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Asalamu’alaikum Wr. Wb 

Syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, “Pedoman Penyusunan Skripsi” ini bisa 

terselesaikan. Shalawat dan salam, mudah mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, 

sang pencerah umat dan penyempurna peradaban manusia 

Pedoman penyusunan skripsi ini disusun sebagai arahan dan pedoman bagi mahasiswa dalam 

penyusunan skripsi dan dosen dalam memberikan bimbingan skripsi. Pedoman skripsi ini menjadi 

pedoman penulisan laporan penelitian dalam bentuk skripsi di Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, yang secara spesifik berisi ketentuan dan tata cara penyusunan skripsi 

pada program Strata Satu (S-1).  

Naskah pedoman penyusunan skripsi ini telah dibahas dalam serangkaian diskusi yang 

melibatkan dosen tetap, tim penyusun dan pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Tentu kekurangan dan kelemahan masih ada, oleh karena itu, kritik dan 

saran kontruktif selalu kami harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnan buku pedoman ini 

dimasa yang akan datang.  

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan 

pedoman ini, terutama pada segenap tim penyusun pedoman skripsi. Mudah-mudahan menjadi 

amal shaleh dan bermanfaat. Amin. 

 

Wassalamuaalaikum Wr. Wb 

 

Sidoarjo, 05 Oktober 2022 

Dekan FAI, 

 

 

Dr. Istikomah, M.Ag. 
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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 merupakan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian, 

baik penelitian pustaka (library research), lapangan (field research) atau laboratorium 

(laboaratorium research). Tugas penulisan skripsi sebagai salah satu syarat bagi 

mahasiswa yang akan mendapatkan gelar akademik sesuai dengan bidang ilmu yang 

dipilih di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, skripsi memiliki 

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: 

 

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  
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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 

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. Syarat Pemograman Skripsi 

Mahasiswa yang akan memprogram Skripsi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Sudah atau sedang menempuh mata kuliah minimal 120 SKS yang 

dibuktikan dengan Transkip Nilai, dan telah tercatat sebagai mahasis semester VI. 

2. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian. 

3. Tidak sedang dalam cuti kuliah dan tercatat aktif sebagai mahasiswa. 

C. Prosedur Pengajuan Judul dan Pembimbingan Skripsi 

1. Mahasiswa wajib mengukuti seminar penulisan karya tulis ilmiah yang 

diselenggarakan Fakultas/Prodi. 

2. Mahasiswa tercatat aktif sebagai mahasiswa semester V dan memenuhi ketentuan 

akademik. 

3. Dosen wajib untuk menyerahkan topik utama risetnya sesuai dengan roadmap dosen, 

prodi, fakultas, dan universitas kepada prodi untuk ditampilkan pada formulir online 

pengajuan proposal skripsi karya tulis ilmiah mahasiswa. 

4. Mahasiswa memilih topik penelitian skripsi sesuai dengan roadmap penelitian dosen 

(dengan mengisi formulir yang sudah disediakan prodi). 

5. Prodi mengajukan dosen pembimbing sesuai dengan roadmap penelitian dosen untuk 

kemudian ditetapkan oleh Dekan dalam bentuk surat keputusan Dekan. 

6. Prodi menyampaikan surat keputusan Dekan tentang penetapan dosen Pembimbing 

Skripsi kepada dosen. Dosen dapat mulai melakukan pembimbingan terhadap proposal 

mahasiswa untuk persiapan ujian proposal. 

7. Mahasiswa WAJIB, minimal melakukan bimbingan 12 pertemuan (5 kali 

bimbimbingan sebelum seminar proposal & 7 kali bimbingan sebelum ujian akhir) 

8. Mahasiswa WAJIB melakukan cek similarity naskah (Proposal dan Skripsi) dengan 

hasil total similarity kurang dari 20% dan kesamaan tiap sumber tidak lebih dari 5%. 

9. Dosen pembimbing WAJIB memeriksa kesesuaian naskah skripsi dengan Pedoman ini. 
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D. Prosedur Ujian Proposal Skripsi 

1. Proposal yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing diajukan mahasiswa ke prodi 

untuk didaftarkan ujian proposal. 

2. Mahasiswa Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal skripsi. 

3. Menyerahkan dua eksemplar proposal skripsi yang telah ditandatangani oleh dosen 

pembimbing dan ketua program studi, dengan melampirkan bukti cek similarity dan 

bukti kartu bimbingan. 

4. Ujian proposal dilaksanakan secara luring/daring. 

5. Proses Ujian WAJIB dicatat dalam Berita Acara yang diisi oleh dosen pembimbing 

dan dosen penguji. 

 

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. 

 

F. Prosedur Munaqosah Skripsi 

1.   Mahasiswa mengisi formulir online pendaftaran munaqosah skripsi. 

2.   Menyerahkan tiga eksemplar naskah skripsi yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing dan ketua prodi kepada staf administrasi fakultas, WAJIB dengan 

melampirkan bukti cek similarity, bukti kartu bimbingan skripsi, dan dokumen 

penelitian. 

3.   Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah prodi dengan minimal nilai C dan IPK 

minimal 3,00 (dibuktikan dengan trasnkip Nilai). 

4.   Pelaksanaan ujian munaqosah skripsi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditetapkan oleh prodi. 

5.   Dewan penguji munaqosah skripsi terdiri atas 3 (tiga) penguji, yakni 1 (satu) ketua 

penguji (Ketua penguji adalah pembimbing skripsi dan bertugas memimpin 

pelaksanaan ujian skripsi), 2 (dua) anggota penguji.  

6.   Ujian skripsi dilaksanakan maksimal 60 menit/mahasiswa, dan peserta ujian wajib 

hadir 30 menit sebelum ujian dimulai. 

7.   Pada saat ujian munaqosah skripsi mahasiswa WAJIB mengenakan seragam sebagai 

berikut: 

Laki-laki : pakaian putih, celana hitam (bukan celana jeans), berdasi, sepatu 

fantofel hitam, dan berjas almamater. 

Perempuan : pakaian  putih,  rok  hitam  panjang  (bukan  jeans),  berjilbab putih, 

sepatu fantofel hitam, dan berjas almamater. 
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8.   Proses presentasi oleh peserta ujian (hanya saat presentasi), wajib direkam oleh 

peserta (bisa menggunakan screen recording pada laptop atau zoom recording). 

9.   Template  salindia  (slide  ppt)  presentasi  mahasiswa  untuk  ujian  WAJIB 

menggunakan template UMSIDA dan maksimal 6 slide (Judul, Pendahuluan, 

Metode, Pembahasan, dan Kesimpulan). 

10. Dewan penguji WAJIB mencatat proses pengujian dalam Berita Acara. 
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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 14 kata. 

c. Lambang Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

berbentuk segi lima dengan garis tengah 4.5 cm. 

d. Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama ditulis lengkap (tidak boleh 

disingkat) dan dibawahnya ditulis NIM. 

e. Prodi, Fakultas, Universitas, kota dan tahun pembuatan proposal penelitian 

disahkan. Contoh sampul/cover dapat dilihat pada lampiran. 

