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Bab I Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian Karya Tulis Ilmiah
Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu kegiatan pokok akademik. Dalam
praktek pembuatan karya ilmiah, ada tiga kegiatan ilmiah yang terkandung di dalamnya, yaitu
penelitian ilmiah, analisis ilmiah dan penyusunan laporan tertulis dalam bentuk karya tulis
ilmiah. Dengan demikian, karya tulis merupakan laporan tertulis dari penelitian dan analisis
ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang ditulis sesuai dengan tata cara
ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang disepakati atau ditetapkan.
Melalui karya tulis ilmiah, sivitas akademika (masyarakat akademik) di suatu perguruan
tinggi dapat mengkomunikasikan ide, gagasan, kajian dan/atau hasil penelitiannya. Agar ide,
gagasan, kajian dan/hasil penelitian tersebut dapat diakui sebagai karya tulis ilmiah, harus
diolah dengan alur pikir ilmiah dan ditampilkan dalam bentuk karya tulis yang memiliki
karakter ilmiah. Karakter ilmiah dari sebuah karya tulis dapat dilihat dari penggunaan bahasa
dan teknik penulisannya. Bahasa yang digunakan ragam bahasa tulis ilmiah. Demikian pula
pengungkapan ide, gagasan, kajian dan/atau hasil penelitian dengan bahasa tulis ilmiah
tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan teknik penulisan karya ilmiah.
Untuk pelaporan karya tulis ilmiah diperlukan suatu pedoman yang dapat memberi
petunjuk tentang cara menulis karya ilmiah, baik skripsi, tesis, maupun disertasi, mulai dari
penyusunan proposal, penulisan dan pelaporan.
B. Jenis, Bentuk dan Fungsi Karya Tulis Ilmiah
Karya tulis ilmiah dilihat dari tujuan penulisannya dapat dibedakan menjadi dua bagian.
Pertama, karya tulis ilmiah untuk memenuhi tugas-tugas akademik, seperti makalah, reviu buku
(book review), ringkasan hasil penelitian, dan laporan penelitian. Kedua, karya tulis ilmiah yang
merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya,
seperti skripsi oleh mahasiswa program sarjana (S1), tesis oleh mahasiswa program magister (S2),
dan disertasi oleh mahasiswa program doktor (S3).
1. Skripsi
Skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa
program sarjana strata satu (S1) di akhir studinya. Skripsi disusun dan dipertahankan untuk
memperoleh gelar sarjana. Skripsi merupakan bukti kemampuan mahasiswa yang bersangkutan
dalam bidang penelitian yang berkaitan dengan masalah atau materi keilmuan sesuai dengan
bidang studinya. Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
program studi mahasiswa yang dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil kajian
pustaka, atau hasil kerja pengembangan (proyek). Skripsi hasil penelitian lapangan merupakan
jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.
Karya tulis ilmiah (lapangan), dilihat dari pendekatan yang digunakan dapat dibedakan
menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif
adalah penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian
kualitatif. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan
mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikkan. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif.
Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti
berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya
yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di
lapangan.
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Adapun penelitian karya ilmiah (skrpsi) kajian pustaka adalah telaah yang dilakukan
untuk menyelesaikan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan
mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya
dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang
kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini, bahanbahan pustaka diperlakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru
sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada sehingga
kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah (problem
solving).
Tebal skripsi yang berlaku di IAIN Ambon antara 40 sampai 75 halaman. Uraian dalam
skripsi bersifat interpretatif, yaitu menggunakan pendekatan komparatif atau aplikatif dari
disiplin ilmu yang dikembangkan menjadi profesinya. Penulisan karya ilmiah dalam skripsi
tidak terlalu dituntut adanya sebuah temuan baru (original) sama sekali, yang belum pernah
dilakukan sarjana sebelumnya. Hal ini tentu saja tidak berarti diperkenankan adanya unsur
penjilakan (plagiasi) dalam penulisan skripsi. Hal penting yang ditekankan dalam skripsi,
pembahasannya harus menunjukkan adanya pemahaman penulis secara komprehensif atau
topik yang dibahas. Sebuah skripsi diharapkan menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu
menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu.
2. Tesis
Tesis merupakan karya tulis ilmiah akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan
program studi sarjana strata dua (S2) yang disusun dan dipertahankan untuk memperoleh gelar
magister. Tesis merupakan bukti kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dalam penelitian
yang berkaitan dengan pengembangan ilmu dalam salah satu disiplin ilmu. Umumnya, tebal
tesis terdiri atas 150 sampai 250 halaman. Tesis ini ditulis sebagai tugas akhir yang bertujuan
memperluas wawasan mahasiswa dan memperkenalkan mereka kepada metodologi dan pelaksanaan penelitian lanjutan. Tesis juga, selain harus menunjukkan pemahaman yang komprehensif atas topik yang dipilih, harus dapat menggambarkan korelasi keilmuan yang dibahas
dengan berbagai disiplin ilmu terkait lainnya, sehingga tercipta sebuah kajian lintas disiplin
ilmu. Tesis lebih luas dari skripsi, sehingga kontribusi sebuah tesis diharapkan tidak terbatas
pada level perguruan tinggi, tetapi dunia keilmuan yang lebih luas, setidaknya di level
nasional. Sebuah tesis diharapkan menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu mengembangkan
dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dalam bidang keahlian tertentu.
3. Disertasi
Disertasi merupakan sebuah karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir seorang mahasiswa
dalam menyelesaikan program studi sarjana strata tiga (S3). Disertasi disusun dan dipertahankan untuk memperoleh gelar doktor dan merupakan bukti kemampuan mahasiswa yang
bersangkutan dalam penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu
disiplin ilmu. Umumnya, tebal disertasi terdiri atas 250 sampai 350 halaman. Disertasi sebagai
tugas akhir bertujuan menyiapkan mahasiswa menghayati kultur penelitian dan mengantarkan
lulusan menjadi peneliti yang mandiri serta penyumbang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Disertasi harus benar-benar ditulis dengan kriteria ilmiah yang ketat dan memenuhi semua
kriteria ilmiah. Disertasi dalam pemilihan topik dan pembahasannya harus mengandung
sesuatu yang baru (new finding) di bidangnya, dan dapat memberikan kontribusi, tidak saja
pada level nasional, tetapi juga pada dunia keilmuan secara keseluruhan. Sebuah disertasi
diharapkan menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu mengembangkan konsep ilmu dalam
bidang keahlian tertentu melalui penelitian.
Di bawah ini terdapat matriks berkaitan dengan perbedaan antara skripsi, tesis dan
disertasi.
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Matrik 1: Perbedaan Skripsi, Tesis dan Disertasi
N0
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Aspek
Permasalahan

