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pembahasan skripsinya dan sesuai dengan bidang studi
masing-masing.
Buku pedoman penyusunan skripsi ini merupakan
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BAB I
PENGERTIAN DAN TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

A.

Pengertian Skripsi
Skripsi adalah karya ilmiah yang berupa paparan tulisan

hasil penelitian dengan menggunakan kaedah-kaedah penulisan
ilmiah yang berlaku dan disusun oleh mahasiswa sebagai tugas
akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
B.

Tujuan Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan utama, di

antaranya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu membentuk
mahasiswa yang mampu memadukan pengetahuan dan
pegalaman akademiknya serta nilai-nilai Islam dalam bentuk karya ilmiah sesuai bidangnya.

2. Tujuan penelitian dan pengembangan, yaitu untuk membentuk mahasiswa yang mampu memecahkan permasalahan secara ilmiah dengan menggunakan teori dan metode
yang relevan sebagai upaya menghasilkan gagasan-gagasan segar/genuine, solutif dan Islamis.
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3. Tujuan akademik administrative, yaitu produk ilmiah yang
dapat dikomunikasikan kepada masyarakat umum melalui
berbagai media yang dapat menunjukkan bidang keahlian
seorang sarjana.

4. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim Skripsi UNIDA berhak untuk menolak laporan penelitian pada kegiatan skripsi yang tidak sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus pada buku panduan ini.
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BAB II
STANDAR KELAYAKAN SKRIPSI

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh
mahasiswa S1 atau yang sederajat pada suatu program studi.
Karya tulis ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil penelitian
dan merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana sesuai dengan Program Studi yang ditempuh di
lingkungan Universitas Darussalam Gontor. Sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan maka karya tulis
ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa di lingkungan Universitas
Darussalam Gontor harus memenuhi kriteria-kriteria kualitas
yang telah ditetapkan oleh Universitas Darussalam Gontor.
Secara umum Skripsi yang disusun oleh mahasiswa di
lingkungan Universitas Darussalam Gontor harus memenuhi
kriteria-kriteria sebagai berikut: Merupakan hasil karya asli
bukan jiplakan, baik sebagian atau secara keseluruhan,

1. Mempunyai manfaat teoritis dan atau praktis;
2. Memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dan diupayakan
memberi kontribusi terhadap islamisasi ilmu pengetahuan;

3. Karya tulis ilmiah harus ditulis menggunakan Bahasa
Arab dan Bahasa Inggris.
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Untuk menentukan keaslian suatu karya ilmiah akan
diatur tersendiri dalam panduan plagiasi dan secara teknis akan
dilaksanakan oleh Fakultas/ prodi dan Perpustakaan.Sedangkan
untuk melihat manfaat teoritis terkait dengan pendalaman suatu
teori atau konsep tertentudan untuk melihat manfaat praktis
terkait dengan stakeholder dalam arahan dosen pembimbing
skripsi.
Terkait dengan islamisasi ilmu pengetahuan dalam karya
ilmiah dengan mengacu panduan yang dikeluarkan oleh Pusat
Islamisasi adalah tahap mastering, yaitu: penguasaan dua bidang
keilmuan (prodi dan studi keislaman) dengan menggunakan
perspektif worldview, prinsip, nilai, etika dan norma Islam,
maqosidu syariah(tujuan dari syariah), yang secara teknis dalam
bimbingan dosen akademik dan dosen pembimbing Islamisasi
Ilmu Pengetahuan di lingkungan UNIDA Gontor.
Buku pedoman ini disusun sebagai acuan resmi yang
dapat digunakan mahasiswa untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi. Buku pedoman ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang dapat memperjelas pemahaman mahasiswa
dalam penyusunan skripsi sehingga mahasiswa tidak lagi dibingungkan dengan hal-hal yang bersifat teknis.
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BAB III
PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

A.

Persyaratan umum

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Darussalam
Gontor Minimal semester VI.

2. Lulus mata kuliah prasyarat (Biostatistik, Metodologi Penelitian, dan Seminar Proposal Skripsi) dengan nilai minimal B (dibuktikan dengan KHS).

3. Telah mencapai sekurang-kurangnya 120 SKS, dengan
IPK minimal 2,0 (dibuktikan dengan KHS).
B.

Prosedur Pengajuan Judul Skripsi
Prosedur pengajuan judul skripsi Universitas Darussalam

Gontor adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan
umum dapat melakukan pengajuan judul skripsi;

2. Judul skripsi yang diajukan telah mendapat persetujuan
dari dosen Pembimbing Akademik dan mempertimbangkan input/masukan dari tim Islamisasi Ilmu;

3. Pengajuan judul skripsi ditujukan kepada Ketua Program
Studi dengan menyerahkan proposal skripsi dan form pen-
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gajuan judul di buku kendali skripsi;

4. Proposal pengajuan judul skripsi terdiri atas judul skripsi, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan referensi;

5. Judul skripsi yang telah mendapat persetujuan, selanjutnya akan ditentukan dosen pembimbingnya dengan usulan
kaprodi berdasarkan SK Dekan;

6.

Judul skripsi yang tidak diterima akan dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mendapatkan
arahan dari dosen pembimbing akademik dan diajukan
kembali.
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BAB IV
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Seminar Proposal Skripsi (SPS) merupakan kegiatan
pemaparan proposal skripsi di hadapan pembimbing dan/atau
mahasiswa Universitas Darussalam Gontor. Adapun ketentuan
dan prosedurnya adalah sebagai berikut :
A.

Prasyarat Seminar Proposal Skripsi

1. Mahasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan umum;
2. Judul skripsi telah mendapatkan persetujuan dari Program
Studi yang bersangkutan;

3. Telah melakukan sekurang-kurangnya 3 kali bimbingan
dengan dosen pembimbing yang telah ditetapkan oleh
prodi.
B.

Prosedur Pengajuan Seminar Proposal Skripsi

1. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Program Studi yang bersangkutan dengan menyerahkan copy proposal skripsi sejumlah 2 eksemplar (atau sebanyak pembimbing yang
akan diundang);

2. Mahasiswa telah membuat kesepakatan dengan pembimbing tentang pelaksanaan SPS dan dibuktikan dengan
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form persetujuan pembimbing di buku kendali skripsi;
C.

Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi

1. SPS dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 orang pembimbing dan mahasiswa lain (diutamakan mahasiswa pada
Program Studi yang sama) sekurang-kurangnya 3 orang
sebagai peserta aktif;

2. Mahasiswa yang akan melaksanakan SPS diharapkan
menggandakan proposal skripsi sejumlah peserta yang diundang;

3. Ketentuan dan prosedur pelaksanaan SPS adalah sebagai
berikut :

a. SPS dilaksanakan selama 60 menit
b. SPS dimoderatori oleh salah satu mahasiswa yang diundang sebagai peserta

c. Penyaji memaparkan proposal nya dengan efektif

dan efisien selama 20 menit setelah dibuka oleh
moderator dan 40 menit untuk diskusi

d. Moderator membuka kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kritik dan saran

e. Penyaji menjawab pertanyaan yang ditujukan mengenai proposalnya dengan baik dan benar

f. Pembimbing memberikan arahan dan catatan-catatan
penting dalam rangka perbaikan proposal.
D.

Penilaian
Penilaian seminar proposal skripsi dinilai oleh dosen

pembimbing dengan komponen penilaian sebagai berikut :
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Komponen Penilaian
Judul
Rumusan Masalah/ Tujuan Penelitian
Kajian Pustaka

Bobot
(%)
15
15
10

Metode Penelitian

10

Sistematika Pembahasan

15

Teknik Penulisan

10

Penggunaan Bahasa yang benar

15

Presentasi/ penyampaian

10

Total

Skor

100

(0-100)

Kelulusan ditentukan dengan panduan penilaian sebagai
berikut :
Angka
Interval Skor

Interval Nilai

Nilai

Keterangan

91



100

3.76



4.00

A+

Lulus

86



90

3.51



3.75

A

Lulus

76



80

3.01



3.25

B+

Lulus

76



80

3.01



3.25

B+

Lulus

71



75

2.76



3.00

B

Lulus

66



70

2.51



2.75

B

Lulus

61



65

2.26



2.50

C+

Lulus

56



60

2.01



2.25

C

Lulus

51



55

1.76



2.00

C

Tidak lulus

D

Tidak lulus

< 50

< 1.75

Seminar Proposal Skripsi
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BAB V
BIMBINGAN SKRIPSI

A.

Pembimbing Skripsi
Selama proses penyusunan skripsi mahasiswa dibimbing

oleh 1 sampai 2 orang dosen (salah satunya atas rekomendasi
dari Pusat Islamisasi UNIDA Gontor) yang diajukan oleh Ketua
Program Studi dan kemudian mendapat SK dari Dekan Fakultas
yang bersangkutan.
B.

Kualifikasi Pembimbing
Dosen Pembimbing serendah-rendahnya berpendidikan

Master (S2) dengan Ketentuan:

1. Menjadi dosen pembimbing, maksimal hanya dapat membimbing sebanyak 8 orang mahasiswa;

2. Pembimbing 1 ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang
ilmu dengan topik penelitian;

3. Pembimbing 2 dapat ditunjuk berdasarkan kebijaksanaan
ketua program studi atau tim islamisasi.
C.

Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing
Baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 memiliki

tugas memberi bimbingan, arahan dan evaluasi, terutama pada
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substansi keilmuan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut :

1. Mengarahkan, memberikan bimbingan, pengawasan terutama pada substansi keilmuan yang diperlukan oleh mahasiswa berdasarkan bidang penelitiannya;

2. Menunjukkan dan memberikan informasi ilmiah yang mutakhir sesuai disiplin ilmu masing-masing dalam bentuk
Jurnal Ilmiah atau literartur;

3. Memberikan arahan dan bimbingan yang dapat meningkatkan kedisiplinan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyusunan skripsi;

4. Memberikan persetujuan dan kesanggupan lisan dan tertulis dalam kegiatan bimbingan skripsi, khususnya untuk
topik penelitian skripsi;

5. Memberikan persetujuan dan kesanggupan dalam melakukan kegiatan ujian proposal, dan ujian akhir skripsi;

6. Memberikan penilaian secara obyektif pada substansi ilmu
dan metodologi yang digunakan dalam penelitian;

7. Memberikan kebijakan baik berupa peringatan maupun
sanksi akademik yang bersifat mendidik jika diperlukan;

8. Melakukan pemantauan dan memberikan laporan tentang
kemajuan pelaksanaan skripsi mahasiswa kepada ketua
program studi.
D.

