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tim penyusun pedoman skripsi. Mudah-mudahan menjadi amal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di 

lingkungan perguruan tinggi adalah  melakukan penelitian. 

Hasil penelitian tersebut kemudian disusun dan ditulis dalam 

suatu karya ilmiah untuk dipertanggungjawabkan pada akhir 

program jenjang pendidikan  tinggi. Bagi mahasiswa 

program strata satu (S-1) karya ilmiah tersebut disebut 

skripsi. 

Skripsi memiliki tata aturan tersendiri, yang dalam hal 

tertentu berbeda dengan karya tulis ilmiah lain, seperti 

makalah atau resensi buku. Skripsi merupakan kegiatan 

ilmiah akademik, yang disusun untuk kepentingan 

memperoleh gelar akademik, yaitu sarjana. 

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun 

berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian pustaka (library 

research), lapangan (field research) atau laboratorium 

(laboaratorium research). Tugas penulisan skripsi 

merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang akan 

mendapatkan gelar akademik sesuai dengan bidang ilmu 

yang dipilih. Di Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, skripsi dihargai bobot 6 (enam) 

SKS. 

Berkenaan dengan itu mahasiswa peserta program   S-

1 dituntut untuk melakukan penelitian, kemudian hasilnya 

ditulis dalam sebuah laporan yang disebut skripsi dan 

dipertanggungjawabkan dalam sidang munaqosah skripsi. 

Sedangkan ruang lingkup skripsi masing-masing bidang 

keilmuan berdasarkan  program  studi, yang dapat dijadikan 

fokus kajian sebagaimana jabaran di bawah ini: 
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1. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

a. Teori-teori pendidikan agama Islam  

b. Strategi, pendekatan, serta model-model 

pembelajaran agama Islam 

c. Model-model evaluasi pendidikan agama Islam 

d. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam 

e. Psikologi belajar pendidikan agama Islam 

f. Bimbingan dan konseling Islam di sekolah 

g. Kajian tokoh pendidikan (pemikiran dan kiprah) 

h. Teknologi pembelajaran pendidikan agama Islam 

i. Manajemen dan lembaga pendidikan Islam 

2. Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

a. Teori-teori belajar bahasa arab 

b. Linguistik terapan (pengajaran bahasa arab) 

c. Metodologi dan strategi pembelajaran bahasa arab 

d. Evaluasi pembelajaran bahasa arab 

e. Pengembangan kurikulum bahasa arab 

f. Psikologi dan sosiologi pembelajaran bahasa arab 

g. Teknologi pembelajaran bahasa arab 

h. Manajemen pengembangan Bhs. Arab 

3. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

a. Manajemen madrasah Ibtidaiyah 

b. Teori-teori pendidikan Islam  

c. Strategi, pendekatan, serta model-model 

pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah 

d. Model-model evaluasi pendidikan Islam 

e. Pengembangan kurikulum pendidikan guru 

madrasah ibtidaiyah 

f. Psikologi belajar pendidikan Islam 

g. Bimbingan dan konseling Islam di Sekolah 

h. Kajian tokoh pendidikan (pemikiran dan kiprah) 

i. Teknologi Pembelajaran Pendidikan Islam 
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5.    Prodi Perbankan Syariah 

a. Manajemen keuangan bank dan lembaga keuangan 

syariah 

b. Manajemen pemasaran bank dan lembaga keuangan 

syariah 

c. Manajemen operasional bank dan lembaga 

keuangan syariah 

d. Manajemen strategik bank dan lembaga keuangan 

syariah 

e. Akuntansi bank dan lembaga keuangan syariah 

f. Teknologi manajemen bank dan lembaga keuangan 

syariah 

g. Manajemen lembaga sosial Islam 

h. Manajemen sumber daya insani 

i. Kajian hukum ekonomi Islam 

 

B. Ketentuan dan Syarat Pengajuan Skripsi 

Mahasiswa yang akan mengajukan Skripsi harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Sudah atau sedang menempuh minimal 100 SKS yang 

dibuktikan dengan KHS, atau minimal semester V 

2. Tidak sedang dalam cuti kuliah dan tercatat aktif sebagai 

mahasiswa 

3. Sasaran masalah penelitian mahasiswa prodi PAI adalah 

jenjang pendidikan dasar dan menengah (formal dan non 

formal) 

4. Sasaran masalah penelitian mahasiswa prodi PBA jenjang 

dasar dan menengah (formal dan non formal) 

5. Sasaran masalah penelitian mahasiswa prodi PGMI 

jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah) 

6. Sasaran masalah penelitian mahasiswa prodi Perbankan 

Syariah Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, 

Lembaga Sosial Islam, dan Teknologi Keuangan Syariah 
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7. Penyelesaian tugas akhir dapat dilaksanakan 1-2 

semester, jika melebihi batas waktu tersebut harus 

mengganti tema baru. 

8. Jika penyelesaian tugas akhir melebihi 2 semester, maka 

akan diatur dengen ketentuan tersendiri 

 

C. Pembuatan Proposal Skripsi 
Setelah judul skripsi disetujui oleh ketua prodi, 

mahasiswa akan mendapatkan pembimbing proposal dan 

skripsi, kemudian mahasiswa membuat proposal penelitian 

untuk diujikan. Mahasiswa mengerjakan proposal secara 

mandiri dengan dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi.  

 

D. Ujian  Proposal  

Mahasiswa yang telah menyelesaikan proposal sesuai 

buku pedoman skripsi Fakultas Agama Islam (FAI) 

UMSIDA, bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian 

proposal yang dilaksanakan setiap semester. Dalam ujian 

proposal ada dua dosen yang ditunjuk untuk menguji 

kelayakan proposal. Kedua penguji akan menilai kelayakan 

masalah, metodologi, teori yang digunakan, serta 

memberikan saran beberapa hal terkait teknis penelitian 

yang akan dilakukan mahasiswa. Dalam proses ujian, 

mahasiswa dipersilahkan memaparkan proposal yang telah 

disusun di hadapan tim penguji. 
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E. Permohonan Ijin Penelitian 
Setelah dinyatakan layak proposal penelitian dan 

mendapat pembimbing, mahasiswa dapat melakukan 

penelitian. Sementara itu, untuk melakukan penelitian, 

terutama penelitian lapangan, dibutuhkan surat permohonan 

melaksanakan penelitian dari Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang ditujukan pada 

lembaga atau instansi yang dijadikan obyek penelitian. 

Mekanismenya adalah, mahasiswa mengajukan permohonan 

kepada kepala Tata Usaha (TU) Fakultas dengan 

melampirkan proposal yang disetujui oleh ketua prodi. Surat 

ijin penelitian bisa di unduh di web fai.umsida.ac.id sesuai 

dengan surat permohonan mahasiswa. 
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BAB II 

PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

Proposal skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian 

awal, bagian isi dan bagian akhir. 

 

A. Bagian Awal 

Bagian awal propsoal skripsi meliputi sampul/cover, 

halaman judul dan halaman persetujuan ketua prodi. 

1. Sampul/cover 

a. Ditulis : Proposal Skripsi 

b. Judul Penelitian : Dibuat dengan singkat, jelas, 

tidak bermakna ganda, 

sebaiknya tidak lebih 20 kata. 

c. Lambang Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo berbentuk segi lima 

dengan garis tengah 4.5 cm. 

d. Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa (NIM), nama 

ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) dan 

dibawahnya ditulis NIM. 

e. Prodi, Jurusan, Fakultas, Universitas, kota dan 

tahun pembuatan proposal penelitian disahkan. 

Contoh sampul/cover dapat dilihat pada lampiran 

2.1. 

2. Halaman judul 

Halaman judul dibuat persis dengan 

sampul/cover, hanya di bawah nama dan Nomor Pokok 

Mahasiswa (NIM) ditambahkan maksud penelitian, 

yaitu untuk menyusun skripsi program Strata Satu (S-1) 

Prodi, Fakultas, dan Universitas. Contoh halaman judul 

dapat dilihat pada lampiran 2.2. 
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3. Halaman persetujuan 

Halaman persetujuan meliputi: 

a. Ditulis: Proposal Skripsi 

b. Judul Proposal 

c. Nama 

d. NIM 

e. Prodi  

f. Tanggal persetujuan 

g. Tanda tangan ketua prodi dan mengetahui dekan 

Contoh halaman persetujuan dapat dilihat pada 

lampiran 2.3. 

 

B. Bagian Isi untuk Penelitian Kualitiatif, Kuantitatif, PTK 

& Pustaka 

Bagian isi meliputi: latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, hiposkripsi (jika penelitian kuantitatif), penelitian 

terdahulu yang relevan, kajian teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

1. Latar belakang masalah berisi 

a. Deskripsi adanya kesenjangan antara idealitas dan 

realitas serta faktor-faktor yang mendorong 

dilaksanakan penelitian. Peneliti dapat memaparkan 

idealitas yang bersumber dari teori atau konsep 

tentang masalah yang akan diteliti, kemudian 

menyandingkan dengan kondisi real dan deskripsi 

kancah atau lokasi penelitian.  

b. Urgensi masalah serta fokus masalah sehingga perlu 

dilakukan penelitian. 

2. Penegasan istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk 

mempertegas istilah-istilah atau variabel-variabel dalam 

judul penelitian, termasuk membatasi masalah 

penelitian. Peneliti diharapkan mampu menegaskan 
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istilah sesuai maksud dan operasionalisasi penelitian 

yang akan dilakukan. 

3. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dibuat berdasarkan masalah 

penelitian, sehingga tercermin breakdown atau detail 

masalah penelitian. Perumusan masalah berupa kalimat 

pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya melalui 

kegiatan penelitian, yang disesuaikan dengan fokus 

masalah yang diteliti. 

4. Tujuan dan kegunaan penelitian 

a. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian disesuaikan dengan 

rumusan masalah yang akan diteliti. Jadi, jika 

perumusan masalah terdiri dari 2 macam, maka 

tujuan penelitian juga berjumlah dua. 

Tujuan penelitian biasanya menggunakan 

kata-kata untuk menemukan, untuk mengetahui, 

untuk menilai, untuk menjelaskan, untuk 

membandingkan, untuk menguraikan, agar dapat 

diketahui, agar dapat dijelaskan, dll. 

b. Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian secara garis besar dapat 

dibagi 2 (dua) yaitu: secara teoritis dan secara 

praktis. Secara teoritis terkait dengan perkembangan 

ilmu tertentu, sedangkan secara praktis berkaitan 

dengan kepentingan: peneliti, almamater, obyek 

penelitian atau obyek lain. 