Skripsi

Tesis

Dapat diangkat dari
pengalaman empirik
Sifatnya tidak terlalu
mendalam (sederhana)

Disertasi

Diangkat dari pengalaman empirik atau dari
berpikir teoritik
Sifatnya cukup spesifik
(mendalam)
Variabel/peDapat satu variabel Hubungan dua variabel
ubah (pene- atau hubungan dua bivariat
litian kuan- variabel bivariat
titatif)
Mendeskripsikan vari- Mendeskripsikan
Tujuan
dan
abel dan/atau hubung- mengkaji secara analitik
an dua variabel
hubungan antara dua
variabel
Dapat historis, des- Dapat semi eksperimen
Metodologi
penelitian
kriptif, studi korelasi (bila field research)
Boleh deskriptif
Harus analisis-kritis
Kualitas
uraian
Kemandirian
30%
60%
Dapat merupakan rep- Mementingkan
Orisinalitas
yang
lika penelitian orang orisinil
penelitian
lain
Tidak perlu yang baru Mementingkan
Hasil
ada
Dapat
memetakan penemuan baru baik
penelitian
metode dan hasil metode atau peralatan
penelitian yang ada
penelitian
Dapat mengaplikasikan
metode/pendekatan
yang ada terhadap suatu
masalah
Karya ilmiah hasil Karya ilmiah hasil studi
Status
studi atau merupakan atau penelitian atau
tugas akhir untuk men- merupakan tugas akhir
capai gelar akademik
untuk mencapai gelar
akademik