Ketentuan Bimbingan Skripsi

1. Mahasiswa dapat melakukan bimbingan skripsi setelah
melakukan revisi proposal dan telah disetujui oleh Ketua
Program Studi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan
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SPS;

2. Setiap kegiatan bimbingan didokumentasikan pada Buku
Pembimbingan Skripsi yang ditandatangani oleh pembimbing yang bersangkutan;

3. Batas waktu penyusunan skripsi adalah 2 semester, terhitung sejak pengajuan judul Skripsi;

4. Jika diperlukan perpanjangan waktu mahasiswa mengajukan perpanjangan kepada ketua program studi untuk
mendapat persetujuan dekan Fakultas yang bersangkutan
dengan prosedur yang telah ditentukan;

5. Apabila karena sesuatu hal terjadi keterlambatan dalam
penyusunan dan penyelesaian skripsi, mahasiswa harus
melakukan pendaftaran ulang skripsi yang ditujukan kepada dekan Fakultas yang bersangkutan dengan prosedur
yang telah ditentukan;

6. Ketua Program Studi berhak mengusulkan perubahan atau
pelimpahan bimbingan kepada Dosen Pembimbing lain
karena alasan tertentu yang ditujukan kepada dekan dalam
bentuk perubahan atau perbaharuan SK.

Bimbingan Skripsi

13

BAB VI
UJIAN SKRIPSI

A.

Pengertian
Ujian skripsi adalah penilaian terhadap kemampuan

akademis mahasiswa dalam membuat laporan tugas akhir
penelitian yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari 3 orang
dalam sebuah sidang munaqasah skripsi.
B.

Prasyarat Ujian Skripsi

1. Telah melakukan sekurang-kurangnya 10 kali bimbingan
skripsi.

2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal semester
VII;

3. Lulus semua materi perkuliahan yang dibuktikan dengan
surat Keterangan lulus semua materi dari BAAK;

4. Lulus ujian bahasa Arab (bagi mahasiswa yang menulis
skripsi dalam bahasa Arab) dan lulus ujian bahasa Arab
dan bahasa Inggris (bagi mahasiswa yang menulis skripsi
dalam bahasa Inggris), yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) atau sertifikat;

5. Lulus ujian komprehensif Mata Kuliah Dasar Umum
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(MKDU) dan Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK);

6. Menyerahkan bukti hafalan alQur’an alKarim juz 29;
7. Menyerahkan bukti menjadi khatib Jum’at di masjid
binaan ISID Gontor;

8. Melunasi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan
(SPP), biaya asrama dan biaya makan sampai 1 bulan terakhir (dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP dan kuitansi).
C.

Prosedur Pengajuan Ujian Skripsi

1. Mahasiswa yang telah memenuhi prasyarat ujian skripsi
dapat mengajukan pelaksanaan ujian skripsi sesuai persetujuan pembimbing;

2. Mahasiswa mengajukan ujian skripsi kepada Ketua Program Studi dengan mengisi form pengajuan ujian skripsi
pada buku kendali;

3. Jadwal pelaksanaan dan dewan penguji pada ujian skripsi
akan diusulkan oleh Ketua Program Studi dan kemudian
ditetapkan oleh Dekan Fakultas dalam bentuk SK Penguji;
D.

Dewan Penguji

1. Dewan Penguji terdiri dari 3 orang, termasuk 2 orang
pembimbing dan 1 orang penguji yang diusulkan atau ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh dekan
melalui SK Penguji Skripsi;

2. Anggota Dewan Penguji sekurang-kurangnya berpendidikan Master (S2) dengan Ketentuan :

3. Ketua Penguji adalah pembimbing 1 yang bertindak sebagai moderator dan notulen dengan tugas dan tang-
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gung jawab :

a.
b.
c.
d.

Membuka dan menutup ujian skripsi
Membacakan tata tertib ujian skripsi
Menjaga suasana ujian agar tetap kondusif
Sebagai time keeper agar ujian skripsi berjalan sesuai
dengan waktu yang telah dialokasikan

e. Mengundang peserta atau penguji untuk mengajukan
pertanyaan pada sesi diskusi

f. Mengawal dan mengawasi jalannya diskusi agar berjalan sesuai dengan topiknya

g. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan ujian skripsi

h. Menginventaris dan mendokumentasikan nilai hasil
ujian skripsi

i. Merangkum inti presentasi penyaji dan membuat laporan pelaksanaan ujian skripsi

j. Menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggris yang
baik dan benar dalam pelaksanaan ujian skripsi

k. Membacakan deskripsi dan memeriksa kelengkapan
data pendukung dalam ujian skripsi

l. Menyatakan dan mengesahkan status kelulusan ujian
skripsi dengan memperhatikan penilaian dari Anggota
Dewan Penguji

m. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan ujian skripsi
kepada Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas yang
bersangkutan.

Ujian Skripsi
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4. Penguji 1 adalah bukan dosen pembimbing (baik 1 atau
2) yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas
dan mendalam tentang materi yang akan diujikan dengan
tugas dan tanggung jawab :

a. Mematuhi tata tertib pelaksanaan ujian skripsi
b. Menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggris yang
baik dan benar selama pelaksanaan ujian skripsi

c. Memberikan penilaian secara objektif terkait dengan
metodologi dan pembahasan pada form penilaian yang
telah disediakan

d. Memperhitungkan proses bimbingan, sehingga tidak
diperkenankan memberikan nilai 0.

5. Penguji II adalah pembimbing II atau dosen lain yang ditunjuk Ketua Program Studi dengan tugas dan tanggung
jawab :

a. Mematuhi tata tertib pelaksanaan ujian skripsi
b. Menggunakan Bahasa Arab/ Bahasa Inggris yang baik
dan benar dalam pelaksanaan ujian skripsi

c. Memberikan penilaian secara objektif terkait dengan
teknik penulisan dan sistematika pembahasan pada
form penilaian yang telah disediakan

d. Memperhitungkan proses bimbingan, sehingga tidak
diperkenankan memberikan nilai 0.
E.

Tata Tertib dalam Pelaksanaan Ujian Skripsi

1. Peserta ujian skripsi wajib mengenakan full-dress pada
saat pelaksanaan ujian skripsi dengan ketentuan :

a. Mahasiswa : Jas Almamater, berdasi, sepatu pantovel,

18

Panduan Penyusunan Skripsi

dan kaos kaki.

b. Mahasiswi : Jas Almamater, sepatu pantovel, dan kaos
kaki.

2. Durasi waktu pelaksanaan ujian skripsi adalah 90 menit
dengan alokasi 45 menit presentasi dan 45 menit sesi
diskusi

3. Ujian skripsi wajib dihadiri oleh ketua penguji dan sekurang-kurangnya satu orang dosen pembimbing

4. Mahasiswa yang melaksanakan ujian skripsi mengundang
sekurang-kurangnya 5 orang mahasiswa untuk menjadi
perserta

5. Pelaksanaan Ujian Skripsi didokumentasikan pada Berita
Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi yang ditandatangani oleh
3 orang penguji.
F.

Penilaian dan Evaluasi
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dewan Penguji

sebagai berikut :

1. Setiap penguji berkewajiban memberi nilai atas kemampuan mahasiswa dalam ujian skripsi;

2. Penilaian hasil ujian skripsi berdasarkan musyawarah anggota dewan penguji;

3. Penilaian skripsi berdasarkan kriteria nilai dalam tabel
berikut :

Ujian Skripsi
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Komponen
penilaian

Indikator

Bobot Skor

Jelas keterkaitannya dengan
bidang ilmu di Program Studi
Kualitas
Judul

Kualitas
abstrak

Memiliki aspek kebaruan
Ketersesuaian dengan permasalahan akademik dan isi
pembahasan
Memuat minimal 4 aspek
(Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah atau Tujuan
Penelitian, Metodologi, Hasil
Penelitian)

10

10

Kurang lebih 400 kata
Penguasaan literatur

Kajian PustKebaruan pustaka
kaan
Kerangka pemikiran
Ada teori/framework

Kejelasandalamhalfungsi teori
(apakah sebagai landasan
Aspek
[kuantitatif] ataukah sebagai
Metodologi kerangka berfikir[kualitatif)
(logic of
discovery) Kaitan teoridengandesainpenelitian
Pengguaan metode pengumpulan data dan analisis

20
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10

Antarbab,antarsubbab,danantara babdengansubbabmenunOrganisasi/ jukkan adanyasatukesatuan
logika siste- logis.
matika
Judul, rumusan masalah dan
bab pembahasan koheren
Kejelasan pembahasan

20

Terkontrol (tidak melebar
Aspek Pemke pembahasan yang tidak
bahasan
terkait)

Sumber
rujukan

Kualitas
Bahasa

20

Ketajaman analisis
Ketersediaan sumber otoritatif
dan jumlahnya
Ketersediaan sumber primer
dan jumlahnyaJumlah rujukan
yang digunakan
Ketepatandalampenggunaankata kunci
Ketepatan dalam pembuatan
kalimat, paragraf, dan uraian
pada umumnya

10

10

Ketepatan dalam gramatika
Total

100
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Kelulusan ditentukan dengan panduan penilaian sebagai
berikut :
Skor
Akhir
Interval Skor

Keterangan

91



100

3.76



4.00

A+

Lulus

86



90

3.51



3.75

A

Lulus

76



80

3.01



3.25

B+

Lulus

76



80

3.01



3.25

B+

Lulus

71



75

2.76



3.00

B

Lulus

66



70

2.51



2.75

B

Lulus

61



65

2.26



2.50

C+

Lulus

60

2.01



2.25

C

Lulus

56

51



55

1.76



2.00

C

Tidak lulus

51



55

1.76



2.00

C

Tidak lulus

D

Tidak lulus

< 50
G.

Interval Nilai

Nilai

< 1.75

Prasyarat Kelulusan
Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian skripsi

dan dinyatakan lulus ujian skripsi oleh Dewan Penguji wajib
memenuhi prasyarat kelulusan sebagai berikut:

1. Menyerahkan berita acara perbaikan skripsi selambat-lambatnya 1 bulan setelah pelaksanaan ujian skripsi;

2. Menyerahkan naskah skripsi (dwi bahasa) yang telah

di sahkan oleh dekan dan dewan penguji sebanyak 3
eksemplar (masing-masing hard Copy dan soft copy
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dengan format PDF);

3. Menyerahkan naskah publikasi dalam bentuk jurnal

ilmiah yang disusun dari naskah skripsi sebanyak 1 ek-

semplar (hard Copy dan soft copy dengan format PDF).
Format naskah publikasi menyesuaikan dengan format
pada e-jurnal yang dikelolah masing-masing prodi.

