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KATA	PENGANTAR	
	

Assalamu’alaikum	Wr.	Wb.	
	
Alhamdulillah,	 puji	 dan	 syukur	 kehadirat	 Allah	 SWT	

karena	 atas	 rahmat	 dan	 karunia-Nya,	 buku	 Pedoman	
Penulisan	 Skripsi	 Fakultas	 Tarbiyah	 Institut	 Agama	 Islam	
Sultan	 Muhammad	 Syafiuddin	 Sambas	 ini	 dapat	 kami	
hadirkan.	Sebagai	buku	yang	diperuntukkan	bagi	mahasiswa	
Fakultas	 Tarbiyah	 dan	 Ilmu	 Keguruan,	 maka	 aspek-aspek	
yang	termuat	dalam	buku	ini	lebih	bersifat	uraian	teknis.		

Tujuan	utama	dari	diterbitkannya	buku	ini	adalah:	1)	
Membantu	mahasiswa	 dalam	 proses	 penyusunan	 penelitian	
atau	 penulisan	 skripsi;	 2)	 Membantu	 dosen	 pembimbing	
dalam	 melaksanakan	 proses	 bimbingan;	 3)	 Penyeragaman	
format	 penulisan	 skripsi,	 khususnya	 di	 lingkungan	 fakultas	
Tarbiyah;	 dan	 4)	 Penegasan	 ciri	 khas	 dalam	 konteks	
penelitian	 (penulisan	 skripsi),	 namun	 tetap	 berangkat	 dari	
kaidah	 yang	 berlaku	 dalam	 metodologi	 penelitian.	 Dengan	
demikian,	 melalui	 buku	 ini	 diharapkan	 kegiatan	 penelitian	
atau	 penulisan	 skripsi	 mahasiswa	 di	 lingkungan	 Fakultas	
Tarbiyah	 dan	 Ilmu	 Keguruan	 dapat	 berjalan	 dengan	 baik,	
lancar	dan	lebih	maksimal.	

Sebagai	 buku	 yang	 disusun	 secara	 kolektif	 dan	
dengan	 latar	 belakang	 keilmuan	 yang	 variatif,	 kami	
menyadari	 bahwa	 masih	 banyak	 kekurangan	 yang	 perlu	
dibenahi	 dari	 buku	 ini.	 Oleh	 karena	 itu,	 kritik	 dan	 saran	
yang	 membangun	 dari	 berbagai	 pihak	 sangat	 kami	
harapkan,	 sehingga	 buku	 ini	 kedepannya	 dapat	 disusun	
secara	lebih	baik.	

Buku	 Pedoman	 Penulisan	 Skripsi	 yang	 hadir	 pada	
edisi	 Tahun	 2017	 ini	 merupakan	 revisi	 dari	 edisi	 tahun	
2016.	 Beberapa	 perubahan	 minor	 dilakukan	 untuk	
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penyempurnaan	 buku	 ini	 agar	 menjadi	 lebih	 baik.	 Oleh	
karena	itu,	dalam	kesempatan	ini	kami	ucapkan	terima	kasih	
yang	 tiada	 terhingga	 kepada	 seluruh	 unsur	 pimpinan	
kampus,	 baik	 di	 tingkat	 institusi	 maupun	 fakultas	 serta	
semua	pihak	yang	 telah	membantu,	 sehingga	buku	 ini	dapat	
diterbitkan.	 Terima	 kasih	 pula	 kami	 sampaikan	 kepada	
segenap	 dosen	 Fakultas	 Tarbiyah	 dan	 Ilmu	 Keguruan	 yang	
terlibat	langsung	maupun	tidak	langsung	dalam	penyusunan	
buku	 ini.	 Semoga	 buku	 Pedoman	 Penulisan	 Skripsi	 ini	
bermanfaat	 untuk	 semua	 pihak,	 khususnya	 mahasiswa	 di	
lingkungan	 Fakultas	 Tarbiyah	 dan	 Ilmu	 Keguruan	 Institut	
Agama	Islam	Sultan	Muhammad	Syafiuddin	Sambas,	Amin.	

	
Wassalamu’alaikum,	Wr.	Wb.	
	
	

Sambas,		Januari	2017	
	
	
	
Tim	Penyusun	
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SAMBUTAN	DEKAN	FAKULTAS	TARBIYAH	
DAN	ILMU	KEGURUAN	

	
Penelitian	 adalah	 jantungnya	 perguruan	 tinggi.	

Tanpa	 penelitian,	 suatu	 perguruan	 tinggi	 hanya	 menjadi	
penyelenggara	 pendidikan	 yang	 kurang	 bermakna.	 Oleh	
karena	 itu,	 setiap	 komponen	 Tridharma	 perguruan	 tinggi,	
mulai	 dari	 pendidikan,	 penelitian	 dan	 pengabdian	 pada	
masyarakat,	 merupakan	 suatu	 kesatuan	 yang	 membentuk	
mata	rantai	nilai,	mendukung	satu	sama	lain,	sehingga	dapat	
menjadi	 pilar	 penyokong	 eksistensi	 perguruan	 tinggi	
sebagai	 pusat	 perubahan	 dan	 pengembangan	 ilmu	
pengetahuan.	

Implementasi	 tridharma	 perguruan	 tinggi	 dalam	
konteks	 penelitian	 di	 antaranya	 adalah	 dengan	
diwajibkannya	 mahasiswa	 untuk	 menyusun	 skripsi.	
Walaupun	 tampak	 sebagai	 bagian	 dari	 prosedur	 akademis,	
namun	 kegiatan	 penelitian	 yang	 diimplementasikan	 dalam	
bentuk	 penulisan	 skripsi	 pada	 dasarnya	 memiliki	 banyak	
manfaat	 bagi	 mahasiswa.	 Selain	 sebagai	 penguat	 dasar-
dasar	 keilmuan	 pada	 program	 studi	 yang	 ditempuh,	
kegiatan	 penulisan	 skripsi	 juga	 ditujukan	 untuk	 melatih	
mahasiswa	 agar	 terampil	 dalam	 melakukan	 kegiatan	
penelitian.	

Oleh	 karena	 itu,	 hadirnya	 buku	 Pedoman	 Penulisan	
Skripsi	 menjadi	 sangat	 penting	 agar	 mahasiswa	 dapat	
melaksanakan	 penelitian	 dengan	 lebih	 maksimal.	 Melalui	
pedoman	 yang	 jelas	 dan	 sistematis,	 mahasiswa	 diharapkan	
tidak	 sekedar	 menjadikan	 kegiatan	 penulisan	 skripsi	
sebagai	 pelengkap	 perkuliahan	 semata.	 Namun	 lebih	
daripada	 itu	 dapat	 menjadikannya	 sebagai	 kegiatan	 yang	
hasilnya	 bermanfaat	 untuk	 pengembangan	 ilmu	
pengetahuan	 serta	 kehidupan	 sosial	 masyarakat.	 Sejalan	
dengan	 semangat	 yang	 disebutkan	 dalam	 kalimat	 “It’s	 the	
job	 of	 scienties	 to	 make	 something	 possible,”	 bahwa	 sudah	
menjadi	 tugas	 bagi	 seorang	 ilmuwan	 untuk	 membuat	
sesuatu	menjadi	mungkin,	yang	dalam	hal	ini	adalah	melalui	
kegiatan	penelitian.	
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Akhirnya,	 kami	 ucapkan	 terima	 kasih	 kepada	 tim	
penyusun	 dan	 semua	 pihak	 yang	 telah	 membantu	
penerbitan	 buku	 ini.	 Semoga	 usaha	 yang	 dilakukan	
bermanfaat	 dan	 	 bernilai	 ibadah	 di	 sisi	 Allah	 swt,	 Amin	 Ya	
Rabbal	‘Alamin.		
	
	
	

Sambas,		Januari	2017	
	
Dekan	Fakultas	Tarbiyah	dan	
Ilmu	Keguruan	IAIS	Sambas	
	
	
	
Dr.	Hifza,	M.S.I.	
NIDN.	2108087902	

	
	

	
	
	 	



 vii 

SAMBUTAN	REKTOR	INSTITUT	AGAMA	ISLAM	
SULTAN	MUHAMMAD	SYAFIUDDIN	SAMBAS	

	
Institut	 Agama	 Islam	 Sultan	 Muhammad	 Syafiuddin	

Sambas	 (IAIS)	 adalah	 sebuah	 Perguruan	 Tinggi	 Islam	 yang	
masih	 tergolong	 muda.	 Hal	 ini	 dapat	 dilihat	 dari	 ijin	
operasional	 yang	 diterbitkan	 Dirjen	 Pendis	 Depag	 RI	 Nomor:	
Dj.II/167/2006,	Tentang	Persetujuan	Pendirian	Sekolah	Tinggi	
Ilmu	 Tarbiyah	 (STIT),	 dan	 diperpanjang	 dengan	 Nomor.	
Dj.I/51/2008.	Tentang	Alih	Status	STIT	menjadi	Sekolah	Tinggi	
Agama	 Islam	 Sultan	 Muhammad	 Syafiuddin	 Sambas	 (STAI).	
Keputusan	 Direktur	 Jenderal	 Pendidikan	 Islam	 No.	 3178	 2014	
tanggal	 9	 Juni	 2014	 tentang	 Perubahan	Bentuk	 Sekolah	 Tinggi	
Agama	 Islam	 Sultan	 Muhammad	 Syafiuddin	 Sambas	 menjadi	
Institut	Agama	Islam	Sultan	Muhammad	Syafiuddin	Sambas.	

Dalam	 usia	 muda	 tersebut,	 banyak	 hal	 yang	 dapat	
diprogram-kan	 serta	 direalisasikan.	 Untuk	 itu,	 saatnya	 IAI	
Sultan	 Muhammad	 Syafiuddin	 Sambas	 berbuat,	 menyiapkan	
semua	 yang	 diperlukan	 serta	 membenahi	 segala	 sesuatu	 yang	
masih	 dibutuhkan.	 Untuk	 menjawab	 kebutuhan	 tersebut,	 satu	
di	 antara	 	 yang	 perlu	 diterbitkan	 adalah	 Buku	 Pedoman	
Penulisan	 Skripsi	 yang	 dapat	 memberikan	 gambaran	 umum	
dan	 panduan	 bagi	 mahasiswa	 dalam	 menyusun	 skripsi	 di	
lingkungan	 Fakultas	 Tarbiyah	 dan	 Ilmu	 Keguruan	 Institut	
Agama	Islam	Sultan	Muhammad	Syafiuddin	Sambas.	

Harapan	 yang	 saya	 kemukakan	 di	 atas,	 ternyata	 telah	
diwujudkan	 dengan	 segera	 oleh	 Tim	 Penyusun	 Pedoman	
Penulisan	 Skripsi	 Fakultas	 Tarbiyah	 dan	 Ilmu	 Keguruan	
Institut	 Agama	 Islam	 Sultan	 Muhammad	 Syafiuddin	 Sambas.	
Oleh	 karena	 itu,	 saya	 menyambut	 baik	 dan	 mengucapkan	
terima	kasih	atas	dedikasinya	dalam	menyusun	Buku	Pedoman	
Penulisan	 Skripsi.	 Semoga,	 karya	 dari	 Tim	 Penyusun	 ini	 dapat	
berguna	dan	bermanfaat	bagi	semua	komponen	akademik	yang	
memerlukannya,	 spesifiknya	 bagi	mahasiswa	 yang	 sedang	 dan	
akan	 menyusun	 karya	 ilmiah	 berupa	 skripsi	 di	 Fakultas	
Tarbiyah	dan	Ilmu	Keguruan.		

Sambas,		Januari		2017	
	

Rektor	IAIS	Sambas,		 	 	
Dr.	H.	Jamiat	Akadol,	M.	Si,	M.	H	
NUP.	9921000231	 	
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab III 

mengenai Standar Nasional Penelitian yang berisi tentang: 

Pasal (42)  Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian; 

Pasal (40) Standar hasil penelitian; Pasal (44) Standar isi 

penelitian; Pasal (45) Standar proses penelitian; Pasal (46) 

Standar penilaian penelitian; dan Pasal (47) Standar 

peneliti; bahwa dalam penyelenggaraan penelitian 

mahasiswa di perguruan tinggi memerlukan suatu 

pedoman yang berfungsi sebagai standar umum penulisan. 

Adapun kegiatan penelitian yang wajib dilakukan oleh 

mahasiswa pada jenjang Strata satu adalah Skripsi, yakni 

penelitian yang ditujukan sebagai syarat untuk 

penyelesaian studi. 

Secara metodologis, pendekatan yang umum 

digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian kualitatif berangkat dari paradigma 

interpretivisme atau fenomenologisme yang fokus pada 

usaha untuk memahami (to understand) makna dari suatu 

fenomena. Penelitian kualitatif terdiri atas dua macam, 

yakni penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

interaktif dan penelitian kepustakaan ( library research) 

yang bersifat noninteraktif. Penelitian lapangan 

mengumpulkan data secara langsung di lapangan dan 

bersentuhan langsung dengan subjek penelitian, sedangkan 

penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara 

mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada 

hubungannya dengan permasalahan penelitian. Jenis penelitian 

lapangan di antaranya adalah deskriptif (kualitatif), 
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etnografi, fenomenologi dan studi kasus, sedangkan jenis 

penelitian kepustakaan di antaranya adalah studi 

dokumen/teks, penelitian sejarah dan studi tokoh. 

Adapun penelitian kuantitatif merupakan 

pendekatan penelitian yang berangkat dari paradigma 

positivisme dengan fokus mencari hubungan antar 

variabel. Penelitian kuantitatif terdiri atas penelitian 

eksperimen dan non eksperimen. Jenis penelitian 

eksperimen di antaranya adalah true experiment, quasi 

experiment dan subjek tunggal, sedangkan jenis penelitian 

non eksperimen adalah deskriptif, komparatif, korelasi, 

survei dan Ex post facto . 

 
Tabel 1.1 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 

Pendekatan Kualitatif Pendekatan Kuantitatif 

Interaktif 
(Lapangan) 

Non Interaktif 
(Pustaka) 

Eksperimen 
Non 

Eksperimen 

Deskriptif 
Studi 
Dokumen/teks 

True 
Experiment** 

Deskriptif 

Studi Kasus 
Penelitian 
Sejarah* 

Quasi 
Experiment 

Komparatif 

Fenomenologi Studi Tokoh* 
Subjek 
Tunggal** 

Korelasi 

Etnografi**   Survei** 

Grounded 
Theory** 

  
Ex post 
facto 

Natural 
Observation** 

   

Focused 
interview** 

   

Penelitian 
Tindakan** 

   

  *)  Bisa interaktif atau non interaktif dan bisa pula keduanya 

**) Tidak dianjurkan untuk Skripsi mahasiswa pada Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIS Sambas 
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Setiap mahasiswa dapat memilih pendekatan dan 

jenis penelitian yang sesuai dengan masalah dan fenomena 

yang akan diteliti. Walaupun tidak semua fenomena 

(gejala) bisa menjadi masalah dalam penelitian, namun 

masalah penelitian sering berangkat dari fenomena yang 

muncul. Adapun di antara fenomena yang dapat dijadikan 

‘masalah’ dalam penelitian adalah: 1) Gap, adanya 

kesenjangan antara harapan dengan kenyataan (idealitas 

dan realitas, preskriptif dan deskriptif, dasein dan dasolen, 

teori dan praktek); 2) Uniqe, adanya keunikan atau 

kompleksitas dari fenomena yang akan diteliti; 3) 

Controversial, fenomena yang masih menjadi perdebatan; 

4) Current issue/hot issue, fenomena yang menjadi isu 

penting hinggat saat ini; dan 5) Pengalaman pribadi, 

terutama pengalaman yang telah direfleksikan dalam 

sebuah buku dan buku tersebut memiliki kelayakan untuk 

diteliti.   

Agar penelitian mahasiswa di lingkungan Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIS Sambas dapat berjalan 

efektif dan efisien, maka diperlukan panduan teknis terkait 

standar penelitian atau penulisan Skripsi yang dirangkum 

dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Sultan Muhammad 

Syafiuddin Sambas Edisi Revisi Tahun 2017 . 
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BAB II 

KETENTUAN PENGAJUAN JUDUL PENELITIAN 

 

 

A. Persyaratan Umum 

Sebelum mahasiswa mengajukan judul 

penelitian, terlebih dahulu harus dipenuhi beberapa 

syarat umum sebagai berikut: 

1. Masih terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIS Sambas. 

2. Mahasiswa telah menyelesaikan matakuliah 

minimal 100 SKS. 

3. Telah lulus matakuliah Bahasa Indonesia, Statistik 

Pendidikan, Metode Penelitian dan Bimbingan 

Penulisan Skripsi dengan nilai minimal B.  

 
B. Persyaratan Khusus 

Setelah memenuhi persyaratan umum tersebut, 

mahasiswa yang akan mengajukan judul penelitian 

harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:  

1. Membuat outline (praproposal) penelitian yang 

berisi: 

a. Judul penelitian yang disesuaikan dengan 

corak program studi 

b. Konteks/Latar Belakang yang ditekankan 

pada uraian “masalah penelitian,” sebagaimana 

penjelasan pada halaman 22 dan 38. 

c. Fokus/Masalah dan Sub Masalah  yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan penelitian (kualitatif) 

atau masalah umum dan sub masalah 

penelitian (kuantitatif). 
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d. Kerangka Teori berisi teori pokok yang 

digunakan berdasarkan judul dan masalah 

penelitian. 

e. Metode Penelitian berisi pendekatan, jenis 

dan setting/tempat penelitian. 

f. Rencana Daftar Rujukan memuat minimal 10 

(sepuluh) referensi yang akan digunakan. 

2. Outline penelitian dikonsultasikan kepada Dosen 

Pembimbing Akademik (Dosen PA) untuk 

mendapatkan arahan dan rekomendasi agar layak 

diajukan kepada Program Studi.  

3. Outline penelitian kemudian diajukan kepada ketua 

program studi (Kaprodi) guna mendapatkan 

rekomendasi, sehingga Outline penelitian tersebut 

dapat atau tidak dilanjutkan ke tahap proposal 

penelitian. 