5. Hiposkripsi (bila penelitian kuantitatif) 

Hiposkripsi merupakan jawaban sementara dari 

masalah penelitian yang dituangkan dalam rumusan 

masalah penelitian. Hiposkripsi penelitian inilah yang 

akan diuji kebenarannya dalam penelitian. Oleh karena 
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itu, hiposkripsi harus bisa diuji dengan metode analisis 

yang akan dipergunakan. 

6. Penelitian terdahulu 

Peneliti diharapkan dapat memaparkan hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Dengan demikian, posisi masalah 

yang akan diteliti memiliki posisi yang jelas diantara 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. 

Orisinalitas ide dan masalah akan terlihat dalam bagian 

ini.  

7. Kajian Teori 

Kajian teori ini berisi tentang teori makro dan 

teori mikro terkait dengan masalah yang akan diteliti. 

Peneliti diharapkan mampu memaparkan teori utama 

yang akan digunakan dalam penelitian, serta teori 

pendukung yang digunakan dalam membaca hasil 

penelitian. 

8. Metode penelitian 

a. Jenis penelitian 

Bagian ini berisi tentang jenis penelitian, baik 

ditinjau dari jenis data, metode, atau kegunaan 

penelitian. Peneliti dapat memaparkan jenis 

penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan akademik. 

b. Subyek/populasi dan sampel penelitian 

Secara umum dalam penelitian ada dua 

metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan 

penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif 

merupakan upaya untuk memahami suatu masalah 

yang menjadi fokus penelitian, sedangkan 

penelitian kuantitatif berupaya menjelaskan 

perbedaan, hubungan dan pengaruh antar dua 

variabel atau lebih. 

c. Jenis dan sumber data 
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Sumber data mengungkapkan dari mana data 

diperoleh. Sumber data secara umum dibedakan 

menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder. 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian dapat 

diambil dari informan atau responden. Selain itu 

dapat juga diambil dari buku, jurnal ilmiah, 

dokumen resmi, majalah, internet dan lain-lain. 

Sedangkan jenis data mengungkapkan data 

apa yang diperoleh. Jenis data dibagi menjadi dua, 

yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif berupa angka-angka, sedangkan data 

kualitatif berupa kata-kata, tindakan atau lainnya. 

d. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

beberapa teknik, diantaranya adalah observasi, 

interview, angket atau quesioner, tes dan 

dokumenter. Penggunaan teknik pengumpulan data 

ini disesuaikan dengan kebutuhan data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian. 

e. Teknik analisis dan intepretasi data 

Analisis data merupakan penguraian data 

melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, 

perbandingan, dan pencarian hubungan antar 

variabel. Sedangkan interpretasi data merupakan 

upaya memberikan makna dari data yang terkumpul 

yang kemudian menjadi hasil analisis. 
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C. Bagian Isi untuk Penelitian Pengembangan (R&D) 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang mencakup isu-isu mendasar yang 

menunjukkan bahwa judul penelitian tersebut penting dan 

menarik untuk diteliti. Dengan penjelasan 

a. Deskripsi adanya masalah dan kesenjangan antara 

idealitas dan realitas serta faktor-faktor yang 

mendorong dilaksanakan penelitian.  

b. Urgensi masalah serta fokus masalah sehingga perlu 

dilakukan penelitian pengembangan. 

2. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk mempertegas 

istilah-istilah atau variabel-variabel dalam judul 

penelitian pengembangan, termasuk membatasi masalah 

penelitian pengembangan. 

3. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dibuat berdasarkan masalah 

penelitian, sehingga tercermin breakdown atau detail 

masalah penelitian. Perumusan masalah berupa kalimat 

pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya melalui 

kegiatan penelitian, yang disesuaikan dengan fokus 

masalah yang diteliti. 

4. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Sebuah pernyataan yang menjelaskan keinginan 

peneliti untuk mendapatkan jawaban mengenai 

tema/topik/ judul skripsi yang diarahkan pada pencapaian 

kondisi ideal. 

5. Spesifikasi Produk Pengembangan 
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Berisi gambaran lengkap tentang karakteristik 

produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan 

produk. 

6. Manfaat Penelitian dan Pengembangan 

Manfaat penelitian pengembangan harus terdapat dua 

hal yaitu manfaat teoritis dan praktis bagi pihak-pihak 

yang terkait untuk pemecahan masalah penelitian 

pengembangan.  

7. Batasan Penelitian dan Pengembangan 

Berisi tentang pengungkapan keterbatasan dari 

produk yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi. 

8. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menyajikan penelitain yang 

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema 

dan topic yang sesuai.  

9. Kajian Teori 

Kajian teori ini berisi tentang literasi asli/utama 

dengan teori makro dan teori mikro yang berhubungan  

dengan masalah penelitian.  

10. Metode penelitian 

a. Jenis penelitian 

Dalam penentuan jenis penelitian dapat ditinjau dari 

jenis data, metode, atau kegunaan penelitian.  

b. Model Penelitian & Pengembangan 

Bagian ini berisi tentang model konseptual teoritik 

yang bersifat analitis yang memberikan gambaran 

komponen-komponen yang akan dikembangkan 

peneliti. 

c. Prosedur Pengembangan 
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Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedural 

yang ditempuh oleh peneliti dalam mengembangkan 

atau  membuat produk. 

d. Uji Coba Produk 

Bertujuan untuk menetapkan tingkat keefektifan, 

efisien, dan daya tarik dari produk pengembangan 

yang dihasilkan. 

e. Desain Uji Produk 

Langkah-langkahnya: 1) uji perseorangan, 2) uji 

kelommpok kecil, dan 3) uji lapangan.  

f. Subyek uji produk 

Karakteristik subyek uji produk hendaknya 

diidentifikasi secara jelas dan lengkap. Subyek uji 

produk bisa terdiri dari ahli bidang isi produk, ahli 

bidang perancangan produk, dan/atau sasaran 

pemakai produk. 

g. Jenis data 

Jenis data dimaksudkan untuk mengumpulkan data 

yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, atau daya 

tarik dari produk yang dihasilkan. 

h. Instrumen  pengumpulan data 

Bagian ini menyajikan instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Jika menggunakan 

instrumen yang sudah ada, maka perlu ada uraian 

mengenai karakteristik instrumen itu, terutama 

mengenai kesahihan dan ketepatannya. 

i. Teknik analisis data 
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Teknik dan prosedur analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data uji coba dikemukakan dalam 

bagian ini dan disertai alasannya. 

 

D. Bagian Akhir 

Bagian akhir meliputi: rencana daftar isi, daftar 

pustaka dan lampiran (jika ada). 

1. Outline Skripsi 

Outline skripsi meliputi bab I (pendahuluan) sampai 

dengan bab akhir (kesimpulan dan saran). Lengkap 

dengan sub-sub babnya. Contohnya rencana daftar isi 

penelitian dapat dilihat pada lampiran 2.4. 

2. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisikan keseluruhan literatur atau 

referensi beserta pengarangnya yang dijadikan acuan 

dalam penelitian. Cara penulisan daftar pustaka dapat 

dilihat pada bab V. 

3. Lampiran 

Lampiran pada usulan penelitian bisa berupa daftar 

pertanyaan untuk interview atau untuk angket. 
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BAB III 

PENULISAN SKRIPSI 

 

Skripsi terdiri dari tiga bagian, bagian awal, bagian isi dan 

bagian akhir. 

 

A. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi meliputi sampul depan, halaman 

judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstraksi. 

1. Sampul depan 

a. Judul skripsi 

Judul skripsi ditulis dalam format yang jelas 

tidak lebih dari 20 kata, lugas dan menarik, serta 

mencerminkan isi yang diantaranya, bersifat 

deskriptif, eksplanatif atau prediktif. Jika 

diperlukan judul skripsi dapat ditambah dengan 

kalimat penjelas tentang waktu, lokasi atau metode 

yang digunakan. 

b. Ditulis: skripsi 

c. Lambang Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo berbentuk segi lima 

dengan garis tengah 3.5 cm. 

d. Nama, NIM 

Nama ditulis dengan lengkap sesui dengan 

ijazah di SMA/MA (tidak boleh disingkat) dan di 

bawahnya ditulis NIM. 

e. Jurusan, Fakultas, Universitas dan tahun pembuatan 

skripsi. Contoh sampul depan dapat dilihat pada 

lampiran. 

2. Halaman judul 

Halaman judul dibuat sama dengan sampul depan 

hanya di bawah skripsi ditambah maksud dan tujuan 
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penelitian, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Agama 

Islam/Pendidikan Bahasa Arab/Pendidikan guru MI/ 

Perbankan Syariah  pada Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Contoh halam 

judul dapat dilihat pada lampiran. 

3. Lembar persetujuan pembimbing 

Lembar persetujuan pembimbing merupakan surat 

dari pembimbing yang ditujukan kepada dekan Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang 

berisi bahwa skripsi yang disusun mahasiswa sudah 

memenuhi standar akademik melalui bimbingan dan 

dapat diuji dalam munaqosah skripsi. Contoh lembar 

persetujuan pembimbing dapat dilihat pada lampiran. 

4. Halaman pengesahan 

Halaman pengesahan meliputi: 

a. Ditulis: pengesahan 

b. Hari dan tanggal 

c. Pengesahan ketua jurusan dan Dekan Fakultas 

Agama Islam 

d. Dewan penguji 

Contoh lampiran pengesaahan dapat dilihat pada 

lampiran. 

5. Kata pengantar 

Kata pengantar bukan merupakan tulisan ilmiah, 

secara umum kata pengantar meliputi: 

a. Alinea pertama berisi rasa syukur penulis kepada 

Allah SWT. 

b. Alinea kedua berisi maksud dan tujuan penulis. 

c. Alinea ketiga berisi terima kasih penulis kepada 

pihak-pihak yang membantu. 

d. Alinea keempat berisikan permohonan kritik, saran 

dan harapan penulis kepada pembaca. 
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6. Daftar isi 

Daftar isi berisi tentang keseluruhan materi yang 

termuat dalam skripsi yang terdiri dari bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir, rincian isi, serta ditulis 

halamannya. 

Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran. 

7. Daftar tabel 

Daftar tabel memuat semua judul tabel yang ada 

dalam skripsi beserta halaman tabel tersebut berada. 

Contoh daftar tabel dapat dilihat pada lampiran. 

8. Daftar gambar 

Daftar gambar memuat daftar gambar yang ada 

dalam skripsi beserta halaman gambar tersebut berada. 

Contoh daftar gambar dapat dilihat pada lampiran. 

9. Daftar lampiran 

Daftar lampiran memuat semua lampiran yang ada 

beserta halaman lampiran tersebut berada. 

Contoh daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran. 

10. Abstraksi 

Abstraksi skripsi ditulis dalam 3 bahasa yaitu 

Indonesia,  Inggris dan Arab, yang memuat bagian isi 

penelitian secara ringkas. Abstraksi meliputi: 

a. Alinea pertama berisikan nama penulis dan judul 

skripsi serta Dosen Pembimbing 

b. Alinea kedua berisi latar belakang dan tujuan 

penulisan skripsi 

c. Alinea ketiga berisikan tentang metode penelitian 

d. Alinea keempat berisikan hasil dan kesimpulan 

penelitian 

 



Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi III 
 

 
18 
 

 

B. Bagian Isi untuk Penelitian Kualitiatif, Kuantitatif, PTK 

& Pustaka 

Bagian isi penelitian meliputi: pendahuluan, kerangka 

teori (teori-teori), gambaran obyek penelitian (setting 

penelitian), penyajian hasil penelitian dan penutup. 

1. BAB I: Pendahuluan 

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusaan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, hiposkripsi 

(jika ada), metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

a. Latar belakang masalah 

Latar belakang masalah berisi tentang: 

1) Faktor-faktor pendorong peneliti melakukan 

penelitian, biasanya alasan yang diajukan oleh 

peneliti adalah adanya kesenjangan antar teori 

(keadaan yang ideal atau semestinya) dengan 

keadaan nyata yang ada pada saat penelitian 

dilakukan. 

2) Arti penting perlunya masalah dari judul diatas 

diangkat dalam suatu penelitian. 

3) Dalam latar belakang memuat latar belakang 

teoritis dan latar belakang praktis, yaitu bagian 

awal menjelaskan kondisi ideal (konsep atau 

teori) kemudian bagian akhir latar belakang 

berisikan hasil studi awal penelitian. 

b. Penegasan istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk 

memperjelas maksud dari beberapa istilah atau 

variabel dalam judul skripsi. 

c. Perumusan masalah 
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Perumusan masalah dibuat berdasarkan latar 

belakang masalah. Perumusaan masalah berupa 

pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui 

kegiatan penelitian. Misalnya, bagaimana, mengapa 

dan lain-lain. 

d. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1) Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian disesuaikan dengan 

rumusan masalah yang akan diteliti. Kalau 

rumusan masalahnya terdiri dari dua, maka 

tujuan penelitian juga dua. 

2) Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian secara garis besar 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis 

dan praktis. Secara teoritis terkait dengan 

kepentingan keilmuan tertentu, sedangkan 

kegunaan secara praktis terkait dengan 

kepentingan penelitian. Misalnya untuk 

peneliti, almamater, obyek penelitian dan lain-

lain. 

e. Hiposkripsi (bila ada) 

Hiposkripsi merupakan jawaban sementara dari 

masalah penelitian yang dijabarkan dalam rumusan 

masalah yang akan diuji kebenarannya. Dasar atau 

landasan untuk mengambil hiposkripsi ini adalah 

landasan teoritis dan penelitian terdahulu atau 

logika yang bisa dipertanggungjawabkan. 

f. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu berisi penelitian yang 

sebelumnya atau yang pernah diteliti oleh pihak 

lain yang memiliki variabel atau kajian penelitian 

yang sejenis / sama dengan penelitian yang 

diangkat oleh mahasiswa. Jumlah minimal 
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penelitian terdahulu 3 (tiga) penelitian yang dapat 

diambil dari hasil skripsi dan jurnal. 
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g. Sitematika pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan kerangka 

berfikir dalam meletakkan bab dan sub bab yang 

ada dalam skripsi. Penulisan sistematika 

pembahasan perbab dengan cara deskriptif dalam 

paragrap. 

 

2. BAB II: Kerangka teori (teori-teori penelitian) 

Penelusuran bahan pustaka yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti harus dilakukan sejak 

dini. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam kajian 

pustaka ini adalah: 

a. Melakukan inventarisasi judul-judul bahan pustaka 

yang berhubungan dengan masalah penelitian, 

seperti buku yang berfungsi sebagai pengembangan 

buku dasar (bunga rampai atau kapita selekta), 

laporan penelitian terdahulu, ensiklopedi, jurnal 

ilmiah, tulisan lepas di media massa dan lain-lain. 

b. Melakukan pemilihan isi dalam bahan pustaka 

tersebut. 

c. Melakukan penelaahan terhadap isi tulisan dalam 

bahan pustaka. Penelaahan ini dilakukan dengan 

cara pemilihan unsur-unsur informasi, terutama 

konsep dan teori serta unsur-unsur metodologi yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

3. BAB III: Metode penelitian 

Dalam penelitian terdapat dua metode penelitian 

yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode 

penelitian kualitatif merupakan upaya memahami suatu 

masalah yang menjadi fokus penelitian, sedangkan 

penelitian kuantitatif berupaya menjelaskan deskripsi, 

perbedaan, hubungan antara dua variabel atau lebih. 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
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Jenis dan Pendekatan Penelitian banyak 

ragamnya seperti Jenis Penelitian Berdasarkan 

Tujuan dibagi menjadi Penelitian Eksplorasi, 

Penelitian Pengembangan, Penelitian Verifikasi. 

Jenis penelitian Berdasarkan Pendekatan dibagi 

menjadi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, 

pengembangan dll. 

b. Subyek/populasi dan sampel penelitian 

Subyek penelitian adalah seluruh manusia, 

hewan atau lainnya yang terlibat dalam penelitian. 

Istilah subyek penelitian ini biasanya dipakai dalam 

penelitian kualitatif. Sedangkan populasi adalah 

keseluruhan atau himpunan manusia, hewan benda 

atau lainnya yang terlibat dalam penelitian dan 

sampel adalah bagian dari populasi penelitian 

kuantitatif. 

c. Jenis dan sumber data 

Sumber data mengungkapkan dari mana data 

dapat diperoleh. Sumber data secara garis besar 

dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data 

skunder. Untuk mendapatkan data dalam penelitian 

dapat diambil dari informan, responden, buku, 

jurnal ilmiah, majalah, dokumen resmi atau lainnya. 

d. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

beberapa teknik, diantaranya adalah observasi, 

wawancara, angket, tes, dokumenter atau lainnya. 

e. Teknik analisis dan intepretasi data 

Analisis data penelitian kuantitatif pada 

dasarnya merupakan penguraian data melalui 

tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan 

dan pencarian hubungan antar data yang secara 

spesifik tentang hubungan antara variabel dengan 
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menggunakan rumus-rumus statistik yang sesuai 

dengan masalah dan data penelitian. Sedangkan 

analisis data penelitian kualitatif merupakan 

langkah reduksi, pemilahan intepretasi data yang 

berupaya memberikan makna dari hasil 

pengumpulan data. 

 

4. BAB IV: Penyajian dan Analisis hasil penelitian 

Penyajian hasil penelitian diawali dengan Gambaran 

obyek penelitian (kancah penelitian) yang merupakan 

paparan tentang lokasi dan data penunjang penelitian, 

yang isinya harus disingkronkan dengan Judul Penelitian. 

Contoh: penelitian tentang Profesionalisme guru 

terhadap Prestasi Peserta didik di Sekolah, maka 

gambaran obyek penelitian memaparkan tentang 1) data 

lokasi dan gambaran umum sekolah 2) data-data 

kompetensi guru, 3) Data bidang keahlian guru, 4) Data 

jadwal mata pelajaran yang diampu guru tersebut 5) Data 

prestasi guru 6) Data prestasi murid di sekolah tersebut, 

dsb. 

Kemudian disajikan pemaparan data/deskripsi yang 

diperolah dari data instrument penelitiannya baik melalui 

observasi, angket, wawancara dsb. Sedangkan Penyajian 

hasil penelitian dimaksudkan sebagai jawaban dan hasil 

temuan terhadap rumusan masalah. Analisis hasil 

penelitian berisikan tentang temuan-temuan yang 

diperoleh selama penelitian, kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan. Contoh: Jika penelitiannya kuantitatif 

analisis datanya menggunakan rumus statistik. Kemudian 

membandingkan hasil analisis dengan hipotetis yang 

diajukan. Bila penelitian kualitatif menggunakan analisis 

kualitatif, mulai mereduksi data, memilah dan 

menafsirkan data untuk menjadi bahan kesimpulan. 

 



Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi III 
 

 
24 
 

5. BAB V: Penutup 

Penutup merupakan bagian terakhir dari bagian isi, 

yang terdiri dari: 

a. Kesimpulan, kesimpulan merupakan pernyataan 

singkat dan padat dari hasil penelitian. Kesimpulan 

harus merupakan jawaban dari rumusan masalah 

dan pembuktian hiposkripsi (jika ada) yang diambil 

oleh peneliti. 

b. Saran, berisikan tentang rekomendasi yang bisa 

diberikan oleh peneliti kepada obyek penelitian 

berdasarkan hasil penelitian. 