Ujian Skripsi
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BAB VII
FORMAT PROPOSAL DAN SKRIPSI

Format dan komponen skripsi dibedakan berdasarkan
jenis dan desain penelitian yang terdiri dari: Penelitian Literatur,
Tindakan kelas, Eksperimental, Survei dan Grounded research.
Berikut komponen dari masing-masing jenis penelitian tersebut;
A.

PENELITIAN LITERATUR ( Literature Research)
-- Format Proposal
1. Latar belakang Masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Kegunaan penelitian
5. Kajian pustaka
6. Metode penelitian
7. Sistematika pembahasan
8. Daftar pustaka
-- Format Skripsi
BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
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1.2. Rumusan masalah
1.3. Tujuan penelitian
1.4. Kegunaan penelitian
1.4.1. Kegunaan akademik
1.4.2. Kegunaan praktis
1.5. Kajian Pustaka
1.5.1. Penelitian Terdahulu
1.5.2. Landasan Konseptual
1.6. Metode Penelitian
1.6.1. Desain Penelitian
1.6.2. Obyek Penelitian
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data
1.6.4. Teknik Analisa Data
BAB 2 : GAMBARAN OBYEK PENELITIAN
BAB 3 : PEMBAHASAN
BAB 4 : PENUTUP

4.1. Kesimpulan
4.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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-- Penjelasan
Selanjutnya,

untuk

menyamakan

persepsi

atau

pemahaman dibawah ini diberikan penjelasan terhadap
beberapa komponen atau isi proposal ataupun skripsi
pada penelitian literatur.

1. Latar Belakang Masalah
Berisi alasan yang mendasari pilihan tema penelitian
yang mengharuskan ada pemecahan secara ilmiah.
Pada bagian ini, peneliti bermaksud membangun
argumen bahwa penelitiannya itu penting dan menarik.

2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang
lengkap dan terinci mengenai ruang lingkup masalah
yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan
masalah.

3. Tujuan Penelitian
Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu kepada isi
dan rumusan masalah penelitian.

4. Kegunaan Penelitian
Adalah pentingnya penelitian atau signifikansinya
bagi pengembangan ilmu (teoritis), stakeholder atau
pelaksanaan pembangunan atau penggunaan manfaat
dalam arti luas (praktis).
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5. Kajian Pustaka
Kajian pustaka berisi landasan-landasan teoritis
mengenai penelitian, bab ini dapat berisi :

a. Penelitian terdahulu tentang tema yang sama atau
tokoh yang sama, sehingga penelitian yang bersangkutan dapat ditentukan posisinya di antara
penelitianpenelitian terdahulu, sekaligus menunjukkan mengetahui keaslian suatu penelitian.

b. Landasan konseptual sebagai penegasan judul,
atau memberi definisi beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian dengan merujuk sumber yang terpercaya dan punya kredibitas sesuai
dengan bidang keilmuan.

6. Sistematika Pembahasan
Menggambarkan susunan konten dalam skripsi mulai
dari bab awal sampai akhir beserta penjelasannya.

7. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan penelitian.
Unsurunsur yang terdapat pada metode penelitian ini,
antara lain, yaitu: desain penelitian, obyek penelitian,
teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

a. Desain penelitian
Adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam
perencanaan penelitian yang berguna sebagai
panduan untuk membangun strategi yang meng-
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hasilkan model penelitian.

b. Obyek penelitian
Adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang,
atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran
penelitian.

c. Teknik pengumpulan data
Adalah dengan metode dokumentasi adalah
sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai
hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen,

agenda dan

sebagainya.

d. Teknik analisa data
Adalah aktivitas intensive yang memerlukan
pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat
dalam suatu penelitian. Tujuan dari analisis data
ini untuk menentukan beberapa pesanan dalam
jumlah besar informasi sehingga data dapat
disintesis, ditafsirkan, dan dikomunikasikan.

8. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Hasil penelitian, adalah jawaban dari tujuan penelitian dalam bentuk uraian, penjelasan, data-data
dan contoh-contoh yang bersifat obyektif dan argumentatif.

b. Pembahasan itu mengaitkan hal-hal yang penting dari hasil penelitian dan kemudian dihubun-
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gan dengan konsep/ teori atau pendapat-pedapat
ulama/ilmuan yang lain yang terpercaya dalam
bidang keilmuannya, bisa dengan menggunaanan
pendekatan deskritif, katagoris, hubungann sebab-akibat dan sebagainya, yang disesuaikan dengan teknik analisa yang digunakan.

9. Penutup
a. Simpulan
Kesimpulan dalam bentuk eksekusi, to the point,
tidak bertele-tele, bukan dalam bentuk uraian,
sifatnya singkat dan jelas.

b. Saran
Adalah bertitik tolak dari simpulan dengan mempertimbangkan signifikansi dan kegunaan dari
penelitian ini.

10. Daftar Pustaka
Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar
pustaka hanya bahan yang sudah disebutkan dalam
teks skripsi saja. Artinya, bahan pustaka yang hanya
dipakai sebatai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk
dalam teks skripsi tidak boleh dimasukkan dalam
daftar pustaka. Sebaliknya, semua bahan pustaka
yang disebutkan yang disebutkan dalam batang tubuh
skripsi harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Tata
cara penulisan daftar pustaka dibahas pada bab lain
dalam buku pedoman ini.
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11. Lampiran-Lampiran
Lampiran memuat data-data tambahan yang mungkin
terlalu banyak bila disertakan pada teks utama,
misalnya tabel data dan gambar hasil penelitian.
B.

FORMAT PENELITIAN TINDAKAN KELAS (Classroom Action Research)
-- Format Proposal Skripsi
1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Kegunaan Penelitian
5. Kajian Pustaka
6. Metode Penelitian
6.1. Desain Penelitian
6.2. Teknik Pengumpulan Data
6.3. Teknik Analisis Data
6.4. Prosedur Penelitian
7. Sistematika Pembahasan
8. Daftar Pustaka
-- Format Skripsi
BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
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1.4. Kegunaan Penelitian
1.4.1. Kegunaan Teoritis
1.4.2. Kegunaan Praktis
BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu
2.2. Kajian Teori
2.3. Hipotesis Tindakan
BAB 3 : METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian
3.1.1. Jenis penelitian
3.1.2. Data dan sumber data
3.1.3. Kehadiran dan peran penelitian
3.1.4. Lokasi penelitian
3.2. Teknik pengumpulan data
3.3. Teknik analisis data
3.4. Prosedur Penelitian
BAB 4 : PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Data
4.1.1. Gambaran objek penelitian
4.1.2. Penjelasan per siklus
4.1.2.1. Perencanaan Tindakan per siklus
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4.1.2.2. Pelaksanaan tindakan per siklus
4.1.2.3. Observasi
4.1.2.4. Hasil Penelitian dan refleksi per siklus
4.1.3. Analisis Data per siklus
BAB 5 : PENUTUP

5.1. Kesimpulan
5.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
-- Penjelasan
Format proposal dan skripsi di atas merupakan format
yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan proposal
dan skripsi dilingkungan UNIDA Gontor. Selanjutnya
,untuk menyamakan persepsi atau pemahaman dibawah
ini diberikan penjelasan terhadap beberapa komponen
atau isi proposal ataupun skripsi.

1. Latar Belakang Masalah
Berangkat untuk memperbaiki dan meningkatkan
kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran
di sekolah dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki praktik pembelajaran di
sekolah, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan efisiensi pengelolaan
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pendidikan.

2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah pernyataan konkret tentang
hal-hal yang akan diteliti, yang kebenarannya perlu
dibuktikan. Rumusan masalah dinyatakan dalam
bentuk kalimat tanya.

3. Tujuan Penelitian
Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu kepada isi
dan rumusan masalah penelitian.

4. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis diharapkan sebagai inovasi pendidikan karena guru semakin diberdayakan untuk
mengambil berbagai prakarsa profesional secara
semakin mandiri.

b. Secara praktis untuk pengembangan kurikulum
dan untuk peningkatan profesionalisme calon
guru, sekaligus sebagai peneliti.

5. Kajian Pustaka
a. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang terkait dengan tema atau variabel penelitian. Bisa
dalam bentuk skripsi atau jurnal ilmiah, setidaknya 3-5 judul. Disamping mengetahui standarisasi
judul dan yang sama penting untuk mengetahui
apa yang diteliti. Kajian pustaka ini dilakukan
disamping untuk menghadiri pengulanangan penelitian, juga untuk mengetahui posisioning pe-
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nelitian ini dengan penelitian sebeumnya atau penelitian yang ada, yang kemudian dikenal dengan
keaslian penelitian.

b. Kajian teori adalah menjelaskan alasan penggunaan teori dan mendalami konsep dasar serta
perkembangan teori dan menjelaskan bagaimana
kaitan teori tersebut dengan tujuan dari penelitian
ini.

c. Hipotesis tindakan adalah kesimpulan sementara setelah menguraikan alur pemikiran, sehingga
diketahui dugaan hubungan sebab akibat yang
perlu diuji terlebih dahulu dalam penelitian tindakan.

6. Sistematika Pembahasan
Menggambarkan susunan konten dalam skripsi mulai
dari bab awal sampai akhir beserta penjelasannya

7. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan sistematika langkah
yang berisi tentang rancang bangun, populasi dan
sampel, variabel penelitian, instrument, dan cara pengumpulan data serta analisis data. Metode penelitian
terdiri atas sub bab, desain penelitian, pengumpulan
data, teknik analisa data, evaluasi dan refleksi.

a. Desain penelitian
Adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam
perencanaan penelitian yang berguna sebagai
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panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian, terkait dengan jenis
penelitian yang digunakan; data dan sumber data;
kehadiran dan peran penelitian serta penentuan
lokasi penelitian.

b. Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk
mencapai keberhasilan dalam penelitian bisa
menggunakan teknik pengamatan, wawancara,
dokumentasi dan catatan lapangan. Sedangkan
instrument yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data bisa menggunakan lembar pengamatan
aktivitas guru dan lembar hasil belajar anak.

c. Teknik analisa data, evaluasi dan refleksi
Dapat dilakukan dengan reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data
merupakan kegiatan merangkum serta menyeleksi
data-data yang penting dan membuang data yang
tidak perlu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data yang telah
diperoleh.
Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sejenisnya.Penyajian data dalam
penelitian ini dapat berupa tabel yang kemudian
dideskripsikan ke dalam uraian singkat.Penarikan
kesimpulan
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memberikan

penjelasan

singkat mengenai data yang diperoleh selama
pelaksanaan penelitian.

d. Prosedur penelitian
Menguraikan tahapan penelitian, yaitu tahapan
pra tindakan dan tindakan. Dalam Pra Tindakan
terdiri dari pengamatan dan refleksi. Setelah
kegiatan pra tindakan kemudian masuk ke dalam
tahap siklus. Dalam setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.

