan, tanda 

koma, tanggal dan nama bulan pelaksanaan seminar. 

Simaklah contoh berikut ini. 

 

Karim, Z. 1987. Tatakota di Negara-Negara berkembang. 

Makalah disajikan dalam Seminar Tatakota, 

BAPPEDA Jawa Timur, Surabaya, 1-2 September. 

 

10. Jika sumber rujukan dari skripsi, tesis, dan disertasi, 
dalam daftar pustaka dicantumkan nama penulis, tanda titik, 

tahun yang tercantum pada sampul depan, tanda titik, judul, 

skripsi, tesis, disertasi, tanda titik, kata skripsi, tesis atau 

disertasi yang diikuti kata tidak diterbitkan, tanda koma, 

nama kota tempat perguruan tinggi, nama fakultas, serta 

nama perguruan tinggi, dan tanda titik. Simak contoh berikut 

ini. 

 

Simuh. 1983. Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi 

Ranggawarsito: Studi terhadap Serat Hidayat Jati. 

Disertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program 

Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga. 



Panduan Penulisan Skripsi IAI-TABAH     122 

 

Moving a Step forward for a Better Quality/Excellent, Religious & Competitive   

 

11. Rujukan dari internet berupa karya Individual. Dalam 

daftar pustaka ditulis dengan menyebutkan nama penulis 

rujukan, tanda titik, tahun pembuatan, tanda titik, judul 

karya tersebut dicetak miring, tanda koma, dalam kurung 

(Online), dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan 

tersebut di antara tanda kurung, desertai dengan keterangan 

kapan diakses. Simak contoh berikut: 

 

Noor, I.H.M. 2006. Model Pelatihan Guru dalam 

Menerapkan Kurikulum Bahasa Inggris, (online), 

http://www. depdiknas.go.id/jurnal/30/, diakses 

tanggal 24 Mei 2008. 

 

12. Rujukan dari buku berbahasa Arab, daftar pustaka ditulis 

dengan menyebutkan nama akhir penulis rujukan, tanda 

koma, Nama Awal dan tengah dan Al- (jika ada Al nya), 

tanda titik, tahun pembuatan, tanda titik, judul karya tersebut 

dicetak miring, tanda titik, alamat kota penerbit, tanda titik 

dua,  nama penerbit, tanda titik. Simak contoh berikut: 

 

Amqodasiy, Ibn Qudama Al-. 1978. Al-Mughni. Mesir: Al 

Manar. 

Bayyumi, Muhammad Rajab Al-. 1971. Khatawat Al-Tafsir 

Al-Bayani. Kairo: Majma’ Al-Buhuts. 

 

Sebagai catatan, pertama; untuk rujukan yang diambil 

dari internet harus memperhatikan ketokohan sang penulis, 

kedua; sesuai dengan karakteristik nama seseorang, penulisan 

daftar pustaka harus memperhatikan: (1) nama utama ditentukan 

pada nama akhir seseorang, misalnya, Waluyo Condronegoro 

ditulis Condronegoro, Waluyo diakhiri tanda titik, (2) initial 

yang tidak diketahui kepanjangannya ditulis tanpa perubahan, 

http://www/
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misalnya, Mawardi W.R. tetap ditulis Mawardi W.R., (3) nama 

yang diketahui kata sandang ditulis sesuai dengan aslinya, 

misalnya Sri Herlambang tetap ditulis Sri Herlambang, (4) nama 

Arab biasanya menggunakan nama keluarga belakang, misalnya, 

Abdullah Ibn Mas’ud ditulis Ibn Mas’ud, Abdullah, (5) nama 

Arab juga menggunakan nama nisbah dibelakang nama aslinya, 

misalnya, Abdullah Ibn Idris As-Syafi’iy ditulis As-Syafi’iy, 

Abdullah Ibn Idris diakhiri tanda titik, (6) nama Arab 

menggunakan nama suku, misalnya, Abdullah Al-Haddad ditulis 

Al-Haddad, Abdullah diakhiri tanda titik, (7) nama keluarga 

atau marga nama-nama Inggris ditulis lebih dulu, misalnya, John 

F. Kenedy ditulis Kenedy, F. John diakhiri tanda titik, (8) nama 

Cina baru, misalnya, Tumiran Ho San ditulis Ho San, Tumiran 

diakhiri tanda titik, (9) nama Cina Ortodoks, misalnya, Tan Jou 

Hok ditulis Tan, Jou Hok. Contoh lengkap penulisan daftar 

pustaka dapat mengikuti daftar pustaka dalam panduan ini. 