2. Halaman persetujuan 

Halaman persetujuan meliputi: 

a. Ditulis: Persetujuan Proposal Skripsi 

b. Judul Proposal 

c. Nama 

d. NIM 

e. Prodi  

f. Disetujui tanda tangan pembimbing 

g. Diketahui tanda tangan ketua prodi 

h. Tanggal pengesahan 

Contoh halaman persetujuan dapat dilihat pada lampiran. 

 

B. Bagian Isi 

Bagian isi meliputi: Judul Penelitian, Penulis, afiliasi, Pendahuluan yang 

didalamnya berisi latar belakang masalah, kajian literatur (state of the art), dan rumusan 

masalah. Kemudian metode penelitian dan Jadwal Penelitian. 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, kajian literatur terdahulu (state of 

the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel yang mempunyai fungsi 

untuk menunjukkan fokus dari penelitian-penelitian tersebut, apa yang kurang, mengapa 

riset ini penting dan tujuan penelitian yang Penulis lakukan. Penulis harus menghindari 

duplikasi/pengulangan penjelasan yang tidak perlu atas karya sendiri/orang lain yang 

telah diterbitkan. Analisis gap dari apa yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu, 

dan pernyataan pentingnya penelitian dilakukan. Rumusan/Fokus Masalah: Mengacu 
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pada masalah, kesulitan, atau kesenjangan dalam pengetahuan yang sedang dibahas 

dalam penelitian. Di bagian akhir pendahuluan harus dinyatakan secara eksplisit tujuan 

kajian penelitian tersebut.  

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan, tahapan 

penelitian atau pengembangan yang dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran penelitian. 

Tiap tahap dijelaskan secara ringkas, misalnya tiap tahap dalam satu paragraf. Tahap 

yang dijelaskan dari mulai subyek/populasi, jenis data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian diuraikan di bab ini. 

3. Jadwal Penelitian 

Menjelaskan jadwal setiap tahap dari proses penelitian dalam bentuk tabel 

(lampiran). Fungsi dari jadwal penelitian ini mengukur kedalaman dan ketepatan 

penelitan mahasiswa sehingga diperoleh hasil penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. 

 

C. Bagian Akhir 

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka dan lampiran. 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisikan keseluruhan literatur atau referensi beserta 

pengarangnya yang dijadikan acuan dalam penelitian. Minimal proposal menggunakan 

20 referensi dengan ketentuan 5 tahun terakhir. Cara pengutipan/ penulisan daftar 

pustaka dapat dilihat pada bab V. 

2. Lampiran 

Lampiran pada usulan penelitian bisa berupa daftar pertanyaan/ wawancara 

untuk interview atau instrumen penelitian berupa 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, dan abstraksi. 

1. Sampul/cover 

a. Ditulis  : Proposal Skripsi 

b. Judul Penelitian : Dibuat dengan singkat, jelas, tidak bermakna ganda, sebaiknya 

tidak lebih 12 kata. 

c. Lambang Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berbentuk 

segi lima dengan garis tengah 4.5 cm. 

d. Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama ditulis lengkap (tidak boleh 

disingkat) dan dibawahnya ditulis NIM. 

e. Prodi, Fakultas, Universitas, kota dan tahun pembuatan proposal penelitian 

disahkan. Contoh sampul/cover dapat dilihat pada lampiran. 

2. Halaman 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. 

3. Halaman pengesahan 

Halaman pengesahan meliputi: 

a. Ditulis: Persetujuan Proposal Skripsi 

b. Judul Proposal 

c. Nama 

d. NIM 

e. Prodi  

f. Disetujui tanda tangan pembimbing 

g. Diketahui tanda tangan ketua prodi 

h. Diketahui tanda tangan Dekan 

i. Tanggal pengesahan 

Contoh halaman persetujuan dapat dilihat pada lampiran. 

4. 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. 
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B. Bagian Isi  

Bagian isi penelitian meliputi: pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan,  

dan kesimpulan. 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, kajian literatur terdahulu (state of 

the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel yang mempunyai fungsi 

untuk menunjukkan fokus dari penelitian-penelitian tersebut, apa yang kurang, mengapa 

riset ini penting dan tujuan penelitian yang Penulis lakukan. Penulis harus menghindari 

duplikasi/pengulangan penjelasan yang tidak perlu atas karya sendiri/orang lain yang 

telah diterbitkan. Analisis gap dari apa yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu, 

dan pernyataan pentingnya penelitian dilakukan. Rumusan/Fokus Masalah: Mengacu 

pada masalah, kesulitan, atau kesenjangan dalam pengetahuan yang sedang dibahas 

dalam penelitian. Di bagian akhir pendahuluan harus dinyatakan secara eksplisit tujuan 

kajian penelitian tersebut.  

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan, tahapan 

penelitian atau pengembangan yang dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran penelitian. 

Tiap tahap dijelaskan secara ringkas, misalnya tiap tahap dalam satu paragraf. Tahap 

yang dijelaskan dari mulai subyek/populasi, jenis data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian diuraikan di bab ini. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian/pengembangan dan 

pembahasannya secara ilmiah. Temuan-temuan ilmiah (scientific finding) yang diperoleh 

dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dijabarkan dalam bab ini tetapi harus 

ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah 

bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh (bisa dilampirkan sebagai supplementary 

file). Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah 

temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel 

seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara saintifik, tidak hanya 

deskriptif, bila perlu ditunjang oleh fenomena-fenomena dasar ilmiah yang memadai. 

Selain itu, harus dijelaskan keterkaitannya dengan konsep-konsep yang sudah ada 

serta perbandingannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, apakah hasil penelitian 

sesuai atau tidak, menjadi lebih baik atau tidak dan aspek lainnya.  

4. Kesimpulan 

Kesimpulan cukup menyatakan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian yang 

telah dinyatakan di bagian pendahuluan. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan 

pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan18seperti yang diharapkan di 

tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal 

yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. 
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C. Bagian Akhir 

Bagian akhir penelitian meliputi: daftar pustaka/Referensi, lampiran. 

1. Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau 

donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang 

membantu pelaksanaan penelitian. Dosen / peneliti yang tercantum dalam daftar penulis 

TIDAK perlu diberikan ucapan terima kasih di bagian ini. 

2. Daftar pustaka/Referensi 

Daftar pustaka/Referensi berisi keseluruhan rujukan beserta pengarangnya yang 

dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam 

teks artikel harus didaftarkan di bagian referensi. Referensi harus berisi pustaka-pustaka 

acuan yang berasal dari setidaknya 80% sumber primer (jurnal ilmiah atau sumber lain 

yang otoritatif) diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak 

berisi 15 (lima belas) referensi acuan. Format sitasi dan penyusunan Referensi harus 

mengikuti format IEEE (https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-

Reference-Guide.pdf). Agar mempermudah, penulisan rujukan di dalam teks artikel dan 

referensi sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi, misalnya 

Mendeley dan Zotero dan memilih gaya sitasi-referensi IEEE. 