8. Pembahasan
a. Penyajian data
Meliputi pra tindakan yang didalamnya menjelaskan kegiatan pengamatan terhadap proses
kegiatan belajar di dalam kelas yang akan diteliti.
Setelah melakukan pengamatan pada pra tindakan
kemudian di refleksi atau dievaluasi untuk masuk
ke tahap selanjutnya yaitu siklus. Dalam setiap
siklus terdiri dari: perencanaan tindakan per
siklus, pelaksanaan tindakan per siklus, observasi
dan hasil penelitian dan refleksi per siklus.

b. Analisis data per siklus
Adalah proses menyeleksi, menyederhanakan,
memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk
menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan
untuk menyusun jawaban terhadap tujuan PTK.
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9. Penutup
a. Simpulan
Merupakan penyimpulan temuan hasil penelitian
setelah melalui pembahasan, bukan merupakan
pengulangan hasil penelitian. Isi simpulan berupa
temuan yang relevan maupun tidak relevan,
menjawab tujuan penelitian. Simpulan dapat juga
berisi faktor maupun konsekuensi dari masalah
yang diteliti.

b. Saran
Saran dibuat atas dasar simpulan hasil penelitian
sebagai implikasi atau tindak lanjut terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan
praktis, saran juga dapat ditunjukkan pada peneliti
berikutnya bila ditemukan adanya keterbatasan
penelitian yang telah dilakukan.

10. Daftar Pustaka
Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar
pustaka hanya bahan yang sudah disebutkan dalam
teks skripsi saja. Artinya, bahan pustaka yang hanya
dipakai sebatai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk
dalam teks skripsi tidak boleh dimasukkan dalam
daftar pustaka. Sebaliknya, semua bahan pustaka
yang disebutkan yang disebutkan dalam batang tubuh
skripsi harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Tata
cara penulisan daftar pustaka dibahas pada bab lain
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dalam buku pedoman ini.

11. Lampiran-Lampiran
Lampiran memuat data-data tambahan yang mungkin
terlalu banyak bila disertakan pada teks utama,
misalnya tabel data dan gambar hasil penelitian.
C.

PENELITIAN EKSPERIMENTAL (Experimental Research)
-- Format Proposal Skripsi
1. Latar belakang Masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Kegunaan penelitian
5. Kajian pustaka
6. Metode penelitian
6.1. Waktu dan Tempat Penelitian
6.2. Alat dan bahan penelitian
6.3. Rancangan percobaan
6.4. Tahapan penelitian
6.5. Analisis data
6.6. Sistematika pembahasan
6.7. Daftar pustaka
-- Format Skripsi
BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
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1.2. Rumusan masalah
1.3. Tujuan penelitian
1.4. Kegunaan penelitian
BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu
2.2. Landasan/ Kerangka Konseptual
2.3. Hipotesis (jika ada)
BAB 3 : METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan tempat penelitian
3.2. Alat dan bahan penelitian
3.3. Rancangan percobaan
3.4. Tahapan penelitian
3.5. Analisis data
BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB 5 : PENUTUP

5.1. Kesimpulan
5.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
-- Penjelasan
Selanjutnya,untuk menyamakan persepsi atau pemahaman
dibawah ini diberikan penjelasan terhadap beberapa
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komponen atau isi proposal ataupun skripsi.

1. Latar Belakang Masalah
Latar belakang berisi tentang pentingnya masalah
yang akan diteliti dari segi keilmuan dan islamisasi
ilmu pengetahuan. Sedangkan identifikasi masalah
berisi tentang inventarisasi masalah penelitian, serta
alasan mengapa masalah itu penting dan perlu untuk
diteliti. Masalah penelitian tersebut harus didukung
oleh data menurut waktu dan tempat, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif. Apabila terdapat lebih
dari satu masalah, maka dipilih satu masalah utama
penelitian yang kemudian ditulis sebagai pernyataan
masalah (problem statement) yang diangkat dalam
penelitian.

2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah pernyataan konkret tentang
hal-hal yang akan diteliti, yang kebenarannya perlu
dibuktikan. Rumusan masalah adalah kalimat yang
berisi hubungan antara faktor penyebab dan masalah
yang diteliti. Rumusan masalah dinyatakan dalam
bentuk kalimat Tanya, karena masih memerlukan
pembuktian.

3. Tujuan Penelitian
Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu kepada isi
dan rumusan masalah penelitian.

4. Kegunaan Penelitian
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Bagian ini berisi uraian tentang kegunaan hasil
penelititn secara keilmuan maupun terapan.

5. Kajian Pustaka
Kajian pustaka memuat tentang konsep, prinsip,
hukum, proporsi, teori maupun hasil dari penelitian
sebelumnya yang relevan dengan ruang lingkup
penelitian. Selain itu kajian pustaka dapat berisi
peraturan, kebijakan, pedoman program, pengertian
dan persoalan teknik yang lain. Tinjauan pustaka
akan mejadi dasar perumusan kerangka konseptual
penelitian.

6. Sistematika Pembahasan
Menggambarkan susunan konten dalam skripsi mulai
dari bab awal sampai akhir beserta penjelasannya

7. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan sistematika langkah
yang berisi tentang rancang bangun, populasi dan
sampel, variabel penelitian, instrument, dan cara pengumpulan data serta analisis data. Metode penelitian
terdiri atas sub bab, Waktu dan Tempat Penelitian,
Alat dan Bahan Penelitian, Rancangan Percobaan,
Tahapan Penelitian, dan Analisis Data.

a. Waktu dan Tempat Penelitian
Lokasi dan waktu penelitian harus disebutkan
secara jelas, kapan dan dimana penelitian tersebut
dilakukan. Selain itu juga perlu disebutkan alasan
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memilih lokasi tersebut.
Waktu penelitian dihitung sejak pembuatan
proposal sampai seminar hasil penelitian. Waktu
pengumpulan data adalah waktu yang digunakan
untuk mengumpulakan data dilapangan.

b. Alat dan Bahan Penelitian
Untuk penelitian yang memerlukan bahan berupa
organisme, perlu diperinci asal tumbuhan, hewan,
dan mikroorganisme dengan identitas spesies
atau galurnya. Bahan kimia yang sudah lazim
digunakan tidak perlu dituliskan. Sumber bahan
dari perusahaan atau individu maupun lembaga
dapat dituliskan sepanjang hal itu sangat spesifik.
Peralatan khusus perlu dideskripsikan secara
lengkap. Mereka alat utama diperlukan untuk
menunjukkan kecanggihan atau ketelitian alat
yang digunakan. Peralatan umum yang lazim
digunalan penelitian tidak perlu diperinci karena
akan terungkap saat prosedur kerja dipaparkan

c. Rancangan Percobaan
Rancangan percobaan berisi penentuan kerangka
dasar

penelitian

berdasarkan

prinsip-prin-

sip statistika. Pada bagian ini disebutkan pula
populasi dan sampel penelitian.
Populasi adalah sekelimpok subyek penelitian
yang akan diukur parameternya sedangkan sampel
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merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti.

d. Prosedur Penelitian
Terdiri dari teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan rancang bangun dan variabel
penelitian. Prosedur penelitian dapat disesuaikan
dengan tahapan pelaksanaan penelitian, serta
dapat ditambahkan bagan alir penelitian secara
umum.

e. Analisis data
Untuk dapat menjawab tujuan penelitian maka
diperlukan rencana pengolahan dan analisis data
yang akan digunakan. Pengolahan dan analisis
data dapat dilakukan secara deskriptif maupun
analitik, dengan menggunakan bantuan uji
statistik.

8. Hasil dan Pembahasan
Bagian

ini

menunjukkan

tingkat

penguasaan

mahasiswa terhadap perkembangan ilmu, paradigma,
konsep, dan teori, yang dipadukan dengan hasil
penelitian.

Pembahasan

sekurang-kurangnya

mencakup hal sebagai berikut :

a. Penalaran hasil penelitian dengan memakai teori
yang sudah ditulis pada bab 2 tinjauan pustaka,
sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang
diajukan.

b. Membandingkan temuan penelitian degan ha-
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sil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan
konsekuensi serta pengembangannya di masa
yang akan datang.

c. Pemahaman terhadap keterbatasan penelitian
yang dilakukan sehingga dapat memberikan saran
bagi penelitian selanjutnya.

9. Penutup
a. Kesimpulan
Merupakan penyimpulan temuan hasil penelitian
setelah melalui pembahasan, bukan merupakan
pengulangan hasil penelitian. Isi simpulan berupa
temuan yang relevan maupun tidak relevan,
menjawab tujuan penelitian. Simpulan dapat juga
berisi faktor maupun konsekuensi dari masalah
yang diteliti.

b. Saran
Saran dibuat atas dasar simpulan hasil penelitian
sebagai implikasi atau tindak lanjut terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan
praktis, saran juga dapat ditunjukkan pada peneliti
berikutnya bila ditemukan adanya keterbatasan
penelitian yang telah dilakukan.

10. Daftar Pustaka
Daftar pustaka adalah rujukan yang digunakan dan
ada relevansinya dengan pembahasan. Sebaliknya,
bahan pustaka yang tidak ada hubungan dan tidak
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relevansinya tidak perlu dicantumkan dalam daftar
pustaka. Untuk daftar pustaka, tidak diberi nomor urut
dan tidak memakai gelar akademik dari pengarang
buku. Keurutan nama sesuai dengan huruf abjad.Tata
cara penulisan daftar pustaka yang lebih teknis akan
dibahas pada bab lain dalam buku pedoman ini.

11. Lampiran
Lampiran memuat data-data tambahan yang mungkin
terlalu banyak bila disertakan pada teks utama,
misalnya tabel data dan gambar hasil penelitian.
D.