 

E. Format Skripsi 

 

Format skripsi yang digunakan di IAI TABAH mengikuti 

alur berikut. Pertama, pengetikan dilakukan pada satu sisi kertas 

A4 putih berukuran 70 gram. Batas pengetikan dari margin kiri 

dan atas empat cm., dari margin kanan dan bawah tiga cm (4, 4, 

3, 3). Tulisan diketik dalam spasi ganda. Pengetikan paragraf 

dan subjudul hendaknya tidak dimulai dan ditempatkan pada 

bagian akhir halaman yang hanya memuat kurang dari tiga baris 

ditempatkan pada halaman berikutnya. 

 

 

 

 

 

Catatan khusus: Perhatikan estetika (keindahan) penulisan dalam 

tiap halaman, Seperti pemotongan tabel, penulisan sub bab tanpa ada 

lanjutan, penulisan kata tabel berikut namun tidak ada tabel yang  

mengikutinya. 
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Selanjutnya, jumlah halaman skripsi minimal 60 dan 

maksimal 150 halaman terhitung dari nomor halaman satu 

pada bab pendahuluan sampai dengan nomor terakhir 

dalam daftar pustaka. Penulisan menggunakan font times new 

roman ukuran 14 untuk judul digunakan untuk judul skripsi 

pada halaman luar. Penulisan menggunakan font times new 

roman ukuran 12 digunakan dalam bab dan subbab serta seluruh 

tubuh karangan (body of content). Font times new roman ukuran 

10 digunakan khusus untuk catatan kaki.  

 

Huruf kapital khusus digunakan untuk menulis semua kata 

dalam sampul depan, judul bab, awal kata subjudul, kecuali kata 

tugas. Huruf cetak tebal digunakan pada seluruh kata pada 

halaman luar dan halaman dalam, tiap bab dan subbab. 

Sedangkan huruf cetak miring wajib digunakan pada setiap kata 

asing (selain bahasa Indonesia baku). 

 

Nomor-nomor halaman pada bagian awal skripsi yang 

berupa angka romawi kecil ditempatkan pada posisi tengah 

bawah. Sedangkan nomor-nomor halaman berupa angka arab 

ditempatkan pada posisi kanan atas, kecuali nomor halaman 

pada awal bab, yaitu ditempatkan pada posisi tengah bawah. 

Nomor halaman pertama berupa angka arab satu dimulai pada 

bab pendahuluan.  

 

Nomor-nomor halaman setelah daftar pustaka tetap 

dicantumkan disudut kanan atas berupa angka arab. Jadi, 

nomor halaman lampiran tetap merupakan kelanjutan nomor 

halaman sebelumnya. Sementara itu nomor halaman pada posisi 

tengah bawah diketik dengan jarak 1,5 cm dari bawah kertas. 

Nomor halaman pada posisi kanan atas diketik dengan jarak dua 

cm dari atas dan tiga cm dari kanan kertas. 
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Tulisan antarparagraf dan antarbaris dalam tubuh karangan 

diketik dengan jarak dua spasi. Kutipan langsung yang terdiri 

atas lebih dari tiga baris, catatan kaki, daftar pustaka, teks dalam 

tabel, diketik satu spasi. Jarak tiga spasi digunakan untuk 

memisahkan akhir teks dengan subbab baru, serta teks sebelum 

dan sesudah tabel. Jarak satu spasi selalu diberikan di belakang 

tanda titik, titik dua, titik koma, koma, dan tanya. Jarak judul 

bab dengan awal teks empat spasi. 

 

Kutipan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis ditulis 

lengkap dengan harakatnya tanpa digarisbawahi dengan huruf 

traditional arabic ukuran 16. Kutipan itu ditulis dengan jarak 

dua spasi dari teks yang mendahului dan teks terjemahan yang 

mengikutinya. Sementara itu, teks terjemahan ayat-ayat Alquran 

dan Hadis sebagai kutipan langsung ditulis dalam jarak satu 

spasi jika lebih dari 3 baris; Penulisan Teks tarjamahan di 

luruskan dengan awal paragraf sebelumnya atau menjorok 7 

huruf dengan spasi tunggal.  