3. Lampiran 

Lampiran pada penelitian bisa berupa surat bukti selesai penelitian, bukti 

pembimbingan, daftar pertanyaan (angket), pedoman wawancara atau checklist, 

perhitungan-perhitungan atau lainnya yang dianggap perlu dan merupakan data dalam 

penelitian. 
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BAB IV 

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. Dosen yang minimal memiliki jabatan fungsional. 

b. 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 sesua dengan Roadmap penelitian dosen. 

b. Mengusulkan untuk mengembalikan tugas bimbingan kepada Fakultas, jika 

dirasa tidak sesuai dengan keahliannya. 

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. 
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B. Penilaian 

Berikut ini adalah aspek penilaian ujian munaqosah skripsi: 

 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Munaqosah Skripsi 

 

No 

 

Komponen 

Penilaian 

 

Deskripsi 

 

Bobot 

1 Judul Judul tepat, singkat dan jelas dalam 

mendeskripsikan isi artikel 

10% 

2 Abstrak • Terdiri dari 

150-250 kata 

• Singkat dan 

jelas menerangkan tujuan dan ruang 

lingkup penelitian, metode, 

ringkasan hasil, dan kesimpulan 

10% 

3 Pendahuluan • Kejelasan 

permasalahan penelitian,  

• Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya 

• Kontribusi 

kebaruan yang akan diberikan 

15% 

4 Metode 

Penelitian 

• Metode 

menggambarkan prosedur penelitian 

yang dilakukan 

• Kesesuaian 

dan ketepatan dengan metodologi 

penelitian 

15% 

5 Hasil dan 

Pembahasan 

• Terdapat 

penyajian hasil dan ketajaman 

analisis (dapat disertai Tabel dan 

Gambar untuk memudahkan 

pemahaman) 

• Adanya kaitan 

antara hasil yang diperoleh dengan 

konsep dasar dan/atau hipotesis  

• Implikasi 

hasil penelitian (teoritis maupun 

penerapan) 

20% 

6 Kesimpulan • Esensi temuan 

dari penelitian yang dilakukan  

• Penalaran 

logis berdasarkan fakta hasil 

penelitian 

5% 
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7 Daftar Pustaka  • Daftar pustaka 

minimal 20 referensi dan hanya 

memuat referensi yang disitasi 

• Sitasi 

mencantumkan karya dosen FAI 

Sesuai dengan Prodi Mahasiswa  

• Kualitas dan 

kemutakhiran pustaka (Buku 5 tahun 

terakhir/Artikel Jurnal 3 tahun 

terakhir 

5% 

8 Capaian 

Publikasi 

• Publish/(LoA) 

jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 

/Sinta 2 (Skor penilaian=5) 

• Publish/(LoA) 

Jurnal Nasional Terindeks Garuda 

(Skor penilaian 4-5) 

• Artikel dalam 

proses Review/belum publish (Skor 

penilaian1-4) 

 

20% 

Total 100% 

 

 

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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BAB IV 

KETENTUAN PENYIMPANAN DAN PUBLIKASI ILMIAH 

 

Sesuai dengan SK Rektor Nomor 1494 Tahun 2022 tentang Pedoman Karya Tulis 

Ilmiah Mahasiswa Uni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Disebutkan bahwa setiap 

mahasiswa UMSIDA, wajib untuk mengunggah karya tulis ilmiah akhir mereka pada laman 

archive.umsida.ac.id. Laman tersebut merupakan preprint server yang di buat khusus untuk 

penyimpanan karya tulis ilmiah akhir mahasiswa di lingkungan UMSIDA. UMSIDA 

Sehingga karya tulis ilmiah dari mahasiswa dapat tersimpan sekaligus terdesiminasikan 

sambil menunggu karya tulis ilmiah tersebut lolos proses telaah dari jurnal ilmiah tujuan. 

Konsep preprints merupakan pengembangan dari konsep repositori. Pada preprints objek yang 

disimpan adalah spesifik pada artikel ilmiah, khususnya artikel ilmiah yang sedang menunggu 

proses telaah pada jurnal ilmiah. 

Karya tulis ilmiah yang tayang pada server ini adalah karya tulis ilmiah yang sudah 

terbit atau dalam proses telaah jurnal ilmiah. Karya tulis ilmiah yang tayang di server ini juga 

adalah karya yang sudah dipertahankan oleh mahasiswa saat ujian di masing-masing program 

studi. 

Unggah karya tulis ilmiah pada preprints sendiri tidak dianggap sebagai self-plagiarism 

atau double publication oleh mayoritas penerbit jurnal ilmiah. Hal ini bisa dilihat pada 

kebijakan terkait prerprints di penerbit bereputasi dan komunitas editor ilmiah berikut ini: 

Elsevier: https://www.elsevier.com/connect/editors-update/clarification-of-our-
policy-on-prior-publication 

Taylor Francis: https://authorservices.taylorandfrancis.com/research-impact/sharing-
versions-of-journal-articles/ 

Sage: https://us.sagepub.com/en-us/nam/prior-publication 

COPE: https://publicationethics.org/resources/discussion-documents/preprints 

Ketentuan Penyimpanan dan Publikasi Ilmiah 

1. Luaran Skripsi (S1) yang berupa artikel ilmiah yang diunggah pada laman 
http://archive.umsida.ac.id/ serta dipresentasikan pada seminar ilmiah dan 
dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber-ISSN, memiliki DOI, terindeks Google 
Scholar, dan Garuda;  

 

2. Jika terdapat gambar pada artikel, pastikan sudah disimpan tersendiri, dinamai 
sesuai dengan urutan munculnya gambar pada artikel ilmiah. Misal, “Gambar 1”, 
“Gambar 2”, dan seterusnya;  

3. Masukkan gambar-gambar pada poin 5 di folder Data Mentah Pendukung Artikel 
Ilmiah;  

4. Data Mentah Pendukung Artikel Ilmiah WAJIB dimasukkan dalam satu folder 

dan dikompres dalam bentuk .zip;  

https://www.elsevier.com/connect/editors-update/clarification-of-our-policy-on-prior-publication
https://www.elsevier.com/connect/editors-update/clarification-of-our-policy-on-prior-publication
https://www.elsevier.com/connect/editors-update/clarification-of-our-policy-on-prior-publication
https://authorservices.taylorandfrancis.com/research-impact/sharing-versions-of-journal-articles/
https://authorservices.taylorandfrancis.com/research-impact/sharing-versions-of-journal-articles/
https://authorservices.taylorandfrancis.com/research-impact/sharing-versions-of-journal-articles/
https://us.sagepub.com/en-us/nam/prior-publication
https://publicationethics.org/resources/discussion-documents/preprints
https://www.google.com/url?q=http://archive.umsida.ac.id/&sa=D&source=editors&ust=1659947117550120&usg=AOvVaw35tOCLKjeFTZXnJYcVTchQ
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5. Data Mentah Pendukung Artikel Ilmiah berisi spreadsheet (excel) dalam bentuk 
.csv, atau gambar, atau transkrip wawancara (yang sudah disesuaikan), atau file 
potongan berita, karya sastra, peraturan, putusan, atau kebijakan yang dianalisis;  

6. Artikel mencantumkan nama lengkap mahasiswa sebagai penulis pertama dan 
mencantumkan nama lengkap dosen pembimbing sebagai penulis kedua;  

7. Video ATAU poster wajib di upload di google drive mahasiswa dengan 

pengaturan dapat dilihat oleh siapapun yang memiliki tautan. 