FORMAT PENELITIAN SURVEI
-- Format Proposal Skripsi
1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Kajian Pustaka
5.1. Penelitian Terdahulu
5.2. Landasan Konseptual
5.3. Landasan Teori
5.4. Kerangka Pemikiran
5.5. Skema Pemikiran
5.6. Hipotesis
6. Metode penelitian
6.1. Rancangan Penelitian
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6.2. Variabel Penelitian
6.3. Alat Ukur
6.4. Populasi dan Sampel
6.5. Teknik Analisis
6.6. Sistematika pembahasan
6.7. Daftar pustaka
-- Format Skripsi
BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
1.2. Rumusan masalah
1.3. Tujuan penelitian
1.4. Kegunaan penelitian
BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu
2.2. Landasan Konseptual
2.3. Landasan Teori
2.4. Kerangka Pemikiran
2.5. Skema Pemikiran
2.6. Hipotesis
BAB 3 : METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian
3.2. Variabel Penelitian
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3.3. Alat Ukur
3.4. Populasi dan Sampel
3.5. Teknik Analisis
BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.2. Pembahasan
BAB 5 : PENUTUP

5.1. Simpulan
5.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
-- Penjelasan
Untuk menyamakan persepsi atau pemahaman dibawah
ini diberikan penjelasan terhadap beberapa komponen
atau isi proposal ataupun skripsi.

1. Latar Belakang Masalah
Latar belakang berisi tentang pentingnya masalah
yang akan diteliti dari segi keilmuan dan islamisasi
ilmu pengetahuan. Sedangkan identifikasi masalah
berisi tentang inventarisasi masalah penelitian, serta
alasan mengapa masalah itu penting dan perlu untuk
diteliti. Masalah penelitian tersebut harus didukung
oleh data menurut waktu dan tempat, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif. Apabila terdapat lebih
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dari satu masalah, maka dipilih satu masalah utama
penelitian yang kemudian ditulis sebagai pernyataan
masalah (problem statement) yang diangkat dalam
penelitian.

2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah pernyataan konkret tentang
hal-hal yang akan diteliti, yang kebenarannya perlu
dibuktikan. Rumusan masalah adalah kalimat yang
berisi hubungan antara faktor penyebab dan masalah
yang diteliti. Rumusan masalah dinyatakan dalam
bentuk kalimat Tanya, karena masih memerlukan
pembuktian.

3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian meurujuk pada sasaran spesifik
yang akan dicapai melalui penelitian.

4. Manfaat Penelitian
Berisi manfaat penelitian yang dilakukan, bisa berupa
manfaat teoritis maupun praktis.

5. Kajian Pustaka
Kajian pustaka dapat memuat tentang :

a. Mengemukakan konsep-konsep atau teori-teori
yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Menyusun simpulan sementara atas apa yang dihasilkan dari analisis teoritis atas fenomena yang
diamati (untuk penelitian kualitatif).
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c. Kerangka pemikiran berupa analisis peneliti terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan teori
yang digunakan

d. Hipotesis yang dibuat diturunkan dari kerangka
pikir yang telah dikemukakan sebagai hasil akhir
dari tinjauan teoritis. Dengan demikian, hipotesis
tidak boleh menyimpang dari kerangka pikirnya.

6. Sistematika Pembahasan
Menggambarkan susunan konten dalam skripsi mulai
dari bab awal sampai akhir beserta penjelasannya.

7. Metode Penelitian
a. Rancangan Penelitian
Menjelaskan tentang rancangan penelitian yang
digunakan dan alasan penggunaannya.

b. Variabel Penelitian
Mengemukakan variable-variabel yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti.

c. Alat Ukur
Uraian mengenai alat ukur yang digunakan
sampai kisi-kisinya disertai dengan uji validitas
dan realibilitas.

d. Populasi dan Sampel
Bagian ini menggambarkan daerah penelitian dan
subjek penelitian berdasarkan kriteria populasi
yang ditetapkan serta enjelaskan teknik sampling
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yang digunakan (jika diperlukan).

e. Teknik Analisis
Menguraikan

tentang

teknik

analisi

yang

digunakan.

8. Hasil dan Pembahasan
Bagian

ini

menunjukkan

tingkat

penguasaan

mahasiswa terhadap perkembangan ilmu, paradigma,
konsep, dan teori, yang dipadukan dengan hasil
penelitian.

9. Penutup
Bagian ini terdiri dari :

a. Simpulan. Simpulan berisi jawaban atas pokok
masalah dalam penelitian serta temuan-temuan
spesifik (jika ada) yang ditulis secara ringkas dan
jelas.

b. Saran. Saran merupakan lanjutan dari simpulan,
yaitu berupa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, atau untuk melakukan penelitian lanjutan terkait self-critic atas penelitian
yang dilakukan maupun adanya temuan-temuan
spesifik dari hasil penelitian.

10. Daftar Pustaka
Daftar pustaka adalah rujukan yang digunakan dan
ada relevansinya dengan pembahasan. Sebaliknya,
bahan pustaka yang tidak ada hubungan tidak perlu
dicantumkan dalam daftar pustaka. Untuk daftar
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pustaka, tidak diberi nomor urut dan tidak memakai
gelar akademik dari pengarang buku. Keurutan nama
sesuai dengan huruf abjad.Tata cara penulisan daftar
pustaka yang lebih teknis akan dibahas pada bab lain
dalam buku pedoman ini.
E.

FORMAT PENELITIAN (Grounded Research)
-- Format Proposal
1. Latar belakang Masalah
2. Fokus Permasalahan
3. Tujuan penelitian
4. Kegunaan penelitian
5. Tinjauan pustaka
5.1. Konseptualisasi
5.2. Kerangka Landasan Teori
6. Metode penelitian
6.1. Tipe Penelitian 		
6.2. Obyek Penelitian 		
6.3. Ruang Lingkup Penelitian 		
6.4. Populasi dan tehnik Penarikan sampel
6.5. Tehnik Koleksi Data		
6.6. Tehnik Analisa Data 			
7. Sistematika pembahasan
8. Daftar pustaka
-- Format Skripsi
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BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
1.2. Fokus permasalahan
1.3. Tujuan penelitian
1.4. Kegunaan penelitian
1.5. Tinjauan Pustaka
1.5.1. Konseptualisasi
1.5.2. Kerangka Landasan Teori
1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian 		
1.6.2. Obyek Penelitian 		
1.6.3. Ruang Lingkup Penelitian 		
1.6.4. Populasi dan tehnik Penarikan sampel

1.6.5. Tehnik Koleksi Data		
1.6.6. Tehnik Analisa Data
BAB 2 : GAMBARANOBYEK PENELITIAN
BAB 3 : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN
BAB 4 : PEMBAHASAN
BAB 5 : PENUTUP
5.1. Simpulan
5.2. Saran
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
-- Penjelasan
Selanjutnya,

untuk

menyamakan

persepsi

atau

pemahaman dibawah ini diberikan penjelasan terhadap
beberapa komponen atau isi proposal ataupun skripsi.

1. Latar Belakang Masalah
Peneliti langsung ke lapangan, semuanya dilaksanakan
di lapangan. riset yang berfokus pada “rangkaian
peristiwa, tindakan, dan aktivitas individual maupun
kolektif yang berkembang dari waktu ke waktu dalam
konteks tertentu.
Berisi alasan yang mendasari pilihan tema penelitian
yang mengharuskan ada pemecahan secara ilmiah.
Padabagian ini, peneliti bermaksud membangun
argumen bahwa penelitiannya itu penting dan menarik.

2. Fokus Permasalahan
Pemilihan dan perumusan masalah merupakan
pusat terpenting dari suatu penelitian ini. Masalah
ditemukan di lapangan, hipotesis senantiasa jatuh
bangun ditempa data. Data merupakan sumber teori,
teori berdasarkan data sehingga teori juga lahir dan
berkembang di lapangan.

3. Tujuan Penelitian
a. Penelitian ini tidak bertolak dari suatu teori atau
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untuk menguji teori (seperti paradigma penelitian
kuantitatif), melainkan bertolak dari data menuju
suatu teori.

b. Tujuan penelitian ini adalah membangun teori baru, walaupun sering juga digunakan untuk
memperluas atau memodifikasi teori yang telah
ada.

c. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu kepada isi dan rumusan masalah penelitian.

4. Kegunaan Penelitian
a. Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian berisi signifikansi penelitian,
baik bagi pengembangan ilmu (teoritis) maupun
masyarakat (sosial) atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas (praktis).

b. Uraian padabagian inidiharapkan dapat menyimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang
dipilih memang bermanfaat untuk dilakukan. Bagian inimenjadiacuan untuk memberikansaran
sebagai bentuk rekomendasi akhir dalam penelitian.

5. KajianPustaka
a. Berisi kajian terhadap hasil penelitian terdahulu
tentang tema yang sama atau tokoh yang sama,
sehingga penelitian yang bersangkutan dapat ditentukan posisinya (keaslian penelitian) di antara
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penelitianpenelitianterdahulu atau penelitian yang
ada.

b. Landasan teori dapat diambil dari berbagai sumber, seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar dan diskusi ilmiah, terbitanterbitan
resmi pemerintah dan lembagalembaga lain.

c. Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada dua kriteria, yakni prinsip kemutakhiran (recency) dan prinsip keterkaitan (relevancy).

d. Kajian teori juga merupakan serangkaian konsep,
definisi, preposisi, yang saling berkaitan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran sistematis
tentang fenomena sosial.

e. Asumsi penelitian atau hipotesis (dalam penelitian eksplanasi) adalah anggapananggapan dasar
tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Asumsi bersifat substantif atau metodologis.
Asumsi substantif berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian.