4. Pengajuan praproposal penelitian disertai 

persyaratan yang ditentukan dan selanjutnya 

diserahkan kepada Ketua Program Studi. Setelah 

usulan judul tersebut diterima, maka ketua program 

studi akan menelaah kelayakan judul tersebut dan 

hasilnya akan disampaikan pada mahasiswa dengan 

kategori sebagai berikut: 

a. Diterima, maka praproposal tersebut 

selanjutnya disusun menjadi proposal 

penelitian. 

b. Diterima dengan syarat, maka praproposal 

tersebut harus diperbaiki dan dikonsultasikan 

kembali pada ketua program studi. 

c. Ditolak, maka mahasiswa harus mengajukan 

Praproposal penelitian yang baru.  

5. Format outline/praproposal penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 
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C. Spesifikasi Judul Penelitian 

Judul penelitian mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIS Sambas harus mengarah pada 

topik atau kajian yang bercorak program studi masing-

masing. Dengan kata lain, judul yang diangkat mesti 

mengandung unsur pendidikan Islam dan keguruan 

yang sesuai dengan program studi di lingkungan 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIS Sambas . 

Adapun spesifikasi judul penelitian sebagaimana 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Jika penelitian bersifat studi lapangan ( field 

research), maka corak program studi dapat dilihat 

pada orang, kelompok, lembaga, organisasi dan 

aktifitas yang dilakukan. 

2. Jika penelitian bersifat studi kepustakaan ( library 

research), judul penelitian sebagai berikut: 

a. Studi dokumen/teks, corak program studi dari 

jenis (kategori) dan muatan buku atau 

manuskrip yang diteliti;  

b. Studi tokoh, corak program studi dari karya, 

pemikiran, keilmuan dan aktifitas tokoh yang 

diteliti; dan  

c. Studi sejarah, corak program studi dari 

aktifitas dan kiprah kelompok, organisasi atau 

lembaga pada masa yang lalu. 

3. Jika penelitian mengambil subjek kelompok atau 

aktivitas sosial dan budaya, maka corak program 

studi dapat dilihat pada muatan atau nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya. 
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BAB III 

PROPOSAL PENELITIAN 

 

A. Pengertian Proposal Penelitian 

Proposal penelitian adalah usulan penyusunan 

skripsi mengenai pokok masalah tertentu dalam bidang 

keilmuan yang sesuai dengan program studi. Adapun 

proposal penelitian mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIS Sambas merupakan rencana 

penelitian yang mengarah pada fenomena pendidikan 

Islam dan keguruan yang disesuaikan dengan program 

studi masing-masing.  

 
B. Pengajuan Proposal Penelitian 

Proposal penelitian diajukan dengan memuat 

beberapa ketentuan pokok yang disesuaikan dengan 

jenis penelitian yang digunakan. Secara spesifik, 

ketentuan dan sistematika penulisan proposal 

penelitian dapat dilihat pada uraian tabel berikut: 

 
Tabel 3.1 

Sistematika Penulisan Proposal Penelitian 
 

No 
Penelitian 

Kualitatif Kuantitatif 
1 BAGIAN AWAL 

Cover (sampul depan) Cover (sampul depan) 
i.   Halaman Sampul i.   Halaman Sampul 
ii.  Kata Pengantar ii.  Kata Pengantar 
iii. Daftar Isi  iii. Daftar Isi  
  

2 BAGIAN ISI 
Judul Judul 
A.  Konteks Penelitian A.  Latar Belakang Masalah 
B.  Fokus Penelitian B.  Rumusan Masalah 
C.  Tujuan Penelitian C.  Tujuan Penelitian 
D.  Manfaat Penelitian D.  Manfaat Penelitian 
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E.  Tinjauan Pustaka E.  Kajian Pustaka 
F.  Penjelasan Istilah F.  Kajian Teori 
G.  Kajian Teori G.  Kerangka Berpikir 
H.  Metode Penelitian H.  Hipotesis (Jika ada) 
     1. Pendekatan dan Jenis I.   Metode Penelitian 
         Penelitian      1. Pendekatan dan Jenis 
     2. Setting Penelitian          Penelitian 
     3. Data dan Sumber Data      2. Waktu dan Tempat  

Penelitian 

      4. Teknik dan Alat 
Pengunpulan Data 

     3. Ruang Lingkup 
Penelitian 

                   a. Variabel Penelitian 
     5. Teknik Analisis Data          b. Definisi  

Operasional 
     6. Teknik Pemeriksaan      4. Populasi dan Sampel 
         Keabsahan Data      5. Teknik dan Alat 
          Pengumpulan Data 
      6. Teknik Analisis Data 

3 BAGIAN AKHIR 
iv. Daftar Rujukan iv. Daftar Rujukan 
v.  Jadwal/time schedule  v.  Jadwal/time schedule  

 
Sehubungan dengan penelitian kualitatif yang 

bersifat studi kepustakaan (library research), dalam 
penulisannya dapat menggunakan sistematika sebagai 
berikut: 
A. Konteks Penelitian 
B. Fokus Penelitian 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Tinjauan Pustaka 
F. Landasan Teori 
G. Biografi Tokoh/Deskripsi Buku/Novel, dsb 

(disesuaikan) 
H. Metode Penelitian 

Terdiri atas: 1) Pendekatan dan Jenis Penelitian; 
2) Sumber Data; 3) Teknik Pengumpulan Data; 3) 
Teknik Analisis Data; dan 4) Teknik Pemeriksaan 
Keabsahan data. 

I. Daftar Rujukan 
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C. Penjelasan Bagian Isi Proposal 
1. Judul 

Judul penelitian merupakan pernyataan spesifik 
yang mencerminkan isi penelitian. Adapun untuk 
format penulisan judul penelitian dapat dilihat 
pada Lampiran 3. 

2. Konteks Penelitian/Latar Belakang Masalah 
Konteks penelitian digunakan untuk penelitian 
kualitatif, sedangkan latar belakang masalah 
digunakan untuk penelitian kuantitatif. Uraian 
lebih rinci mengenai konteks penelitian dan latar 
belakang masalah, masing-masing dapat dilihat 
pada halaman 22 dan 38. 

3. Fokus Penelitian/Rumusan Masalah 
Istilah ‘fokus’ digunakan untuk penelitian 
kualitatif, sedangkan ‘rumusan masalah’ 
digunakan untuk penelitian kuantitatif. Fokus 
penelitian dirinci dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan penelitian, sedangkan rumusan 
masalah diuraikan dalam bentuk masalah umum 
dan sub masalah. Uraian lebih rinci mengenai 
fokus penelitian serta rumusan masalah dapat 
dilihat pada halaman 24 dan 38. 

4. Tujuan Penelitian 
Menjelaskan tentang rincian tujuan penelitian 
yang disesuaikan dengan judul, masalah dan 
fokus/rumusan masalah penelitian. Uraian lebih 
rinci mengenai tujuan penelitian dapat dilihat 
pada halaman 25. 

5. Manfaat Penelitian 
Penjelasan tentang manfaat dari penelitian yang 
akan dilakukan, baik secara teoretis maupun 
praktis. Uraian lebih rinci mengenai manfaat 
penelitian dapat dilihat pada halaman 25. 

6. Penjelasakan Istilah 
Uraian tentang istilah-istilah kunci sebagaimana 
terkandung dalam judul penelitian (kualitatif), 
sehingga istilah-istilah yang dimaksud menjadi 
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jelas dan tegas maknanya. Uraian lebih rinci 
mengenai penjelasan istilah dapat dilihat pada 
halaman 27. 

7. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Tinjauan pustaka/Penelitian terdahulu merupakan 
telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan 
dengan judul penelitian. Uraian lebih rinci 
mengenai tinjauan pustaka dapat dilihat pada 
halaman 27.  

8. Kajian Teori/Landasan Teori 
Uraian tentang teori-teori yang berhubungan 
dengan topik penelitian, terutama yang terkait 
dengan fokus (kualitatif) atau rumusan masalah 
penelitian (kuantitatif). Adapun ‘landasan teori,’ 
dapat digunakan dalam penelitian kepustakaan 
(library research) yang berisi tentang teori-teori 
pokok sesuai judul, masalah dan fokus penelitian.  

9. Deskripsi Buku/Biografi Tokoh 
Istilah deksripsi buku/biografi tokoh dikhususkan 
untuk penelitian kepustakaan ( library research) 
dan disesuaikan dengan jenis penelitian yang 
digunakan, seperti studi dokumen/teks, studi 
tokoh (pemikiran tokoh-tokoh tertentu dalam 
bidang keilmuan), dan studi sejarah. Bagian 
deskripsi buku/biografi berisi tentang gambaran 
secara jelas tentang bahan pustaka yang diteliti.  

10. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian 
yang digunakan oleh peneliti. Uraian lebih rinci 
mengenai pendekatan dan jenis penelitian dapat 
dilihat pada halaman 29 dan 42. 

11. Setting Penelitian/Tempat Penelitian 
Uraian tentang profil subjek (orang, kelompok, 
lembaga, dan sebagainya) serta tempat yang 
diteliti, sekaligus penjelasan secara metodologis 
pemilihan subjek penelitian. Uraian lebih rinci 
mengenai setting penelitian (kualitatif) dan 
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tempat penelitian (kuantitatif) dapat dilihat pada 
halaman 30 dan 43. 

12. Data dan Sumber Data 
Uraian tentang data dan sumber data yang 
digunakan dalam penelitian kualitatif, secara rinci 
dapat dilihat pada halaman 43. 

13. Hipotesis 
Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara 
yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. 
Uraian lebih rinci mengenai hipotesis dapat dilihat 
pada halaman 41. 

14. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian berisi tentang: a) 
variabel penelitian; dan b) definisi operasional. 
Uraian lebih rinci mengenai ruang lingkup 
penelitian dapat dilihat pada halaman 43. 

15. Populasi dan Sampel 
Berisi rincian sumber data yang digunakan dalam 
penelitian kuantitatif, baik berupa populasi 
maupun sampel. Uraian lebih rinci mengenai 
populasi dan sampel dapat dilihat pada halaman 
44. 

16. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
Uraian mengenai teknik dan alat yang digunakan 
dalam proses pengumpulan data.  Teknik 
disesuaikan dengan pendekatan dan jenis 
penelitian yang digunakan. Adapun yang dimaksud 
dengan alat penelitian adalah instrumen 
pendukung teknik pengumpulan data.  Uraian lebih 
rinci mengenai teknik dan alat pengumpulan data 
dapat dilihat pada halaman 32 dan 44. 

17. Teknik Analisis Data 
Uraian mengenai teknik yang digunakan dalam 
analisis data dan disesuaikan dengan pendekatan 
dan jenis penelitian. Uraian lebih rinci mengenai 
teknik analisis data untuk masing-masing 
pendekatan dan sifat penelitian dapat dilihat pada 
halaman 33 dan 45. 
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18. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Uraian mengenai teknik pemeriksanaan keabsahan 
data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.  
Uraian lebih rinci mengenai teknik pemeriksaan 
keabsahan data dapat dilihat pada halaman 34. 

19. Daftar Rujukan 

Daftar rujukan memuat buku, jurnal, laporan 

penelitian dan sumber-sumber lain yang 

digunakan dalam penulisan skripsi, baik dalam 

bentuk manual maupun yang digital. 

20. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian berisi rencana waktu yang 

digunakan dalam kegiatan penelitian.  

 

D. Ketentuan Seminar Proposal 

Seminar proposal adalah forum yang membahas 

tentang rencana penyusunan skripsi (proposal 

penelitian) dalam rangka memperoleh masukan untuk 

kelancaran penulisan skripsi.  Seminar proposal 

dihadiri oleh mahasiswa peserta seminar dan tim 

pembahas seminar proposal yang terdiri atas: Ketua, 

Sekretaris, Pembahas Materi dan Pembahas Teknis. 

Tim seminar proposal ditunjuk oleh Ketua Program 

Studi dari unsur dosen dan disahkan oleh Dekan 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIS Sambas . 
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BAB IV 

S K R I P S I 

 

A. Pengertian 

Skripsi adalah suatu karya ilmiah yang ditulis 

oleh mahasiswa program sarjana (S1) dari hasil 

penelitian dan disusun berdasarkan kaidah penulisan 

ilmiah atau standar metodologi penelitian. Skripsi 

mahasiswa di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIS Sambas minimal terdiri atas 50 

halaman, terhitung dari Bab Pendahuluan sampai 

dengan Daftar Rujukan (tidak termasuk lampiran). 

 
B. Muatan Skripsi 

Secara umum, skripsi terdiri atas tiga bagian, 

yakni: Bagian awal, Bagian isi dan Bagian akhir. 

1. Bagian awal skripsi terdiri atas: 

 

a) Halaman sampul; b) Halaman judul; c) Halaman 

pernyataan keaslian tulisan; d) Halaman 

persetujuan; e) Halaman pengesahan; f) Halaman 

motto/kata persembahan (jika ada); g) Halaman 

abstrak; h) Halaman kata pengantar; i) Halaman 

pedoman transliterasi; j) Halaman daftar isi; k) 

Halaman tabel; l) Halaman daftar gambar, grafik, 

lukisan, peta (jika ada); dan m) Halaman daftar 

lampiran. 

 
2. Bagian isi Skripsi 

 

Penelitian Kualitatif 

Sistematika penelitian kualitatif adalah sebagai 

berikut: 
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Bab I. PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Tinjauan Pustaka 

F. Penjelasan Istilah 

Bab II. KAJIAN TEORI (Disesuaikan) 

Bab III.  METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Setting Penelitian 

C. Data dan Sumber Data 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Bab IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

B. Paparan Data 

C. Temuan Penelitian 

D. Pembahasan 

Bab V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Rekomendasi 

 

Penelitian kualitatif yang bersifat library research  

(penelitian kepustakaan), seperti studi 

dokumen/teks, studi sejarah dan studi tokoh dapat 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

Bab I. PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 
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D. Manfaat Penelitian 

E. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu 

F. Landasan Teori 

Bab II. BIOGRAFI TOKOH/DESKRIPSI BUKU 

Bab III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Data dan Sumber Data 

C. Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisis Data 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Paparan Data 

B. Pembahasan 

C. Temuan Penelitian 

Bab V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Rekomendasi 

 

Penelitian Kuantitatif , berisi: 

 

Bab I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

Bab II. KAJIAN TEORI (Disesuaikan) 

A. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

B. Kajian Teori 

C. Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis (Jika ada) 

Bab III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Ruang Lingkup Penelitian 
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1. Variabel Penelitian 

2. Definisi Operasional 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

D. Populasi dan Sampel 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

Bab IV.  ANALISIS DATA 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

B. Paparan Data 

C. Analisis Data 

Bab V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Rekomendasi 

 

3. Bagian Akhir Skripsi berisi: 

a) Daftar Rujukan; b) Lampiran; c) Indeks (jika 

ada); dan d) Daftar riwayat hidup peneliti . 

 
C. Deskripsi Muatan Skripsi 

1. Bagian awal 

a. Halaman sampul, berisi:  1) Judul skripsi; 2) Kata 

“SKRIPSI”; 3) Kata “Oleh”; 4) Nama mahasiswa; 

5) NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dan NIMKO 

(Nomor Induk mahasiswa Kopertais); 6) Logo 

Institut Agama Islam Sultan Muhammad 

Syafiuddin Sambas dengan diameter 3 cm; 7) 

Nama program studi; 8) Nama Fakultas; 9) 

Tempat (Institusi); dan 10) Tahun lulus ujian 

(Masehi dan Hijriyah). Halaman sampul, semua 

huruf ditulis dengan huruf kapital. Komposisi 

huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur 

secara simetris, rapi dan serasi. Jarak antar baris 

1 spasi. Pemenggalan kata harus memperhatikan 
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aspek makna. Bidang pengetikan tidak melebihi 

batas margin yang telah ditentukan. Jenis huruf 

yang digunakan adalah Times New Roman dengan 

font 14 Bold, kecuali kata “SKRIPSI” dengan size 

16 Bold. Contoh halaman sampul dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

b. Halaman judul, berisi: 1) Judul skripsi; 2) Kata 

“SKRIPSI”; 3) Kata “Oleh”; 4) Nama mahasiswa; 

5) NIM  dan NIMKO; 6) Logo Institut Agama 

Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas 

dengan diameter 3 cm; 7) Teks peruntukan 

skripsi (Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan untuk Memenuhi Sebagian 

Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana 

Pendidikan); 8) Nama program studi; 9) Nama 

Fakultas; 10) Tempat (Institusi); dan11) Tahun 

lulus ujian (Masehi dan Hijriyah). Halaman judul, 

pada judul skripsi, Fakultas/program studi dan 

tempat (Institusi) ditulis dengan huruf kapital, 

sedangkan anak judul skripsi (jika ada), kata 

skripsi, teks peruntukan skripsi dan nama 

penulis ditulis dengan kapitalisasi, yaitu hanya 

setiap huruf awal kata saja yang ditulis dengan 

huruf Kapital. Jenis huruf yang digunakan adalah 

Times New Roman dengan font 14 Bold, kecuali 

kata teks peruntukan skripsi (Diajukan kepada 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk 

Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan 

Gelar Sarjana Pendidikan) dengan size 12 (non 

bold). Contoh halaman judul dapat dilihat pada 

lihat Lampiran 5. 

c. Halaman pernyataan keaslian tulisan,  berisi: 1) 

Judul PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN; 2) 



 

Pedoman Penulisan Skripsi 18 

Identitas mahasiswa; 3) Teks pernyataan 

keaslian tulisan; 4) Tempat dan tanggal; 5) 

Tanda tangan; dan 6) Nama terang. Halaman ini 

diawali kalimat PERNYATAAN KEASLIAN 

TULISAN yang ditulis dengan huruf kapital 

simetris di atas bidang pengetikan tanpa titik, 

disusul dengan pencantuman identitas penulis 

(Nama, NIM dan NIMKO, Fakultas dan Program 

Studi), teks pernyataan keaslian tulisan, tempat 

dan tanggal dibuatnya pernyataan, tanda tangan 

penulis dan nama terang dengan disertakan 

materai Rp. 6.000. Contoh pernyataan keaslian 

tulisan dapat dilihat pada Lampiran 6 . 

d. Lembar Persetujuan, berisi: 1) Kata 

PERSETUJUAN; 2) Judul skripsi; 3) Nama 

mahasiswa; 4) NIM dan NIMKO; 5) Kalimat 

persetujuan; 6) Tanda tangan Pembimbing 

Materi dan Pembimbing Teknis; 7) Nama 

Pembimbing Materi dan Pembimbing Teknis; 8) 

NIP/NIDN/NUPN/NIPY Pembimbing Materi dan 

Pembimbing Teknis; 9) Tanda Tangan Dekan; 10) 

Nama Dekan; 11) NIP/NIDN/NUPN/NIPY Dekan. 