 

Untuk pengetikan nama pengarang buku yang dikutip 

dalam naskah skripsi hanya menuliskan nama akhir tanpa gelar. 

Pengetikan hendaknya menggunakan bentuk lurus pada margin 

kanan. Tiap paragraf dimulai pada huruf ketujuh. 

 

Sebagai catatan, lambang huruf Yunani, matematika, 

statistik, atau lambang tertentu tetap ditulis dengan 

menggunakan komputer (dengan cara download aplikasi). Pita 

penyekat yang digunakan untuk menandai halaman tertentu 

dapat disertakan sesuai dengan warna sampul skripsi.  

 

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan adalah:  

mengosongkan bidang ketikan, kecuali halaman akhir bab; 

memotong tabel menjadi dua bagian bila tabel dapat disatukan 
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dalam suatu tabel pada satu halaman; menempatkan pada 

subjudul dan kepala tabel pada akhir halaman; menambah spasi 

antar kata untuk meratakan margin kanan; menyertakan tanda 

tertentu pada setiap akhir bab; dan menggunakan tanda bullet 

untuk menandai suatu rincian, berkenaan dengan hal terakhir itu, 

angka arab yang ditempatkan dalam kurung, misalnya; (1), (2), 

dan (3), dapat digunakan untuk menandai rincian dan /atau 

menandai urutan suatu proses. 

 

Dalam hal penjilidan, skripsi harus dijilid dengan 

menggunakan karton tebal. Pada punggung skripsi dicantumkan 

nama mahasiswa dan judul skripsi. Skripsi dijilid sesuai warna 

sampul yang ditentukan fakultas dan digandakan minimal 3 

eksemplar.  

 

Ketentuan warna sampul skripsi di IAI TABAH 

disesuaikan dengan warna bendera masing-masing fakultas 

/prodi yaitu diatur sebagai berikut: 

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) berwarna 

dasar biru tua  
2. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

berwarna dasar biru muda 
3. Program Studi Ekonomi Syar’ah (ES) berwarna dasar Hijau 

Muda 
4. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

berwarna dasar Hijau Tua 
5. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) berwarna dasar 

Kuning 
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Lampiran 1. Contoh Usulan Rencana Judul Penelitian 

 

 

USULAN RENCANA JUDUL PENELITIAN 

 

Judul 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Lamongan,…………….….… 

 

 

 

Mengesahkan 

Dekan Fakultas Tarbiyah,   Pengusul, 

 

 

 

Raikhan, M.Pd.     Herlina Ramadani 
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Lampiran 2. Contoh Jadwal Bimbingan Skripsi 

 

JADWAL BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 

NAMA    : …………………………. 

NIMKO    : …………………………. 

PRODI    : ………………/..……...... 

FAKULTAS   : ......................................... 

NAMA PEMBIMBING : …………………………. 

 

No Hari Tanggal Pukul Pertemuan ke- Materi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Lamongan,…………… 

 

 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing,    Mahasiswa,  

   

 

 

Dr. Imam Azhar, M.Pd.    ----------------------- 

 

pasfoto 

ukuran  

3x4 
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Lampiran 3. Contoh Kartu Konsultasi Skripsi 

 

KARTU KONSULTASI SKRIPSI 

 
NAMA    : …………………………. 

NIMKO    : …………………………. 

PRODI    : …………………………. 

FAKULTAS   : …………………………. 

NAMA PEMBIMBING : …………………………. 
 

JUDUL :  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

No Hari, Tanggal 

Konsultasi 

Pokok Materi 

Bimbingan 

Tanda Tangan 

Pembimbing 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

pasfoto 

ukuran  

3x4 
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Lampiran 4. Contoh Berita Acara Ujian Skripsi 

 

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI 

No. ……../………./……../……….. 

 

 

Dengan ini disampaikan bahwa pada hari ………, 

tanggal,…………….., bulan ……………., tahun ……, telah 

diselenggarakan ujian skripsi yang berjudul 

….………………………………………………………………

…………………...………………………………………………

…………………..…………………..…………………………

…………………………………………… oleh Saudara 

………………………, Nimko ……………………………. 