6. Sistematika Pembahasan
Menggambarkan susunan konten dalam skripsi mulai
dari bab awal sampai akhir beserta penjelasannya
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7. Metode Penelitian
Pada bagian ini meliputi : tipe penelitian, obyek
penelitian, ruang lingkup penelitian, populasi dan
teknik penarikan sampel, teknik koleksi data dan
teknik analisa data.

a. Tipe Penelitian
Walaupun sering terdapat kekaburan dalam batas-batasnya, kiranya penelitian pada umumnya
dapat digolongkan ke dalam tiga tipe: penelitian
penjajakan (eksploratif), pe¬nelitian penjelasan
(explanatory atau confirmatory research) dan
penelitian deskriptif.

b. Obyek penelitian
Diharapkan dapat mengungkapkan fenomena itu
sebagaimana adanya dan bisa ditarik kesimpulan
yang-menjadi tujuan dari pada penelitian ini.

c. Ruang Lingkup Penelitian
Kalau masalahnya sudah terpilih, perlu ditentukan
ruang lingkupnya. Hal ini penting, supaya si-peneliti tidak terjerumus dalam sekian banyaknya
data yang ingin diteliti.

d. Populasi dan teknik penarikan sampel
Dalam suatu penelitian tidaklah selalu perlu untuk
meneliti semua individu dalam populasi, karena
disamping memerlukan biaya yang sangat besar
juga membutuhkan waktu yang sama. Dengan
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meneliti sebagian dari populasi diharapkan hasil
yang didapat akan mampu menggambarkan sifat
populasi yang bersangkutan.

e. Teknik Koleksi Data
Umumnya

menggunakan

salah

satu

atau

gabungan dari beberapa teknik koleksi data, yaitu:
wawancara, observasi dan dokumentasi.
Wawancara: bisa terstruktur (kuesener) dan bisa
tidak terstruktur, tergantung data yang dibutuhkan.
Observasi adalah bentuk pengamatan, perabaan,
pemotretan, mendengar terhadap data yang
diperlukan.
Dokumentasi adalah pengumpulan dalam bentuk
literatur, dokumen, catatan/ notulen, koran, buku
dan dalam bentuk dokumen yang lain.

f. Teknik Analisa Data
Tahap analisa data adalah tahap yang penting dan
menentukan. Pada tahap inilah data dikerjakan dan
dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil
menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat
dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan
dalam penelitian. Kemampuan peneliti untuk
memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi
oleh kedalaman pengetahuan teoretik, pengalaman
dan penelitian dari bidang yang relevan dan
banyaknya literatur yang dibaca. Hal-hal tersebut
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menyebabkan si peneliti memiliki informasi yang
kaya dan peka atau sensitif terhadap kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam fenomena
yang diteliti.

8. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Hasil Penelitian.
Sub bab ini menguraikan hasil pengolahan data,
sesuai dengan teknik analisis yang digunakan,
merupakan peta situasi kajian, bisa dalam bentuk
profil tokoh, atau kitab.

b. Pembahasan.
Bahasan tentang hasil yang diperoleh serta
keterkaitannya dengan tinjauan pustaka yang
dipakai, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.
Bagaimana melakukan proses teoritisasi data,
yaitu mengaitkan antara data dengan teori.

9. Penutup
a. Simpulan
Simpulan berisi jawaban atas pokok masalah
dalam penelitian serta temuan-temuan spesifik
(jika ada) yang ditulis secara ringkas dan jelas.

b. Saran.
Saran merupakan lanjutan dari simpulan, yaitu
berupa saran untuk menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi, atau untuk melakukan penelitian
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lanjutan terkait self-critic atas penelitian yang
dilakukan

maupun

adanya

temuan-temuan

spesifik dari hasil penelitian.

10. Daftar Pustaka
Daftar pustaka adalah rujukan yang digunakan dan
ada relevansinya dengan pembahasan. Sebaliknya,
bahan pustaka yang tidak ada hubungan tidak perlu
dicantumkan dalam daftar pustaka. Untuk daftar
pustaka, tidak diberi nomor urut dan tidak memakai
gelar akademik dari pengarang buku.

60

Panduan Penyusunan Skripsi

BAB VIII
KETENTUAN TEKNIS PENULISAN

Setiap penulisan karya ilmiah akademik, seperti tesis,
skripsi, proposal, paper, dsb. memerlukan petunjuk teknis.
Cukup banyak ragam petunjuk teknik penulisan. Namun,
yang paling penting adalah konsistensi dalam penggunaannya.
Agar terdapat keseragaman di Universitas Darussalam Gontor,
maka diberlakukan teknik sebagaiberikut:
A.

Ketentuan Penulisan Cover

1. Halaman ini memuat berturut-turut : tulisan “proposal”
atau “skripsi”, judul, lambang Universitas Darussalam
Gontor, nama mahasiswa, NIM , nama institusi dan tahun
skripsi diujikan;

2. Semua teks pada halaman cover ditulis menggunakan font
Times New Roman dengan 1 spasi rata tengah;

3. Tulisan proposal/skripsi ditulis diatas judul dengan menggunakan huruf kapital ukuran 16 dan jarak dengan judul
adalah 12 pt;

4. Teks judul ditulis dengan menggunakan huruf kapital ukuran 16 dengan bahasa yang baku sesuai EYD dan tidak
boleh lebih dari 15 kata, bilamana lebih dari 15 kata, maka
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dibuat anak judul. Penggunaan istilah bahasa asing dicetak
miring;

5. Letak lambang universitas adalah tepat di tengah halaman
dengan ukuran 5 x 3,5 cm;

6. Nama Mahasiswa ditulis dengan Capitalize Each Word,
dibawahnya ditulis “NIM.” dan diikuti digit NIM;

7. Nama institusi ditulis menggunakan huruf kapital. Penulisan tahun diletakkan di baris tersendiri diakhir;

8. Proposal dijilid soft cover.
9. Untuk skripsi, sampul berupa kertas tebal (hard cover),
dijilid langsung tanpa platban, dengan warna cover
menyesuaikan fakultas masing-masing sebagai berikut:

a. Fakultas Tarbiyah warna hijau

b. Fakultas Ushuluddin warna biru laut
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c. Fakultas Syariah warna kunig

d. Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) warna merah maron (merah hati)

e. Fakultas Humaniora warna abu-abu
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f. Fakultas Sains dan Teknologi warna jingga

g. Fakultas Ilmu Kesehatan warna merah muda

10. Teks pada halaman judul sama dengan tulisan yang terdapat pada halaman cover dan dicetak dengan warna hitam.

11. Contoh penulisan lihat di lampiran.
B.

Ketentuan Penulisan Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak ditulis dalam satu paragraph spasi 1

tanpa menampilkan gambar/figure. Konten pada abtrak

mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, hasil

penelitian, kesimpulan saran dan diakhiri dengan kata kunci
(keywords) yang merupakan variabel kunci dalam penelitian

yang menggambarkan keseluruhan hasil penelitian. Jumlah
kata kunci (keyword) yaitu 3-5 kata. Jumlah kata dalam
abstrak 250-400 kata.
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C.

Ketentuan Teks dan penulisan judul/sub judul

1. Untuk skripsi yang ditulis menggunakan bahasa inggris :
Penulisan teks utama (proposal dan skripsi) diketik menggunakan 2 spasi dengan jenis font Times New Roman,
ukuran 12 dan jarak spasi antar paragraf 6 point;

2. Untuk skripsi yang ditulis menggunakan bahasa arab :
Penulisan teks utama diketik berspasi 1,5 dengan Jenis
font Tradisional Arabic, ukuran 18 dan Jarak spasi antar
paragraf 12 point;

3. Skripsi hanya diketik pada satu muka/halaman (tidak
bolakbalik), dengan batas margin:

a. Untuk skripsi bahasa inggris, lebar margin pada tepi
kiri dan atas 4 cm; serta pada tepi kanan dan bawah
3 cm;

b. Untuk skripsi bahasa arab, lebar margin pada tepi
kanan dan atas 4 cm, serta pada tepi kiri dan bawah
3 cm;

4. Special indent untuk setiap awal alinea adalah 1.27 cm
dari batas tepi masingmasing bab atau sub bab;

5. Judul bab ditulis dengan huruf kapital (UPPERCASE)
dicetak tebal (bold) yang diatur simetris dengan jarak pengetikan 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri titik;

6. Sub bab dan seterusnya diketik mulai dari batas tepi kiri,
dengan masing-masing kata dimulai dengan huruf capital (Capitalize Each Word), kecuali kata penghubung dan
kata depan;
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D.

Tabel dan Gambar

1. Penulisan judul tabel terletak diatas dan disusun rata tengah. Ukuran teks pada tabel bisa diperkecil agar cukup untuk 1 halaman;

2. Penulisan judul gambar atau grafik terletak dibawah
gambar dan disusun rata tengah;

3. Sumber tabel atau gambar dituliskan pada bagian
bawah dan dicetak miring, rata kiri;

4. Tabel, gambar, ilustrasi dan lampiran yang agak melebar, ditempatkan pada posisi memanjang (landscape).

E.

Apabila tabel lebar lagi, maka halaman direkat dan dilipat.

Bahan Kertas, Ukuran dan Halaman

1. Jenis kertas yang digunakan untuk pengetikan proposal
dan skripsi adalah HVS 80 gram, berwarna putih berukuran A4 (21x29,7cm).

2. Proposal terdiri dari maksimal 25 halaman, sedangkan untuk skripsi, khusus bagian inti saja (tidak termasuk daftar
isi dan lampiran) terdiri dari maksimal 100 halaman.
F.

Penomoran

1. Halaman
a. Setiap halaman diberi nomor. Pada halaman bagian
awal diberi nomor angka romawi kecil, yaitu i, ii, iii…
dan seterusnya. Penomoran diketik pada bagian bawah
halaman rata tengah.

b. Untuk skripsi berbahasa arab digunakan huruf abajada.
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c. Bagian teks skripsi, yaitu bagian isi dan bagian
akhir skripsi (mulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran) diberi nomor angka arab 1,2,3… dan
seterusnya. Posisi nomor halaman pada sudut kanan
atas,kecuali pada awal bab, nomor halaman ditempatkan di bagian bawah teks rata tengah, tanpa titik.

d. Jarak nomor halaman dari teks utama adalah 1 cm.
2. Rumus dan Persamaan
Semua persamaan dan rumus matematik dan statistik dan
lainlain diberi nomor dengan angka arab (1,2,3 … ) yang
diketik di antara dua kurung pada posisi tepi kanan.
G.

Pembagian Bab dan Sub Bab
Setiap skripsi terbagi sejumlah bab. Setiap bab baru

selalu dimulai dengan halaman baru. Sebuah bab yang besar
dapat dirinci lebih lanjut dalam kesatuankesatuan bertingkat
yang lebih kecil yang disebut anak
anak bab atau sub bab.
Berikut cara penulisannya:
Bab

:

Anak Bab

:

Seksi

:

Anak seksi

:

Pasal

:

Anak pasal

:

Ayat

:

Anak ayat

:

I,II,III ,……..dst
A, B, C ,……..dst
1,2,3 ,……..dst
a, b, c ,……..dst
1), 2), 3) ,……..dst
a), b), c) ,……..dst
(1), (2), (3) ,……..dst
(a), (b), (c) ,.....dst
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Adapun penulisan bab dan sub bab untuk skripsi
berbahasa arab adalah sebagai berikut (Alternatif) :
Bab

:

Sub bab

:

Bagian sub bab

:

Anak bagian sub bab

:

Bagian anak bagian sub bab :
Bab

:

Sub bab

:

Bagian sub Bab

:

Anak bagian sub bab

:

Bagian anak bagian sub bab :
H.