Halaman ini diawali dengan kata LEMBAR 

PERSETUJUAN yang ditulis dengan huruf kapital, 

simetris di atas bidang pengetikan tanpa titik. 

Disusul dengan pencantuman judul skripsi, nama 

mahasiswa, NIMKO, Fakultas/Program studi, teks 

persetujuan, tempat dan tanggal persetujuan, 

tanda tangan, nama dan NIP (Nomor Induk 

Pegawai)/NIDN (Nomor Induk Dosen 

Nasional)/NUPN (Nomor Induk Pengajar 

Nasional)/NIPY (Nomor Induk Pegawai Yayasan) 

pembimbing I & II, tanda tangan, nama dan 
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NIP/NIDN/NIPY Dekan. Contoh lembar 

persetujuan dapat dilihat pada Lampiran 7. 

e. Lembar Pengesahan, berisi: 1) Kata 

PENGESAHAN; 2) Judul Skripsi; 3) Nama 

mahasiswa; 4) NIM dan NIMKO; 5) Teks 

keterangan ujian (Dipertahankan di Depan Tim 

Penguji Sidang Munaqasah Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Sultan 

Muhammad Syafiuddin Sambas); 6) Keterangan 

hari, tanggal dan tahun dilaksanakan ujian; 7) 

Nama lengkap tim penguji (termasuk gelar 

akademik), tanggal ditandatangani, dan tanda 

tangan tim penguji; 8) Tanggal pengesahan oleh 

Dekan; 9) Nama Fakultas; 10) Nama institusi; 11) 

Tanda tangan Dekan; 12) Nama lengkap Dekan 

(termasuk gelar akademik); dan 13) 

NIP/NIDN/NUPN/NIPY Dekan. Halaman ini 

dimulai dengan kata PENGESAHAN yang ditulis 

dengan huruf kapital simetris di atas bidang 

pengetikan tanpa titik. Disusul dengan teks 

keterangan ujian, hari dan tanggal ujian, nama 

dan tanda tangan tim penguji, tanda tangan 

Dekan, nama dan NIP/NIDN/NUPN/NIPY Dekan. 

Contoh lembar pengesahan dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 

f. Lembar motto atau kalimat persembahan 

disesuaikan dengan judul penelitian (jika ada). 

g. Halaman abstrak, berisi: 1) Kata ABSTRAK; 2) 

Identitas skripsi (memuat: nama peneliti, judul, 

kata skripsi, Fakultas dan program studi, nama 

institusi dan tahun lulus); dan 3) Intisari skripsi 

secara menyeluruh dengan uraian singkat dan 

padat (maksimal terdiri atas 200 kata) yang 



 

Pedoman Penulisan Skripsi 20 

memuat: masalah, tujuan, metode dan hasil 

penelitian. Judul abstrak ditulis di tengah 

halaman dengan huruf kapital, simetris di atas 

bidang pengetikan tanpa titik. Identitas skripsi 

ditulis dengan jarak 2 spasi dari kata abstrak. 

Urutannya dimulai dengan nama peneliti (tanpa 

gelar), dicetak tebal (bold) dan diakhiri titik. 

Judul dicetak miring di akhiri dengan titik. Kata 

skripsi ditulis setelah judul dan di akhiri dengan 

koma, diikuti dengan nama kota, Fakultas dan 

program studi di akhiri dengan koma. Tahun 

lulus di akhiri dengan titik. Identitas skripsi 

ditulis dengan jarak satu spasi dimulai dari batas 

margin, sedangkan baris selanjutnya dimulai 

1,27 cm dari batas margin. 3) Kata Kunci, 

berangkat dari judul; 4) Uraian abstrak, diawali 

dengan jarak 2 spasi setelah kata kunci. Dalam 

teks disajikan secara padat identitas skripsi yang 

meliputi tujuan, metode dan hasil penelitian. 

Adapun jarak antar baris 1 spasi. Contoh abstrak 

dapat dilihat pada Lampiran 9.  

h. Halaman kata pengantar, berisi:  1) Judul KATA 

PENGANTAR; 2) Basmalah, Hamdalah dan Shalawat 

dicantumkan pada alinea pertama; 3) Ungkapan rasa 

syukur kepada Allah SWT dan ucapan terima 

kasih kepada semua pihak yang turut 

memberikan dukungan atas selesainya penulisan 

skripsi. Ucapan terima kasih dapat ditujukan 

kepada lembaga dan perorangan. Judul kata 

pengantar ditulis dengan huruf kapital, simetris 

di atas bidang pengetikan tanpa titik. Jarak antar  

baris teks kata pengantar adalah 2 spasi. Pada 

bagian akhir teks di bagian pojok kanan bawah 
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diberi keterangan tempat dan tanggal skripsi 

ditulis, dan di akhiri dengan kata “Peneliti” tanpa 

menyebut nama. 

i. Halaman pedoman transliterasi, disesuaikan 

dengan pedoman yang digunakan saat penelitian 

dibuat. Contoh pedoman transliterasi dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

j. Halaman daftar isi, berisi: 1) Judul DAFTAR ISI 

ditulis dengan huruf kapital, simetris di atas 

bidang pengetikan tanpa titik; 2) Keterangan 

secara rinci dan sistematis kandungan skripsi. 

Pada bagian ini dicantumkan judul bab, subbab 

dan anak subbab, masing-masing diberi nomor 

urut dan nomor halaman yang memuatnya dan 

disusun sesuai peringkat urutan munculnya. 

Seluruh judul bab dan subnya dihubungkan 

dengan titik-titik ke nomor halaman. Semua 

judul bab ditulis dengan huruf kapital  dalam 

bentuk bold, sedangkan judul subbab dan judul 

anak subbab ditulis dengan kapitalisasi. Jarak 

antar baris 1 spasi, kecuali antar tiap-tiap bab 

berjarak 2 spasi. Contoh daftar isi dapat dilihat 

pada Lampiran 10. 

k. Halaman daftar tabel, berisi:  1) Judul DAFTAR 

TABEL ditulis dengan huruf kapital , simetris di 

atas bidang pengetikan tanpa titik; 2) Nomor 

tabel disesuaikan dengan nomor Bab dan nomor 

tabel pada Bab tersebut; dan 3) Judul tabel 

ditulis dengan huruf kapital. Jarak antar baris 

adalah 2 spasi. Contoh daftar tabel dapat dilihat 

pada Lampiran 11. 

l. Halaman daftar gambar, grafik, diagram, lukisan 

dan peta, disusun seperti halnya penyusunan 
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daftar tabel, sementara isinya memuat judul-

judul yang berkaitan dengan gambar, diagram, 

lukisan, dan peta. Contoh daftar gambar dapat 

dilihat pada Lampiran 13. 

m. Halaman daftar lampiran, disusun seperti halnya 

penyusunan daftar tabel, sementara isinya 

memuat judul-judul yang berkaitan dengan 

lampiran. Contoh daftar lampiran dapat dilihat 

pada Lampiran 12. 

 
2. Bagian Isi Skripsi 

PENELITIAN KUALITATIF 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menekankan pada metode pemaknaan atau 

interpretasi terhadap suatu fenomena, baik pada 

pelakunya maupun produk dari tindakannya. 

Tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk 

memahami (to understand) atau memperoleh 

pemahaman mengenai fenomena yang diangkat 

untuk diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, 

penelitian kualitatif mensyaratkan data yang kaya 

(rich) dan keterlibatan peneliti dengan partisipan 

penelitian secara penuh. Oleh karena itu, penelitian 

kualitatif memerlukan waktu lebih lama. 

Adapun penelitian kualitatif untuk konteks 

penulisan skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Sultan Muhammad 

Syafiuddin Sambas, sebagai berikut: 

 

BAB I (PENDAHULUAN) 

A. Konteks Penelitian 
Konteks penelitian (research context) 

merupakan uraian awal yang mengantarkan 
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kepada masalah penelitian. Istilah ‘konteks 

penelitian’ berangkat dari konsep penelitian 

kualitatif yang bersifat terbuka dan tentatif. 

Karena apa yang dilakukan peneliti sejatinya 

masih berupa rabaan setelah melihat peristiwa 

atau gejala yang tidak seperti lazimnya. Karena 

nomena (makna) yang sesungguhnya di balik 

fenomena atas subjek yang diteliti baru akan 

terungkap pada saat peneliti melakukan 

penelusuran, sehingga landasan yang mendorong 

penelitian bersifat konteks.  

Konteks penelitian yang baik biasanya 

mendeskripsikan aspek-aspek sebagai berikut: 1) 

landasan preskriptif (ideal), meliputi landasan 

religius, yuridis, filosofis dan teoretis; 2) 

landasan deskriptif (empiris), meliputi landasan 

sosial, psikologi, ekonomi, dan sebagainya 

(sesuai judul atau masalah penelitian); dan 3) 

masalah penelitian (berangkat dari fenomena 

yang menarik untuk diteliti). Singkatnya, uraian 

konteks penelitian minimal terdiri atas: landasan 

religius, landasan yuridis, landasan teoretis, 

landasan empiris dan masalah penelitian.  

Sistematika penulisan “konteks 

penelitian” dapat menggunakan pola berpikir 

dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. 

Tujuannya adalah agar paparan dan penjelasan 

peneliti menjadi sistematis, logis dan mudah 

dipahami. Dalam konteks penulisan skripsi, pola 

berpikir yang sering digunakan adalah dari 

umum ke khusus, yakni uraian yang diawali dari 

aspek-aspek umum dan secara bertahap menuju 

persoalan khusus atau topik permasalahan.  
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah aspek-aspek yang 

menjadi perhatian dalam masalah penelitian. 

Fokus penelitian dapat dirinci dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan 

menggunakan kalimat yang bersifat operasional. 

Bentuk pertanyaan yang lazim digunakan dalam 

penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu: 1) deskriptif (mendeskripsikan 

fenomena atau gejala yang diteliti secara apa 

adanya), dengan menggunakan kata tanya “apa” ; 

2) eksploratoris (untuk memahami gejala atau 

fenomena secara mendalam) dengan 

menggunakan kata tanya “bagaimana.”  Contoh 

pertanyaan dalam fokus penelitian adalah 

sebagai berikut: 

 

Pertanyaan deskriptif 

 Apa saja strategi yang digunakan guru 

Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan 

aktifitas belajar siswa di SDN 4 Tebas tahun 

pelajaran 2014-2015? 

 Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan aktifitas belajar siswa di SDN 4 

Tebas tahun pelajaran 2014-2015? 

 

Pertanyaan eksploratif 

 Bagaimana langkah-langkah guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan aktifitas 

belajar siswa di SDN 4 Tebas tahun pelajaran 

2014-2015? 
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 Bagaimana model penerapan strategi guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

aktifitas belajar siswa di SDN 4 Tebas tahun 

pelajaran 2014-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang 

akan dicapai dari kegiatan penelitian. Dalam 

uraiannya, tujuan penelitian bukan sekedar 

mengulang kalimat yang ada di dalam 

pertanyaan-pertanyaan (fokus) penelitian, 

namun uraian tujuan penelitian harus 

ditekankan pada apa yang ingin dicapai dari 

pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. 

Contoh uraian dalam tujuan penelitian adalah: 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

 Mendeskripsikan strategi yang digunakan 
guru Pendidikan Agama Islam untuk 
meningkatkan aktifitas belajar siswa di SDN 4 
Tebas tahun pelajaran 2014-2015. 

 Mendeskripsikan faktor pendukung dan 
penghambat strategi guru Pendidikan Agama 
Islam dalam meningkatkan aktifitas belajar 
siswa di SDN 4 Tebas tahun pelajaran 2014-
2015. 

 Mendeskripsikan dan menganalisis langkah-
langkah guru Pendidikan Agama Islam dalam 
meningkatkan aktifitas belajar siswa di SDN 4 
Tebas tahun pelajaran 2014-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah penjelasan 

tentang nilai guna yang akan diperoleh jika 



 

Pedoman Penulisan Skripsi 26 

tujuan penelitian dapat tercapai. Nilai guna yang 

dimaksud dapat bersifat langsung atau tidak 

langsung, teoretis atau praktis, umum atau 

khusus. Contoh uraian dalam manfaat penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini dapat memperkaya 

khasanah keilmuan dan memberikan 

sumbangan pemikiran di bidang pendidikan 

Islam, khususnya pada aspek strategi guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala 

Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, 

khususnya dalam aspek strategi guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

b. Sebagai bahan pertimbangan kepala 

sekolah untuk meningkatkan kompetensi 

guru, khususnya pada aspek strategi guru 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  

c. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

kepada guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, khususnya pada aspek 

strategi guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

d. Bagi peneliti bermanfaat dalam memahami 

tentang strategi guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 
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E. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah adalah uraian terhadap 

istilah-istilah kunci yang terdapat dalam “judul” 

dan “pertanyaan-pertanyaan penelitian.” 

Penjelasan istilah dijabarkan berdasarkan 

pendapat atau maksud peneliti (bukan dari 

teori), sehingga istilah-istilah kunci tersebut 

menjadi lebih jelas dan spesifik.  

F. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka adalah telaah terhadap 

penelitian terdahulu yang relevan dengan judul 

atau masalah penelitian. Di antara fungsi 

tinjauan pustaka adalah: 1) untuk menegaskan 

orisinalitas (keaslian) penelitian; 2) untuk 

menjelaskan perbedaan penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian lain yang sama atau 

mirip; dan 3) untuk menegaskan posisi peneliti. 

Singkatnya, tinjauan pustaka berisi hasil telaah 

peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu 

dari orang lain yang sama atau mirip, baik dari 

sisi judul maupun masalah penelitian.  

Secara spesifik, uraian dalam tinjauan 

pustaka memuat beberapa hal sebagai berikut: 1) 

penelitian orang lain yang dinilai sama atau 

mirip oleh peneliti (minimal dua penelitian); 2) 

ulasan peneliti terhadap beberapa penelitian 

(sebagaimana dimaksud point satu), yakni mulai 

dari judul, fokus, metode dan hasil penelitian; 

dan 3) kesimpulan peneliti mengenai persamaan 

dan perbedaan karya peneliti dengan karya 

orang lain, sehingga posisi karya peneliti 

menjadi lebih jelas. 
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G. Landasan Teori (penelitian kepustakaan) 

Landasan teori pada dasarnya memiliki 

fungsi yang sama dengan kajian teori pada 

penelitian lapangan (field research), yakni 

sebagai bahan pisau analisis untuk memahami 

persoalan yang diteliti.  Penjelasan lebih rinci 

mengenai landasan teori dapat dilihat pada Bab 

II (kajian teori) dan (Biografi/Deskripsi Buku) 

 

BAB II (KAJIAN TEORI) atau (BIOGRAFI/DESKRIPSI 

BUKU) 

Teori dapat diartikan sebagai seperangkat 

ide, penjelasan atau prediksi secara ilmiah. Dalam 

penelitian kualitatif, teori memang bukan satu-

satunya bahan untuk melihat persoalan yang 

diteliti. Karena pengalaman atau pengetahuan 

peneliti sebelumnya yang diperoleh lewat 

pembacaan literatur, mengikuti diskusi ilmiah, 

seminar atau ceramah, bisa digunakan sebagai 

bahan tambahan untuk memahami persoalan secara 

lebih mendalam. Akan tetapi, teori dapat digunakan 

sebagai informasi pembanding atau tambahan 

untuk melihat gejala yang diteliti secara lebih utuh, 

sehingga  teori membantu peneliti memperoleh 

wawasan dan inspirasi agar dapat memaknai 

persoalan. Dengan demikian, fungsi teori dalam 

penelitian kualitatif adalah sebagai bahan pisau 

analisis guna memahami persoalan yang diteliti. 

Jika dalam penelitian kuantitatif teori 

berwujud hipotesis atau definisi, maka dalam 

penelitian kualitatif teori berbentuk pola (pattern) 

atau generalisasi naturalistik (naturalistic 

generalization). Oleh karena itu, uraian dalam 
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kajian teori dapat memuat beberapa aspek sebagai 

berikut: 1) Konsep (pengertian, landasan, tujuan, 

dsb); 2) teori-teori pokok yang dapat membantu 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian; 3) 

teori-teori pendukung yang sejalan dengan teori-

teori pokok; dan 4) pemaknaan peneliti terhadap 

teori-teori yang digunakan. Berdasarkan keempat 

aspek ini, uraian teori diupayakan dapat 

membentuk pola atau generalisasi agar dapat 

menjadi bahan pisau analisis untuk menjawab 

permasalahan dan fokus penelitian.  

Adapun pada penelitian kepustakaan 

(library research), Bab II berisi tentang deskripsi 

subjek atau objek yang diteliti. Jika studi tokoh, 

maka yang diuraikan adalah riwayat hidup tokoh 

yang diteliti. Adapun untuk studi dokumen/teks, 

seperti buku, manuskrip, novel, dan sejenisnya, 

pada bagian ini berisi uraian tentang deskripsi 

mengenai sumber teks yang diteliti.  Posisi teori 

pada penelitian kepustakaan berada pada Bab I.  

 

BAB III (METODE PENELITIAN) 

Metode penelitian berisi prosedur yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian. 

Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam metode 

penelitian adalah sebagai berikut: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dimaksud 

pada bagian ini adalah pendekatan kualitatif, 

yakni pendekatan yang menekankan pada aspek 

pemahaman dan pemaknaan. Pendekatan 

kualitatif secara umum terbagi dua, yakni 

interaktif dan noninteraktif. Penelitian interaktif 
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bersifat field research (penelitian lapangan), 

sedangkan non interaktif bersifat library 

research (penelitian kepustakaan). Jenis 

penelitian lapangan di antaranya adalah: 

deskriptif (kualitatif), fenomenologi dan studi 

kasus, sedangkan penelitian kepustakaan di 

antaranya adalah: studi dokumen/teks, 

penelitian sejarah dan studi tokoh.  Khusus 

untuk studi tokoh, dalam kegiatannya dapat 

bersifat interaktif dan non-interaktif atau bisa 

juga kedua-duanya. Karena jika tokoh yang 

diteliti masih hidup, peneliti dapat 

mengkonfirmasi langsung dengan tokoh yang 

diteliti. 