Fakultas/Prodi ………………………………………… 

Sehubungan dengan hal itu, sesuai dengan keputusan TPS, 

Saudara tersebut telah dinyatakan: lulus/mengulang* dengan 

nilai angka ………….., nilai huruf …….  

Selanjutnya, Saudara tersebut diwajibkan/dibebaskan* 

untuk memperbaiki skripsi berdasarkan catatan-catatan TPS 

sebagai berikut: 

  

…………………………………………………………………

………………………. -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 
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Perlu diperhatikan bahwa masa perbaikan skripsi sampai 

dengan tanggal ….., bulan ……………, tahun …………. 

Apabila dalam masa yang ditentukan Saudara belum 

menyelesaikan perbaikan skripsi secara lengkap sesuai dengan 

catatan tersebut, maka TPS berhak meninjau kembali kelulusan 

ujian skripsi saudara. 

 

Demikian, berita acara hasil ujian skripsi yang telah 

Saudara laksanakan. 

 

 

 

Lamongan,……………  

Mengesahkan,  

Ketua Sidang,         Sekretaris TPS, 

 

 

 

 

Dr. Imam Azhar, M.Pd.    Raikhan, M.PdI. 
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Lampiran 5. Contoh Surat Keterangan Penyelesaian Penulisan 

Skripsi 

 

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENULISAN 

SKRIPSI 

 

Dengan ini kami beritahukan bahwa nama 

…………………………… Nimko ………………… 

Fakultas/prodi …………………………………………. telah 

dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dilaksanakan tanggal 

…….., bulan ……………, tahun ………  

Sebagai bukti penyelesaian skripsi, Saudara yang namanya 

tersebut di atas telah menyerahkan skripsi kepada: 

 

No Nama 

Penerima 

Jabatan Jumlah Tanggal Tanda 

Tangan 

      

      

      

      

 

Dengan demikian, Saudara …………………… Dinyatakan 

berhak menerima layanan administrasi dalam penyelesaian 

studinya.     

 

Lamongan,…………………………. 

     Dekan Fakultas Tarbiyah, 

 

      

 

Moh. Asykuri, M.M.  
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Lampiran 6. Contoh Sampul Luar 

 
PENGARUH KOMPETENSI GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

SISWA DI MTs. TARBIYATUT THOLABAH  

KRANJI PACIRAN LAMONGAN  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

MAULIYA RAMADHANI 

NIMKO  012942117 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI  

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  

FAKULTAS TARBIYAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH 

KRANJI PACIRAN LAMONGAN 

FEBRUARI 2019 

Catatan:  

Seluruh huruf  dalam 

sampul luar ini 

menggunakan huruf 

kapital ukuran 14, times 

new roman dan tercetak 

tebal. 
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Lampiran 7. Contoh Sampul Dalam Skripsi 

 

 
PENGARUH KOMPETENSI GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

SISWA DI MTs. TARBIYATUT THOLABAH  

KRANJI PACIRAN LAMONGAN  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
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Diajukan Kepada 

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah 

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

dalam Menyelesaikan Program Sarjana  

Fakultas Tabiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

 

 

 

Oleh 

Mauliya Ramadhani 

NIMKO  012942117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI  

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  

FAKULTAS TARBIYAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH 

KRANJI PACIRAN LAMONGAN 

PEBRUARI 2019 

Catatan:  

Bagian Judul dan 

identitas pada sampul 

dalam ini menggunakan 

huruf kapital ukuran 14, 

times new roman dan 

tercetak tebal. 

Berlaku juga untuk 

cover 

proposal/makalah 
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Lampiran 8. Contoh Pesetujuan Pembimbing skripsi 

 

 

PESETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI 

 

 

 

Skripsi oleh Mauliya Ramadhani ini telah diperiksa dan 

disetujui untuk diujikan. 

 

 

 

Lamongan, ………………… 

Pembimbing, 

 

 

 

Dr. Imam Azhar, M.Pd. 
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Lampiran 9. Contoh Pengesahan Tim Penguji 
 

PENGESAHAN TIM PENGUJI 

 

Skripsi oleh Mauliya Ramadhani ini telah dipertahankan di depan 

Tim Penguji Skripsi. 

 

Lamongan, ……………………………. 