 

C. Bagian Isi untuk Penelitian Pengembangan (R & D) 

 

1. BAB I: Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah 

Merupakan pintu masuk bagi peeliti untuk 

meyingkap kesenjangan yang terjadi antara kebenaran 

teoritik dengan realitas di lapangan. Latar belakang 

mencakup isu-isu mendasar yang menunjukkan bahwa 

judul penelitian tersebut penting dan menarik untuk 

diteliti. Pada bagian ini dipaparkan percakapan teoritik 

tentang isu-isu penting dan menarik yang menjadi titik 

perhatian peneliti. Selain itu peneliti mengungkapakan 

isu-isu yang berkembang di dalam realitas lapangan. 

b. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk 

mempertegas istilah-istilah atau variabel-variabel 

dalam judul penelitian pengembangan, termasuk 

membatasi masalah penelitian pengembangan. Peneliti 

diharapkan mampu menegaskan istilah sesuai maksud 

dan operasionalisasi penelitian pengembangan yang 

akan dilakukan. 
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c. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian  adalah pernyataan yang 

menjelaskan keinginan peneliti untuk mendapatkan 

jawaban mengenai tema/topik/ judul skripsi. Rumusan 

tujuan penelitian dan pengembanagan diarahkan pada 

pencapaian kondisi ideal seperti yang telah diuraikan 

dalam latar belakang masalah. 

d. Spesifikasi Produk Pengembangan 

Spesifikasi produk ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik 

produk yang mencakup semua identitas penting yang 

dapat digunakan untuk membedakan produk yang 

dikembangkan peneliti dengan produk lainnya. 

e. Manfaat Penelitian Pengembangan 

Manfaat penelitian memuat dua hal yaitu manfaat 

teoritis dan praktis bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan upaya pemecahan masalah penelitian. 

(Manfaat teoritis (akademis) adalah kegunaan hasil 

penelitian terhadap pengembangan keilmuan. Manfaar 

praktis adalah kegunaan hasil penelitian untuk 

kepentingan masyarakat penggunannya. 

f. Batasan Penelitian dan Pengembangan 

Batasa penelitian merupakan landasan untuk 

menentukan sejauh mana produk pengembangan 

tersebut dikembangkan. Selajutnya batasan penelitian 

dan pengembangan ini mengungkapkan keterbatasan 

dari produk yang akan dihasilkan untuk memecahkan 

masalahyang dihadapi. 

g. Sitematika pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan kerangka 

berfikir dalam meletakkan bab dan sub bab yang ada 

dalam skripsi. Penulisan sistematika pembahasan 

perbab dengan cara deskriptif dalam paragrap. 

h. Penelitian Terdahulu 
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Penelitian terdahulu ini menyajikan tentang 

penelitian-penelitain yang pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya mengenai tema/ topik/ skripsi. 

Untuk menghindari adanya pengulangan kajian 

terhadap hal-hal yang sama peniliti harus menyajikann 

persamaan dan perbedaan bidang kajian. 

 

2. BAB II Kajian Teori 

Penelusuran bahan pustaka yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti harus dilakukan sejak 

dini. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam kajian 

pustaka ini adalah: 

a. Penelitian Terdahulu: Melakukan inventarisasi judul-

judul bahan pustaka yang berhubungan dengan 

masalah penelitian, seperti buku yang berfungsi 

sebagai pengembangan buku dasar (bunga rampai atau 

kapita selekta), laporan penelitian terdahulu, 

ensiklopedi, jurnal ilmiah, tulisan lepas di media 

massa dan lain-lain. 

b. Melakukan pemilihan isi yang sesuai dengan judul 

penelitian dalam bahan pustaka tersebut. 

c. Melakukan penelaahan terhadap isi tulisan dalam 

bahan pustaka. Penelaahan ini dilakukan dengan cara 

pemilihan unsur-unsur informasi, terutama konsep dan 

teori serta unsur-unsur metodologi yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 

d. Peneliti diharapkan mampu memaparkan teori utama 

yang akan digunakan dalam penelitian pengembangan, 

serta teori pendukung yang digunakan dalam membaca 

hasil penelitian pengembangan. 

 



Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi III 
 

 

27 
 

3. BAB III: Metode penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian mengambarkan dimana penelitian 

tersebut dilakukan dan menjelaskan situasi dan kondisi 

dari lokasi penelitian tersebut 

b. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan Pendekatan Penelitian banyak ragamnya 

seperti Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan dibagi 

menjadi Penelitian Eksplorasi, Penelitian Pengembangan, 

Penelitian Verifikasi. Jenis penelitian Berdasarkan 

Pendekatan dibagi menjadi Penelitian Kuantitatif, 

kualitatif, pengembangan dll. 

c. Model Peneletian & Pengembangan 

Bagian ini berisi tentang model konseptual teoritik 

yang bersifat analitis yang memberikan gambaran 

komponen-komponen yang akan dikembangkan peneliti. 

d. Prosedur Pengembangan 

Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedural 

yang ditempuh oleh peneliti dalam mengembangkan atau  

membuat produk. 

e. Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data 

yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan tingkat 

keefektifan, efisien, dan daya tarik dari produk yang 

dihasilkan.  

f. Desain Uji Produk 

Secara lengkap uji produk pengembangan biasanya 

dilakukan tiga tahap, yaitu uji perseorangan, uji 

kelommpok kecil, dan uji lapangan. Dalam kegiatan 

pengembangan, peneliti diperbolehkan hanya melewati 

dan berhenti pada tahap uji perseorangan, atau 

dilanjutkan dan berhenti samapai pada uji kelompok kecil 

atau bahkan sampai uji lapangan. Hal ini menyesuaikan 

kebutuhan data pada uji produk. 
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g. Subyek uji produk 

Karakteristik subyek uji produk hendaknya 

diidentifikasi secara jelas dan lengkap. Subyek uji produk 

bisa terdiri dari ahli bidang isi produk, ahli bidang 

perancangan produk, dan/atau sasaran pemakai produk. 

h. Jenis data 

Jenis data dimaksudkan untuk mengumpulkan data 

yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan 

tingkat keefektifan, efisiensi, atau daya tarik dari produk 

yang dihasilkan. 

i. Instrumen  pengumpulan data 

Bagian ini menyajikan instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Jika menggunakan instrumen 

yang sudah ada, maka perlu ada uraian mengenai 

karakteristik instrumen itu, terutama mengenai kesahihan 

dan ketepatannya. 

j. Teknik analisis data 

Teknik dan prosedur analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data uji coba dikemukakan dalam bagian ini 

dan disertai alasannya. Apabila teknik analisis yang 

digunakan sudah cukup dikenal, maka uraiannya tidak 

perlu rinci. Akan tetapi, apabila teknik tersebut belum 

banyak dikenal, maka uraian perlu lebih rinci. 

 

4. BAB IV: Penyajian dan Analisis hasil penelitian 

Penyajian hasil penelitian diawali dengan Gambaran 

obyek penelitian (kancah penelitian) yang merupakan 

paparan tentang lokasi dan data penunjang penelitian, 

yang isinya harus disingkronkan dengan Judul Penelitian. 

Contoh: penelitian tentang Profesionalisme guru 

terhadap Prestasi Peserta didik, maka gambaran obyek 

penelitian memaparkan tentang 1) data-data kompetensi 

guru, 2) Data bidang keahlian guru, 3) Data jadwal mata 
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pelajaran yang diampu guru tersebut 4) Data prestasi guru 

5) Data prestasi murid di madrasah tersebut, dsb. 

Kemudian disajikan pemaparan data/deskripsi yang 

diperolah dari data instrument penelitiannya baik melalui 

observasi, angket, wawancara dsb. Sedangkan Penyajian 

hasil penelitian dimaksudkan sebagai jawaban dan hasil 

temuan terhadap rumusan masalah. Analisis hasil 

penelitian berisikan tentang temuan-temuan yang 

diperoleh selama penelitian, kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan. Contoh: Jika penelitiannya kuantitatif 

analisis datanya menggunakan rumus statistik. Kemudian 

membandingkan hasil analisis dengan hipotetis yang 

diajukan. Bila penelitian kualitatif menggunakan analisis 

kualitatif, mulai mereduksi data, memilah dan 

menafsirkan data untuk menjadi bahan kesimpulan. 

 

5. BAB V: Penutup 

Penutup merupakan bagian terakhir dari bagian 

isi, yang terdiri dari: 

a. Kesimpulan, kesimpulan merupakan pernyataan 

singkat dan padat dari hasil penelitian. Kesimpulan 

harus merupakan jawaban dari rumusan masalah dan 

pembuktian hiposkripsi (jika ada) yang diambil oleh 

peneliti. 

b. Saran, berisikan tentang rekomendasi yang bisa 

diberikan oleh peneliti kepada obyek penelitian 

berdasarkan hasil penelitian. 

 

D. Bagian Akhir 

Bagian akhir penelitian meliputi: daftar pustaka, 

lampiran dan indeks (jika ada dan perlu). 

1. Daftar pustaka 
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Daftar pustaka berisi keseluruhan literatur/referensi 

beserta pengarangnya yang dijadikan sebagai acuan 

dalam penelitian. 

2. Lampiran 

Lampiran pada penelitian bisa berupa surat bukti 

selesai penelitian, daftar pertanyaan (angket), pedoman 

wawancara atau checklist, perhitungan-perhitungan atau 

lainnya yang dianggap perlu dan merupakan data dalam 

penelitian. 

3. Indeks 

Indek berisi istilah atau ungkapan penting yang 

dimuat dalam tulisan. Ungkapan itu berupa antara lain 

istilah baku dalam ilmu pengetahuan, singkatan, nama 

penulis, nama tempat atau negara yang disusun secara 

alpabetik dengan menunjuk nomor halaman dimana 

istilah itu diungkapkan. 
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BAB IV 

PENULISAN ABSTRAKSI 

 

 

Abstraksi adalah  laporan singkat yang merupakan inti sari 

dari skripsi. Abstraksi terdiri dari tiga bagian, yaitu urgensi 

penelitian, metode dan hasil penelitian. Abstrak ditulis maksimal 

satu halaman untuk Bahasa Indonesia dan Inggris dan maksimal 

2 halaman untuk bahasa arab dengan spasi satu dengan font 12 

time new roman. 

 

A. Paragraf I 

Bagian awal abstraksi berisi tentang nama penulis, nim, 

tahun, judul dan nama dosen pembimbing, serta kata kunci 

 

B. Paragraf II 

Bagian ini berisi urgensi penelitian dilakukan. Pada 

bagian ini dipaparkan sedikit latar belakang dan tujuan 

penelitian. 

 

C. Paragraf III 

Bagian ini berisi metode penelitian. Metode penelitian 

ini berisikan jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data 

yang digunakan dan teknik analisis data. 