Adapun uraian pada bagian pendekatan 

dan jenis penelitian, setidaknya memuat 

beberapa hal sebagai berikut: 1) penjelasan 

tentang konsep ‘pendekatan’ dan ‘jenis 

penelitian’ berdasarkan teori-teori metodologi 

penelitian; dan 2) alasan metodologis pemilihan 

pendekatan dan jenis penelitian berdasarkan 

judul, masalah, fokus dan tujuan penelitian, 

sehingga pendekatan dan jenis penelitian yang 

dipilih benar-benar relevan untuk digunakan 

dalam penelitian. 

B. Setting Penelitian 

Setting penelitian dalam penelitian 

kualitatif merupakan bagian yang sangat penting 

dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus 

penelitian. Setting penelitian  sangat erat 

hubungannya dengan subjek penelitian, karena 

merupakan satu kesatuan yang telah ditentukan 

sejak awal penelitian. Secara definitif,  setting 
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penelitian adalah latar belakang dan tempat yang 

dijadikan lokasi penelitian. Setting dalam 

penelitian kualitatif setidaknya memiliki empat 

dimensi, yaitu: 1) dimensi tempat, merupakan 

daerah atau wilayah dimana subjek hendak 

diteliti; 2)  dimensi pelaku, yakni subjek yang 

berperan dalam menentukan keberhasilan tahap 

pengambilan informasi penelitian; 3) dimensi 

kegiatan, yakni aktivitas atau proses yang 

berlangsung pada subjek penelitian; dan 4) 

dimensi waktu, merupakan waktu dan lamanya 

penelitian dilakukan. 

Dengan demikian, uraian dalam setting 

penelitian harus memuat beberapa aspek sebagai 

berikut: 1) deskripsi lokasi/tempat penelitian; 2) 

deskripsi subjek penelitian; 2) deskripsi 

kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lokasi 

penelitian; 3) alasan metologis pemilihan tempat 

dan subjek penelitian; dan 4) waktu dan jadwal 

penelitian. 

C. Data dan Sumber Data 

Data adalah kumpulan informasi atau 

fakta yang diperoleh melalui proses penelitian 

dan bisa dianalisis dalam rangka memahami 

permasalahan penelitian, sedangkan  sumber 

data adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data.  Sumber 

data dapat berupa manusia (human) dan bukan 

manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai 

subjek atau informan kunci (key informant) dan 

data yang diperoleh melalui informan berupa soft 

data (data lunak), sedangkan sumber data bukan 

manusia berupa dokumen yang relevan dengan 
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fokus penelitian, seperti peristiwa atau aktivitas 

yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data 

yang diperoleh melalui dokumen bersifat hard 

data (data keras), sehingga tidak akan 

mengalami perubahan. 

Oleh karena itu, sumber data yang 

digunakan dalam penelitian lapangan terdiri atas 

dua macam, yaitu: 1) sumber data yang langsung 

diambil dari sumbernya melalui wawancara, 

pengamatan, dan dokumentasi yang dilakukan di 

lapangan; dan 2) sumber data yang diperoleh 

dari data-data yang ada sebelumya, berupa 

catatan-catatan, koran, dokumen, laporan dan 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan 

judul atau subjek penelitian. 

Uraian data dan sumber data memuat 

beberapa hal sebagai berikut: 1) data apa saja 

yang ingin diperoleh peneliti dari subjek 

penelitian; 2) sumber data yang digunakan, baik 

primer maupun sekunder; dan 3) penentuan 

kriteria informan atau orang yang dapat 

memberikan informasi mengenai masalah 

penelitian. Penentuan informan sebagai sumber 

data umumnya bersifat purposive, yakni 

pemilihan informan meliputi beberapa kriteria 

dalam jumlah yang tidak ditentukan. Informan 

sendiri terbagi atas beberapa macam, yakni: 

informan kunci, informan utama, dan informan 

tambahan.  

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dapat 

digunakan dalam penelitian lapangan (field 

research) adalah wawancara, observasi dan 
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dokumentasi, sedangkan untuk penelitian 

kepustakaan (library research), teknik 

pengumpulan data bisa menggunakan teknik 

analisis sejarah hidup, analisis dokumen, analisis 

konsep dan analisis kepustakaan. Jika penelitian 

kepustakaan memerlukan proses interaksi, maka 

teknik pengumpulan data bisa (ditambah) 

dengan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi 

Penggunaan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian lapangan memerlukan alat 

(instrumen) pengumpulan data berupa kisi-kisi 

penelitian. Dari kisi-kisi penelitian kemudian 

disusun beberapa pedoman penelitian yang 

dapat memperlancar proses penelitian, seperti 

pedoman wawancara dan pedoman observasi. 

Adapun muatan yang terkandung dalam kisi-kisi 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 16. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan 

data agar dapat ditafsirkan. Bagian ini 

menguraikan tentang proses penyusunan data 

berupa penggolongan data ke dalam kategori, 

pola atau tema. Berbagai cara dapat digunakan 

dalam analisis data, sehingga tidak ada satu cara 

tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi 

semua penelitian. Di antara teknik analisis data 

yang dianjurkan untuk penelitian lapangan 

adalah teknik analisis data interaktif yang 

digagas oleh Milles dan Huberman, yakni: 1) 

reduksi data; 2) display data; dan 3) kesimpulan 

dan verifikasi. 
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Adapun teknik analisis data untuk 

penelitian kepustakaan, di antaranya dapat 

menggunakan teknik analisis deskriptif 

(deskriptive analysis) dan analisis isi (content 

analysis). Prosedur untuk masing-masing teknik 

analisis data dalam penelitian kepustakaan dapat 

diperdalam melalui literatur-literatur yang 

berhubungan dengan metode penelitian 

kualitatif dalam konteks studi kepustakaan.  

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data 

adalah uraian tentang cara dan usaha-usaha 

peneliti untuk memperoleh keabsahan data. 

Dalam penelitian kualitatif, di antara teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang dapat 

digunakan adalah: 1) perpanjangan 

keikutsertaan; 2) ketekunan pengamatan; 3) 

triangulasi; 4) diskusi terfokus; 5) pemeriksaan 

oleh sumber data penelitian (member check); 6) 

analisis kasus negatif; dan 7) Uraian rinci.  

 

BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) 

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas 

beberapa bagian, yakni sebagai berikut: 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

Gambaran umum latar penelitian adalah 

deskripsi tentang latar sosial, historis, budaya,  

ekonomi, demografi, lingkungan, dan lain-lain, 

sebagai gambaran umum yang menjadi latar 

temuan penelitian. Adapun dalam uraiannya, 

gambaran umum latar penelitian dapat memuat 

beberapa aspek sebagai berikut: 1) gambaran 

umum lokasi penelitian; 2) gambaran umum 
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keadaan atau perkembangan latar penelitian; 

dan 3) informasi atau data tertentu yang 

mendukung deskripsi latar penelitian.  

B. Paparan Data 

Paparan data berisi tentang temuan dan 

informasi yang diperoleh peneliti, baik melalui 

pengamatan (observasi), wawancara dan data 

lain yang dikumpulkan oleh peneliti . Uraian 

paparan data dapat disajikan dalam bentuk pola, 

tema atau kecenderungan yang muncul dari data.  

Sistematika uraian dalam paparan data dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 

adalah: 1) Berdasarkan teknik pengumpulan 

data, yakni mulai dari data wawancara, data 

observasi dan data dokumentasi; 2) Berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan pada fokus penelitian. 

Jika pembahasan data diuraikan dengan urutan 

berdasarkan fokus penelitian, maka data 

wawancara, observasi dan dokumentasi bisa 

diuraikan secara bersamaan. 

Terkait dengan uraian data wawancara, 

peneliti perlu menampilkan kutipan-kutipan 

hasil wawancara yang sesuai dengan pertanyaan 

penelitian. Penulisan kutipan hasil wawancara 

tersebut lebih dianjurkan berbentuk narative life 

(narasi hidup), yakni hasil wawancara apa 

adanya dan sesuai aslinya, bukan dari bahasa 

peneliti. Peneliti dapat memberikan penjelasan 

atau pemaknaan setelah kutipan wawancara 

tersebut ditampilkan. Format penulisan dapat 

menggunakan teknik kutipan langsung atau tidak 

langsung. 
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Data observasi harus diuraikan dalam 

bentuk deskripsi, berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti di lapangan. Tidak dianjurkan 

menggunakan tabel konfirmasi atau checklist. 

Oleh karena itu, peneliti harus benar-benar 

cermat dalam mencatat hasil pengamatannya, 

sehingga dapat menjelaskan data secara lebih 

jelas dan rinci sesuai fokus penelitian.  

C. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian adalah hal-hal spesifik yang 

dihasilkan dari proses penelitian. Uraian dalam 

temuan penelitian ditujukan pada aspek-aspek 

yang terkait langsung dengan fokus penelitian 

dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Uraian 

dalam temuan penelitian dapat disajikan dalam 

bentuk kategori, klasifikasi, identifikasi atau 

tipologi. Dengan kata lain, temuan penelitian 

adalah jawaban dari masing-masing pertanyaan 

penelitian yang dihasilkan dari proses penelitian 

di lapangan. 

D. Pembahasan 

Pembahasan merupakan proses 

kombinasi atau sintesis antara temuan dengan 

teori, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang diajukan. Teori menjadi 

kerangka dasar atau bahan pisau analisis 

terhadap temuan penelitian, sehingga peneliti 

dapat menangkap gagasan, pola-pola, kategori-

kategori dan dimensi-dimensi dalam proses 

tersebut. Dengan demikian, pembahasan pada 

dasarnya adalah dialog antara temuan penelitian 

dengan teori yang kemudian menghasilkan 

pernyataan-pernyataan (proposisi). 
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BAB V (PENUTUP) 

Bab penutup terdiri atas dua bagian, yakni:  

A. Kesimpulan 

Kesimpulan adalah jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada fokus 

penelitian berdasarkan temuan yang dihasilkan 

dari lapangan (temuan substantif) . Oleh karena 

itu, kesimpulan penelitian harus sejalan dengan 

penyajian masalah, fokus, tujuan serta hasil 

pembahasan. Dalam uraiannya, kesimpulan 

bersifat ringkas, padat dan tepat sasaran sesuai 

dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi adalah saran yang 

dianjurkan setelah dibuat kesimpulan. 

Rekomendasi hendaklah disertai argumentasi 

yang jelas dan jika memungkinkan juga disertai 

dengan solusi. Rekomendasi dapat bersifat 

praktis atau pragmatis, dapat juga bersifat 

teoretis. Di antara rekomendasi yang sangat 

penting adalah: 1) saran yang ditujukan pada 

subjek penelitian; 2) saran perlunya dilakukan 

penelitian lanjutan, karena bisa jadi masih 

banyak aspek yang perlu digali dan dikaji oleh 

peneliti lain terkait masalah yang diteliti. 

 

PENELITIAN KUANTITATIF 

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk 

menjelaskan (to explain) tentang fenomena atau 

gejala yang diteliti secara umum atau yang lazim 

disebut sebagai generalisasi.  Oleh karena itu, dalam 

penelitian kuantitatif yang pokok adalah 

keterwakilan sampel atau responden dan karena itu 
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tidak memerlukan waktu berlama-lama dengan 

partisipan penelitian. Sesuai dengan nalar berpikir 

positifistik yang kausalitas dan deterministik, 

penelitian kuantitatif bertumpu pada data yang 

konkret. Adapun isi penelitian kuantitatif untuk 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I (PENDAHULUAN) 

A. Latar Belakang 

Latar belakang penelitian (background of 

the study) merupakan komponen atau faktor 

penyebab terjadinya masalah yang kemudian 

disusun menjadi rumusan masalah (research 

problem). Secara umum, latar belakang berisi 

tentang essai argumentatif yang memuat 

fenomena/gejala yang akan diamati (hasil survei  

sementara di lapangan), deskripsi teoretis 

singkat dan celah-celah masalah yang akan 

diteliti. Adapun uraian latar belakang dapat 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1) 

landasan religius; 2) landasan yuridis; 3) 

landasan teoretis; 4) landasan empiris; 5) sebab 

timbulnya masalah; 6) pentingnya masalah untuk 

diteliti (signifikansi penelitian) yang berkaitan 

dengan variabel yang diteliti dan sumber data; 

dan 7) alasan pemilihan tempat/lokasi 

penelitian.  

B. Rumusan Masalah 

Dengan nalar berpikir positifistik yang 

kausalitas dan deterministik, masalah yang 

hendak dijawab dalam penelitian kuantitatif 

sudah jelas sejak awal dan tidak akan berubah 
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dalam perjalanan penelitian. Oleh karena itu, 

peneliti dapat membuat rumusan masalah secara 

tegas berdasarkan latar belakang penelitian.  

Bentuk pertanyaan dalam rumusan 

masalah pada penelitian kuantitatif selalu 

bersifat eksplanatoris, yakni untuk menjelaskan 

pola-pola yang terjadi terkait fenomena yang 

dikaji dengan mengajukan pertanyaan “apa ada 

hubungan” atau “apa ada pengaruh antara faktor 

x dan y.” Jika menggunakan kata “bagaimana,” 

maka maksud dari pertanyaannya juga bersifat 

eksplanatoris. Contoh pertanyaan dalam 

rumusan masalah penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana metode mengajar guru pada 

matapelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SDN 4 Tebas tahun pelajaran 2014-2015? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa pada 

matapelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SDN 4 Tebas tahun pelajaran 2014-2015? 

3. Apakah terdapat pengaruh metode mengajar 

guru terhadap prestasi belajar siswa pada 

matapelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SDN 4 Tebas tahun pelajaran 2014-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menegaskan apa yang 

akan dicapai atau diperoleh terkait masalah yang 

akan diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, tujuan 

penelitian adalah untuk menjelaskan (to explain) 

atau memperoleh penjelasan. Dengan demikian, 

hasil yang diperoleh setelah penelitian dilakukan 

tidak lain adalah jawaban atas permasalahan 
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yang diajukan. Contoh uraian dalam tujuan 

penelitian kuantitatif adalah: 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

tentang: 

1. Metode mengajar guru pada matapelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 4 Tebas tahun 

pelajaran 2014-2015. 

2. Prestasi belajar siswa pada matapelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 4 Tebas tahun 

pelajaran 2014-2015. 

3. Pengaruh metode mengajar guru terhadap 

prestasi belajar siswa pada matapelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 4 Tebas tahun 

pelajaran 2014-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat memuat 

beberapa hal sebagai berikut: 1) aspek teoretis 

atau keilmuan dengan menyebutkan kegunaan 

teoretis apa yang dapat dicapai dari masalah 

yang teliti; 2) aspek praktis (guna laksana) 

dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat 

dicapai dari penerapan pengetahuan yang 

dihasilkan penelitian. Secara lebih rinci dapat 

dilihat dalam uraian manfaat penelitian pada 

penelitian kualitatif.  

 
BAB II (KAJIAN TEORI) 

Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif 

adalah sebagai dasar penelitian untuk diuji. Karena 

itu, sebelum memulai kegiatan pengumpulan data, 

peneliti biasanya menjelaskan teori secara 
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komprehensif. Uraian teori dipaparkan dengan jelas 

dan rinci pada rencana penelitian. Teori menjadi 

kerangka kerja (framework) untuk keseluruhan 

proses penelitian, yakni mulai dari rumusan 

masalah, hipotesis, hingga prosedur pengumpulan 

data. Peneliti menguji atau memverifikasi teori 

dengan cara menjawab hipotesis atau rumusan 

masalah penelitian yang diperoleh dari teori.  

Secara lebih lengkap, uraian kajian teori 

dalam penelitian kuantitatif memuat beberapa 

aspek sebagai berikut:  

1. Analisis teori dan hasil penelitian yang relevan 

(tinjauan pustaka), yang berisi analisis atau 

kajian berbagai teori dan hasil penelitian yang 

relevan dengan masalah yang akan diteliti. 

Dalam bagian ini, peneliti melakukan sintesis 

terhadap teori yang dipilih agar diperoleh 

legitimasi konseptual terhadap variabel yang 

akan diteliti. Unsur-unsur suatu kajian teori dapat 

berupa: definisi, asumsi, hubungan antar variabel 

dan daya penjelasnya terhadap masalah yang 

diteliti. 

2. Kerangka berpikir, berisi gambaran pola 

hubungan antara variabel atau kerangka konsep 

yang akan digunakan untuk menjawab masalah 

yang akan diteliti.  

3. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap 

permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, 

hipotesis penelitian perlu dirumuskan secara 

singkat, lugas dan jelas yang dinyatakan dalam 

kalimat pernyataan. Hipotesis harus dirumuskan 

atas dasar analisis teori dan kerangka pikir yang 

telah diuraikan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka muatan 

kajian teori dalam penelitian kuantitatif terdiri atas 

empat bagian, yakni kajian pustaka, kajian teori, 

kerangka berpikir dan hipotesis. Uraian kajian 

pustaka dapat disusun sebagaimana uraian tinjauan 

pustaka pada penelitian kualitatif. Namun, 

penelitian yang dijadikan bahan kajian hendaknya 

ditekankan pada penelitian kuantitatif. Karena hasil 

penelitian kuantitatif dapat berfungsi sebagai teori 

atau hipotesis untuk membantu peneliti menjawab 

masalah penelitian. Adapun kajian teori, dapat 

diuraikan dengan sistematika yang juga hampir 

sama dengan uraian kajian teori pada penelitian 

kualitatif. Setelah kajian teori, kemudian 

dilanjutkan dengan kerangka berpikir dan hipotesis.  