 

FASE 1 Submit atau Terbit 

Submit atau terbit artikel ilmiah TA/Skripsi/Tesis ke jurnal ilmiah sesuai ketentuan berikut: 

1. Jika mahasiswa diploma/sarjana/sarjana terapan belum mensubmitkan atau 

menerbitkan artikel luaran TA/Skripsi pada jurnal manapun (Jurnal diluar 

UMSIDA), mahasiswa wajib MENERBITKAN artikel ilmiah pada 

https://acopen.umsida.ac.id sesuai ketentuan yang tercantum pada web jurnal 
tersebut.  

2. Artikel yang sudah TERBIT dibuktikan dengan Screenshot LoA dari Email 
atau tampilan dashboard sistem jurnal (OJS) yang sudah menyatakan 
Production atau File LoA resmi dari Jurnal.  

3. Artikel yang di submit selain ke https://acopen.umsida.ac.id   wajib 

menyertakan bukti submit berupa screenshot email dari tampilan email dosen 

pembimbing. Serta memilih “Menyatakan Bertanggungjawab untuk” pada 

Surat Pernyataan Publikasi Ilmiah (Lembar Pengesahan). 

 

FASE 2 Unggah pada UMSIDA Preprints Server 

Register 

1. Buka web https://archive.umsida.ac.id;  

2. Siapkan dokumen sesuai dengan template yang ada pada submission document  

di https://archive.umsida.ac.id atau pada link 
https://drive.google.com/drive/folders/1TtFjIE4i2yT28d1YV6A_ld1nrnfCV0 
jN; 

 

3. Silahkan klik register, isi isian yang ada. Given name berisi nama depan dan 

nama tengah (jika ada) dengan Title Case (tiap huruf pertama setiap kata di 

buat Kapital). Family name berisi nama terakhir dengan Title Case (tiap 

huruf pertama setiap kata di buat Kapital). Contoh: Given Name: Moch. 

Bahak Udin By, Family Name: Arifin. Affiliation diisi Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Country diisi Indonesia. Masukkan email aktif dan 

password. Centang pada kedua kotak yang ada; 

 

https://www.google.com/url?q=https://acopen.umsida.ac.id&sa=D&source=editors&ust=1659947117553576&usg=AOvVaw1Gx-lQ119TYj_Z2mYHnpnZ
https://www.google.com/url?q=https://acopen.umsida.ac.id&sa=D&source=editors&ust=1659947117555497&usg=AOvVaw1MvDkQV9DSGcJ9wwqqr4FA
https://www.google.com/url?q=http://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/&sa=D&source=editors&ust=1659947117556120&usg=AOvVaw06bu_8QpBV8bRxl5hY6-RU
https://www.google.com/url?q=https://archive.umsida.ac.id&sa=D&source=editors&ust=1659947117557113&usg=AOvVaw0v4L9DgrMGp7Sof1E9eVDT
https://www.google.com/url?q=https://archive.umsida.ac.id&sa=D&source=editors&ust=1659947117557574&usg=AOvVaw0rI5dbqpe_tYSPLxDvFyAY
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1TtFjIE4i2yT28d1YV6A_ld1nrnfCV0jN&sa=D&source=editors&ust=1659947117557903&usg=AOvVaw2ymAXoTsA0s6-4C1UGPkA8
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1TtFjIE4i2yT28d1YV6A_ld1nrnfCV0jN&sa=D&source=editors&ust=1659947117557903&usg=AOvVaw2ymAXoTsA0s6-4C1UGPkA8
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Login 

Silahkan login menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan. 

Unggah 

Klik New Submission. 

STEP 1 

START 

 

1. Pilih SECTION sesuai fakultas masing-masing;  

2. Pada bagian CATEGORIES, untuk Sarjana centang Grade dan Grade > 

Undergraduate Thesis;  

3. Pada bagian CATEGORIES, untuk MAGISTER centang Grade dan Grade > Thesis;  

4. Pada bagian CATEGORIES bagi semua lulusan jika artikel sudah diterbitkan centang 

Article Status dan Article Status>Published.  

5. Pada bagian CATEGORIES bagi semua lulusan jika artikel baru tahap submit (selain 

pada 3 jurnal yang telah disebutkan pada FASE 1) pilih Article Status dan Article 

Status > Submitted;  

6. Silahkan membaca dengan teliti dan centang semua pernyataan pada Submission 

Requirements;  

7. Centang privacy agreement dan melanjutkan  ke step berikutnya. 

 

Contoh bagi Diploma/Sarjana yang artikelnya sudah diterbitkan pada sebuah jurnal 
(Gambar 1). 
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Gambar 1. Contoh Pengisian Step 1 
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STEP 2 UPLOAD SUBMISSION 

Lembar Pengesahan 

1. Silahkan klik add galley; 

2. Galley label diberi nama Administration reports, klik save; 

3. Pada Preprint component, pilih Administration reports; 

4. Upload 1 file PDF (Lembar Pengesahan) yang berisi Sampul, Pengesahan, Daftar Isi, 

Surat Pernyataan Publikasi Ilmiah, Surat Pernyataan Mengenai Karya Tulis Ilmiah dan 

Sumber Informasi Serta Pelimpahan Hak Cipta, klik continue; 

5. Pastikan nama file Lembar Pengesahan, Klik continue, Klik complete. 

 

Salindia (PPT) (Gambar 2) 

1. Setelah selesai, klik add galley lagi, pada galley label beri judul Presentation 
material Klik save; 

2. Pada Preprint component, pilih Presentation material; 
3. Unggah file PDF Salindia (PPT), klik continue; 
4. Pastikan nama file Salindia (PPT), klik continue, klik complete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Unggah salindia 

 

Gambar 2. Unggah Salindia (PPT) 

 

Dokumen Pembimbingan dan Berita Acara Ujian (Gambar 3) 

1. Setelah selesai, klik add galley lagi, pada galley label beri judul Defense 
notulency Klik save; 

2. Pada preprint component, pilih Defense notulency; 
3. Unggah file PDF Dokumen Pembimbingan dan Berita Acara Ujian, klik 

continue; 
4. Pastikan nama file Dokumen Pembimbingan dan Berita Acara Ujian, klik 

continue, klik complete. 
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Gambar 3. Unggah dokumen pembimbingan dan berita acara 

 

Data Mentah Pendukung Artikel Ilmiah (Gambar 4) 

1. Setelah selesai, klik add galley lagi, pada galley label beri judul Raw 
Data, klik save,  

2. Pada preprint component, pilih Raw Data; 
3. Unggah file .zip Data Mentah Pendukung Artikel Ilmiah, klik continue; 
4. Pastikan nama file Data Mentah Pendukung Artikel Ilmiah, klik continue, 

klik complete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Unggah data mentah pendukung artikel ilmiah 
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Video/Poster Presentasi 

1. Setelah selesai, klik add galley lagi, pada galley label beri judul Presentation 
Video/Poster centang pada this galley will be available at a separate website. 