 

Ketua Tim Penguji, 

 

 

 

Dr. Imam Azhar, M.Pd. 

 

Sekretaris, 

 

 

 

Drs. Masmulyo Hasan, M.Ag. 

 

Penguji I, 

 

 

 

Drs. H. Abdul Kholiq, M.Kom. I.  

 

Penguji II, 

 

 

 

Dr. Alimul Muniroh, M.Ed. 

 

Mengesahkan,  

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah 

Kranji Paciran Lamongan 

 

Rektor, 

 

 

 

Dr. IMAM AZHAR, M.Pd. 
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 Lampiran 10. Contoh Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah 

karena atas ramat dan hidayahNya, perencanaan, pelaksanaan, 

dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan 

lancar. Seiring dengan itu, penulis sangat berterima kasih 

kepada kedua orang tua karena ------------ ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 

Kesuksesan ini dapat penulis raih karena dukungan banyak 

pihak. Oleh karena itu, dengan tulus, penulis menyampaikan 

terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak …………………… selaku Rektor IAI-TABAH, yang 

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

2. Bapak …………………… Selaku Dekan Fakultas ................ 

yang ......................................................................................... 

3. Bapak dan Ibu Dosen IAI-TABAH yang ................................ 

4. Seluruh civitas akademika IAI-TABAH yang ........................ 

5. Kedua orang tua .....saudara ....dan ....serta .............................  

6. ... 

7. ... 

 

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak 

berikan kepada penulis mendapat balasan yang sebaik mungkin 

dari Allah, penguasa alam seisinya. 

 

Penulis 
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Lampiran 11. Contoh Daftar Isi 

 

DAFTAR ISI 

 

Daftar isi menyesuaikan jenis penelitian yang digunakan.  

     

SAMPUL DALAM ......................................................    i 
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A. Simpulan .................................................................. 88 
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Lampiran 12. Contoh Daftar Tabel 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel        Halaman 

 

1.1  ................................................................................   7 

2.1  ................................................................................ 20 

2.2  ................................................................................ 23 

3.1  ................................................................................ 39 

3.2  ................................................................................ 45 
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Lampiran 13. Contoh Daftar Gambar 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar        Halaman 

 

1.1  ................................................................................   9 

2.1  ................................................................................ 24 

2.2  ................................................................................ 29 

2.3  ................................................................................ 30 

3.1  ................................................................................ 41 

3.2  ................................................................................ 49 
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Lampiran 14. Contoh Daftar Lampiran 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran             Halaman 

 

1.  .................................................................................. 109 

2.  .................................................................................. 124 

3.  .................................................................................. 129 

4.  .................................................................................. 130 

5.  .................................................................................. 140 

6.  .................................................................................. 141 
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Lampiran 15 : Daftar Transliterasi 

 

TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu 

program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang 

Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 

1983/1984. 

 

Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil 

penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna 

menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat 

dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang 

sifatnya lebih luas dan nasional. 

 

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa 

Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan 

kitab suci agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur’an dan 

Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf 

Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman 

yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di 

Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, 

transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak 

ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang 

Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha 

menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara 

nasional. 

 

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 

telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, 
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yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi 

usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang 

bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil 

tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas. Seminar 

Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 

1985/1986. tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA., 2) 

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. HB.Jassin, dan 5) 

Drs. Sudarno, M.Ed. 

 

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 maret 1986 pada 

seminar tersebut kepala Badan Litbang Agama menjelaskan 

bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis 

karena: 

 

Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai 

dengan gerak majunya pembangunan semakin cepat. 

 

Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap 

kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, 

tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah 

dan rasional. 

 

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama 

didambakan karena ia amat membantu dalam pemahaman 

terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat 

Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai 

huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan 

kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan 

dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat 

Islam di Indonesia. 
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Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Agama, 

dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, 

amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi 

Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan 

pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. 

 

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli 

diketahui bahwa selama ini masih mempergunakan transliterasi 

yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannnya sudah pernah 

dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya 

belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat 

Islam Indonesia. Oleh karena itu dalam mencapai usaha 

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman 

Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu 

Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk digunakan secara resmi dan bersifat nasional. 

 

 

PENGERTIAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari 

abjad yang satu ke yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini 

ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin 

beserta perangkatnya. 