 

BAB III (METODE PENELITIAN) 

Berdasarkan prosedur penelitian kuantitatif 

yang berangkat dari paradigma positifistik, maka 

uraian metode penelitian pada penelitian 

kuantitatif adalah sebagai berikut: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Bagian ini menjelaskan tentang 

pendekatan (kuantitatif) dan jenis penelitian 

yang digunakan. Jenis penelitian kuantitatif 

terbagi atas dua macam, yakni eksperimen dan 

non eksperimen. Penelitian eksperimen terdiri 

atas penelitian true eksperimen, quasi 

eksperimen dan subjek tunggal, sedangkan 

penelitian non eksperimen meliputi penelitian 

deskriptif kuantitatif, komparatif, korelasi, 

survei dan ex post facto. Secara spesifik, uraian 

pada bagian ini memuat beberapa hal sebagai 
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berikut: 1) penjelasan tentang konsep 

‘pendekatan’ dan ‘jenis penelitian’ berdasarkan 

teori-teori metodologi penelitian; dan 2) alasan 

metodologis pemilihan pendekatan dan jenis 

penelitian berdasarkan judul dan masalah 

penelitian, sehingga pendekatan dan jenis 

penelitian yang dipilih benar-benar relevan 

untuk digunakan. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri atas dua 

aspek, yakni variabel penelitian dan definisi 

operasional. Variabel adalah gejala yang menjadi 

fokus peneliti untuk diamati. Jenis variabel yang 

dapat digunakan untuk penelitian korelasi, 

komparasi atau penelitian yang lebih dari satu 

variabel adalah: Variabel independen, dependen, 

moderator, intervening dan variabel kontrol. 

Untuk penelitian satu variabel/variabel tunggal, 

tidak perlu menggunakan macam-macam 

variabel tersebut. Adapun definisi operasional 

merupakan penjelasan secara operasional makna 

dari masing-masing variabel penelitian.  

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Berisi uraian tentang gambaran umum 

lokasi atau tempat penelitian. Aspek-aspek yang 

perlu diuraikan pada bagian ini adalah: 1) 

identitas tempat penelitian; 2) letak atau posisi 

tempat penelitian; 3) hal-hal yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian; 4) alasan metodologis 

pemilihan tempat penelitian; dan 5) waktu 

pelaksanaan penelitian. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Seorang 

peneliti harus mengetahui besarnya jumlah 

populasi penelitiannya dengan cara ditentukan 

terlebih dahulu karakteristiknya.  Setelah 

mengetahui jumlah populasi, maka seorang 

peneliti dapat mempertimbangkan perlu atau 

tidaknya diambil sampel penelitian. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan jumlah 

sampel, seorang peneliti dapat menggunakan 

teknik dalam kelompok probability sampling  

(simple random, proportionate stratified random , 

dan lain-lain). 

E. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data yang dapat 

digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah: 

1) teknik komunikasi langsung; 2) teknik 

komunikasi tidak langsung; 3) teknik observasi 

langsung; 4) teknik observasi tidak langsung; 

dan 5) teknik dokumentasi. Berdasarkan 

paradigma dan sifat dari penelitian kuantitatif , 

maka proses pengumpulan data selalu 

menggunakan dua teknik, yakni teknik 

komunikasi tidak langsung dan teknik 

dokumentasi. 

Teknik komunikasi tidak langsung adalah 

teknik pengumpulan data dimana peneliti tidak 

melakukan interaksi secara langsung dengan 
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sumber data (responden), tetapi melalui 

instrumen (alat) berupa angket atau questioner. 

Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian 

kuantitaitf umumnya bersifat tertutup. Adapun 

teknik dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berbentuk dokumen.  

Apabila peneliti merasa data yang 

dikumpulkan melalui kedua teknik di atas belum 

mencukupi (baik dari sisi kualitas maupun 

kuantitas), peneliti dapat menggunakan teknik 

komunikasi langsung (wawancara) dan teknik 

observasi. Teknik komunikasi langsung 

digunakan dengan beberapa alasan, di antaranya: 

1) peneliti hendak melakukan studi 

pendahuluan; 2) peneliti ingin mengetahui 

permasalahan secara lebih mendalam; dan 3) 

jumlah responden sedikit. 

Adapun penggunaan teknik observasi 

didasarkan atas beberapa alasan, yakni: 1) 

sebagai data pendukung dan pembanding 

terhadap hasil analisis data kuantitatif ; 2) 

sebagai bahan pertimbangan; dan 3) untuk 

melakukan penilaian pada skala bertingkat.  

Uraian dalam teknik pengumpulan data 

juga perlu menjelaskan tentang prosedur 

pengumpulan data, yakni tahapan dan strategi 

peneliti dalam proses pengumpulan data, seperti 

strategi menyebarkan angket, melakukan 

wawancara dan lain sebagainya.  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara yang 

digunakan dalam pengolahan data, sehingga data 

tersebut menjadi bermakna. Teknik analisis data 
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pada penelitian kuantitatif dapat menggunakan  

rumus statistik berdasarkan jenis penelitian 

yang digunakan. Rumus statistik untuk 

pengolahan data kuantitatif  sangat beragam 

jenisnya. Terdapat beberapa rumus statistik yang 

dapat digunakan dalam analisis data kuantitatif, 

yakni Chi Kuadrat, T-Test, Spearman Rank 

Correlation, Product Moment dan sebagainya. 

 

BAB IV (ANALISIS DATA) 

Bab ini berisi hasil analisis data dan 

pembahasan hasil-hasil penelitian. Seorang peneliti 

harus melakukan interpretasi/penafsiran dan 

pemaknaan terhadap semua hasil analisis data 

penelitian yang ada. Dalam bagian ini, hipotesis 

penelitian (jika ada) diuji dan ditafsirkan maknanya 

secara konseptual. Dalam membahas hasil-hasil 

penelitian, selain menjawab permasalahan yang 

diajukan juga harus memberikan penafsiran untuk 

menjelaskan mengapa dan bagaimana hasil-hasil 

penelitian itu terjadi. Untuk mengenali objek yang 

sedang diteliti, seorang peneliti perlu juga 

menguraikan deskripsi lokasi penelitian yang dapat 

ditempatkan pada bagian awal Bab IV.  

 

BAB V (PENUTUP) 

Bab V adalah bagian akhir penelitian yang 

berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian, 

sebagaiman terdapat dalam penelitian kualitatif.  
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3. Bagian Akhir Skripsi 

a. Daftar Rujukan 

Daftar rujukan memuat buku, jurnal, 

laporan penelitian dan sumber-sumber lain yang 

digunakan dalam penulisan skripsi, baik dalam 

bentuk manual (tertulis di kertas) maupun yang 

digital (internet, dvd, dsb).  

b. Lampiran 

Lampiran memuat semua dokumen atau 

bahan penunjang yang digunakan dalam 

penulisan skripsi. Dokumen atau bahan 

penunjang tersebut ditempatkan pada lampiran 

khusus, dengan urutan sebagai berikut: 1) Surat 

Keputusan Dekan tentang penunjukan dosen 

pembimbing (SK Pembimbing); 2) Surat izin 

penelitian; 3) Surat keterangan sudah melakukan 

penelitian dari sekolah/instansi/organisasi/ 

desa, dsb; 4) Kisi-kisi (Instrumen) penelitian; 5) 

Pedoman wawancara; 6) Pedoman observasi 

(jika ada); 7) Pedoman dokumentasi (jika ada); 

8) Hasil wawancara; 9) Catatan lapangan; 10) 

Dokumen tertentu yang layak dijadikan bukti 

terkait dengan judul penelitia (jika ada); 11) 

Dokumentasi foto (kualitatif); 12) Lembar 

bimbingan; dan 13) Biodata (riwayat hidup)  
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BAB V 

TATA TULIS 

 

A. Penggunaan Huruf 

1. Huruf Romawi atau huruf yang dicetak tegak pada 

umumnya digunakan pada seluruh tulisan, kecuali 

tulisan yang diatur menggunakan huruf italic. 

2. Huruf Italic, atau huruf yang dicetak miring diatur 

sebagai berikut: a) Dipakai untuk menulis nama 

rujukan, seperti: judul buku, nama jurnal dan surat 

kabar; b) Dipakai untuk memberikan penegasan pada 

bagian kata, kata, atau kelompok kata tertentu; c) 

Dipakai untuk ungkapan (daerah maupun asing) yang 

belum terserap dalam penggunaan bahasa Indonesia 

yang baku; dan d) Dipakai untuk menuliskan tiruan 

bunyi. 

3. Huruf Kapital, atau huruf besar diatur sebagai 

berikut: 

a. Dipakai sebagai huruf pertama suatu kalimat; 

b. Dipakai sebagai huruf pertama pada kutipan 

langsung;  

c. Dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan 

yang berhubungan dengan Tuhan (termasuk kata 

ganti) dan kata Suci; 

d. Dipakai sebagai huruf pertama nama gelar 

kehormatan, gelar keturunan dan gelar keagamaan 

yang diikuti nama orang; 

e. Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar 

kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang 

diikuti nama orang; 

f. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan 

dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang 

dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu; 
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g. Tidak dipakai sebagai huruf pertama jabatan dan 

pangkat yang tidak diikuti nama orang,  nama 

instansi atau nama tempat; 

h. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang; 

i. Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang 

yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan 

ukuran; 

j. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku 

dan bahasa;  

k. Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, 

suku bangsa dan bahasa yang dipakai sebagai 

bentuk dasar kata turunan; 

l. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, 

hari raya dan peristiwa sejarah; 

m. Tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa 

sejarah yang tidak dipakai sebagai nama; 

n. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi;  

o. Tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah 

geografi yang tidak menjadi unsur nama diri;  

p. Dipakai sebagai huruf pertama semua usur nama 

Negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan 

serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti 

dan; 

q. Tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang 

bukan nama resmi Negara, lembaga pemerintahan 

dan ketatanegaraan, badan serta nama dokumen 

resmi; 

r. Dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk 

ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, 

lembaga pemerintah dan ketata-negaraan serta 

dokumen resmi; 

s. Dipakai sebagai huruf pertama semua kata 

(termasuk semua unsur kata ulang sempurna) di 
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dalam nama buku, majalah, surat kabar dan judul 

karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, 

yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal; 

t. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama 

gelar, pangkat dan sapaan; 

u. Dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk 

untuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, 

saudara, kakak, adik dan paman yang dipakai 

dalam penyapaan atau pengacuan; dan 

v. Tidak dipakai sebagai huruf pertama kata 

penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak 

dipakai dalam pengacuan/penyapaan. 

4. Huruf kapital kecil, dengan ukuran kecil (8) 

digunakan untuk singkatan tertentu seperti untuk M 

(Molar), N (Normal), dan SD (Standard Deviasi). 

5. Huruf tebal, digunakan untuk: a) Judul bab; b) Nama 

ilmiah takson yang baru ditemukan; dan c) Vektor 

dalam matematika 

 

B. Penulisan Kata 

1. Kata Dasar, ditulis sebagai satu kesatuan 

2. Kata Turunan, diatur sebagai berikut: a) Imbuhan 

ditulis serangkaian dengan kata dasarnya; b) Jika 

bentuk kata dasar berupa gabungan kata, maka awalan 

(prefiks) atau akhiran (sufiks) ditulis serangkaian 

dengan kata-kata yang langsung mengikuti atau 

mendahuluinya; c) Jika bentuk kata dasar berupa 

gabungan kata mendapat awalan dan akhiran 

sekaligus (konfiks), maka seluruh unsur gabungan kata 

itu ditulis serangkai; d) Jika salah satu unsur 

gabungan kata hanya dipakai dalam bentuk 

kombinasi, maka gabungan kata itu ditulis serangkai; 

e) Jika bentuk terikat diikuti kata yang huruf awalnya 
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adalah huruf kapital, maka di antara kedua unsur 

tersebut dituliskan tanda hubung (-); dan f) Jika kata 

Maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh Esa dan 

kata yang bukan kata dasar. Maka gabungan kata itu 

ditulis terpisah. 

3. Bentuk kata ulang dasar, ditulis secara lengkap 

dengan menggunakan tanda hubung (-). 

4. Gabungan kata dasar, terdiri atas: a) Gabungan kata 

dasar yang lazim disebut kata majemuk, termasuk 

istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah; b) 

Gabungan kata, termasuk istilah khusus yang mungkin 

menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis 

dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian 

unsur yang bersangkutan; dan c) Gabungan kata 

tertentu yang sudah lazim ditulis serangkai.  

5. Kata ganti ku, kau, mu dan nya, yakni: a) Kata ganti 

ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang meng-

ikutinya; b) Kata ganti ku, mu dan nya ditulis 

serangkai dengan kata yang mendahuluinya.  

6. Kata depan di, ke dan dari, ditulis terpisah dari kata 

yang meng-ikutinya, kecuali di dalam gabungan kata 

yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti 

kepada dan daripada. 

7. Kata si dan sang, ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya. 

8. Partikel, di antaranya adalah: a) Partikel lah, kah, dan 

tah ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya; b) Partikel pun ditulis terpisah dari 

kata yang mendahuluinya kecuali untuk adapun, 

andaipun, bagaimanapun, biarpun,  kendatipun, 

ataupun, kalaupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, 

dan walau-pun; dan c) Partikel per yang berarti 
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mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian 

kalimat yang mendahului maupun yang mengikuti.  

 

C. Singkatan dan Akronim 

1. Singkatan (bentuk yang dipendekkan yang terdiri 

atas satu huruf atau lebih), di antaranya adalah: a) 

Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau 

pangkat diikuti tanda titik; b) Singkatan nama resmi 

lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau 

organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri 

dari 1 huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf 

kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik; c) 

Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau 

lebih diikuti tanda titik; d) Khusus untuk singkatan 

atas nama, dengan alamat, untuk beliau, dan untuk 

perhatian, tanda titiknya ditempatkan di tengah; dan 

e) Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, 

timbangan dan mata uang tidak diikuti tanda titik.  

2. Akronim (singkatan yang sudah dianggap sebagai 

satu kata), yakni: a) Akronim  nama diri yang berupa 

gabungan huruf awal dari deret kata ditulis 

seluruhnya dengan huruf kapital; b) Akronim nama 

diri yang berupa gabungan suku atau gabungan huruf 

dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf 

awal kapital; dan c) Akronim bukan nama diri yang 

berupa gabungan huruf, suku kata, atau gabungan 

huruf dan suku kata dari deret kata seluruh-nya 

ditulis dengan huruf kecil.  

3. Jika akan membuat suatu akronim hendaknya jangan 

melebihi jumlah suku kata yang lazim dan harus 

memperhatikan kombinasi huruf konsonan dan vokal 

sesuai pola kata Indonesia. 
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D. Angka dan Lambang Bilangan 

1. Angka dipakai untuk menyatakan lambang atau 

nomor menggunakan angka Arab seperti pada 

halaman isi dan lampiran atau angka Romawi seperti 

pada penomoran halaman depan; 

2. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran 

panjang, berat, luas dan isi, satuan waktu, nilai 

uang, halaman, persentase dan kuantitas;  

3. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor 

jalan, apartemen, rumah atau kamar pada alamat; 

4. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan 

dan ayat kitab suci; 

5. Jika penulisan lambang bilangan dengan huruf , 

dilakukan dengan menuliskan secara terpisah setiap 

lambang bilangan; 

6. Bilangan pecahan yang ditulis dengan huruf tidak 

menggunakan kata koma, tetapi menggunakan kata 

per; 

7. Bilangan tingkat ditulis dengan menggunakan angka 

Romawi atau angka Arab yang di depannya 

ditambahkan ke-; 

8. Lambang bilangan yang ditulis dengan angka dan 

mendapat akhiran an dituliskan dengan 

menggunakan tanda sambung (-); 

9. Lambang bilangan di awal kalimat dituliskan 

dengan huruf; 

10. Lambang bilangan yang tidak berada di awal kalimat 

dapat dituliskan dengan huruf apabila cukup dengan 

satu atau dua kata; 

11. Angka yang menunjukkan bilangan yang besar yang 

terdiri dari beberapa angka 0 di belakangnya, 

satuannya dapat ditulis dengan huruf; 
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12. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf 

sekaligus. 

 

E. Tanda Baca 

1. Tanda titik (.), dalam penggunaannya diatur sebagai 

berikut: a) Dipakai pada akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan; b) Dipakai di belakang 

huruf atau angka yang berfungsi sebagai nomor; c) 

Tidak dipakai di belakang huruf atau angka dalam 

penomoran jika huruf atau angka itu merupakan 

huruf atau angka terakhir dari beberapa huruf atau 

angka yang berada dalam satu nomor; d) Dipakai 

untuk memisahkan angka yang menunjukkan jam, 

menit, dan detik; e) Dipakai di antara nama penulis, 

judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda 

tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam 

daftar rujukan; f) Dipakai untuk memisahkan 

bilangan ribuan atau kelipatannya yang 

menunjukkan jumlah; g) Tidak dipakai untuk 

memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang 

tidak menunjukkan jumlah; h) Tidak dipakai pada 

akhir judul yang merupakan kepala karangan atau 

kepala tabel, ilustrasi dan sejenisnya; dan i) Tidak 

dipakai di belakang: (1) Alamat dan tanggal surat, 

dan (2) Nama dan alamat penerima surat. 

2. Tanda titik terangkat (·) , digunakan untuk 

penulisan: a) Gugus air dalam senyawa kimia; b) 

Perkalian pada kalimat matematika untuk 

menggantikan tanda kali (x); c) Penyingkatan ikatan 

kimia sebagai pengganti tanda ikatan baku; dan d) 

Ekspresi genetik. 

3. Tanda koma (,), dalam penggunaannya diatur 

sebagai berikut: 
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a. Dipakai di antara unsur dalam suatu perincian 

atau pembilangan; 

b. Dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang 

satu dengan kalimat setara berikutnya yang 

didahului oleh kata seperti tetapi atau 

melainkan; 

c. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari 

induk kalimat jika anak kalimat itu diiringi induk 

kalimatnya; 

d. Tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat 

dari induk kalimat jika anak kalimat itu 

mengiringi induk kalimatnya; 

e. Dipakai di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antar kalimat yang terdapat pada 

awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh karena 

itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu dan akan 

tetapi;  

f. Dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, 

wah, aduh, kasihan, dari kata berikutnya yang 

terdapat dalam satu kalimat; 

g. Dipakai untuk memisahkan bagian lain dari 

kalimat dengan petikan langsung yang 

mengikutinya; 

h. Tidak dipakai untuk memisahkan petikan 

langsung dengan bagian kalimat yang 

mengikutinya; 

i. Digunakan untuk: (1) Nama dan alamat, (2) 

Bagian-bagian alamat, (3) Tempat dan tanggal, 

nama tempat dan wilayah atau negeri yang 

ditulis berurutan; 

j. Dipakai untuk memisahkan bagian nama yang 

dibalik susunan-nya dalam daftar pustaka; 

k. Dipakai di antara bagian dalam catatan kaki;  
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l. Dipakai di antara nama orang dan gelar 

akademiknya; 

m. Dipakai di muka angka persepuluh atau di antara 

rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka; 

n. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan 

yang sifatnya tidak membatasi; dan 

o. Dipakai untuk menghindari salah baca di 

belakang keterangan yang terdapat pada awal 

kalimat. 