26 Masukkan link Google drive yang berisi video presentasi atau poster. Klik save. 

Artikel Ilmiah 

1. Setelah selesai, klik add galley lagi, pada galley label beri judul View Article, klik 
save;  

2. Pada preprint component pilih Preprint Article; 
3. Unggah file PDF Artikel Ilmiah, klik continue; 
4. Pastikan nama file Artikel Ilmiah, klik continue, klik complete. 

 

Hasil Cek Plagiasi 

1. Setelah selesai, klik add galley lagi, pada galley label beri judul Similarity Check 
Result, klik save;  

2. Pada preprint component pilih Similarity Check Result; 

3. Unggah file PDF Hasil Cek Plagiasi terakhir, klik continue; 

4. Pastikan nama file Hasil Cek Plagiasi, klik continue, klik complete. 

 

Bukti Submit/Terbit 

1. Selanjutnya, klik add galley lagi, pada galley label beri judul Bukti Submit atau Terbit, 
klik save;  

2. Pada preprint component pilih Administration Reports;  

3. Jika Artikel yang sudah TERBIT Unggah PDF tangkapan layar Korespondensi LoA dari 

Email ATAU tangkapan layar dashboard sistem jurnal (OJS) yang sudah menyatakan 

Production ATAU File LoA resmi dari Jurnal;  

4. Jika artikel belum terbit maka WAJIB menyertakan bukti submit berupa screenshot 
email dari tampilan email dosen pembimbing. Serta memilih  

“Menyatakan  Bertanggungjawab  untuk”  pada  Surat  Pernyataan  Publikasi 

Ilmiah (Lembar Pengesahan; 

5. JIKA artikel disubmitke https://acopen.umsida.ac.id atau WAJIB menggunakan bukti 

tangkapan layar dashboard sistem jurnal (OJS) yang sudah menyatakan Production. 

 

Jika isian anda sudah lengkap seperti dibawah ini, maka klik save and continue untuk 
lanjut pada step 3. 

 

https://www.google.com/url?q=https://acopen.umsida.ac.id&sa=D&source=editors&ust=1659947117569885&usg=AOvVaw2G4WLx5PIdOIkwdpsYjQTM
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STEP 3 ENTER METADATA 

1. Pada step ini Title di isi judul artikel dalam Bahasa inggris, subtitle diisi judul artikel 

dalam Bahasa Indonesia. Pastikan isian Title dan Subtitle ditulis dengan Title Case 

(setiap huruf pertama dalam setiap kata ditulis dengan huruf besar, kecuali kata 
sambung). Abstrak di isi abstrak artikel dalam Bahasa inggris.; (Gambar 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Metadata artikel 

 

2. Pada bagian List of Contributors, kilk add contributor. Masukkan nama dosen 

pembimbing (Given name berisi nama depan dan nama tengah (jika ada) dengan 

Title Case (tiap huruf pertama setiap kata di buat Kapital). Family name berisi 

nama terakhir (Family Name WAJIB hanya satu kata) dengan Title Case (tiap 

huruf pertama setiap kata di buat Kapital). Contoh: Given Name: Mochammad 

Tanzil, Family Name: Multazam. Jika nama hanya satu kata, masukkan kata 

tersebut sebagai Given dan Family Name. Masukkan email aktif dosen 

pembimbing. Pilih Indonesia sebagai Country. Pada kolom ORCID ID, 

masukkan ORCID ID dosen pembimbing anda (Bisa bisa dilihat pada  

https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/orciddosen) Contoh isian 

https://orcid.org/0000-0002-6373-1199. Isian lengkap bagian ini seperti pada 

Gambar 6. Affiliation isi pada kolom search ror.org, tulis Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (Gambar 7), klik nama “Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo” yang disarankan sistem sampai muncul nomor ror dari Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (Gambar 8), klik Save; 

 

 

 

https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/orciddosen
https://www.google.com/url?q=https://orcid.org/0000-0002-6373-1199&sa=D&source=editors&ust=1659947117572707&usg=AOvVaw2lAL8DNJFHIs_VSwNSKsaZ
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Gambar 6. Contoh isian Nama, Email, Country, dan ORCID ID 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Isian afiliasi pada search ror.org 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Nomor ror dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

 

3. Pada bagian Additional Refinements Disciplines silahkan masukkan bidang 

keilmuan dari artikel anda; 

4. Pada bagian Keyword silahkan masukkan kata kunci artikel anda menggunakan 

Bahasa inggris. Setiap 1 kata kunci di enter, setelah itu masukkan keyword 

selanjutnya dan diakhiri dengan di enter; 

5. Pada bagian References silahkan salin referensi di artikel ilmiah anda, kemudian 

tempel pada kolom referensi, pastikan penulisan referensi menggunakan format 

sesuai template yakni IEEE. 
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Kemudian jika semua sudah terisi, klik save and continue 

STEP 4 Confirmation 

Pada step ini klik finish submission, dan klik ok 

STEP 5 Next Steps 

1. Pada step ini klik Review submission. Klik relations, maka akan muncul tiga 
pilihan. (Gambar 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pilihan status artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Isian DOI jika artikel sudah terbit 
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2. Pilih Preprint has been submitted for publication in journal jika artikel anda 
masih di submitkan ke jurnal; atau  

3. Pilih Preprint has been published in a journal as an article jika artikel anda 
sudah diterbitkan secara online di sebuah jurnal. Silahkan tuliskan DOI artikel 
anda jika sudah terbit (Jika artikel sudah accepted dan baru mendapatkan LoA, 
silahkan di kosongi untuk DOI-nya. Klik save. (Gambar 10) 

 

NEXT STEP 

VALIDATION 

1. Setelah selesai melakukan pengunggahan pada UMSIDA Preprints Server, 

2. Buka https://sim.umsida.ac.id; 

3. Masuk pada laman perpustakaan, unggah File PDF tangkapan layar Preprint anda yang 

sudah terbit; 

4. Unggahan anda akan dikonfirmasi oleh petugas; 

5. Setelah dinyatakan Valid oleh petugas, anda dapat mendownload surat keterangan pada 

SIM dengan cara mengklik Icon Printer. Surat tersebut dapat digunakan untuk daftar 

WISUDA. 
  

 

https://www.google.com/url?q=https://sim.umsida.ac.id&sa=D&source=editors&ust=1659947117575868&usg=AOvVaw3sfFWtVlVFXSFJjmshenIP
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SAMPUL 

 

 
 

 

Judul Bahasa Indonesia  

Judul Bahasa Inggris 

 

 

 

Nama Mahasiswa 

NIM 
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LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI 
 

Judul               : 
Nama Mahasiswa  : 
NIM             : 
 

Disetujui oleh 

 
Dosen Pembimbing 

Moch. Bahak Udin By Arifin, M.Pd.I. 