Diangkat dari kajian teoritik yang didukung oleh
fakta empirik
Sifatnya lebih sangat
mendalam
Minimal hubungan tiga
variabel

Menguji atau menemukan hubungan antara
variabel dan pengaruhnya
terhadap yang lain
Eksperimen (bila field
research)
Filosofis (sangat mendalam, komprehensif)
90%
Orisinil

Harus menemukan yang
baru baik metode penelitian maupun peralatan
yang cukup kuat untuk
penyusunan teori baru

Karya ilmiah hasil
atau penelitian
merupakan tugas
untuk mencapai
akademik

studi
atau
akhir
gelar

Matrik 2: Perbedaan Skripsi, Tesis dan Disertasi dilihat dari Kriteria dan Parameter
N0

Aspek

1.

Abstrak

2.

Jumlah halaman
A4
Jumlah rujukan
literatur
Waktu
penelitian
Materi
penelitian
Penemuan
Beban
studi
penelitian dan
penulisan

3.
4.
5.
6.
7.

Skripsi

Tesis

Disertasi

300-500 kata

300-500 kata Bahasa
Indonesia,
Bahasa
Arab dan Bahasa
Inggris

300-500
kata
Bahasa
Indonesia, Bahasa Arab dan
Bahasa Inggris

50-100

150-250

200-

Minimal 20

Minimal 40

Minimal 60

2-6 bulan

3-12 bulan

10-18 bulan

Dapat
studi
literatur/penelitian
Tidak harus
Minimal
4 sks
maksimal 6 sks

Penelitian
mandiri
dan orisinil
Direkomendasikan
Total tesis 12 sks
(proposal 4 sks dan
ujian 8 sks)

Bersifat mandiri dan orisinal
Dapat menemukan yang lain
Diharuskan
Total disertasi
24 sks
(proposal 6 sks, Ujian
Pendahuluan 8 sks, dan
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8.