 

D. Paragraf IV 
Bagian ini berisi paparan singkat dari hasil penelitian. 

Hasil penelitian dapat diartikan dari intisari analisis dan 

temuan penelitian. 
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BAB V 

TEKNIK PENULISAN SKRIPSI 

 

 

A. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum meliputi jenis dan ukuran kertas, 

pengetikan, penomoran, dan penggunaan bahasa. Ketentuan 

ini akan diperjelas sebagaimana berikut: 

1. Jenis dan ukuran kertas 

Jenis dan ukuran kertas yang digunakan untuk skripsi 

ini meliputi: 

a. Sampul depan usulan penelitian menggunakan kertas 

bufallo warna hijau muda, sedangkan untuk skripsi 

menggunakan kertas karton tebal dan berwarna hijau 

tua dan sampul kertas abstraksi menggunakan kertas 

bufallo warna hijau muda. 

b. Kertas untuk mengetik menggunakan kertas HVS 

dengan ukuran A4 dengan tebal 80 gram dengan 2 

space  

c. Pembatasan antara bab menggunakan kertas polos 

warna biru 

d. Setiap penjilidan harus diberi pita warna hijau untuk 

tanda halaman 

2. Pengetikan 

Ketentuan pengetikan meliputi: 

a. Pengetikan dilakukan pada kertas HVS ukuran A4 

dengan ketentuan: 4 cm dari atas, 3 cm dari tepi 

bawah, 3 cm dari tepi kanan, dan 4 cm dari tepi kiri. 

b. Jumlah halaman skripsi dari BAB I sampai BAB V 

minimal 70 halaman. 

c. Pengetikan harus menggunakan komputer 

d. Jenis huruf yang digunakan adalah program MS 

Word/MS Windows dengan jenis font (huruf) yang 
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digunakan adalah Times New Roman 12. Untuk Prodi 

Pendidikan Bahasa Arab yang menulis skripsi 

dengan Bahasa Arab menggunakan Arabic 

Tradisional Font 18 s/d 20 dengan spasi satu. 

e. Pengetikan pada sisi kanan setiap halaman harus rata 

f. Jarak antara judul bab dengan sub bab adalah empat 

spasi 

g. Jarak antara sub bab adalah 2,0 spasi 

h. Jarak antara baris dalam satu sub bab adalah dua 

spasi 

i. Jarak antara baris dalam abstraksi penelitian adalah 

satu spasi 

j. Pengetikan judul bab simetris (terletak di tengah 

kertas) 

k. Pengetikan judul sub bab dimulai pada ketentuan 

pertama 

l. Pengetikan setiap awal paragraf dimulai pada ketikan 

keenam 

3. Penomoran 

Ketentuan penomoran meliputi: penomoran bagian 

awal, bagian isi, bagian akhir dan bagian lampiran. 

a. Penomoran bagian awal 

Penomoran bagian awal baik usulan penelitian, 

skripsi maupun laporan abstraksi skripsi 

menggunakan romawi kecil (i, ii, iii dan seterusnya) 

b. Penomoran bagian isi 

Sedangkan penomoran pada bagian isi dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Pada halaman pertama setiap awal bab nomor 

ditulis di bawah tengah. 

2) Penomoran di setiap halaman, baik pada usulan 

penelitian maupun penelitian terletak pada sisi 

kanan atas. 
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3) Penomoran bab menggunakan angka romawi 

besar (I, II, III, IV dan seterusnya) 

4) Penomoran sub bab menggunakan huruf balok 

(A, B, C, D dan seterusnya) 

5) Penomoran sebagian dari sub bab 

menggunakan angka arab (1, 2, 3 dan 

seterusnya) 

6) Penomoran perincian sub dari bab (perincian 

point lima), menggunakan angka huruf latin 

kecil (a, b, c dan seterusnya) 

7) Penomoran perincian dari perincian sub bagian 

dari sub bab (perincian point enam), 

menggunakan angka arab yang diberi tanda 

kurung tutup dibelakangnya. 

8) Penomoran perincian dari point tujuh 

menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii dan 

seterusnya) 

Contoh: 
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c. Penomoran bagian akhir dan lampiran 

Penomoran untuk bagian akhir menggunakan 

angka arab dan diletakkan pada sisi kanan atas, 

untuk lampiran skripsi tidak menggunakan 

pemakaian nomor halaman. 

 

4. Penulisan halaman skripsi 

Penulisan halaman harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Bab I : Jumlah halaman 15-20 halaman 

2. Bab II : Jumlah halaman 20-40 halaman 

3. Bab III : Jumlah halaman 15-20 halaman 

4. Bab IV : Jumlah halaman 15-40 halaman 

5. Bab V : Jumlah halaman   5-10 halaman 

  

5. Penggunaan bahasa 

Penggunaan bahasa mengacu pada penggunaan ejaan 

yang telah disempurnakan. Ketentuan penggunaan bahasa 

ini meliputi: 
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a. Kalimat yang digunakan penulis usulan penelitian 

dan skripsi adalah kalimat pasif. 

b. Penggunakaan kata saya, aku, kami, mereka, dia, kita 

dan sejenisnya tidak diperbolehkan. Kata-kata 

(terutama pada kata pengantar) tersebut diganti 

menjadi peneliti. 

c. Kata sambung tidak boleh digunakan pada awal 

kalimat, seperti, dan, walaupun, karena dan 

sejenisnya. 

d. Setiap sub bagian terdiri dari beberapa paragraf. 

e. Setiap paragraf terdiri dari satu pokok pikiran, 

ditambah dengan beberapa kalimat penjelas. 

f. Penulisan unsur serapan disini terutama unsur 

pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya 

disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam 

hal ini diusahakan agar ejaannya masih dapat 

dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh 

penulisan unsur serapan yang benar dan salah adalah 

sebagai berikut: 

 

Benar Salah 

Konstruksi 

Klasifikasi 

Teknik 

Deskripsi 

Analisis 

Hiposkripsi 

Kontruksi 

Klassifikasi 

Tehnik 

Diskripsi 

Analisa 

Hipotesa 

 

g. Penggunaan awalan dan kata depan harus 

didekatkan, contohnya kata “di”, bisa merupakan 

awalan dan kata depan. Kata “di” yang menunjukkan 

kata depan harus dipisah dengan kata yang 

mengikutinya, misalnya di Malang, di atas, di bawah 
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dan sebagainya. “di” dalam menunjukkan awalan 

harus digabung dengan kata yang mengikutinya 

misalnya diambil, diperjelas, dianalisis dan 

sebagainya. 

h. Apabila awal paragraf terletak pada akhir suatu 

halaman, kurang dari tiga baris, maka awal paragraf 

ini dimasukkan pada halaman berikutnya. 

 

B. Ketentuan Khusus 

Ketentuan khusus meliputi: penulisan judul, bab, sub 

bab, sub dari sub bab, penulisan huruf tebal dan huruf 

miring, tabel dan gambar, catatan kaki, kutipan, daftar 

pustaka, dan transliterasi. 

1. Penulisan judul bab, sub bab dan sub dari sub bab. 

Ketentuan ini meliputi: 

a. Penulisan judul bab, semua menggunakan huruf 

besar 

b. Penulisan sub bab menggunakan huruf besar hanya 

awal setiap kata, kecuali untuk kata sambung dan 

kata depan. Contoh A. Latar Belakang Masalah. 

c. Penulisan sub dari sub bab, menggunakan huruf 

kecil, kecuali awal kalimat dan penggunaan huruf 

besar berdasarkan ejaan yang disempurnakan 

(misalnya nama kota) 

2. Penulisan huruf tebal dan miring 

Ketentuan ini meliputi: 

a. Penulisan huruf tebal digunakan untuk menulis bab 

dan sub bab  

b. Penulisan huruf miring digunakan kata nama ilmiah 

atau ungkapan asing (Inggris Arab) kecuali yang 

disesuaikan ejaannya, sedapat mungkin dihindari 

penggunaan kata asing, kecuali kata yang 

mempunyai pengertian khas. 
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3. Penelitian terdahulu minimal mengambil dari 3 judul 

penelitian dan maksimal 5 judul penelitian yang memiliki 

kesamaan kajian penelitian. 

4. Tabel dan gambar 

Ketentuan ini meliputi: 

a. Pembuatan tabel dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Nomor dan judul tabel ditulis di atas tabel, 

sedangkan sumber data ditulis di bawah tabel. 

Cara penulisan nomor tabel adalah nomor bab 

dengan angka arab, titik, nomor urut tabel, titik. 

Contoh: 

Tabel pada bab II nomor urut 1, maka cara 

penulisannya adalah 2.1. 

2) Jika judul tabel lebih dari dua baris maka 

menggunakan satu spasi. 

3) Tabel tidak boleh terpotong, dan jika kertas A4 

tidak mencukupi (misalnya struktur, kurikulum 

dan lain-lain) dapat digunakan kertas yang 

memanjang dan dilipat. 

b. Pembuatan gambar dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Nomor dan judul gambar ditulis dibawah 

gambar. Cara penulisan nomor gambar adalah 

nomor bab dengan angka arab, titik, nomor urut 

gambar, titik. 

Contoh: gambar pada bab II nomor urut tabel 2, 

maka cara menulisnya adalah 2.2. 

2) Jika judul gambar lebih dari dua baris maka 

jarak antara baris adalah satu spasi. 

5. Penulisan Rujukan/Daftar Pustaka 

Untuk menulis catatan kaki berupa kutipan, 

Informasi lengkap tentang sumber kutipan dituliskan 
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dalam sebuah daftar yang disebut Daftar Referensi atau 

Daftar Pustaka. Format penulisan kutipan harus sama 

dengan format yang dipakai pada penulisan Daftar 

Referensi/Daftar Pustaka. Format kutipan dan daftar 

Referensi/Daftar Pustaka yang digunakan pada Proposal/ 

Skripsi FAI berpedoman pada APA 6th Edition (American 

Psychological Association). Berikut beberapa contoh 

penulisan daftar putaka berdasarkan format APA 

reference style. 

 

American Psychological Assosiation. (1994). Publication 

Manual of The American Psychological Association. 

(4th ed). Washington, DC: Author. Organisasi 

Arawak. (2000). In The Columbia encyclopedia (p.2533). 

New York: Columbia University Press. 

Ensiklopedia 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new 

encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). 

Chicago, USA: Encyclopedia Britannica. 

Ensiklopedia 

Dostoevsky, F. (1992). Devils (M.R. Katz, 

Trans.).Oxford, England: Oxford University Press. 

Terjemahan 

Kaufman, C., Perlman, R., & Speciner, M. (1995). 