NIDN/NIDK.00000000 
                _______________________ 
 

 

Diketahui oleh 

 
Ketua Program Studi 
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NIDN/NIDK. 000000000  
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Instructions for Writing Scientific Articles at Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo 14 pt Bold  

 

Petunjuk Penulisan Artikel Ilmiah di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo 14 pt Bold-Title Case 

I. Pendahuluan  

 Pendahuluan berisi latar belakang masalah, kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan 

kebaruan ilmiah dari artikel yang mempunyai fungsi untuk menunjukkan fokus dari penelitian-penelitian tersebut, apa 

yang kurang, mengapa riset ini penting dan tujuan penelitian yang Penulis lakukan. Penulis harus menghindari 

duplikasi/pengulangan penjelasan yang tidak perlu atas karya sendiri/orang lain yang telah diterbitkan. Analisis gap dari 

apa yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu, dan pernyataan pentingnya penelitian dilakukan. Rumusan/Fokus 

Masalah: Mengacu pada masalah, kesulitan, atau kesenjangan dalam pengetahuan yang sedang dibahas dalam penelitian. 

Di bagian akhir pendahuluan harus dinyatakan secara eksplisit tujuan 

II. Metode 

 Metode penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan, tahapan penelitian atau pengembangan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran penelitian. Tiap tahap dijelaskan secara ringkas, misalnya tiap tahap dalam satu 

paragraf. Tahap yang dijelaskan dari mulai subyek/populasi, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian diuraikan di bab ini. 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  

No. Tahap dan Kegiatan Penelitian 
Waktu (Bulan) 

1 2 3 4 5 6 

1. Persiapan Menyusun Proposal            

2. Penyusunan Instrumen Penelitian    

 

        

3. 
Pengumpulan Data 

          

4. Pengolahan dan Analisis Data         

6. Penyusunan Laporan         

7. Dan Lain-lain         

Gambar 1. Jadwal penelitian 

 



LAMPIRAN FORMAT LAPORAN 

SKRIPSI 

SAMPUL 

 

 
 

 

Judul Bahasa Indonesia  

Judul Bahasa Inggris 

 

 

 

Nama Mahasiswa (dengan gelar) 

NIM 

 

Dosen Pembimbing 

Nama Pembimbing (dengan gelar)  

 

 

Dosen Penguji 

Nama Penguji (dengan gelar) 

Nama Penguji (dengan gelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Studi 

Fakultas 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Bulan, Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

Judul    : 

Nama Mahasiswa : 

NIM   : 

 

 

Disetujui oleh 

 

Dosen Pembimbing 

(Nama lengkap dan Gelar)     _______________________ 

 

Dosen Penguji 1 

(Nama lengkap dan Gelar)     _______________________ 

 

Dosen Penguji 2 

(Nama lengkap dan Gelar)     _______________________ 

 

 

Diketahui oleh 

 

Ketua Program Studi 

(Nama lengkap dan Gelar)     _______________________ 

NIP/NIK. 

 

Dekan 

(Nama lengkap dan Gelar)     _______________________ 

NIP/NIK. 

 

 

 

Tanggal Ujian     Tanggal Lulus 

(tanggal pelaksanaan ujian HH/BB/TT) (Tanggal ditandatangani oleh dekan HH/BB/TT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

A. . Bagian Pengesahan 

1. Sampul 

2. Lembar Pengesahan 

3. Daftar Isi 

B. Bagian Isi 

1. Judul 

2. Abstrak 

3. Pendahuluan 

4. Metode Penelitian 

5. Hasil dan Pembahasan 

6. Kesimpulan 

7. Ucapan Terima Kasih 

8. Referensi 

C. Lampiran 

1. Pernyataan Publikasi Ilmiah 

2. Pernyataan Mengenai Karya Tulis Ilmiah dan Sumber Informasi serta 

Pelimpahan Hak Cipta. 

3. Lembar Pembimbingan 

4. Surat Penelitian 

5. Dokumen Pengumpulan Data 

6. Dokumen Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama Mahasiswa : 

NIM   : 

Program Studi  : 

Fakultas  :  

DAN 

Dosen Pembimbing : 

NIDN/NIDK  : 

Program Studi  : 

Fakultas  :  

 

MENYATAKAN bahwa, karya tulis ilmiah dengan rincian: 

Judul   : 

Kata Kunci  : 

 

TELAH: 

1. Disesuaikan dengan petunjuk penulisan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Berdasarkan 

Surat Keputusan Rektor UMSIDA tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.  

2. Lolos uji cek kesamaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

SERTA*: 

▢ Bertanggung jawab untuk melakukan publikasi karya tulis ilmiah tersebut ke jurnal 

ilmiah/prosiding sesuai ketentuan Surat Keputusan Rektor UMSIDA tentang Pedoman Karya 

Tulis Ilmiah. Khususnya Lampiran Huruf B. 

▢ Menyerahkan tanggung jawab untuk melakukan publikasi karya tulis ilmiah tersebut ke 

jurnal ilmiah/prosiding sesuai ketentuan Surat Keputusan Rektor UMSIDA tentang Pedoman 

Karya Tulis Ilmiah. Khususnya Lampiran Huruf B kepada Bidang Pengembangan Publikasi 

Ilmiah DRPM UMSIDA. 

Demikian pernyataan dari saya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih 

 

Menyetujui,      Sidoarjo, (HH/BB/TTTT) 

Dosen Pembimbing     Mahasiswa 

 

 

 

 

(NAMA LENGKAP DENGAN GELAR)  (NAMA LENGKAP MAHASISWA) 

NIP/NIK.      NIM.  

 

*Centang salah satu. 

 



PERNYATAAN MENGENAI KARYA TULIS ILMIAH DAN SUMBER INFORMASI SERTA 

PELIMPAHAN HAK CIPTA 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah tugas akhir saya dengan judul “Judul Karya 

Ilmiah Tugas Akhir” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan 

dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip 

dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan 

dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir karya tulis ilmiah tugas akhir saya ini. 

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo 

        Sidoarjo, Bulan Tahun 20XX 

         Ttd 

         Nama 

NIM 
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LAMPIRAN TEMPLATE 

LAPORAN SKRIPSI 

 

Instructions for Writing Scientific Articles at Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo 16pt Bold  

[Petunjuk Penulisan Artikel Ilmiah di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo 16pt Bold-Title Case] 
 

Nama Penulis Pertama1), Nama Penulis Kedua *,2) (10pt)  

1)Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia 
 (10pt Normal Italic) 
2) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia 
 (10pt Normal Italic) 
*Email Penulis Korespondensi: _______@umsida.ac.id (wajib email institusi) 

 

Abstract. This document describes guidelines for  Authors in writing an article in UMSIDA. This abstract section should be 

typed in Italic 10 pt font and number of words of 100-150. If the article is written in Indonesian, the abstract should 

be typed in English and Indonesian. Meanwhile, if the article is written in English, the abstract should be typed in 

English only. The abstract should be typed as concisely as possible and should be composed of: problem statement, 

method, scientific finding results, and a short conclusion. The abstract should be typed in one paragraph only and 

two-columns format. All sections in the manuscript should be typed using Times New Roman font. Authors should use 

this document as their article template.  