4. Tanda titik koma (;), diatur sebagai berikut: a) 

Dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat 

yang sejenis atau setara; dan b) Dapat dipakai 

sebagai kata ganti penghubung untuk memisahkan 

kalimat yang setara dalam kalimat majemuk.  

5. Tanda titik dua (:), diatur sebagai berikut: a) Dapat 

dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika 

diikuti rangkaian atau pemerian (uraian); b) 

Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang 

memerlukan pemerian; c) Dapat dipakai dalam teks 

drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku 

dalam suatu percakapan; d) Penggunaannya adalah: 

(1) Jilid atau nomor dan halaman, (2) Bab dan ayat 

dalam kitab suci, (3) Judul dan anak judul dalam 

suatu rujukan, (4) Nama kota dan penerbit dalam 

rujukan. 

6. Tanda hubung (-), diatur sebagai berikut: a) Dipakai 

untuk menyambungkan suku-suku kata dasar yang 

terpisah oleh pergantian baris; b) Dipakai untuk 

menyambungkan awalan dengan bagian kata di 

depannya pada pergantian baris.  

7. Tanda pisah (―), diatur sebagai berikut: a) Dipakai 

untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat 

memberi penjelasan di luar bangunan kalimat; b) 



 

Pedoman Penulisan Skripsi 57 

Dipakai untuk menegaskan adanya keterangan 

aposisi keterangan yang lain sehingga kalimat 

menjadi jelas; dan c) Dipakai di antara dua bilangan 

atau dengan tanggal dengan arti sampai ke atau 

sampai dengan.  

8. Tanda elipsis (...), diatur sebagai berikut: a) Dipakai 

dalam kalimat yang terputus-putus; b) Dipakai 

untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat 

atau kalimat ditulis orang lain, yang menyatakan 

bahwa kekurangan atau kesalahan itu memang 

terdapat pada naskah asli; dan c) Dipakai mengapit 

keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah 

bertanda kurung. 

9. Tanda tanya (?), diatur sebagai berikut: a) Dipakai 

pada akhir kalimat tanya; b) Dipakai dalam tanda 

kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang 

disangsikan atau yang belum dapat dibuktikan 

kebenarannya. 

10. Tanda seru (!), digunakan sesudah ungkapan atau 

pernyataan yang berupa seruan atau perintah 

yang menggambarkan kesungguhan , ketidak-

percayaan ataupun rasa emosi yang kuat.  

11. Tanda kurung ((...)), diatur sebagai berikut: a) 

Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau 

penjelasan; b) Dapat dipakai untuk mengapit 

keterangan atau penjelasan yang bukan bagian 

integral pokok pembicaraan; c) Dipakai mengapit 

huruf atau kata yang kehadirannya di alam teks 

dapat dihilangkan; dan d) Dapat dipakai untuk 

mengapit huruf atau angka yang merinci satu 

urutan keterangan atau untuk penomoran tertentu.  

12. Tanda kurung siku ([...]), diatur sebagai berikut: a) 

Dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok 
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kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat 

atau bagian; b) Dipakai untuk menyambung unsur-

unsur kata ulang; c) Dipakai untuk menyambung 

huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagain 

tunggal; d) Dipakai untuk memperjelas: (1) 

Hubungan bagian kata atau ungkapan, (2) 

Penghilangan bagian kelompok kata; e) Dipakai 

untuk menerangkan: (1) Se dengan kata berikutnya 

yang dimulai dengan huruf kapital, (2) Ke dengan 

angka angka dengan an, (3) Singkatan berhuruf 

kapital dengan imbuhan atau kata, (4) Nama jabatan 

rangkap; dan f) Dipakai untuk merangkai unsur 

bahasa Indonesia dengan bahasa asing. 

13. Tanda petik (“...”) , diatur sebagai berikut: a) 

Dipakai mengapit petikan langsung yang berasal 

dari pembicaraan dan naskah atau bahan tulisan; b) 

untuk mengapit judul syair, karangan atau bab buku 

yang dipakai dalam kalimat; c) untuk mengapit 

istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang 

mempunyai arti khusus; dan d) untuk judul tulisan 

yang terdapat dalam buku yang bersifat kompilasi, 

termasuk judul tulisan pada jurnal.  

14. Tanda petik tunggal (‘...’) , diatur sebagai beriku: a) 

Dipakai mengapit petikan langsung yang tersusun dalam 

petikan lain; b) Dipakai mengapit makna, terjemahan, 

atau penjelasan kata atau ungkapan asing.  

15. Tanda garis miring (/), diatur sebagai berikut: a) 

Dipakai dalam nomor surat; b) Dipakai pada nomor 

pada alamat; c) Dipakai pada penandaan masa satu 

tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin; dan d) 

Dipakai sebagai pengganti kata atau dan tiap. 

16. Tanda ampersand (&), berfungsi sebagai pengganti 

kata dan bila bentuk lebih singkat diinginkan. 
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Tanda ini dianjurkan dipakai dalam pengacuan pada 

bibliografi untuk mengurangi pengulangan bentuk.  

17. Tanda penyingkat atau apostrof (‘), menunjukkan 

penghilangan bagaian kata atau bagaian angka 

tahun. 

 

F. Pengetikan 

1. Spasi pengetikan 

Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 

dalam pengetikan Skripsi, Tesis atau Disertasi 

adalah dua spasi. Khususnya untuk judul tebal dan 

judul gambar yang lebih dari satu baris diketik 

dengan jarak satu spasi. Daftar pustaka diketik 

dengan jarak satu spasi, sedangkan jarak antara dua 

sumber diketik dalam dua spasi.  

2. Jenis atau ukuran kertas 

Jenis atau ukuran kertas yang digunakan dalam 

penulisan skripsi adalah A4. 

3. Batas tepi pengetikan naskah 

Batas tepi pengetikan naskah mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: 

Tepi atas : 4 cm 

Tepi Bawah : 3 cm 

Tepi Kiri : 4 cm 

Tepi Kanan  : 3 cm 

 

4. Pengetikan alinea baru 

Pengetikan awal alinea baru dimulai huruf ketujuh 

dari tepi kiri.  

5. Pengetikan Bab, Subbab dan Anak Subbab 

a. Nama Bab diketik dengan huruf kapital dengan 

jarak 4 cm dari tepi kiri atas. Nomor urut Bab 
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ditulis dengan angka Romawi dan ditulis di 

tengah-tengah kertas di atas nama Bab. 

b. Pengetikan Subbab dan nomor Subbab dimulai 

dari batas tepi kiri. Huruf awal tiap kata Subbab 

ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas. 

Nomor Subbab ditulis dengan menggunakan 

abjad huruf kapital (A, B, C, D, dst.)  

c. Pengetikan anak Subbab dimulai dari batas tepi 

kiri. Huruf awal suatu kata ditulis dengan huruf 

kapital kecuali huruf awal kata tugas seperti: 

dalam, terhadap, pada, di, ke  dan sebagainya. 

6. Penggunaan huruf 

Naskah harus diketik dengan komputer 

menggunakan pilihan huruf Times New Roman 12 

dan dicetak dengan sprinter letter quality. Size font 

umumnya berukuran 12 dengan font style Regular  

kecuali pada kalimat tertentu yang perlu 

disesuaikan stylenya. Sedangkan untuk character 

spacing diatur sebagai berikut: Scale 100%, Spacing 

Expanded by 0,5 pt dan Position Normal. 

 

G. Penomoran 

1. Penomoran halaman 

Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan 

atas, kecuali di halaman yang mengandung judul 

bab pada bagian isi dan mengandung judul lampiran 

pada bagian lampiran ditempatkan di tengah bawah. 

Nomor halaman menggunakan angka arab, dimulai 

dari bab pendahuluan. Halaman-halaman 

sebelumnya, seperti halaman judul, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar menggunakan 

angka romawi kecil dan ditempatkan di tengah 

bawah. 
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2. Penomoran matematis 

Jika di dalam laporan penelitian terdapat 

sejumlah persamaan matematis, penomoran 

dilakukan dengan angka Arab yang ditempatkan di 

dekat batas tepi kanan di antara dua tanda kurung.  

 

H. Penyajian Tabel dan Figur 

1. Tabel 

a. Nomor tabel diletakkan di tengah-tengah antara 

margin kiri dan kanan, kemudian diikuti nama 

tabel ditulis di bawahnya dengan jarak satu spasi.  

b. Nomor tabel menggunakan angka Arab, ditulis 

secara urut berdasarkan Bab dan urutan tabel pada 

Bab tersebut. 

c. Tabel dibedakan menjadi dua macam, yaitu tabel 

dalam teks dan tabel dalam lampiran. Tabel 

dalam lampiran menggunakan urutan penomoran 

tersendiri, tidak menyambung nomor tabel 

dalam teks. 

d. Penyajian tabel sedapat mungkin dalam satu 

halaman. 

e. Tulisan tabel, nomor tabel dan nama tabel 

diletakkan di atas tabel.  

2. Figur 

Pengertian gambar di sini meliputi foto, grafik, 

diagram, bagan, peta, skema, yang sejenis. 

Penyajian figur mengikuti ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Tulisan figur, nomor figur, dan nama figur 

diletakkan di bawah figur, di tengah antara 

margin kiri dan kanan. 
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b. Nomor figur ditulis dengan angka Arab, ditulis 

secara urut berdasarkan Bab dan urutan figur pada 

Bab tersebut. 

c. Gambar disajikan dalam satu halaman.  

 

I. Pengutipan  

1. Kutipan langsung pendek 

Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang 

kurang dari 40 kata atau kurang dari empat baris dan 

ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik 

mengenai bahasa maupun ejaannya. Kutipan ini 

menyatu dengan teks dalam suatu paragraf dan diapit 

dengan tanda petik (“). 

 

Contoh: 

Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip Zainudin 

menyatakan bahwa “konsep pendidik dalam istilah 

pendidikan Islam menggunakan kata al-mu’alim 

(guru), al-mudarris (pengajar), al-muaddib 

(pendidik) dan al-walid (orang tua).”8 

 

2. Kutipan langsung panjang 

Kutipan langsung panjang adalah kutipan 

yang lebih dari 40 kata atau lebih dari empat baris. 

Kutipan ini diketik sesuai teks aslinya dalam satu 

spasi tunggal, menjorok ke dalam 5 sampai dengan 7 

ketukan dari margin kiri. Apabila pengutip 

memandang perlu untuk menghilangkan beberapa 

bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik-titik 

sebanyak tiga buah. 
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Contoh: 

Menurut Sihombing dan Indardjo,2 pendidikan yang 

berkualitas meliputi: 1) produk pendidikan yang 

dihasilkan, berupa persentase peserta didik yang 

berhasil lulus dan lulusan tersebut dapat diserap 

oleh lapangan kerja atau membuka lapangan kerja; 2) 

proses pendidikan menyangkut pengelolaan kelas, 

penggunaan metode pengajaran yang tepat serta 

lingkungan masyarakat yang kondusif; dan 3) kontrol 

pada sumber-sumber pendidikan yang ada. 

 

3. Kutipan tidak langsung 

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang 

tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip 

merangkum dengan kata-kata sendiri atau hanya 

mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip 

dengan kalimat yang disusun sendiri. Kutipan 

tersebut dalam penulisannya menyatu dengan teks 

yang ada. 

4. Cara menulis sumber kutipan 

Sumber kutipan ditulis menggunakan footnote 

(catatan kaki) dengan menyebutkan nama pengarang, 

judul buku, tempat dan nama penerbit, tahun terbit, 

dan nomor halaman yang dikutip dengan dibatasi 

koma (,) kecuali untuk nama kota, nama penerbit dan 

tahun diterbitkan. Contoh: Ahmad Zamroni, 

Paradigma Pendidikan Masa Depan  (Yogyakarta: 

Bigraf Publishing, 2003), hlm. 149. 

Ketentuan penulisan catatan kaki ( footnote) 

secara rinci adalah sebagai berikut: 

a. Size huruf 10 dan jarak antara sumber kutipan 

pada catatan kaki adalah 1 (satu) spasi. 
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b. Jika sumber kutipan telah digunakan pada 

halaman atau kutipan sebelumnya dan telah 

didahului sumber kutipan lainnya, maka cukup 

ditulis nama (nama belakang), judul (judul awal) 

dan nomor halaman. Contoh:  

Zamroni, Paradigma, hlm. 150. 

c. Keterangan penggunaan nomor (2) s.d. (4) berlaku 

untuk per satu Bab dalam skripsi.  

d. Kutipan dari buku yang isinya juga dari hasil 

kutipan, maka penulisannya bisa menyebutkan 

nama penulis asli, namun sumber kutipannya 

tetap dari identitas buku yang dikutip. 

e. Sumber kutipan dari buku yang diterjemahkan, 

penulisannya adalah nama penulis, judul (versi 

terjemahan), nama penerjemah, tempat dan nama 

penerbit, tahun terbit buku terjemahan, nomor 

halaman. Contoh: 

C. P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi , terj. Kartini 

Kartono (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 480-490. 

f. Sumber kutipan yang diambil dari buku kompilasi 

(terdiri atas banyak penulis), contoh penulisannya 

sebagai berikut: 

Silvianti Candra, “Pola Pendidikan Islam pada 

Periode Dinasti Umayah,” dalam Samsul Nizar 

(ed), Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: kencana, 

2007), hlm. 59. 

g. Sumber kutipan dari jurnal, maka contoh 

penulisannya adalah: 

Edy Suandi Hamid, “Membangun Daya Saing 

Institusi Pendidikan Berbasis Kompetensi Dasar 

Organisasi,” dalam Jurnal Unisia UII Yogyakarta, 

Vol. 31, No. 67/Tahun 2008, hlm. 2. 
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h. Sumber kutipan dari penelitian seperti Skripsi, 

Tesis atau Disertasi, contoh penulisannya sebagai 

berikut: 

Ahmad Zaki, “Upaya Guru dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar Negeri 04 

Tebas Tahun Pelajaran 2013-2014.” Skripsi pada 

Institut Agama Islam Sultan Muhammad 

Syafiuddin Sambas Tahun 2015. 

i. Sumber kutipan yang berasal dari internet atau 

website yang boleh dikutip adalah tulisan dari 

hasil penelitian, jurnal, prosiding seminar, berita 

dari media resmi, makalah ilmiah dan sejenisnya. 

Adapun tulisan lepas dari blog tidak dapat 

dijadikan sumber kutipan. Teknis penulisan 

kutipan sama dengan penulisan sumber kutipan 

sebagaimana uraian di atas. 

j. Contoh penggunaan catatan kaki ( footnote) dalam 

halaman dapat dilihat pada Lampiran 14 . 

 

J. Penulisan Daftar Rujukan 

Secara umum, format penulisan sumber rujukan 

dalam penulisan penelitian (skripsi) mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Sultan Muhammad 

Syafiuddin Sambas adalah sebagai berikut: 1) 

Mencantumkan identitas sumber rujukan: nama penulis, 

tahun terbit, judul buku, kota terbit dan nama penerbit; 

2) Penulisan setiap bagian identitas sumber rujukan 

dibatasi tanda titik satu (.), kecuali penulisan kota terbit 

dan nama penerbit dibatasi titik dua (:); 3) Penulisan 

identitas sumber rujukan yang lebih dari satu baris, 

maka pada baris kedua dan seterusnya ditulis menjorok 

ke dalam 5-7 ketukan; 4) Judul buku ditulis dengan 

format huruf italic (miring); dan 5) Nama penulis yang 



 

Pedoman Penulisan Skripsi 66 

terdiri dari dua kata atau lebih ditulis terbalik dengan 

urutan: nama akhir, nama awal, dan nama tengah, tanpa 

gelar akademik dan tanpa gelar keagamaan. Nama yang 

sudah dibalik dibatasi dengan tanda koma (,). Format 

penulisan buku pada daftar rujukan menggunakan 

alinea Hanging dengan ukuran 1,27 pt. 

Teknik penulisan sumber rujukan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Buku 

a. Buku dengan pengarang satu orang, contoh: 

 

Purwanto, Ngalim. 2000. Prinsip-prinsip dan 

Teknik Evaluasi Pengajaran . Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

 

b. Buku dengan pengarang dua orang, contoh: 

 

Satori, Djam'an  & Komariah, Aan. 2009. Metode 

Penelitian Kualitatif . Jakarta: Alfabeta. 

 

c. Buku dengan nama penulis yang sama, contoh: 

 

Nata, Abuddin. 1997. Filsafat Pendidikan Islam 1  . 

Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 

 

-----------------, 2001. Paradigma Pendidikan 

Islam. Jakarta: Grasindo, 2001. 

 

d. Buku yang ditulis oleh Badan atau Instansi, 

contoh: 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. 

Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 

2013 SMA/MA dan SMK/MAK Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan Pendidikan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

e. Buku dari badan/instansi dan tahun terbitan 

yang sama, contoh: 

 

 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

2007a. Petunjuk Teknis Pengembangan 

Silabus dan Contoh/Model; Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia. Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Jakarta: Depdiknas. 

 

------------------------------------------------------------, 

2007b. Model Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan Untuk Sekolah    Menengah 

Atas. Jakarta: Depdiknas. 

 

f. Buku yang tidak mencantumkan nama penulis, 

contoh: 

 

Depdiknas. 2003. Standar Penilaian Buku 

Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

g. Buku yang direvisi, contoh 
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Cohen, J. 1977. Statistical Power Analysis for the 

Behavioral Science (Rev.ed). New York: 

Academic Press. 

 

h. Buku yang disunting, contoh: 

 

Bungin, Burhan  (ed.). 2007. Metode Penelitian 

Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah  

Ragam Varian Kontemporer . Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 

 

i. Buku terjemahan, contoh: 

 

David, Hunger J.  & Wheelen, Thomas L. 2008. 

Manajemen Strategis . terj. Julianto Agung. 

Yogyakarta: Andi. 