Network security: Private communication in a public 

world. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Buku 

Miarso, Yusufhadi. (2004). Menyemai Benih Teknologi 

Pendidikan. Jakarta: Prenadamedia Group. Buku 
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Nugrahaeni, Sri Devi Eka. et al. (2019). Fenomena 

Labelling dan Self-Concept Siswa. Jurnal Teknologi 

Pendidikan: Edutech, 18(3), 276-287.  

https://doi.org/10.17509/e.v18i3.17546.g10701 With 

DOI 

Yang, K.L. et al. (2009). The real customers. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall. Buku 

New Zealand Trade and Enterprise. (n.d.). Agribusiness. 

Retrieved from https://www.nzte.govt.nz Webpage 

(n.d. = no date or 2020, April) 

6. Kutipan dari bahan bacaan terdiri dari dua jenis yaitu 

kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 

a. Kutipan langsung yaitu kutipan yang dinukil sama 

persis seperti bunyi yang dinyatakan dalam teks 

aslinya. 

Cara penulisan kutipan langsung ada dua 

macam: 

1) Jika kutipan kurang dari enam baris, maka cara 

penulisannya digabung dengan teks lain dalam 

satu alinea, dan untuk membedakan itu 

digunakan tanda kutip (“). 

Contoh: 

Sejarah masuknya Islam di Indonesia telah 

menghasilkan perdebatan panjang diantara para 

ahli sejarah. Tetapi menurut Azyumardi Azra, 

“teori yang cukup valid mendukung tentang 

masuknya Islam di Indonesia ialah teori yang 

dikemukakan oleh Amald”. 

2) Jika kutipan langsung terdiri dari enam baris 

atau lebih maka ditulis tersendiri dengan spasi 

https://doi.org/10.17509/e.v18i3.17546.g10701
https://www.nzte.govt.nz/
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satu, margin kiri masuk empat ketukan ke 

kanan dan tidak menggunakan tanda kutip. 

Contoh: 

Istilah Ulul Albab ternyata mempunyai banyak 

padanan, sebagaiman dikemukakan oleh 

Nurcholis Madjid. 

Istilah Ulul Alkbab terdiri atas dua kata, yakni 

ulul dan al-bab. Kata ulu seringkali dipakai 

dalam al Qur’an dengan kombinasi lain. 

Diantara kata yang paling dikenal adalah kata 

ulu al-amr yang artinya “orang yang memiliki 

atau memegang kekuasaan”. Seperti tercantum 

dalam ayat 59 surat an Nisaa’. Ini 

menunjukkan bahwa kata ulul al-bab memiliki 

padanan kata yang lain 

b. Kutipan tak langsung yaitu kutipan dari buku yang 

diolah sendiri oleh penulis skripsi dengan memakai 

istilah dan gaya bahasa yang dikehendaki. Kutipan 

ini meskipun redaksinya tidak sama, namun isi atau 

hakikat kutipan itu ada dan seperti teks aslinya. 

Untuk kutipan seperti ini tidak ada tanda yang harus 

dipatuhi, meskipun demikian sumber-sumber 

rujukan harus tetap ditulis. 

c. Kutipan yang berasal dari bahasa asing, ayat-ayat al 

Qur’an dan Hadits ditulis teks aslinya kemudian 

diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan spasi satu. 

7. Transliterasi 

Pedoman transliterasi arab-latin ini diambil dari 

keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan RI tentang pembaharuan pedoman 

transliterasi arab-Latin, yaitu: 

a. Konsonan 
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Fonem konsonan bahasa arab yang dalam 

sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, 

dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan 

dengan hurf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagainya dilambangkan dengan huruf 

dan tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf arab tersebut dan 

transliternya dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡ S Es (dengan titik ث

diatas) 

 Jim J Je ج

 Ha’ Ḥ Ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Z Zet ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad Ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa’ Ṭ Te (dengan titik di ط
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bawah) 

 Ẓa’ Ẓ Zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain ‘ Koma terbalik‘ ع

(diatas) 

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Lam ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ..‘.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

 

 

b. Vokal 

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa 

Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong 

dan vokal rangkap atau diftong. 

 

1) Vokal tunggal 

 

Nama Huruf Latin Nama 

Fathah 

Kasrah 

Dammah 

A 

I 

U 

A 

I 

U 
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2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa arab, yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

 Fathah dan ya 

Fathah dan wau 

Ai 

Au 

a dan i 

a dan u 

 

Contoh: 

 كتب

 فعل

 ذكر

Kataba 

 

Fa’ala 

 

Zukira 

 

3) Maddah 

Maddah atau vokal panjang, yang lambangnya 

berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan 

tanda, yaitu: 

 

 

Harkat 

dan 

huruf 

Nama Harkat dan 

tanda 

Nama 

 ......... ى

 ا

Fathah dan 

alif 

 A dan garis 

 Kasrah dan ......... ى

ya 

 I dan garis 

 Dammah .......... و

dan wau 

 U dan garis di 

atas 
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Contoh: 

  Qala قا ل

  Rama رامى

  Qila قيل

 

 

4) Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a) Ta marbutah 

Ta marbutah yang hidup dan mendapat harkat 

fathah, kasrah dan damma, transliterasinya adalah /t/. 

b) Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat 

sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau kata yang 

terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan 

dengan ha (h) 

Contoh: 

 Talhah طلحة

                -Al-madinatul المد ينة المنو رة

munawwarah 

5) Syaddah (tasyidid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan 

arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

 

Contoh: 

 Rabbana ربنا

 Nazzala نزل

 al-birr البر
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6) Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qomariyah. 

a) Kata sandang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 

(i) diganti dengan huruf yang sama mengikuti kata 

sandang itu. 

b) Kata sandang diikuti huruf qomariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf 

qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan diikuti dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 Ar-rajulu الر جل

 As-sayyidatu السيدة

 Asy-syamsu الشمس

 

 

7) Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan 

dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak ditengah dan diakhiri kata. Bila hamzah itu 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan arab berupa lif. 

Contoh: 

 Ta’khuzuna تأ خذ ون
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 An-nau النوء

 Syai’un شيىء

 inna ان

8) Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, 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 dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikuti. 

Contoh: 

 Wa innallaha وان الله لهو خير الرازقين

lahuwa khair ar-

raziqin 

 Fa aufu al-kaila فأوفواالكيلوالميزان

wa al-mizana 

 Ibrahi al-khalil ابراهيم الخليل

 

9) Huruf kapital 

Mesikipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital 

tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut 

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti  apa 

yang berlaku, 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 kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 Wa ma وما محمد االرسول

muhammadun 

illa rasul 
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 Syahru ramadan شهررمضا ن الذى انزل فيه القران

al-lazi unzila 

fihil al qur’anu 

Penggunaan huruf  kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan arab memang lengkap demikian dan 

kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga 

ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Nasrun minallah نصر من الله وفتح قر يب

wa fathun qarib 

 Wallahu bikulli والله بكل شىء عليم

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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BAB VI 

KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI 

 

Kegiatan alternatif pengganti skripsi mahasiswa pasca 

sarjana program studi Sarjana (S.Pd.). Fakultas Agama Islam. 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terbagi menjadi 4 jenis, 

diantaranya: 

A. Program Kreatif Mahasiswa (PKM) Tingkat Nasional 

PKM tingkat Nasional merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi untuk 

meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan 

tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademis yang tinggi serta dapat 

menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta memperkaya 

budaya nasional. Persyaratan Mahasiswa lolos PKM tingkat 

Nasional yang dibebaskan dari kewajiban menyusun skripsi 

yaitu: 

1. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi 

dengan PKM adalah mahasiswa yang menjadi ketua 

pada PKM yang lolos didanai DIKTI. 

2. Materi PKM Sesuai dengan kompetensi mahasiswa 

berdasarkan bahan kajian yang terdapat pada struktur 

kurikulum prodi. 
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3. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari prodi yang 

sama dengan mahasiswa. 

4. Memenuhi segala luaran yang diwajibkan sebagaimana 

yang tercantum dalam pedoman PKM. 

 

B. Magang Kerja Industri 

Mahasiswa mengikuti magang kerja pada industri yang 

sesuai dengan bidang ilmunya. Magang industri pada bagian 

ini adalah kegiatan magang yang dilaksanakan pada industri 

manufaktur atau jasa diluar mata kuliah 

Magang/PKL/PPL/PLP. Dibimbing oleh dosen sebidang 

ilmu dari prodi. Kemudian hasil magang disusun dalam 

laporan akhir/ laporang magang dengan mengambil topik 

tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran yang 

ditetapkan oleh prodi. Hasil magang industri dipublikasikan 

pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 4 (accepted). 

Ketentuan lain terkait dengan jenis industry, rentang waktu 

magang, dan lainnya ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis 

oleh oleh PinPKU UMSIDA. 

 

C. Karya Seni Monumental/Desain Monumental/ Teknologi 

Tepat Guna 

Karya seni monumental yang dihasilkan mahasiswa 

sebagai alternatif pengganti skripsi harus memenuhi 6 

persyaratan, diantaranya: a) mahasiswa menghasilkan 

produk (software atau hardware) sesuai dengan bidang ilmu. 

b) produk yang dihasilkan diakui masyarakat luas, c) produk 

yang dihasilkan berpotensi memperoleh Hak Kekayaan 

Industri, d) mahasiswa menyusun laporan berisi deskripsi 
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produk yang dihasilkan. e) mahasiswa dibimbing dosen 

sebidang ilmu dari prodi yang sama, f) hasil karya seni 

monumental wajib dipublikasikan dan didaftarkan Hak 

Kekayaan Intelektual: Paten/ Hak Cipta/ Merk Dagang. 

Rancangan   dan   karya   seni   monumental/seni   

pertunjukan yang dimaksud adalah rancangan yang 

menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/ seni 

pertunjukan berikut ini:  

1. Rancangan dan karya seni monumental adalah  rancangan  

dan  karya seni yang mempunyai nilai   abadi/berlaku 

aspek monumentalnya dan juga pada  elemen  estetiknya,  

seperti  patung,  candi,  dan  lain-lain. Karya seni rupa, 

seni kriya, seni  pertunjukan  sepanjang  memiliki  nilai 

monumental  baru,  tergolong  ke  dalam  karya seni 

monumental. 

2. Rancangan  dan  karya  seni  rupa  adalah  rancangan  dan  

karya seni murni yang mempunyai  nilai  estetik  tinggi,  

seperti  seni  patung,  seni lukis, seni pahat, seni keramik, 

seni fotografi, dan sejenisnya. 