Keywords - author guidelines; UMSIDA Preprints Server; article template 

 
Abstrak. Dokumen ini menjabarkan petunjuk bagi Penulis dalam menyusun artikel di UMSIDA Preprints Server. Bagian 

abstrak ini harus ditulis dengan huruf miring 10pt dan dengan jumlah kata 100-150. Jika artikel ditulis dalam bahasa 

Indonesia, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris, 

abstrak harus ditulis hanya dalam bahasa Inggris. Abstrak harus ditulis seringkas mungkin dan harus tersusun atas 

rumusan masalah, metodologi, hasil penemuan/pengembangan dan simpulan ringkas.  Abstrak harus ditulis dalam 

satu paragraf  dengan format 1 kolom. Semua bagian dalam artikel harus ditulis menggunakan huruf Times New 

Roman. Penulis sebaiknya menggunakan dokumen ini sebagai template artikelnya. 

Kata Kunci - petunjuk penulis; UMSIDA Preprints Server; template artikel

I. PENDAHULUAN  

Dokumen ini adalah petunjuk penulis dan template artikel yang baru untuk UMSIDA Preprints Server. Setiap 

artikel yang dikirimkan ke redaksi UMSIDA Preprints Server harus mengikuti petunjuk penulisan ini. Jika artikel 

tersebut tidak sesuai dengan panduan ini maka tulisan akan dikembalikan. 

UMSIDA Preprints Server dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. UMSIDA Preprints Server 

menerima manuskrip atau artikel ilmiah TA/Skripsi/Tesis dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Artikel-artikel yang dimuat di UMSIDA Preprints Server adalah artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh 

Dewan Penguji. Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di preprint server ini menjadi hak dari 

Moderator berdasarkan atas rekomendasi dari Dewan Penguji.  

II. METODE 

Judul artikel, nama penulis (tanpa gelar akademis), afiliasi dan alamat afiliasi penulis ditulis rata tengah pada 

halaman pertama di bawah judul artikel. Jarak antar baris antara judul dan nama  penulis adalah 2 spasi, sedangkan 

jarak antara alamat afiliasi penulis dan judul abstrak adalah 1 spasi. Kata kunci harus dituliskan di bawah teks abstrak 

untuk masing-masing bahasa, disusun urut abjad dan dipisahkan oleh tanda titik koma dengan jumlah kata 3-5 kata. 

Untuk artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia, terjemahan judul dalam bahasa Inggris dituliskan di bagian awal 

teks abstrak berbahasa Inggris (lihat contoh di atas).  

Penulis penanggung jawab atau penulis korespondensi atau corresponding author harus ditandai dengan tanda 

asterisk diikuti tanda koma “*)”. Di bagian kiri bawah halaman pertama harus dituliskan tanda Penulis Korespondensi 

atau Corresponding Author dan dituliskan pula alamat emailnya (lihat contoh). Komunikasi tentang revisi artikel dan 

keputusan akhir hanya akan disampaikan melalui email penulis korespondensi. 
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Gambar 1. Contoh gambar atau ilustrasi [1] 

Tabel 1. Contoh tabel [2] 

No Nama Jurnal Fakultas  Prodi  

1 MADROSATUNA FAI  PGMI  

2 HALAQA FAI  PAI  

3 PERISAI FAI  PBS  

4 PEDAGOGIA FPIPI  PGSD  

 

Jika penulis lebih dari satu, semua nama penulis dituliskan dengan dipisahkan oleh koma (,). Jika nama penulis 

terdiri dari dua kata, kata pertama penulis (first name) sebaiknya tidak disingkat. Jika nama penulis hanya terdiri dari 

satu kata, nama sebenarnya dituliskan dalam satu kata. Namun, di versi online (HTML) nama penulis yang hanya satu 

kata perlu dituliskan dalam dua kata yang berisi nama yang sama (berulang) untuk keperluan indeksasi dan metadata. 

Jika penulis mempunyai lebih dari satu afiliasi, afiliasi tersebut dituliskan secara berurutan. Tanda superscript 

berupa nomor yang diikuti tanda tutup kurung, misalnya 
1)

, diberikan di belakang nama penulis (lihat contoh). Jika 

semua penulis berasal dari satu afiliasi, tanda ini tidak perlu diberikan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Heading number two 

Naskah manuskrip yang sudah memenuhi petunjuk penulisan UMSIDA Preprints Server (dalam format MS 

Word/Openoffice Writer) harus dikirimkan melalui Online Submission System di portal archive UMSIDA Preprints 

Server (https://archive.umsida.ac.id) setelah mendaftarkan sebagai Penulis di bagian “Register”. Penulis diharapkan 

menggunakan template yang telah disediakan. Petunjuk pengiriman manuskrip secara daring dapat dilihat di bagian 
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Petunjuk Submit Online di dokumen ini dan dari situs UMSIDA Preprints Server. Naskah manuskrip yang tidak sesuai 

petunjuk penulisan UMSIDA Preprints Server akan dikembalikan ke Penulis terlebih. 

Naskah yang ditulis harus mengandung komponen-komponen artikel ilmiah berikut, yaitu: (a) Judul Artikel, (b) 

Nama Penulis (tanpa gelar), (c) Alamat Afiliasi Penulis, (d) Abstrak dan Kata Kunci, (e) Pendahuluan, (f) Metode 

Penelitian, (g) Hasil dan Pembahasan, (h) simpulan, (i) Ucapan terima kasih (jika ada), dan (j) Referensi. 

Penulisan bab di bagian isi artikel, yaitu Pendahuluan, Metode dan Bahan, Hasil dan Pembahasan, dan simpulan, 

harus diberi nomor urut format angka Romawi berurut dimulai dari angka satu. Bab ditulis dengan huruf tebal dengan 

format Title Case dan disusun rata tengah tanpa garis bawah.  

 

Heading number three 

Subbab ditulis dengan huruf tebal dengan format Sentence case dan disusun rata kiri dan menggunakan format 

penomoran level satu menggunakan format huruf kapital mulai dari A. Penggunaan subbab sebaiknya diminimalkan. 

Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan jumlah halaman/kata sesuai keputusan dari masing-masing 

program studi termasuk gambar dan tabel. Naskah manuskrip harus ditulis sesuai template artikel ini dalam bentuk 

siap cetak (Camera ready). Artikel harus ditulis dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm) dan dengan format 

margin kiri 25 mm, margin kanan 20 mm, margin  atas 30 mm, dan margin bawah 20 mm. Naskah harus ditulis dengan 

jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 10 pt (kecuali judul artikel, nama penulis dan judul abstrak), 

berjarak satu spasi, dan dalam format satu kolom. Kata-kata atau istilah asing ditulis dengan huruf miring (Italic). 