 

j. Tulisan dari buku kompilasi (terdiri atas banyak 

judul dan penulis), contoh: 

 

Pari, Fariz. 2004.  “Tafsir sebagai Hermeneutika 

Islam: Kajian dan Terapan.” Kusmana dan 

Syamsuri (ed), Pengantar Kajian Al-

Qur'an: Tema Pokok, Sejarah, dan Wacana 

Kajian, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru. 

 

2. Makalah Ilmiah dan Jurnal 

a. Makalah Ilmiah, contoh: 

 

Arikunto, Suharsimi. 2007. “Karya Tulis Ilmiah 

Non Penelitian”. Makalah  Disajikan dalam 

Workshop Guru. Yogyakarta: 27 Juli 2007. 
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b. Jurnal Nasional, contoh: 

 

Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami 

Metode Kualitatif," Jurnal Makara, Sosial 

dan Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 

2005, hlm. 57-65. 

 

c. Jurnal Internasional, contoh: 

 

Kurniawati, Eni Dewi. 2013. “Developing a Model 

of Thematic Speaking Learning Material 

Using SAVI  (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual) In Senior High School in 

Sambas Regency, West Kalimantan 

Province, Indonesia.” International 

Interdisciplinary Research  Journal. Vol. 

III/Issue V/page 444-455. 

 

3. Artikel Koran dan Majalah 

a. Artikel koran yang mencantumkan nama penulis, 

contoh: 

 

Hifza. 19 September 2009. “Haji Mabrur: 

Harapan dan Kenyataan.” Pontianak Post, 

hlm. 10. 

 

b. Artikel koran yang tidak mencantumkan nama 

penulis, contoh: 

 

Kompas. 28 September 2007. Perdagangan Manusia 

Bernama TKI, hlm. 62. 

 

c. Artikel majalah, contoh: 
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Hadi, Imam. 2013. “Potret Pendidikan Kita Saat 

Ini. Majalah Gatra,” edisi IX/Desember 

2013, hlm. 51-52. 

 

4. Penelitian: 

a. Penelitian yang diterbitkan, contoh: 

 

Kurniawati, Eni Dewi. 2003.  Meminimalisir 

Konflik dan Menumbuhkembangkan 

Kesadaran  Pluralisme pada Siswa SMUN 1 

Sambas: Prosiding Lomba Kreativitas guru 

Tahun 2003. Jakarta: Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. 

 

Khairawati. 2001. Partisipasi Masyarakat 

terhadap Penyelenggaraan Pendidikan 

Dasar Tingkat SLTP pada Pesantren di 

Kalimantan Barat: Abstrak Hasil Penelitian 

Universitas Negeri Yogyakarta . Yogyakarta: 

Pasca Sarjana. 

 

b. Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi yang tidak 

diterbitkan, contoh: 

 

Zaki, Ahmad. 2014. “Strategi Guru dalam 

meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di 

Sekolah Dasar Negeri 04 Tebas Tahun 

Pelajaran 2013-2014.” Skripsi pada Instiut 

Agama Islam Sultan Muhammad 

Syafiuddin Sambas. (Tidak diterbitkan).  
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5. Sumber dari Internet 

Sumber rujukan yang berasal dari internet 

atau website yang boleh dikutip adalah tulisan dari 

hasil penelitian, jurnal, prosiding seminar, berita 

dari media resmi, makalah ilmiah dan sejenisnya. 

Adapun tulisan lepas dari blog tidak dapat dijadikan 

sumber rujukan. Teknis penulisan kutipan sama 

dengan penulisan sumber rujukan yang telah 

diuraikan di atas. 

 

6. Susunan Daftar Rujukan 

Penulisaan daftar rujukan disusun secara 

alfabetis menurut nama penulis dan tidak perlu 

menggunakan nomor urut. Contoh penulisan daftar 

rujukan dapat dilihat pada Lampiran 15. 
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BAB VI 

KETENTUAN BIMBINGAN DAN UJIAN SKRIPSI  

 

Ketentuan tentang bimbingan dan ujian skripsi 

ditujukan kepada dosen pembimbing dan penguji skripsi. 

Namun, agar pelaksanaan bimbingan dan ujian skripsi 

tersebut dapat berjalan dengan maksimal, maka mahasiswa 

perlu mengetahui dan memahami beberapa hal penting 

yang terkait dengan bimbingan dan ujian skripsi.  

 

A. Bimbingan Skripsi 

1. Ketentuan umum 

Bimbingan skripsi adalah proses bantuan yang 

diberikan dosen pembimbing kepada mahasiswa 

dalam kegiatan penulisan skripsi. Melalui proses 

bimbingan skripsi diharapkan mahasiswa dapat 

melaksanakan kegiatan penelitian secara lebih 

terarah, serta mampu menyelesaikan penulisan 

skripsi sesuai waktu yang telah ditargetkan. 

2. Ketentuan khusus 

a. Dosen pembimbing skripsi terdiri atas 

pembimbing materi dan pembimbing teknis.  

b. Aspek bimbingan materi meliputi: 1) judul 

penelitian; 2) konteks/latar belakang penelitian; 

3) fokus/rumusan masalah penelitian; 4) tinjauan 

pustaka dan kajian teori; 5) metode penelitian; 6) 

hasil penelitian dan pembahasan; dan 7) 

kesimpulan dan rekomendasi.  

c. Aspek bimbingan teknis meliputi: 1) sistematika 

penulisan; 2) tata tulis; 3) tata bahasa; 4) teknik 

pengutipan dan sumber kutipan; 5) daftar 

rujukan; 6) kisi-kisi penelitian; dan 7) daftar 

lampiran. 
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d. Pertemuan mahasiswa dengan pembimbing materi 

minimal 5 kali dan pembimbing teknis minimal 3 

kali. Jumlah pertemuan mahasiswa dan dosen 

pembimbing tersebut dapat dicatat melalui lembar 

bimbingan skripsi.  

e. Contoh lembar bimbingan skripsi dapat dilihat 

pada Lampiran 18. 

  

B. Ujian Skripsi 

1. Ketentuan umum 

Ujian skripsi adalah kegiatan penilaian dan evaluasi 

skripsi sekaligus untuk mengukur kemampuan 

mahasiswa dalam mempertahankan skripsi. Ujian 

skripsi dihadiri oleh mahasiswa peserta ujian skripsi 

dan tim penguji. Tim penguji terdiri atas: ketua 

sidang, sekretaris sidang, pembimbing materi, 

pembimbing teknis, penguji materi dan penguji 

teknis. 

2. Ketentuan khusus 

a. Pembimbing skripsi (materi dan teknis)  bertugas 

memberikan penilaian kepada mahasiswa yang 

mengikuti ujian skripsi. 

b. Penguji skripsi (materi dan teknis) bertugas 

mengevaluasi dan menilai isi skripsi serta menguji 

kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan 

skripsi. 

c. Aspek materi ujian skripsi meliputi: judul 

penelitian, konteks/latar belakang penelitian, 

fokus/rumusan masalah penelitian, kajian teori, 

metode penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi.  

d. Aspek teknis ujian skripsi meliputi: sistematika 

penulisan, tata tulis, tata bahasa, kutipan dan 
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sumber kutipan, daftar rujukan, kisi-kisi 

penelitian dan daftar lampiran.  

3. Ketentuan penilaian ujian skripsi 

a. Penilaian dosen pembimbing (materi dan teknis) 

terdiri atas dua bagian, yakni penilaian praujian 

dan saat berlangsungnya ujian. Penilaian praujian 

terdiri atas tiga aspek, yakni aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik, sedangkan penilaian saat ujian 

ditujukan pada aspek kemampuan mahasiswa 

dalam memaparkan, memahami pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan. Format penilaian untuk 

pembimbing materi dan pembimbing teknis dapat 

dilihat pada Lampiran 19 dan Lampiran 20. 

b. Penilaian dosen penguji terdiri atas dua aspek, 

yakni: 1) laporan penelitian (skripsi); dan 2) 

kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan 

skripsi, yang meliputi kemampuan memaparkan, 

memahami pertanyaan dan menjawab pertanyaan.  

Format penilaian untuk penguji materi dan 

penguji teknis dapat dilihat pada Lampiran 21 dan 

Lampiran 22. 

 

C. Panduan Bimbingan dan Penilaian Ujian Skripsi  

Agar pelaksanaan bimbingan dan penilaian ujian 

skripsi berjalan dengan maksimal, diperlukan suatu 

panduan yang secara rinci menjelaskan tentang aspek-

aspek yang harus diperhatikan dalam kegiatan tersebut. 

Panduan yang dimaksud menjadi standar bagi dosen 

pembimbing untuk membantu mahasiswa dalam 

kegiatan penulisan skripsi sekaligus menilai mahasiswa 

dalam pelaksanaan ujian skripsi. Adapum bagi dosen 

penguji dapat melakukan evaluasi dan penilaian pada 

mahasiswa dalam kegiatan ujian skripsi. 
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Aspek-aspek yang terkait dengan panduan 

bimbingan dan penilaian ujian skripsi adalah sebagai 

berikut: 

1. Panduan bimbingan dan penilaian pada aspek materi 

dan teknis 

Panduan bimbingan dan penilaian pada aspek 

materi dan teknis menjadi pedoman bagi pembimbing 

dan penguji, baik materi maupun teknis dalam proses 

pelaksanaan bimbingan dan ujian skripsi. Secara rinci 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabel 6.1 

Panduan Bimbingan & Penilaian Ujian Skripsi 

Aspek Materi dan Teknis 

 

No Komponen Indikator Muatan 

1 Materi Judul 

penelitian 

a) Relevansi judul 

penelitian dengan 

program studi; b) 

Kesesuaian judul dengan 

masalah, fokus/sub 

masalah penelitian 

Konteks/ 

latar 

belakang 

penelitian 

a) Sistematika uraian 

(induktif atau deduktif); 

b) Landasan preskriptif 

(religius, yuridis, 

filosofis-teoretis) dan 

landasan deskriptif  atau 

empiris (sosial, historis, 

psikikologis, dll); c) 

uraian masalah 

penelitian 

Fokus/ 

Rumusan 

masalah 

a) maksud pertanyaan-

pertanyaan/rumusan 

masalah penelitian; b) 

kesesuaian 
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pertanyaan/rumusan 

masalah dengan masalah 

penelitian 

Tinjauan 

Pustaka dan 

Kajian teori 

a) relevansi tinjauan 

pustaka dengan judul 

penelitian; b) teori-teori 

pokok; c) teori-teori 

pendukung 

Metode 

penelitian 

a) pendekatan dan jenis 

penelitian; b) 

setting/tempat 

penelitian; c) data dan 

sumber data/populasi 

dan sample; d) teknik 

pengumpulan data, 

termasuk kisi-kisi 

penelitian; e) teknik 

analisis data; dan f) 

teknik pemeriksaan 

keabsahan data 

Hasil 

penelitian 

dan 

pembahasan 

a) deskripsi latar 

penelitian; b) paparan 

data; c) Temuan 

penelitian; dan d) 

pembahasan 

Kesimpulan & 

rekomendasi 

a) uraian kesimpulan; b) 

uraian rekomendasi 

2 Teknis Sistematika 

penulisan 

a) susunan bagian pada 

keseluruhan skripsi; b) 

susunan pada masing-

masing bagian (Bab) 

skripsi 

Tata tulis Kaidah penulisan pada 

seluruh bagian atau 

halaman skripsi yang 

merujuk pada tata tulis 

pedoman penulisan 

skripsi 
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Tata bahasa a) penggunaan kata 

sesuai EYD; b) susunan 

kata dalam kalimat; c) 

maksud kalimat 

Kutipan dan 

sumber 

kutipan 

Bagian dari tata tulis, 

namun dikhususkan pada 

aspek pengutipan, mulai 

dari: a) penulisan 

kutipan langsung atau 

tidak langsung; b) teknik 

penulisan sumber 

kutipan (footnote) 

Daftar 

rujukan 

a) Teknik penulisan 

sumber rujukan  

berdasarkan tata tulis 

pada pedoman penulisan 

skripsi; b) kelengkapan 

atau kesesuaian daftar 

rujukan dengan 

penggunaannya dalam 

skripsi 

Kisi-kisi 

penelitian 

Kesesuaian antara kisi-

kisi (instrumen) 

penelitian dengan judul, 

masalah, fokus/masalah 

dan sub masalah, teori 

dan metode penelitian 

Lampiran a) kelengkapan 

lampiran; b) kesesuaian 

lampiran dengan isi 

skripsi 

 

2. Panduan penilaian pembimbing pada bagian praujian 

skripsi 

Panduan penilaian pembimbing pada bagian 

praujian skripsi terdiri atas tiga aspek, yakni 
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koginitif, afektif dan psimomotorik. Secara rinci 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabel 6.2 

Panduan Penilai Pembimbing pada Praujian Skripsi 

 

No Aspek Indikator Muatan 

1 Kognitif  

(materi) 

Aspek materi 

Bab I s.d. V 

(materi) 

Aspek teknis: 

Bab I s.d. V  

(teknis) 

Merujuk pada 

panduan bimbingan 

dan ujian skripsi 

pada aspek materi 

dan teknis (Tabel 

6.1) 

Instrumen 

penelitian 

(materi), 

pengutipan, 

daftar rujukan 

dan lampiran 

(teknis) 

Merujuk pada 

panduan bimbingan 

dan ujian skripsi 

pada aspek materi 

dan teknis (Tabel 

6.1) 

Pemahaman Standar pemahaman 

mahasiswa 

terhadap arahan 

dan masukan 

selama proses 

bimbingan (Sangat 

Baik, Baik, Sedang, 

Kurang dan Kurang 

Sekali) 

2 Afektif Perilaku 

(akhlak) 

Standar perilaku 

atau akhlak 

mahasiswa saat 

berinteraksi dengan 

pembimbing dalam 

proses bimbingan 

(Sangat Baik, Baik, 

Sedang, Kurang dan 
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Kurang Sekali) 

Komunikasi dan 

penampilan 

Komunikasi terkait 

dengan kemampuan 

dan etika 

mahasiswa dalam 

berbicara, bertanya, 

menjawab dan 

menjelaskan, 

sedangkan 

penampilan 

berhubungan 

dengan 

adab/kesopanan 

mahasiswa dalam 

berpakaian 

3 Psikomotorik Aktivitas Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses bimbingan 

dan penulisan 

skripsi 

Ketekunan Ketekunan 

mahasiswa selama 

proses bimbingan 

dan penulisan 

skripsi 

 

3. Panduan penilaian pembimbing dan penguji terhadap 

kemampuan mahasiswa dalam ujian skripsi 

Panduan penilaian pembimbing dan 

penguji terhadap kemampuan mahasiswa dalam 

ujian skripsi terdiri atas tiga aspek, yakni 

kemampuan memaparkan, memahamai pertanyaan 

dan memberikan jawaban. Secara rinci dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 6.3 

Panduan Penilaian Kemampuan Mahasiswa 

dalam Ujian Skripsi 

 

No Aspek Penilaian Indikator 

1 Kemampuan 

Memaparkan 

a) Sistematika pemaparan; b) 

Kejelasan maksud dari materi 

yang dipaparkan; dan c) 

Kesesuaian materi yang 

dipaparkan dengan topik 

pembahasan 

2 Kemampuan 

Memahami 

pertanyaan 

a) Respon terhadap pertanyaan; 

dan b) Tanggapan terhadap 

pertanyaan 

3 Kemampuan 

Memberikan 

jawaban 

a) Kesesuaian jawaban dengan 

aspek yang ditanyakan; b) 

Kejelasan maksud dari materi 

jawaban; dan c) Ketepatan  

jawaban dengan aspek yang 

ditanyakan 
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Lampiran 1. Pedoman Transliterasi  
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Lampiran 2.  Format Outline/Praproposal Penelitian 

 

OUTLINE PENELITIAN 
 

Nama Mahasiswa : .............................................. ...................................  

NIM/NIMKO : .................................................................................  

Program Studi : .................................................................................  
 

A. Judul 

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

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

B. Konteks Penelitian/Latar Belakang 

(Pemaparan Masalah Penelitian) 
 

C. Fokus/Rumusan Masalah 

1. ...........................................  

2. ...........................................  

3. ...........................................  
 

D. Kerangka Teori 

(Teori-teori pokok) 
 

E. Metode Penelitian 

(Pendekatan dan Jenis penelitian) 
 

F. Rencana Daftar Rujukan 

(Minimal 10 referensi) 
 

 

Mengetahui: 

Dosen Pembimbing Akademik 

 
 

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

Sambas, .................. 20 .....  

 

Mahasiswa, 

 
 

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

 

Menyetujui:  

Ketua Program Studi 

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

 
 

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

NIDN. .....................
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Lampiran 3. Contoh Format/Sistematika Proposal Penelitian 

 

STRATEGI GURU MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 04 KECAMATAN TEBAS 

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 

 

 

A. Konteks Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Tujuan 

D. Manfaat 

E. Tinjauan Pustaka 

F. Definisi Istilah 

G. Kajian Teori 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

2. Setting Penelitian 

3. Data dan Sumber Data 

4. Teknik dan Alat Pengumpulan data  

5. Teknik Analisis Data 

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

I. Daftar Rujukan 

J. Jadual/Time Schedlu  Penelitian 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Sampul  

 

STRATEGI GURU MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KECAMATAN TEBAS 

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 
 

 

 

S K R I P S I 

 

OLEH, 

AHMAD ZAKI 
NIM. 10874436322 

NIMKO. 12.3085.789 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM 

SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS 

TAHUN 1438 H/2017 M  
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Lampiran 5.  Contoh Halaman Judul 

 

STRATEGI GURU MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KECAMATAN TEBAS 

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 
 

 

S K R I P S I 

 

 

OLEH,  

AHMAD ZAKI 
NIM. 10874436322 

NIMKO. 12.3085.789 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM 

SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS 

TAHUN 1438 H/2017 M 
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Lampiran 6. Contoh Pernyataan Keaslian Tulisan 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 
 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

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

N I M : ..........................................................................  

N I M K O : .......................................................................... . 

Program Studi : ..........................................................................  

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

 
menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini 

tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya 

ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali 

yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam 

sumber kutipan serta daftar rujukan.  

 
Apabila hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur 

penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk 

diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan 

tanpa paksaan dari siapapun.  

 
 

Sambas, ........., .............. 20....  