3. Rancangan  dan  karya seni kriya  adalah  rancangan  dan 

karya seni yang mempunyai nilai keterampilan   

sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat 

keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya. 

4. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah  rancangan 

dan karya seni yang dalam  penikmatannya melalui 

pedalangan, teater, dan sejenisnya. 

5. Karya  desain  adalah  bagian  dari  karya  seni  rupa  

yang  diaplikasikan kepada  benda-benda  kebutuhan  

sehari-hari  yang  mempunyai  nilai guna,  seperti  desain 
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komunikasi visual/desain  grafis,  desain  produk, desain 

interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya. 

6. Karya  sastra  adalah  karya ilmiah  atau  karya  seni  

yang  memenuhi kaidah pengembangan sastra dan 

mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra 

ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang 

tinggi. 

Berikut merupakan tabel penilaian karya seni 

Monumental/Desain Monumental 

 

Tabel 1. Penilaian Karya Seni Monumental 

No Unsur Sub Unsur Kegiatan 

1 Pelaksanaan 

Penelitian/ 

Karya Seni 

Sebagai komposer/penulis 

naskah/sutradara/perancan

g/ 

pencipta/penggubah/kamer

awan/animator/curator/edit

or audio-visual 

Internasion

al/ nasional 

Sebagai Penata 

Arstistik/Penata 

Musik/Penata 

Rias/PenataBusana/Penata 

Tari/Penata Lampu/Penata 

Suara/Penata 

Panggung/Ilustrator 

Foto/Kunduktor 

Internasion

al/ nasional 

Sebagai 

Pemusik/Pengrawit/Penari/

Dalang/Pemeran/Pengarah 

Acara Televisi/Pelaksana 

Perancangan/Pendisplay 

Pameran/Pembuat 

FotoDokumentasi/Pewarta 

Foto/Pembawa 

Acara/Reporter/Redaktur 

Internasion

al/ nasional 
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Pelaksana 

2 Pelaksanaan 

Penelitian/ 

Karya Sastra 

Sebagai Penulis Naskah 

Drama/Novel 

Internasion

al/ nasional 

Sebagai Penulis Buku 

Kumpulan Cerpen 

Internasion

al/ nasional 

Sebagai Penulis Buku 

Kumpulan Puisi 

Internasion

al/ nasional 

 

D. Publikasi Artikel Ilmiah 

Publikasi artikel yang dihasilkan mahasiswa sebagai 

alternatif pengganti skripsi harus memenuhi 5 persyaratan, 

diantaranya: a) mahasiswa adalah penulis pertama pada 

artikel yang dipublikasikan, b) artikel yang dibuat 

berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh 

mahasiswa dan dosen pembimbing, c) penulisan artikel 

dibimbing dosen sebidang ilmu dari prodi yang sama 

dengan mahasiswa, d) nama dosen pembimbing wajib 

tercantum dalam artikel. Ketentuan dan jenis artikel 

dijelaskan pada table berikut; 

Tabel 2. Publikasi Artikel Ilmiah 

No Jenis 

Publikasi 

Status Keterangan 

1 Jurnal 

internasional  

bereputasi 

Publish/accept

ed Q1, Q2 

 Mahasiswa tidak 

diwajibkan mengikuti 

ujian skripsi 

2 Jurnal 

internasional  

bereputasi 

Publish/accept

ed Q3, Q4 

 Mahasiswa diwajibkan 

mengikuti ujian dengan 

artikel yang 

terpublish 

3 Jurnal 

nasional 

terakreditasi 

Publish/accept

ed S1-S2 

 Mahasiswa tidak 

diwajibkan mengikuti 

ujian skripsi apabila 

artikelnya terindeks Q1, 

Q2  

 Mahasiswa diwajibkan 
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mengikuti ujian skripsi 

apabila artikelnya 

terindeks Q3, Q4 

dengan artikel yang 

terpublish 

4 Jurnal 

nasional 

terakreditasi 

Publish/accept

ed S3-S6 

 Mahasiswa diwajibkan 

mengikuti ujian skripsi 

apabila artikelnya 

terindeks S3-S6 dengan 

artikel yang terpublish 

 

Adapun kategori jurnal internasional bereputasi adalah 

jurnal yang diakui oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang 

mempunyai indikator:  

1. Artikel diterbitkan  oleh  asosiasi  profesi  ternama di 

dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) 

kredibel; 

2. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang    diakui  

oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau 

Scopus) serta mempunyai faktor dampak  (impact  factor)  

lebih  besar  dari  0,01 di Web of Science (Thomson 

Reuters), 0,05 di SJR 

3. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; 

4. Editor  Boards  dari  Jurnal  dapat  ditelusuri  daring  dan  

tidak  ada perbedaan  antara  editor  yang  tercantum  di  

edisi  cetak  dan  edisi daring; 

5. Proses review dilakukan dengan baik dan benar; 

6. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format 

tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah. 
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BAB VII 

BIMBINGAN DAN PENILAIAN 

 

 

A. Bimbingan 

1. Syarat-syarat pembimbing 

Pembimbing skripsi adalah seorang dosen yang 

memiliki kompetensi dalam bidang penulisan ilmiah 

yang memenuhi syarat-syarat akademis maupun syarat-

syarat administratif yang ditentukan oleh Fakultas 

Agama Islam UMSIDA. Dengan pemenuhan syarat-

syarat ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi, sebagai tugas 

akhir dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam 

bidang sesuai dengan keilmuannya. 

Syarat-syarat pembimbing skripsi yang dimaksud di 

atas adalah sebagai berikut: 

a. Seorang dosen minimal memiliki pangkat asisten 

ahli dari Kopertais. 

b. Seorang dosen tetap yang memiliki keahlian 

metodologis dan teori terkait dengan masalah 

skripsi mahasiswa yang akan dibimbing. 

2. Hak-hak pembimbing 

Dosen pembimbing memiliki hak-hak sebagai 

berikut: 

a. Mempertimbangkan dan menyempurnakan judul 

skripsi yang diajukan mahasiswa yang akan 

dibimbing, dengan catatan tidak mengubah subtansi 

masalah yang telah di setujui Fakultas. 

b. Mengusulkan untuk mengembalikan tugas 

bimbingan kepada Fakultas, jika dirasa tidak sesuai 

dengan keahliannya. 
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3. Kewajiban pembimbing 

Dosen pembimbing skripsi memiliki kewajiban: 

a. Membimbing mahasiswa secara maksimal sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

b. Membantu mencari solusi jika mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi 

c. Menanda tangani kartu bimbingan dan pengesahan 

skripsi mahasiswa jika dirasa sudah siap untuk 

diujikan 

4. Jumlah pembimbing 

Setiap mahasiswa yang memprogram skripsi di 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen 

pembimbing. 

 

B. Penilaian 

1. Aspek yang diujikan 

a. Penguasaan materi skripsi 

- Isi presentasi 

- Keruntutan logika 

- Kemampuan menjawab saat ujian 

b. Penulisan 

- Keabsahan bahasa sesuai dengan tata bahasa yang 

digunakan 

- Keruntutan ide dalam penulisan 

- Kerapihan tulisan sesuai dengan buku pedoman 

c. Penguasaan metodologi penelitian 

- Kesesuaian antara masalah dan metode hasil 

penelitian 

- Relevansi masalah dengan disiplin keilmuan 

- Urgensi dan kontribusi masalah yang diteliti 

dengan perkembangan profesionalitas keilmuan 
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2. Bobot penilaian 

MATERI UJIAN STANDAR 

NILAI 0-4 

A. Penguasaan Materi: 

1. Isi presentasi 

2. Keruntutan logika 

3. Kemampuan 

menjawab 

 

 

 

B. Penulisan 

1. Isi presentasi 

2. Keruntutan logika 

3. Kemampuan 

menjawab 

 

 

 

C. Penguasaan metodologi 

penelitian 

1. Kesesuaian antara 

masalah, metode dan 

hasil penelitian 

2. Relevansi masalah 

dengan disiplin 

keilmuan 

3. Urgensi dan 

kontribusi masalah 

yang diteliti dengan 

perkembangan 

profesionalitas 

keilmuan 
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Total nilai =  
 

 

Keterangan nilai: 

Nilai 3,5 – 4,0 = A (lulus sangat memuaskan) 

Nilai 2,5 – 3,4 = B (lulus baik) 

Nilai 2,0 – 2,4 = C (lulus cukup) 

Nilai 1,5 – 1,9 = D (tidak lulus) 

Nilai    0 – 1,4 = E (tidak lulus) 

 

C. Keaslian Skripsi 

Setiap tulisan skripsi harus merupakan karya 

mahasiswa sendiri yang berarti bukan hasil saduran, jiplakan 

atau hasil karya orang lain yang diakui sebagai karya sendiri. 