 

PRINSIP PEMBAKUAN 

 

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun 

dengan prinsip sebagai berikut: 

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin 

dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda 

diakritik, dengan dasar “satu satu lambang”. 
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3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat 

umum. 

 

RUMUSAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman 

transliterasi Arab-Latin ini meliputi : 

1. Konsonan 

2. Vokal (tunggal dan rangkap) 

3. Maddah 

4. Ta marbutah 

5. Syaddah 

6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah) 

7. Hamzah 

8. Penulisan kata 

9. Huruf kapital 

10. Tajwid 

 

Berikut ini penjelasannya secara berurutan: 

 

1. Konsonan 

      Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf adalah 

transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan 

huruf latin. 
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Huruf Arab Nama  Huruf Latin   Nama 

 

   alif  tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

   ba  b    be   

   ta  t    te 

   sa  s    es (dengan titik di atas) 

   jim  j    je 

   ha  h    ha (dengantitik di bawah) 

   kha  kh    ka dan ha 

   dal  d    de 

   zal  z    zet (dengan titik di atas) 

   ra  r    er 

   zai  z    zet 

   sin  s    es 

   syin  sy    es dan ye 

   sad  s    es (dengan titik di awah) 

   dad  d    de (dengan titik dibawah) 

   ta  t    te (dengan titik dibawah) 

   za  z    zet(dengan titik dibawah) 

 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin  Nama 

   ain  …   koma terbalik (di atas) 

   gain  g   ge 

   fa  f   ef 

   qaf  q   ki 

   kaf  k   ka 

   lam  l   el 

   mim  m   em 

   nun  n   en 

   wau  w   we 
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   ha  h   ha 

   hamzah ….   apostrof 

   ya  y   ye 

 

2. Vokal 

 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap 

atau diftong. 

 

1) Vokal 

 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 

 

 fathah  a   a 

 kasrah  i   i 

 dammah  u   u 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu; 

 

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 

 fathah dan ya  ai     a dan i 

 fathah dan wau au     a dan u 
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contoh: 

 

 =   kataba    =   yazhabu  

 

 =   haula    =   fa’ala 

  

 =   su’ila    =   zukira  

 

   =   kaifa 

 

3) Maddah 

 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, 

yaitu; 

 
Harkat dan huruf Nama  Huruf dan tanda Nama 

    Fathah dan   a  a dan garis di atas 

 alif atau  

 kasrah dan ya  i  i dan garis di atas 

 atau dammah  

 dan wau  u  u dan garis di atas 

 

 contoh: 

=   qala 

 

=   rama 

 

=   qila 

 

=   yaqulu 
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4) Ta Marbutah 

 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

 

1. Ta marbutah hidup 

 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat, 

transliterasi adalah /t 

 

2. Ta marbutah mati 

 

Ta marbutah yang mati atau mendapat sukun, 

transliterasinya adalah /h/ 

 

3. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 

oleh yang menggunakan kata sandang al serta bacaan 

kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

contoh: 

 

    =   raudah al-atfal 

     raudatul atfal 

 

    =   al-madinah-al-munawarah 

     al-madinatul-munawarah 

 

 

5) Syaddah (Tasydid) 

 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau 

tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 
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dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

     =   Rabbana  

     =   al-hajj 

     =   Nazzala  

     =   Al-birr 

 

6) Kata Sandang 

 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf yaitu “ “. Namun dalam transliterasi ini kata 

sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh 

huruf Syamsiah, dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Qamariah. 

 

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 

 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

 

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qomariah 

 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 

 

Baik diikuti huruf syamsiah atau qomariah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang. 
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 Contoh : 

     =   ar-rajulu 

     =   as-sayyidatu 

     =   asy-syamsu 

     =   al-qalamu 

     =   al-badi’u 

     =   al-jalalu 

  

7) Hamzah 

 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan 

dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

 

Contoh : 

     =   ta’khuzuna 

     =   an-nau’ 

     =   syai’un 

     =   inna 

     =   umirtu 

     =   akala 

 

8) Penulisan Kata 

 

Pada dasarnya setip kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata 

lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga 

dengan kata lain yang mengikutinya. 
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Contoh : 

 

  =   Wa innallaha lahuwa khair arraziqin 

       Wa innallaha lahuwa khairurraziqin 

 

  =   Fa aufu al-kaila wa al-mizana 

       Fa auful-kaila wal-mizana 

 

  =   Ibrahim al-Khalil 

       Ibrahimul-khalil 

 

  =   Bismillahi majreha wa mursaha 

 

  =   Walillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti 

       Man-istata’a ilaihi sabila 

             Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti 

       Man-istata’a ilaihi sabila. 