Yang Membuat Pernyataan, 
 
 
 
 
Nama Lengkap 

 
 

 

Materai Rp. 

6.000,- 
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Lampiran 7.  Contoh Format Lembar Persetujuan 

 

LEMBAR PERSETUJUAN  
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Lampiran 8. Contoh Format Lembar Pengesahan 
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(Ketua) 

……………………... .. ……………………... .. 
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(Sekretaris) 
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(Pembimbing Materi) 
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(Pembimbing Teknis) 
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Lampiran 9.  Contoh Abstrak 

ABSTRAK 

Ahmad Zaki.  Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 
Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar Negeri 4 Kecamatan 
Tebas Tahun Pelajaran 2016-2017. Skripsi, Sambas: 
Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas  
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 
Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2017. 

 

Kata Kunci: Strategi, Guru PAI, Prestasi belajar, Siswa  
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap tentang: 
1) Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan prestasi 
belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 4 Kecamatan Tebas Tahun 
Pelajaran 2014-2015; 2) Pelaksanaan strategi guru Pendidikan Agama 
Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar 
Negeri 4 Kecamatan Tebas Tahun Pelajaran 2014-2015; dan 3) 
Evaluasi strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 4 Kecamatan Tebas 
Tahun Pelajaran 2014-2015. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data 
yang digunakan adalah reduksi data, display data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 
1. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri  4 Kecamatan 
Tebas Tahun Pelajaran 2014-2015 menggunakan model 
pembelajaran kooperatif dan strategi pemecahan masalah.  

2. Pelaksanaan strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 4 
Kecamatan Tebas Tahun Pelajaran 2014-2015 terdiri atas 
beberapa langkah, yakni: 1) menyiapkan perangkat dan 
kelengkapan yang diperlukan dalam model pembelajaran 
kooperatif dan strategi pemecahan masalah; 2) membagi siswa 
dalam beberapa kelompok; 3) memberikan lembar tugas kepada 
setiap kelompok untuk dikerjakan; 4) meminta masing-masing 
kelompok untuk menyampaikan hasil kerja kelompok; dan 5) 
menyimpulkan hasil kerja kelompok siswa.  

3. Evaluasi strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 4 
Kecamatan Tebas Tahun Pelajaran 2014-2015 dilakukan melalui 
tiga tahap, yakni evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi 
akhir. 
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Lampiran 10 .  Contoh Daftar Isi 

 
DAFTAR ISI 
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 MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA …………. 14 
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1. Strategi Guru   ………………………………………………  14 
2. Guru Pendidikan Agama Islam ……………………... 15 
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B. Strategi Guru dalam Meningkatkan Prestasi  
Belajar Siswa   ……………………………………………………  19 
1. Macam-macam strategi guru ………………………… 19 
2. Bentuk-bentuk Prestasi belajar Siswa ………….. 22 

C. Pelaksanaan Strategi Guru dalam 
Meningkatkan Prestasi belajar Siswa   ………………. 26 

D. Evaluasi Strategi Guru dalam Meningkatkan 
Prestasi belajar Siswa   ……………………………………… 30 
1.  Jenis-jenis evaluasi dalam Pembelajaran ……… 30 
2. Evaluasi strategi pembelajaran ……………………. 34 

 
BAB III. METODE PENELITIAN   …………………………………………… 37 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian   ……………………… 37 
B. Setting Penelitian   …………………………………………….. 39 
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C. Data dan Sumber Data   ……………………………………. 41 
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data   ………………. . 42 
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data   ……………… 52 
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2. Data Observasi  ……………………………………………. 73 
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Lampiran 11.  Contoh Halaman Daftar Tabel   
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Lampiran 13.  Contoh Halaman Daftar Gambar 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 
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Lampiran 14 .   Contoh penggunaan catatan kaki (footnote) 

dalam halaman 

 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan 

keterpaduan antara kata pendidikan, budaya dan karakter 

yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Dharma Kesuma merumuskan arti pendidikan budaya 

dan karakter bangsa sebagai pendidikan yang mengembangkan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, 

sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter 

dirinya, mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang 

religius, nasionalis, produktif dan kreatif. 1 

Pendidikan karakter sendiri menurut Lickona 

merupakan pendidikan budi pekerti plus, yaitu proses 

pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan ( cognitive), 

perasaan (feeling), dan tindakan (action).2 Adapun mengenai 

pengertian budaya, para ahli berbeda pendapat dalam 

menguraikannya. Namun, dari banyak makna tentang budaya, 

Kesuma menyatakan bahwa budaya atau kebudayaan adalah 

sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide gagasan yang 

terdapat di dalam pikiran manusia.3  

Adapun wujud kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari 

adalah berupa benda-benda yang diciptakan oleh manusia 

sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda -

benda yang bersifat nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, 

peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, 

yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam 

melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 4 Oleh karena itu, 

kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas suatu kelompok, sering 

disebut sebagai budaya atau kebudayaan.   

                                                 
1 Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karaker: Kajian Teori dan Praktek di 

Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 10. 
2 Thomas Lickona, Educating for Character (New York: Bantam, 1991), hlm. 23. 
3 Kesuma, Pendidikan Karakter, hlm. 11. 
4 Kesuma, Pendidikan Karakter, hlm. 12. 
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Lampiran 15.  Contoh Penulisan Daftar Rujukan 
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Lampiran 16 . Contoh Format Kisi-kisi Penelitian 
 

KISI-KISI PENELITIAN 

 

Strategi Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada  

Matapelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 4 

Tebas Tahun Pelajaran 2016-2017 
 

No Fokus Indikator Sumber Data 
Teknik 

Peng. data 
1 Apa saja 

strategi yang 
digunakan guru 
untuk 
meningkatkan 
aktivitas 
belajar siswa 
pada 
matapelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam? 

a. Strategi 
pembelajaran 
ekspositori 

b. Strategi 
pembelajaran 
inquiry 

c. Strategi 
pembelajaran 
berbasis 
masalah 

d. Strategi 
pembelajaran 
peningkatan 
kemampuan 
berpikir 

 Guru PAI 
 Siswa 
 Aktivitas 

pembelajaran 
di kelas 

Wawancara, 
observasi 
dan 
dokumentasi 

2 Bagaimana 
langkah-
langkah guru 
menggunakan 
strategi untuk 
meningkatkan 
aktivitas 
belajar siswa 
pada 
matapelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam? 

a. Perencanaan 
b. Persiapan 

(perangkat 
pembelajaran, 
persiapan 
materi dan 
persiapan 
fisik) 

c. Pelaksanaan 
d. Evaluasi 

 Guru PAI 
 Siswa 
 Kepala 

Sekolah 
 Aktivitas 

pembelajaran 
di kelas 

 Arsip 
perangkat 
pembelajaran 

Wawancara, 
observasi 
dan 
dokumentasi 

3 Bagaimana 
dampak 
strategi yang 
digunakan guru 
terhadap 
aktivitas 
belajar siswa 
pada 
matapelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam? 

a. Aspek kognitif 
b. Aspek afektif 
c. Aspek 

psikomotorik 

 Guru PAI 
 Siswa 
 Kepala 

Sekolah 
 Arsip nilai 
 Arsip 

kegiatan 
siswa di 
kelas 

Wawancara 
dan 
observasi 
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Lampiran 17. Contoh Format Lembar Bimbingan 
 

I N S T I T U T  A G A M A  I S L A M  
S U L T A N  M U H A M M A D  S Y A F I U D D I N  S A M B A S  

F A K U L T A S  T A R B I Y A H  D A N  I L M U  K E G U R U A N  
Al am at :  J al a n P em ba ng un an Nom or  3 5  Sa mb as  –  

Ka l i ma nt an B ar at  T elp .  ( 0 5 6 2 )  3 9 1 8 7 4  

 

PELAKSANAAN BIMBINGAN SKRIPSI 
 

Nama Mahasiswa : ....... .................................... ...................  
NIM/NIMKO : ........................................... ...................  
Prog. Studi : ........................................... ...................  
Pembimbing Materi/Teknis : ........................................... ...................  
Judul Skripsi : ........................................... ...................  
   ........................................... ...................  
   ........................................... ...................  
 

WAKTU CATATAN TANDA TANGAN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sambas, ............................  

Pembimbing Materi/Teknis 

 

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

NIP/NIDN/NUPN/NIPY 
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Lampiran 18. Format Penilaian Pembimbing Materi 
 

I N S T I T U T  A G A M A  I S L A M  
S U L T A N  M U H A M M A D  S Y A F I U D D I N  S A M B A S  

F A K U L T A S  T A R B I Y A H  D A N  I L M U  K E G U R U A N  
Al am at :  J al a n P em ba ng un an Nom or  3 5  Sa mb as  –  

Ka l i ma nt an B ar at  T elp .  ( 0 5 6 2 )  3 9 1 8 7 4  

 

DAFTAR PENILAIAN SKRIPSI  
(01. PEMBIMBING MATERI) 

 

N a m a : .............................................................................. ......  

NIM/NIMKO : ....................................................................................  

Program Studi : .......................................................... .......................... . 

Judul Skripsi : ....................................................................................  

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

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

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator Skor Ket 

A PRA UJIAN    

1. Kognitif 

a. Materi Bab I s.d. V   

b. Instrumen Penelitian   

c. Pemahaman   

2. Afektif 
a. Perilaku (akhlak)   

b. Komunikasi & Penampilan   

3. Psimotorik 
a. Aktivitas   

b. Ketekunan   

B UJIAN SKRIPSI** 

a. Kemampuan memaparkan   

b. Kemampuan memahami 
pertanyaan 

  

c. Kemampuan memberikan 
jawaban 

 
 
 

 Jumlah    

 
Keterangan Nilai:  
- Skor masing-masing item 

antara 50 s.d. 100 
- Jumlah skor adalah total skor 

item dibagi jumlah item               

 

Sambas, ...............................  
 

Pembimbing Materi 
 
 

 
...................................  
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Lampiran 19. Format Penilaian Pembimbing Teknis 

 
I N S T I T U T  A G A M A  I S L A M  

S U L T A N  M U H A M M A D  S Y A F I U D D I N  S A M B A S  
F A K U L T A S  T A R B I Y A H  D A N  I L M U  K E G U R U A N  

Al am at :  J al a n P em ba ng un an Nom or  3 5  Sa mb as  –  
Ka l i ma nt an B ar at  T elp .  ( 0 5 6 2 )  3 9 1 8 7 4  

 

DAFTAR PENILAIAN SKRIPSI  
(02. PEMBIMBING TEKNIS) 

 

N a m a : ....................................................................................  

NIM/NIMKO : ....................................................................................  

Program Studi : .......................................................... ...........................  

Judul Skripsi : ....................................................................................  

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

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

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator Skor Ket 

A PRA UJIAN    

1. Kognitif 

a. Teknis Bab I s.d. V   

b. Kutipan, Daftar Rujukan, Lamp   

c. Pemahaman   

2. Afektif 
a. Perilaku (akhlak)   

b. Komunikasi & Penampilan   

3. Psimotorik 
a. Aktivitas   

b. Ketekunan   

B UJIAN SKRIPSI** 

a. Kemampuan memaparkan   

b. Kemampuan memahami 
pertanyaan 

  

c. Kemampuan memberikan 
jawaban 

 
 
 

 Jumlah    

 
Keterangan Nilai:  
- Skor masing-masing item antara 

50 s.d. 100 
- Jumlah skor adalah total skor 

item dibagi jumlah item               

 

Sambas, ...............................  
 

Pembimbing Teknis 
 
 

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



 

Pedoman Penulisan Skripsi 101 

Lampiran 20. Format Penilaian Penguji Materi  
 

I N S T I T U T  A G A M A  I S L A M  
S U L T A N  M U H A M M A D  S Y A F I U D D I N  S A M B A S  

F A K U L T A S  T A R B I Y A H  D A N  I L M U  K E G U R U A N  
Al am at :  J al a n P em ba ng un an Nom or  3 5  Sa mb as  –  

Ka l i ma nt an B ar at  T elp .  ( 0 5 6 2 )  3 9 1 8 7 4  

 

DAFTAR PENILAIAN SKRIPSI  
(03. Penguji Materi) 

 

N a m a : ....................................................................................  

NIM/NIMKO : ....................................................................................  

Program Studi : .......................................................... ...........................  

Judul Skripsi : ....................................................................................  

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

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

 

Aspek Penilaian Skor Ket 

A. SKRIPSI   

1. Judul Penelitian   

2. Konteks/Latar Belakang dan Masalah 
Penelitian 

  

3. Fokus/Rumusan Masalah, dan Tujuan   

4. Tinjauan Pustaka dan Kajian Teori   

5. Metode Penelitian   

6. Analisis Data dan Pembahasan   

7. Kesimpulan dan Rekomendasi   

B. MEMPERTAHANKAN SKRIPSI   

1. Kemampuan memaparkan   

2. Kemampuan memahami pertanyaan   

3. Kemampuan memberikan jawaban   

J u m l a h   

 
Keterangan Nilai: 
- Skor masing-masing item antara 

50 s.d. 100 
- Jumlah skor adalah total skor 

item dibagi jumlah item               

 

Sambas, ...............................  
 

Penguji Materi,  
 

 
 

...................................  
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Lampiran 21. Format Penilaian Penguji Teknis 

I N S T I T U T  A G A M A  I S L A M  
S U L T A N  M U H A M M A D  S Y A F I U D D I N  S A M B A S  

F A K U L T A S  T A R B I Y A H  D A N  I L M U  K E G U R U A N  
Al am at :  J al a n P em ba ng un an Nom or  3 5  Sa mb as  –  

Ka l i ma nt an B ar at  T elp .  ( 0 5 6 2 )  3 9 1 8 7 4  

 

DAFTAR PENILAIAN SKRIPSI  
(04. Penguji Teknis) 

 

N a m a : ....................................................................................  

NIM/NIMKO : ....................................................................................  

Program Studi : .......................................................... ...........................  

Judul Skripsi : ....................................................................................  

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

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

 

Aspek Penilaian Skor Ket 

A.     SKRIPSI   

1.     Sistematika Penulisan   

2.     Tata Tulis   

3.     Tata Bahasa   

4. Penulisan Kutipan dan Sumber Kutipan   

5. Metode Penelitian   

6. Analisis Data dan Pembahasan   

7. Kesimpulan dan Rekomendasi   

B.    MEMPERTAHANKAN SKRIPSI   

1.     Kemampuan memaparkan   

2.     Kemampuan memahami pertanyaan   

3.     Kemampuan memberikan jawaban   

J u m l a h   

 
Keterangan Nilai:  
- Skor masing-masing item antara 

50 s.d. 100 
- Jumlah skor adalah total skor 

item dibagi jumlah item               

 

Sambas, ...............................  
 

Penguji Teknis, 
 

 
 

...................................  
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Lampiran 22. Format Daftar Riwayat Hidup 
 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 
 
1. Nama Lengkap : .............................. ........................ ...........  
2. Tempat dan Tanggal Lahir : ...................................................... ...........  
3. Agama : ...................................................... ...........  
4. Kebangsaan : ...................................................... ...........  
5. Status Perkawinan : ...................................................... ...........  
6. Alamat : ...................................................... ...........  
7. Pendidikan 

a. SD / MI : ........ .............................................. ...........  
b. SMP / MTs : ...................................................... ...........  
c. SMA / SMK / MA : ...................................................... ...........  
d. Diploma II : ...................................................... ...........  
e. Diploma III : ...................................................... ...........  

8. Organisasi : ...................................................... ...........  
9. Orang Tua 

Ayah Kandung 
Nama : ...................................................... ...........  
Pekerjaan : ...................................................... ...........  
Alamat : ...................................................... ...........  
Ibu Kandung 
Nama : ...................................................... ...........  
Pekerjaan : ...................................................... ...........  
Alamat : ...................................................... ........... 

10. Saudara (jumlah saudara) : .......... ............................................ ...........  
11. Suami / Istri  

Nama : ...................................................... ...........  
Pekerjaan : . ...................................................... .........  
Alamat : ......................... ............................. ...........  

12. Anak (jumlah anak) : ...................................................... ...........  
 

 
Sambas, ......, ...................... 20....  
 
Peneliti, 
 
 
.............................  
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Lampiran 23. Contoh Format Teknik Penomoran 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Profil Sekolah Dasar Negeri 4 Tebas 

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

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

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

------------------ dst 

2. Perkembangan Guru dan Siswa 

a. Perkembangan guru 

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

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

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

------------------------------ dst 

1) Jumlah guru 

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

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

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

------------------------------------------------------------- dst 

2) Pembagian tugas guru 

a) -----------------------------------------------------------------

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

(1) -----------------------------------------------------------

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

(2) -----------------------------------------------------------

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

b) -----------------------------------------------------------------

-------------------------------- 
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b. Perkembangan siswa 

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

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

------------------------------------------------------------ dst 

3. Sarana dan Pra Sarana 

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

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

---------------------------------------------------------  dst 

 

B. Paparan Data 

1. Data Wawancara 

a. Strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa 

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

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

-------- dst 

b. Langkah-langkah strategi yang digunakan guru untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa  

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

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

-- dst 

2. Data Observasi 

3. Data Dokumentasi  
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Lampiran 24. Contoh peta konsep presentase Mahasiswa dalam 

ujian skripsi 

 

Judul 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Masalah 

Penelitian 

(Gap, Unik, atau yang 
lainnya) 

Fokus 

Penelitian 

(Sesuai Jumlah 

Pertanyaan Penelitian) 

Tujuan 

Penelitian 

Sesuai Jumlah Point 
dalam Tujuan 

Teori 

Teori-teori Pokok 

Metode 

Penelitian 

Pendekatan & Jenis 

Penelitian, Sumber 
Data (Informan), 

Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Analisis 
Data, dan Teknik 

Pengujian Keabsahan 

Data 

Hasil Penelitian 

(Kesimpulan) 

Temuan 

Penelitian 

(Point-point yang 
menjadi temuan) 
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Lampiran 25. Formasi duduk ujian skripsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Mahasiswa Peserta Ujian 

2. Penguji Materi 

3. Penguji Teknis 

4. Ketua Sidang 

5. Pembimbing Teknis 

6. Pembimbing Materi 

7. Sekretaris Sidang 

8. Slide Materi 

9. Audiens 

 

2 3 4 5 6 

1 

7 8 

9 9 
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