Jika mahasiswa melakukan penjiplakan, penyaduran atau 

mengakui hasil karya orang lain, maka Fakultas Agama 

Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan 

memberikan sanksi berupa: 

1. Peringatan secara lisan atau tertulis 

2. Membuat kembali skripsi dengan mengajukan masalah 

baru 

3. Dikeluarkan (drop out) dari Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

 

Contoh pernyataan keaslian tulisan dapat dilihat pada 

lampiran. 
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Lampiran 2.1 : contoh sampul depan/cover proposal skripsi 

 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Perilaku Keislaman Peserta didik di MI 

Muhammadiyah Sidoarjo 
 

 

 

 
 

 

 

 

OLEH 

 

IBRAHIM ADSKHAN BY ARIFIN 

NIM 202071100001 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

2020
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Lampiran 2.2 : contoh halaman judul proposal skripsi 

 

 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

Pengaruh Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Perilaku Keislaman Peserta didik 

di MI Muhammadiyah sidoarjo 

 

 

 
 

 

 

OLEH 

 

IBRAHIM ADSKHAN BY ARIFIN 

NIM 202071100001 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

2020 
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Lampiran 2.3 : contoh halaman persetujuan proposal skripsi 

 
PROPOSAL SKRIPSI 

 

Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Perilaku Keislaman Peserta didik di MI 

Muhammadiyah Sidoarjo 
 

 

Nama : IBRAHIM ADSKHAN BY ARIFIN 

NIM : 202071100001 

Fakultas : Agama Islam 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

 

 

Sidoarjo, 9 Desember 2020 

 

Diterima dan disetujui, 

Pembimbing 

 

 

 

____________________ 

Nama lengkap 

Mengetahui, 

Ketua Prodi 

 

 

 

____________________ 

Nama lengkap 
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Lampiran 2.4 : contoh daftar isi proposal skripsi 

 

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR …………………………………….. ii 

DAFTAR TABEL …………………………………………. iii 

DAFTAR GAMBAR ……………………………………… iv 

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………. v 

ABSTRAKSI ……………………………………………….vi 

A. Latar Belakang Masalah ............................................... 4 

B. Penegasan Istilah ………………….…………............. 8 

C. Rumusan Masalah ……………………………............ 9 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ……………............. 10 

E. Tujuan Penelitian …………………………................. 10 

F. Kegunaan Penelitian ………………………................ 11 

G. Hiposkripsi Penelitian ………………………….......... 12 

H. Penelitian Terdahulu .................................................... 15 

I. Sistematika Pembahasan .............................................. 17 

J. Kajian Teori ................................................................. 19 

K. Metode Penelitian …………………………................ 14 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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Lampiran  3.1: contoh  sampul depan skripsi 

 

Pengaruh Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Perilaku Keislaman Peserta didik 

di MI MUHAMMADIYAH Sidoarjo 

 

 

SKRIPSI 
 

 

 
 

 

 

OLEH 

 

IBRAHIM ADSKHAN BY ARIFIN 

NIM. 202071100001 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

2020 
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Lampiran 3.2: contoh  halaman judul 

 

Pengaruh Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Perilaku Keislaman Peserta didik 

di MI MUHAMMADIYAH Sidoarjo 
 

 

SKRIPSI 
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

 

 
 

 

OLEH 

 

IBRAHIM ADSKHAN BY ARIFIN 

NIM. 202071100001 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

2020 
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Lampiran 3.3: contoh persetujuan pembimbing 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

 

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberi 

bimbingan serta saran perbaikan, maka kami selaku pembimbing 

bahwa skripsi saudara: 

 

Nama : IBRAHIM ADSKHAN BY ARIFIN 

NIM : 202071100001 

Fakultas : Agama Islam 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

 

Telah memenuhi syarat dan dapat diuji pada sidang 

Munaqasah Skripsi. 

 

 

 

Sidoarjo, 9 Desember 2020 

 

Diterima dan disetujui, 

Pembimbing 

 

 

 

____________________ 

Nama lengkap 

Mengetahui, 

Ketua Prodi 

 

 

 

____________________ 

Nama lengkap 
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Lampiran 3.4: contoh pengesahan skripsi 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Skripsi atas nama IBRAHIM ADSKHAN BY ARIFIN dengan 

NIM. 202071100001 yang berjudul ”Pengaruh Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Prilaku Keislaman Peserta didik di 

SMPN 1 Sidoarjo” telah dipertahankan di depan sidang dewan 

penguji Munaqasah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dan telah diterima untuk memenuhi 

salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-

1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam. 

 

Sidoarjo, 9 Desember 2020 

 

 

Mengesahkan, 

Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

 

 

 

Dr. Hj. Istikomah, M.Ag. 

 

 

 

Majelis Penguji: 

 

Ketua : Nurdyansyah, S.Pd., M.Pd ( ) 

Penguji I : Najih Anwar, S.Ag., M.Pd ( ) 

Penguji II : Imam Fauji, Lc, M.Pd   ( ) 



Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi III 
 

 

67 
 

Lampiran 3.4 : contoh daftar isi skripsi 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 3.6: contoh daftar gambar 
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Lampiran 3.7 : contoh daftar lampiran 
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Lampiran 3.8 : contoh pernyataan keaslian penulisan skripsi 
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Lampiran 3.9 : contoh persetujuan pembimbing (ARAB) 

 موافقة المشرف

لوم االسالمية بجامعة محمدية فضيلة الكرام عميد كلية الع

 سيدوأرجو حفظه الله تعالى.

  السال م عليكم ورحمة الله وبركاته

 قدمنا هذا البحث الذي كتبتها : بعد التحية وفائق االحترام

 : همة العليا                      االسم

 923209122231:                    رقم القيد

: تأثير التعليم السياقي على دوافع   العنوان

تعلم اللغة العربية الفصل الثامن في 

المدرسة المتوسطة الدينية معارف 

 نهضة العلماء تانجوالغين

أمام يكون جاهزا لالختبار فيه الشروط المطلوبة و قد توفر

 مجلس المناقشة.

 والسالم عليكم ورحمة وبركاته

 3292يوليو  1 سيدوأرجو 

 مشرفال 

 

 (الماجستيرإمام فوزي )
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Lampiran 3.10 : contoh pengesahan skripsi (ARAB) 

 العلمي البحث توثيق

 :برقم القيدهمة العليا  كتبتها الذى العلمي البحث هذا مناقسة تمت

تأثير التعليم السياقي على تحت الموضوع " 923209122231 

مدرسة المتوسطة دوافع تعلم اللغة العربية الفصل الثامن في ال

 مجلس أمام " الدينية معارف نهضة العلماء تانجوالنجين

جامعة محمدية سيدوأرجو العلوم االسالمية  كلية فى المناقشة

 حصول شروط من شرطا وقبل ونجحت حفظه الله تعالى

 .العربية اللغة تعليم قسم فى الجامعة للمرحلة الشهادة

 3292يوليو  92 سيدوأرجو،
 وثقه

 العلوم االسالمية ةكلي عميد

 سيدوأجو محمدية جامعة
 

 

 الماجستير إستقامة الدكتورأندا

 قشة المنا مجلس

 (               )       الماجستير أنوار ناجح:      الرئيس

 ()                الماجستير عمار مرزوقي فارح:  األول المناقش

 (              ) الماجستير عمار مرزوقي وافي:  الثاني المناقس
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Lampiran 3.11 : contoh pernyataan keaslian penulisan skripsi (ARAB) 

 تقرير أصالة البحث العلمي

 أنا الموقّعة أدناه :

 : همة العليا  االسم

 923209122231:  رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية  قسم

 : العلوم االسالمية  كلية

 بحثيمن كتابتي و أقرر بحق على أن البحث العلمي هذا

حث علمي آخر أو فكرة أي شخص آخر من أي ب نقالأنا، ليس 

دعيه لنفسي أو من فكرتي. إذا كانت البينة في المستقبل تقرر أ

بأن هذا البحث العلمي من السرقة العلمية، أنا أتقبل أي عقاب 

قرره مجلس كلية العلوم اإلسالمية جامعة محمدية سيدوأرجو 

 على هذا العمل.

يو ليو   1دوأرجو،سي

3292 

 صاحبة التقرير

 

 همة العايا
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Lampiran 3.12 Istilah-istilah Indonesia –Arab 

No Istilah Indonesia Istilah Arab 

1 Latar Belakang Masalah خلفية البحث 
2 Rumusan Masalah مشكالت البحث 
3 Hipotesa فرضية البحث 
4 Observasi مالحظة 
5 Wawancara  مقابلة 
6 Tes االختبار/ االمتحان 
7 Angket االستبيان / االستبانة 
8 Pengumpulan data جمع البيانات 
9 Analisa data تحليل البيانات 
10 Daftar isi فهرس 
11 Daftar tabel قائمة الجداول 
12 Instrumen Penelitian أدوات البحث 
13 Studi Kasus دراسة حالة 
14 Studi Kritis دراسة نقدية 
15 Studi perbadingan دراسة مقارنة 
16 Studi Analisa دراسة تحليلية 
17 Fenomenologi علم الظاهراتية 
18 Kerangka teori اإلطار النظري 
19 Skripsi البحث العلمي 
20 Thesis رسالة الماجستير 
21 Desertasi رسالة دكتوراه 
22 Abstrak مستخلص البحث 
23 Sinopsis خالصة البحث 
24 Kompilasi Hukum Islam تصنيف األحكام اإلسالمية 
25 Undang-undang قوانين 
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26 Multiple Intelegensi الذكاءات المتعددة 
27 Laboratorium Bahasa المعمل اللغوي 
28 Jurnal Pembelajaran المحاضرات كشكول 
29 Kantor Urusan Agama ن الدينيةمكتب الشؤو 
30 Kementrian Agama وزارة الشؤون الدينية 
31 Kementrian Pendidikan 

Dasar dan Menengah 
وزارة التعليم االبتدائي 

 والثانوي
32 Dinas Pendidikan dasar 

dan Menengah kabupaten 

Sidoarjo 

مكتب التعليم االبتدائي 

 والثانوي في مدينة سيدوأرجو

33 Kementrian Riset dan 

Pendidikan Tinggi 
 وزارة البحث والتعليم العالي

34 Pengadilan  المحكمة الدينية 
35 Mahkamah konstitusi المحمكمة الدستورية 
36 Pengaruh (Kuantitatif) تأثير 
37 Pengaruh (kualitatif) آثار 
38 Hubungan عالقة 
39 MI المدرسة االبتدائية الدينية 
40 MIN مدرسة االبتدائية الدينية ال

 الحكومية
41 SD  المدرسة االبتدائية العامة 
42 SDN  المدرسة االبتدائية العامة

 الحكومية
43 SD Swasta  المدرسة االبتدائية العامة

 األهلية
44 SMP المدرسة المتوسطة العامة 
45 MTs  المدرسة المتوسطة الدينية 
46 SMA المدرسة الثانوية العامة 
47 MA  المدرسة الثانوية الدينية 
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48 SMA IT  المدرسة الثانوية العامة

 اإلسالمية المتكاملة
49 SMA Unggulan المدرسة الثانوية العامة  

 النموذجية
50 Penegasan Istilah معاني المصطلحات 
51 Kajian/Kerangka/Landasan 

Teori 
 اإلطار النظري

52 Analisa Data نات ومناقشتهاتحليل البيا 
53 Paparan Data عرض البيانات 
54 Saran  التوصيات 
55 Hasil penelitian نتائج البحث 
56 Hasil Belajar التحصيل العلمي 
57 Evaluasi Bahasa التقويم اللغوي 
58 Tes Bahasa االختبارات اللغوية 
59 Penilian التقييم 
60 KTSP المناهج المبنية على الوحدات 

 الدراسية
61 K 13 المناهج سنة ثالثة عشر 
62   
 