 

9) Huruf Kapital 

 

Meskipun dalam sistim tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga, penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku 

dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

 

Contoh : 

 =   Wa ma Muhammadun illa rasul 

 =   Inna awwala baitin wudi’a linnasi 

      Lallazi bi bakkata mubarakan 
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=   Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al- qur’anu 

      Syahru Ramadan al-lazi unzila fihil-qur’anu 

 

=   Wa laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubini 

     Wa laqad ra’ahu bil-ufuqil mubini 

 

=   Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin 

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin 

  

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

 

Contoh : 

  =   Nasrun minallahi wa fathun qarib 

  =   Lillahi al-amru jami’an 

  =   Wallahu bikulli syai’in ‘alim 

10) Tajwid 

 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid.    
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Lampiran 16 : Pernyataan Keaslian Skripsi 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

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

NIM     :  ........................................ 

NIM KO    :  ........................................ 

Program studi   :  ........................................ 

Fakultas    :  ......................................... 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis 

ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik 

sebagian atau keseluruhan. 

 

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa 

skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau keseluruhan, maka 

saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

Lamongan, ______________ 

Yang membuat pernyataan 

 

 

Tanda Tangan 

 
Bermaterei 6000 

 

 

______________________ 

   Nama Terang 
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Lampiran 17 : Contoh penulisan Abstrak 
 

ABSTRAK 

 

 

Iskandar, Jhonny.  2014. Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif CIRC Vs Ekspositori 

terhadap Kemampuan Memahami Teks Bacaan Bahasa Inggris pada Pebelajar yang 

Memiliki Self-Regulated Learning Berbeda. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.  

 

Pembimbing: Dr. Imam Azhar, M. Pd. 

 

Kata Kunci: strategi pembelajaran, kemampuan memahami teks bacaan Bahasa Inggris, self-

regulated learning 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: (1) perbedaan kemampuan memahami teks 

bacaan Bahasa Inggris antara pebelajar yang dibelajarkan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif CIRC dan strategi pembelajaran ekspositori, (2) perbedaan kemampuan 

memahami teks bacaan Bahasa Inggris antara pebelajar yang memiliki self-regulated learning 

(SRL) tinggi dengan pebelajar yang memiliki SRL rendah, dan (3) interaksi antara penggunaan 

strategi pembelajaran dengan SRL terhadap kemampuan memahami teks bacaan dan menulis 

karangan Bahasa Inggris. 

Penelitian ini menggunakan metode a factorialized (2x2) version of nonequivalent 

control group design dengan mengambil tempat di Madrasah Tsanawiyah A yang dilaksanakan 

pada semester genap tahun pelajaran 2013-2014. Subjek penelitian sebanyak 232 pebelajar dari 

kelas VIII putri yang tersebar dalam 8 rombongan belajar (rombel) yang terbagi ke dalam 4 

kelompok eksperimen dan 4 kelompok kontrol. Penetapan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan dengan teknik acak. Instrumen pengumpulan data menggunakan teknik angket dan tes. 

Sampel yang dianalisis berjumlah 152 pebelajar berdasarkan 33% kelompok SRL tinggi dan 

rendah. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) kemampuan memahami teks bacaan pebelajar 

yang dibelajarkan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif CIRC dan strategi 

pembelajaran ekspositori menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 41.257 dan probabilitas (p) = 0,000, (2) kemampuan 

memahami teks bacaan pebelajar yang memiliki SRL tinggi dan SRL rendah menunjukkan 

perbedaan secara signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 16.020 dan 

probabilitas (p) = 0,000, (3) tidak terdapat pengaruh interaksi antara penggunaan strategi 

pembelajaran dengan SRL terhadap kemampuan memahami teks bacaan pebelajar, yang 

dibuktikan dengan perolehan nilai F hitung sebesar 1.494 dan nilai probabilitas (p) = 0, 224,  

Hasil penelitian ini menyatakan tidak adanya pengaruh interaksi antara strategi 

pembelajaran kooperatif CIRC dengan SRL terhadap kemampuan memahami teks bacaan dan 

menulis karangan Bahasa Inggris, maka penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk lebih 

memperhatikan instrumen yang dikembangkan sekaligus mengidentifikasi variabel-variabel lain 

yang dapat menentukan adanya interaksi strategi pembelajaran kooperatif CIRC dengan variabel 

lain, disamping menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif seperti teknik wawancara dan 

observasi partisipatori. 