ابلاب
الفصل
المبحث
المبحث
د،ج،ب،أ
الخ،ابلاب اثلاين، ابلاب األول
د،ج،ب،أ
4،3،2،1
)د،)ج،)ب،)أ
))4،)3،)2،)1

Penulisan Kutipan
Kutipan dibedakan atas kutipan langsung dan tak

langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan
mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi
kalimat dari sebuah teks asli. Sedangkan kutipan tidak langsung
adalah pinjaman pendapat yang berupa intisari atau ikhtisar dari
pendapat tersebut.

1. Prinsip-prinsip mengutip dalam karya ilmiah, yaitu :
a. Tidak boleh mengubah isi dari sumber yang dikutip;
b. Bila pada sumber terdapat kesalahan, maka harus ditulis demikianlah adanya;
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c. Tidak boleh menghilangkan bagian kutipan dengan
tanpa memberi tanda sama sekali.

2. Petunjuk cara mengutip:
a. Kutipan langsung yang kurang dari empat baris atau
kurang dari 40 kata. Syaratnya :

1)
2)
3)
4)

Kutipan diintegrasi langsung dengan teks;
Jarak antarbaris dua spasi;
Kutipan diapit dengan tanda kutip;
Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan untuk catatan kaki, setengah spasi ke atas.

Contoh :
Ngainun Naim dalam Pendidikan Multikultural
: Konsep dan Aplikasi mengatakan: “Pendidikan
agama Islam yang ada saat ini dianggap sudah tidak
relevan dan telah gagal”.

e. Kutipan langsung lebih dari empat baris atau lebih
dari40 kata.
Syaratnya:

1) Kutipan dipisahkan dari teks utama dalam jarak
2,5 spasi;

2) Jarak antarbaris selebar satu spasi;
3) Kutipan boleh atau tidak diapit tanda kutip;
4) Kutipan ditulis masuk, dengan indensi 1,5 (sebelah kiri dan 1 sebelah kanan): untuk tulisan bahasa
arab kebalikannya. Bila kutipan dimulai dengan
alinea baru, baris pertama dari kutipan tersebut
masuk dengan indensi awal 1,27;
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5) Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan untuk catatan kaki, setengah spasi ke atas;

6) Kutipan ditulis dengan besar font 10 poin latin
atau14 poin arab;

7) Jika di dalam kutipan tersebut juga terdapat kutipan yang lain, maka cara penulisannya adalah:

a) Mempergunakan tanda kutip ganda [“….”]
kutipan asli, dan tanda kutip tunggal [‘…….’]
kutipan dalam kutipan atau sebaliknya ;

b) Untuk kutipan asli tidak dipergunakan
tanda kutip, sedangkan untuk kutipan dalam
kutipan dipergunakan tanda kutip ganda.
Contoh :
Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam
Perspektif Islam berpendapat:
} jarak dengan teks utama 2,5
Tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk
membentuk manusia yang berakhlak mulia. Tujuan
pendidikan Islam berbeda dengan tujuan pendidikan
lainnya. Misalnya, tujuan pendidikan menurut paham
pragmatisme yang hanya menitikberatkan unsur
duniawi semata. Disamping itu paham pragmatisme
juga lebih mengedepankan kepentingan materi dari
pada peningkatan etika beragama. Pendidikan Islam
secara tegas menentukan tujuan pendidikan Islam
yaitu untuk kebaikan dunia dan akhirat sesuai tun
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tunan alQur’an dan Sunnah.2
} jarak dengan teks utama 2,5

h. Kutipan tidak langsung.
Syaratnya:

1)
2)
3)
4)

Kutipan diintegrasikan dengan teks;
Jarak antarbaris dua spasi;
Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip;
Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas.

Contoh :
Pesantren merupakan sistem pendidikan yang telah
lama ada di Indonesia. Pesantren telah eksis di tengah
masyarakat selama kurang lebih enam abad (mulai
abad ke15) dan sejak awal berdirinya pesantren telah
menawarkan pendidikan kepada mereka yang masih
buta huruf. Disamping itu Pesantren juga pernah
menjadi satu
satunya institusi pendidikan milik
masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi
sangat besar dalam membentuk masyarakat melek
huruf (literacy) dan melek budaya (cultural literacy).
Catatan :
Karena kutipan diintegrasikan dengan teks, maka
antara kalimat milik penulis dengan kalimat kutipan
tidak dapat dibedakan. Namun demikian, penunjukan
sumber harus tetap dilaksanakan.
I.

Penulisan Catatan Kaki dan Catatan Tambahan
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Catatan kaki adalah suatu penjelasan atas tekanan
karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang
bersangkutan.4 Penulisan catatan kaki yang dipakai pada
skripsi di lingkungan Universitas Darussalam Gontor menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa buku asli yang diikuti.
Sedangkan untuk Ibid penulisannya sesuai dengan bahasa yang
dipakai skripsi yang bersangkutan.
Berikut adalah contoh footnote untuk rujukan skripsi:

1. 24

.

ص،(2015

مكتبةالشروق

:

)القاهرة

،اإلسالمفىعصرالعولمة، حممودمحدى.1

2. 34 .ص، نفسالمرجع.2
3. Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu, Kajian Atas Asumsi
Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan,
(Yogyakarta: Belukar, 2004), p. 34

4. Ibid., p. 56
5. ص،اإلسالمفىعصرالعولمة، حممودمحدى.5
6. Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu, Kajian Atas Asumsi Dasar,Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan,p. 56
Fungsi catatan kaki adalah untuk menjelaskan asal
sumber kutipan (langsung atau pun tak langsung). Selain itu
juga untuk menerangkan tentang hal yang ingin dijelaskan
dalam teks/judul.
-- Jenis catatan kaki :
1. Penunjukan sumber (referensi)

a. Mempergunakan sebuah kutipan langsung;
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b. Mempergunakan sebuah kutipan tidak langsung;
c. Menjelaskan dengan katakata sendiri tentang
apa yang telah dibaca;

d. Meminjam sebuah tabel;
e. Menunjuk kembali kepada bagian lain dari karangan itu.
2. Catatan penjelasan
Catatan ini berfungsi menjelaskan/membatasi istilah,
atau menerangkan dan mengomentari suatu pernyataan
atau

pendapat

yang

dimuat/dikutipdalam teks.

Misalnya, jika istilah tersebut kurang dikenal luas
dan tidak dapat pada kamus, namun menggambarkan
fenomena, misalnya istilah “temus”5 atau “marasim”.
-- Teknik pembuatan catatan kaki :
1. Dengan program Microsoft Word, catatan kaki dapat
ditulis dengan langsung memilih menu Insert Footnote, maka, secara otomatis akan muncul garis batas
antara footnote dengan teks utama;
2. Nomor penunjukan ditulis 2 spasi atau 12 pt spacingBefore di atas garis, masuk dengan indensi 1,27 cm;
3. Sesudah nomor penunjukan mulai diketik baris pertama dari catatan kaki;
4. Jarak antarbaris dalam catatan kaki adalah satu
spasi, sedangkan jarak antar catatan kaki adalah dua
spasi atau 12 pt;
5. Baris kedua catatan kaki selalu dimulai dari margin
tepi.
-- Unsur-unsur dalam catatan kaki :
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1. Pengarang

a. Ditulis sesuai dengan urutan biasa: nama kecil,
nama keluarga, dsb. Misalnya, Achiel Nasrun,
S. Nasution, dsb penyebutan kedua (ulangan),
cukup dengan nama singkat atau nama belakang
nya saja, seperti Nasrun, Nasution, dsb.;

b. Jika pengarang lebih dari satu, cukup, ditulis et
al(et al adalah “dan lainlain”);

c. Jika buku berupa kumpulan karangan (bunga
rampai), maka ditulis ed. (editor) atau eds. (editors) setelah nama editornya.
Catatan :
Untuk istilah dalam bahasa arab dapat dilihat bagian
lampiran buku pedoman ini.
2. Judul

a. Semua judul (buku, majalah, jurnal, dsb) ditulis
dengan huruf miring atau garis bawah, artikel ditulis biasa dibubuhi tanda kutip;

b. Penyebutan kedua dan seterusnya dengan menulis
“Pengarang, Judul Buku, dan Halaman”;

c. Penyebutanya kedua dan seterusnya untuk artikel
dalam media massa, jurnal, ensiklopedia, dsb.
Cukup digunakan tulisan Ibid (jika langsung) dan
menulis “Pengarang, Judul Jurnal, dan Halaman”
(jika telah diselai).
3. Data Publikasi
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a. Tempat, tahun penerbitan dan nama penerbit buku
dicantumkan pada penyebutan pertama saja diletakkan di dalam kurung (Ponorogo: Gontor Press,
2013);

b. Data publikasi majalah atau jurnal ilmiah tidak
perlu memuat nama dan tempat penerbitan me
lainkan diganti dengan volume atau jilid, nomor
halaman, tanggal dan bulan penerbitan (tahun 5
nomor 1 Juni 1998);

c. Data publikasi bagi artikel Koran meliputi bulan,
hari, tanggal, dan nomor halaman. Penanggalantidak boleh diletakkan dalam kurung (Republika,
Senin 22 Maret 1999/4 Dzulhijjah 1419, p. 6);

d. Jika buku hanya terdiri dari satu jilid, dipergunakan singkatan page (p) untuk bahasa Inggris
atau´ ƨƸǨǏ jika berbahasa Arab;

e. Jika buku terdiri beberapa jilid, ditulis volume/
jilid (Vol./Jil.) untuk skripsi bahasa Inggris, dan
ditulisƾǴů « jika dalam bahasa Arab. Misalnya:
Nama, Judul Buku, Vol.2. (Kota: Penerbit,1995,
p. 3343);

f. Jika sumber tidak didapatkan aslinya, maka yang
harus ditulis adalah buku/sumber pustaka tempat
sumber dimaksud terdapat, demikian pula tentang tahun dan halamannya. Misal, pendapat K.
Merton tentang kohesi sosial dalam buk Metode
metode penelitian Masyarakatnya Koerntjaranin-
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grat yang dikutip oleh Melly G, Tan. Maka Penulisan Catatan kakinya adalah sebagai berikut.
J.

Penulisan Daftar Pustaka
Daftar pustaka merupakan petunjuk informasi tentang

jumlah dan jenis buku yang dipergunakan sebagai rujukan dan
bahan penulisan karya ilmiah. Selain judul dan nama pengarang,
Daftar Pustaka juga memuat sejumlah informasi penerbitan
secara lengkap. Selengkapnya, ketentuan penulisannya daftar
pusataka adalah sebagai berikut:

1. Yang ditulis di dalam Daftar pustaka hanyalah sumberkepustakaan yang dikutip dalam skripsi;

2. Unsur yang harus ditulis yakni pengarang, judul, dan data
penelitian;

3. Untuk skripsi dengan penelitian literatur, sumber pustaka
primer dibedakan (pengelompokannya) dengan sumber
data sekunder (referensi).