Namun, penggunaan istilah asing sebaiknya dihindari untuk artikel berbahasa Indonesia. Paragraf baru dimulai 10 mm 

dari batas kiri, sedangkan antar paragraf tidak diberi spasi antara. Semua bilangan ditulis dengan angka arab, kecuali 

pada awal kalimat.  

Tabel dan gambar diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Gambar dan 

tabel diletakkan sehingga posisinya ada di sebelah atas halaman. Setiap gambar harus diberi judul gambar (Figure 

Caption) di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut angka Arab diikuti dengan judul gambar, seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 1. Setiap tabel harus diberi judul tabel (Table Caption) dan bernomor urut angka Arab di 

sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan judul tabel, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1. Gambar-gambar harus 

dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran font, resolusi dan ukuran garis harus tercetak jelas). Gambar dan tabel 

dan diagram/skema sebaiknya diletakkan di bagian tengah halaman seperti contoh Gambar 2. Tabel tidak boleh 

mengandung garis-garis vertikal, sedangkan garis-garis horizontal diperbolehkan tetapi hanya yang penting-penting 

saja (lihat contoh penulisan tabel di Tabel 1). 

 

B. Heading number two 

Bab ini menjabarkan petunjuk khusus penulisan naskah secara lengkap, meliputi bagian artikel, sistematika bab 

dan isinya. 

Judul Artikel: Judul artikel harus dituliskan secara singkat dan jelas dan harus menunjukkan dengan tepat masalah 

yang hendak dikemukakan, tidak memberi peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kecil dan di 

tengah paragraf. Judul artikel tidak boleh mengandung singkatan kata yang tidak umum digunakan. Gagasan utama 

artikel dikemukakan terlebih dahulu dan baru diikuti dengan penjelasan lain. 

Abstrak: Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Jumlah kata dibatasi maksimal 150. Abstrak harus dibuat 

seringkas mungkin, akurat dan jelas serta menggambarkan penelitian yang Anda lakukan dan menegaskan hasil 

penelitian/pengembangan kunci. Kata kunci Inggris sebanyak 3-5 kata kunci disisipkan setelah abstrak Inggris, 

sedangkan kata kunci Indonesia setelah abstrak Indonesia. Tiap kata kunci dipisahkan dengan tanda titik koma (;).  

Pendahuluan: Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (state 

of the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, analisis gap dari apa yang telah dihasilkan oleh 

penelitian terdahulu, dan pernyataan pentingnya penelitian dilakukan. Di bagian akhir pendahuluan harus dinyatakan 

secara eksplisit tujuan kajian artikel tersebut. Di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan 

pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu (state of 

the art) untuk menunjukkan fokus dari penelitian-penelitian tersebut apa, apa yang kurang, mengapa riset ini penting 

dan tujuan penelitian yang Penulis lakukan. Penulis harus menghindari duplikasi/pengulangan penjelasan yang tidak 

perlu atas karya sendiri/orang lain yang telah diterbitkan. 

Metode Penelitian: Metode penelitian menjelaskan tahapan penelitian atau pengembangan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan/sasaran penelitian. Tiap tahap dijelaskan secara ringkas, misalnya tiap tahap dalam satu paragraf. 

Bahan/materi/platform yang digunakan dalam penelitian diuraikan di bab ini, yaitu meliputi subjek/bahan yang diteliti, 

alat / perangkat lunak bantu yang digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan 

sampel, rencana pengujian (variabel yang akan diukur dan teknik mengambil data), analisis dan model statistik yang 

digunakan. 

Hasil dan Pembahasan: Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian/pengembangan dan 

pembahasannya secara ilmiah. Temuan-temuan ilmiah (scientific finding) yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian 
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yang telah dilakukan dijabarkan dalam bab ini tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah 

yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh (bisa dilampirkan sebagai supplementary 

file). Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan ilmiah yang 

diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus 

dijelaskan secara saintifik, tidak hanya deskriptif, bila perlu ditunjang oleh fenomena-fenomena dasar ilmiah yang 

memadai. Selain itu, harus dijelaskan keterkaitannya dengan konsep-konsep yang sudah ada serta perbandingannya 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, apakah hasil penelitian sesuai atau tidak, menjadi lebih baik atau tidak dan 

aspek lainnya.  

Simpulan: simpulan cukup menyatakan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian yang telah dinyatakan 

di bagian pendahuluan. simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan 

hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan 

hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.  

Ucapan Terima Kasih: Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. 

Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian. Dosen / 

peneliti yang tercantum dalam daftar penulis tidak perlu diberikan ucapan terima kasih di bagian ini. 

Referensi: Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Referensi. 

Referensi harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari setidaknya 80% sumber primer (jurnal ilmiah) 

diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) Referensi acuan. Format 

sitasi dan penyusunan Referensi harus mengikuti format IEEE. Penulisan  rujukan di dalam teks artikel dan Referensi 

sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi, misalnya Mendeley, EndNote dan Zotero. 

V. PANDUAN PENULISAN PERSAMAAN 

Setiap persamaan  ditulis rata tengah dan diberi nomor yang ditulis di dalam kurung dan ditempatkan di bagian 

akhir margin kanan. Persamaan harus dituliskan menggunakan Equation Editor dalam MS Word atau Open Office, 

seperti contoh dalam Persamaan 1.              

dS

dt
=

S0

τ
−

S

θc

−
kSX

Y(K m+S)
                     (1) 

VI. PANDUAN PENULISAN KUTIPAN/RUJUKAN DALAM TEKS ARTIKEL DAN DAFTAR 

REFERENSI 

Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan dari pustaka lainnya maka penulis wajib menuliskan sumber 

rujukannya. Rujukan atau sitasi ditulis di dalam uraian/teks adalah sesuai dengan format IEEE (numbering). Angka 

untuk tiap item rujukan ditulis dalam tanda kurung siku, misalnya [1]. Beberapa rujukan dapat dituliskan dengan 

kurung siku terpisah, misalnya [2], [4], [6], dan [7].  Lihat penjelasan lengkap di 

https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf. 

Penulisan Referensi sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, End Note, Zotero, 

atau lainnya. Contoh rujukan dan daftar referensi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

● buku dalam [1]-[3] 
● chapter buku dalam [4], [5] 
● artikel jurnal online / e-journal dalam [6]-[8] 
● artikel jurnal cetak dalam [9], [10] 
● artikel konferensi dalam [11]-[14] 
● paten dalam [15] 
● halaman web dalam [16]-[18] 
● datasheet dalam [19] 
● thesis dalam [20], [21] 
● technical report [22] 
● standard [23] 

VII. SIMPULAN 

Simpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. 

simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang 
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diharapkan di tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan/perlu 

dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.  

simpulan dinyatakan sebagai paragraf. Numbering atau itemize tidak diperkenankan di bab ini. Subbab (misalnya 

7.1 Simpulan, 7.2 Saran) juga tidak diperkenankan dalam bab ini. 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Bagian ini menyatakan ucapan terima kasih kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, 

misalnya laboratorium tempat penelitian. Peran donor atau yang mendukung penelitian disebutkan perannya secara 

ringkas. Dosen yang menjadi penulis tidak perlu dicantumkan di sini. 
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