 

Catatan: penulisan abstrak cukup satu spasi tanpa cetak tebal 
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ABSTRACT 

 

 

Iskandar, Jhonny. 2014. The Effect of Instructional Strategies (Cooperative CIRC vs Expository) 

on English Reading Texts Comprehension of Learners with Different Self-Regulated 

Learning. Skripsi, Islamic Teaching and Educational Department, Islamic Institute of 

Tarbiyatut Tholabah, Kranji Paciran Lamongan.  

 

Advisors: Dr. Imam Azhar, M. Pd. 

 

Key Words: Instructional strategies, English reading texts comprehension, composition writing 

skills, self-regulated learning 

 

 This study aimed at examining: (1) the differences of reading texts comprehension and 

composition writing skills on English that taught using different Instructional strategies 

(cooperative vs expository), (2) the differences of reading texts comprehension on English of the 

learners with different self-regulated learning (upper-lower), (3) the interaction of different 

Instructional strategies and self-regulated learning on reading texts comprehension and on 

English.  

This study used a factorized (2x2) version of nonequivalent control group design which 

implemented in the eighth grade learners of Islamic junior high school at Tarbiyatut Tholabah an 

Islamic Boarding Schools, in the period of even-term 2013-2014. There were 232 learners 

participated and 8 groups in this study, which divided into 4 groups belong to experiment and the 

other 4 groups belong to control. The decision of experimental and control groups were done 

randomly. The data collected used questionnaires and tests. 152 selected data analyzed using 

33% upper-lower level based on self-regulated learning of the learners by MANOVA 2 x 2.  

The finding shown that, (1) there was statistically significant difference on English 

reading texts comprehension (F = 41.257) with (p = 0,000) in favor of the experimental and 

control group’s among the learners due to the Instructional strategies, (2) There was statistically 

significant difference on English reading texts comprehension (F = 16.020) with (p = 0,000) in 

favor of the experimental and control group’s among the learners due to upper-lower self-

regulated learning, and (3) no statistically significant interaction effect due to the Instructional 

strategies and self-regulated learning on English reading texts comprehension (F = 1.494) with 

(p = 0, 224) in favor of the experimental and control group’s. 

Based on the result of the study, for more meaningful results, it’s recommended for 

further research should pay attention on instrument development and take different variables in 

which the interaction effect of instructional strategies and other variables obtained. It’s also 

suggested to provide a comprehension picture of learners’ perceptions by collecting some 

qualitative data using an interview or a participant observation. 
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Lampiran 18: Contoh penulisan Tabel dalam Naskah 

 

Tabel 3.9 

Hasil analisis corrected item-total correlation 

 

Keterangan:  

1. Jarak spasi tulisan dalam tabel adalah 1 spasi 

2. Tabel harus disajikan dalam 1 halam atau tidak boleh 

dipotong dan disajikan dalam 2 halaman 

3. Tulisan di atas tabel seperti 3.1 .......; berjarak 1 spasi 
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Lampiran 18: Contoh penulisan Gambar dalam Naskah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance Phase 
 

Self-Control 
Imagery 

Self-instruction 

Attention focusing 

Task strategies 

 

Self-Observation 
Self-recording 

Self-experimentation 

Forethought Phase 
 

Task Analysis 
Goal setting 

Strategic planning 

 

Self-Motivation Beliefs 
Self-efficacy 

Outcome expectations 

Intrinsic interest/value 

Learning goal orientation 

Self-Reflextion Phase 

 

Self-Jugdment 
Self-evaluation 

Causal attribution 

 

Self-Observation 
Self-satisfaction/affect 

Adaptive/defensive 

Gambar 2.1:  

Phase and Subprocesses of Self-Regulation 
 