4. Aturan penulisan daftar pustaka sangat beragam. Namun
yang terpenting penulisan harus konsisten. Ketentuan
penulisan yang umum yakni:

a. Daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan alfabetis
nama pengarangnya;

b. Nama pengarang dibalik, dengan susunan nama akhir,
awal dan nama tengah;

c. Jarak antarsumber pustaka dua spasi, sedangkan
jarak antarbaris satu spasi;

d. Penulisan dimulai dari margin kiri, sedangkan baris
kedua dan seterusnya masuk (special hanging inden-
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tion) 1,5;

e. Jika ada dua atau lebih karangan yang ditulis oleh pengarang yang sama, maka penulisannya dapat diawali
dengan garis sepanjang nama pengarang.
Berikut ini, beberapa contoh penulisan dengan jenis
sumber yang berbeda:

1. Jika sumber dalam kumpulan karang, jurnal, atau bunga
rampai.
Fauzan, Lutfi, dkk. “Peranan Pusat Sumber Belajar dalam
Menunjang Kegiatan Perkuliahan di IKIP Malang”
JurnalPenelitian Kependidikan. Tahun 5 nomor 1
Juni 1995. p.1322.
Hassan, Fuad dan Koentjaraningrat, 1993. “Beberapa
Azaz Metodologi Ilmiah” dalam Koentjaraningrat
(Ed), Metode
Metode Penelitian Masyarakat (p.
113) edisi ketiga. Jakarta : Gramedia.
Koentjaraningrat, (Ed) 1993.

Metode
MetodePenelitian

Masyarakat.

2. Jika sumber berupa karya terjemahan.
Ary, D, et al. Tanpa tahun. Pengantar Penelitian Pendidikan.
Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya:
Usaha Nasional.

3. Jika sumber berupa skripsi, tesis, atau disertasi.
Muttaqien, Nashrulloh Zainul. 1988. Perubahan Makna
Bentuk Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa
Indonesia. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta:
Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
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4. Jika sumber berupa makalah seminar.
Zaini, A. Wahid. 1996. ”Aspek Metodologi Pendidikan
Islam dan Upaya ke Arah Modern.” Makalah
disajikan dalam seminar Internasional Modernisasi Pendidikan Islam : Sistem, Metodologi, dan
Materi Pondok Modern Gontor Ponorogo, Gontor
Ponorogo, 31 Agustus 1996.

5. Jika sumber atas nama lembaga
Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, 1996.
Wardun. Risalah Akhir Tahun dalam Bahasa
Indonesia–Arab– Inggris.

Gontor

Ponorogo

Pondok ModernDarussalam.

6. Jika sumber berupa berita dalam media masa
Pengetahuan Dokter Umum di Indonesia Masih Sangat
Rendah. 1999, Senin 22 maret. Republika, p. 9.

7. Jika sumber berupa artikel media media masa
Brata, A. Gunadi dan R Basuki Ruswanto. “Kemitraan
dan Demarginalisasi Ekonomi Rakyat“. Jawa
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8. Jika sumber berupa kitab massa
Semua kitab suci, seperti AlQur’an Alkitab, Veda, dan
sebagainya, ditulis pada penyebutan pertama
dalam daftar pustaka, sebab tanpa pengarang.
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Almatsier, Merdias, Kerugian Negara dan Masyarakat
akibat Bahaya Rokok terhadap Kesehatan. Artikel
Komite

Nasional
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Merokok (Komnas PMM), dalam situs http://
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11. Jika sumber Bertranskrip Arab
Kaidah penulisan sumber pustaka dengan transkrip
(tulisan). Arab sama dengan sumber transkrip
latin. Hanya, penanda judul untuk transkrip Arab
dengan cetak tebal, bukan cetak miring atau garis
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. حبثعلمي.دوراللغةالعربيةفيتنميةاللغةاإلندونيسنة
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Penulisan kitab suci tidak perlu mencantumkan pengarang
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Lampiran 11. Contoh Abstract
GROWTH AND YIELD OF SOYBEAN CULTIVARS UNDER
BIOFERTILIZER APPLICATION
Ihsan Ramadhan
33.2014.223456
ABSTRACT
There are many soybean cultivars are cultivated in Java with
varying greatly morphological traits and yield. Morphological and
yield variation indicate that there are genetic variation and varying in
resistance to pest and disease.
The field experiment was carried out from June to August
2014 at the Agrotechnology Station, Ponorogo. The research design
was split plot 4 x 4, with three replications. The plots consisted of
shallot which cultivated in Foc inoculation, biofertilizer application,
combination of Fusarium inoculation and biofertilizer application, and
without any treatments. The subplot consisted of soybean cultivars.
All data were statistically analyzed using the variance analysis.
Standard error was tested to determine the significant differences
among treatment means.
Biofertilizer application did not show decreasing
significantly Fusarium incidence but it showed increasing the yield.
Fusarium incidence with 43.75% was significantly decreasing plant
height. However, yield of soybean that was cultivated on Fusarium
inoculation showed decreasing significantly. Fusarium incidence and
yield of soybean cultivars which cultivated on inoculated by Foc and
under biofertilizer application did not show significantly difference
each other’s.
Keyword: cultivar, soybean, Fusarium, biofertilizer
Catatan :
Abstrak ditulis dalam satu pragraf, terdiri dari latar belakang
masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, yang
disusun tidak melebihi 250-400 karakter

Lampiran

93

Lampiran 12. Kaidah Transliterasi Arab-Latin
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Arab

Nama

ا

Alif

ب

Ba’

ت

Ta’

ث

Tha’

ج

Jim

ح

Ha’

خ

Kha’

د

Dal

ذ

Dhal

ر

Ra’

ز

Zay

س

Sin

ش

Shin

ص

Sad

ض

Dad

ط

Ta’

Latin

B
T

ts
j

h

kh
d

dh
r

z
s

sh
s

d
t
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Contoh
ٌ َ
أ َمان

ٌ ْبن
ت
ِ

ٌ َْزي
ت
ٌ
َحدِيْث
َ
َج َعل
َح َر ٌم

ٌ َ
خ ْوف
ََ
دن

َ
ذل ِك
َر ٌّب
ٌ
َز َمان
س ٌِّن
َ
ش ْم ٌس
ٌَص َلة

ٌ َ
َر َمضان
ٌ َْطبي
ب
ِ

Latin
Amanun
Bintun

Zaytun

Hadithun
Ja’ala

Haramun
Khaufun
Dana

Dhalika

Rabbun

Zamanun
Sinnun

Shamsun
Salatun

Ramadanun
Tabibun

Arab

Nama

Latin

ظ

Za’

ع

‘ayn

z

غ

Ghayn

ف

Fa’

ق

Qaf

ك

Kaf

ل

Lam

م

Mim

ن

Nun

و

Waw

ه

Ha’

ء

Hamzah

ي

Ya’

‘

gh
f

q
k
l

m
n

w
h

‘

y

Contoh

َ َ
ظل ٌم
ٌ ْ َع
ي
ُ ْ َغ
ي
َ َف
از

َ َ
قال
ٌ ك َِت
اب
ٌ َ
لْل
َ أَ َم
ام
َ َن
ام

ٌ َواج
ب
ِ
ٌ
ه َِدايَة
ٌ ب َن
اء
ِ

ٌ ْ يَق
ِي

Latin
Zalamun
‘aynun

Ghayru
Faza

Qala

Kitabun
Laylun

Amama
Nama

Wajibun

Hadiyyatun
Bina’un

Yaqinun
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Lampiran 13. Penulisan transliterasi dari latin ke arab
disesuaikan berdasarkan pengucapan (artikulasi).
Latin

Arab

Latin

Arab

Br

بر

Brother

براذر

Tr

تر

Troya

ترويا

Th

ذ

Brother

براذر

C

تش

Cirebon

ترشيبون

G

ج

General

جرنال

Sch

ش

Schumacher

شوماخر

Ng

نج

Mantingan

مانتنجان

P

ب

Pakistan

باكستان

Ny

ين

Kishinyev

كيشينيف

X

كس

Hexagonal

هيكسجونل

Catatan :
Khusus untuk tulisan “Gontor Ponorogo” huruf (g) tetap
memakai ( )ك: ﻛﻮﻧﺘﻮر ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
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Lampiran 14. Kamus istilah penulisan Skripsi (IndonesiaInggris- Arab)
Indonesia

Inggris

Cover

Cover

Halaman Pengesahan
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Halaman Persembahan
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Surat Pernyataan Keaslian Statement Of Origikarya
nality
Abstrak

Abstract

Pendahuluan

Introduction

Tujuan Penelitian
Rumusan Masalah

Objectives Of Research
Formulation of the
problem

Arab

الغالف

اتلصديق

لكمة شكر وتقدير
إقرار
ملخص ابلحث
المقدمة
أهداف ابلحث
حتديد المسألة
أهمية ابلحث

Manfaat Penelitian

Benefits of research

Tinjauan Pustaka

Literature review

Metode Penelitian

Research methods

Alat dan Bahan

Material and Instruments

آداة ابلحث

Prosedur Penelitian

Research Procedure

إجراءات ابلحث

Analisis Data

Data Analysis

Hasil dan Pembahasan

Result and Discussion
Data display and data
analysis

ابلحوث السابقة
منهج ابلحث

حتليل ابليانات
عرض ابليانات وحتليلها

Daftar Pustaka
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Lampiran 15. Contoh cover pada kepingan compact disck (CD/
DVD)
Ketentuan Umum :

1.
2.
3.
4.

Latar belakang dengan menggunakan kertas putih
Font menggunakan Arial Narrow
Tulisan dibuat dengan warna hitam
Serahkan ke Perpustakaan bersama dengan tempat CD
berbentuk bujur sangkar (tipis, transparan)

5. Isi CD :
a. PDF file naskah Skripsi (diberi nama file  Skripsi_NIM

b. File .doc atau .docx naskah Skripsi (diberi nama file
 Skripsi_NIM)

c. PDF file naskah publikasi (jurnal) (diberi nama file
Naskah Publikasi_NIM)

d. Biodata (CV) (diberi nama file Biodata_NIM)
e. File Foto (JPG) tidak lebih 1 Mb (diberi nama Foto_
NIM)
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