Publikasi

3-5 orang
Disarankan untuk
nasional

Disarankan
paling
tidak untuk nasional

ujian promosi 10 sks)
Wajib untuk nasional dan
internasional

4. Artikel Ilmiah
Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku
kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedo-man atau konvensi ilmiah
yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, dosen,
pustakawan, peneliti, dan penulis lainnya dapat diangkat dari hasil penelitian lapangan, hasil
pemikiran dan kajian pustaka, atau hasil pengembangan proyek. Dari segi sistematika penulisan
dan isinya, artikel dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu artikel hasil penelitian dan
artikel non penelitian.-Qur’an, Hna Press, 2013;
5. Makalah
Makalah adalah karya tulis yang memuat pimikiran tentang suatu masalah atau topik
tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan
obyektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis
atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah.
6. Book Review
Reviu buku (book review) adalah karya tulis ilmiah yang mendemonstrasikan pemahaman
terhadap isi sebuah buku/bab dari sebuah buku yang dilaporkan dan disertai dengan analisis dan
evaluasi terhadap isi buku/bab dari buku tersebut. Revieu bukan bukan ringkasan atau terjemahan
dari buku/bab dari buku tersebut.
7. Laporan Penelitian
Laporan penelitian karya tulis yang berisi paparan tentang proses dan hasil-hasil yang
diperoleh dari suatu kegiatan penelitian.
C. Kode Etik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya
ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan atau perujukan, perijinan terhadap bahan yang
digunakan dan penyebutan sumber sumber data atau informan. Dalam penulisan karya ilmiah,
penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari
sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak
disertai dengan rujukan dapat diidentikkan dengan pencurian (penjiplakan). Kejujuran
merupakan bagian integritas dari seorang akademis atau peneliti. Seseorang yang melakukan
penjiplakan telah melakukan ketidakjujuran.
Berkaitan dengan menulis karya ilmiah, perujukan dan pengutipan merupakan kegiatan
yang tidak dapat dihindarkan. Kegiatan ini dianjurkan karena perujukan dan pengutipan akan
membantu pengembangan ilmu. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya
instrumen, bagan, gambar, dan tabel, penulis wajib meminta ijin kepada pemilik bahan
tersebut. Permintaan ijin dapat dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat
dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya menjelaskan apakah bahan tersebut diambil
secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi atau dikembangkan. Nama sumber data atau
informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman
nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber
data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran.
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BAB II
BAHASA KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah, termasuk skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
ditulis dalam Bahasa Indonesia. Khusus untuk penulisan abstrak, bahasa yang digunakan
Bahasa Inggris.
A. Peran dan Fungsi Bahasa
Bahasa memiliki peran sangat penting dalam pergaulan. Penggunaan bahasa bisa
mencerminkan kepribadian seseorang, misalnya: aspek akhlak, profesi, dan status sosialnya. Fungsi
utama bahasa sebagai alat komunikasi antara seseorang dengan orang lain, yang bisa berupa
bahasa isyarat, bahasa tulis, dan bahasa lisan. Penggunaan bahasa yang tepat sangat menunjang
keberhasilan komunikasi. Komunikasi terjadi karena ada pihak pertama yang ingin
menyampaikan pesan, ide/gagasan, informasi, seruan, perintah atau larangan kepada pihak kedua.
Ide atau gagasan yang disampaikan merupakan hasil kerja akal, perasaan, dan pengalaman. Ide
yang disampaikan seseorang akan bisa dipahami oleh orang lain dengan baik dan sempurna bila
diungkapkan dengan baik, tepat, dan benar. Penerima pesan juga dituntut memiliki kemampuan
menyerap pesan dengan baik, tepat, dan benar.
Ide atau gagasan yang disampaikan dengan bahasa tulis memiliki kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan bahasa tulis antara lain: (1) ide atau gagasan dapat disampaikan dengan
sangat mendalam dan luas, misalnya gagasan yang dituangkan dalam buku yang tebal-tebal
dan berjilid-jilid, (2) ide dan gagasan dapat terdokumentasi dalam waktu yang lama, (3) ide
atau gagasan yang disampaikan dapat dipelajari dan diambil manfaatnya oleh orang lain,
kecuali dokumen yang sifatnya sangat rahasia, dan lain-lain. Sedangkan kekurangan bahasa
tulis, antara lain: (1) tidak semua ide seseorang dapat diterjemahkan dengan bahasa tulis secara
sempurna, (2) maksud dan tujuan yang disampaikan dalam bahasa tulis kadang-kadang sulit
dipahami dan diserap dengan tepat oleh pembacanya, (3) pembaca tidak mudah mendapatkan
penjelasan bila mendapatkan kesulitan dalam memahami maksud ide yang disampaikan dengan
bahasa tulis, dan sebagainya.
B.

Ragam Bahasa Ilmiah

Penulisan karya ilmiah hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal dan
lugas. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah
yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak berbelit-belit, dan struktur paragraf yang runtut.
Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif, katakata yang tidak emotif, dan tidak berbunga-bunga. Sejauh mungkin dihindari penggunaan katakata seperti ‚saya‛ atau ‚kita‛. Jika terpaksa menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh
penulis sendiri, istilah yang dipakai bukan ‚kami‛ atau ‚saya‛, tetapi ‚penulis‛ atau ‚peneliti‛.
Tetapi, istilah penulis atau peneliti hendaknya digunakan seminim mungkin.
Skripsi harus ditulis dengan ragam bahasa ilmiah, tidak menggunakan ragam bahasa
sastera, orasi, daerah, pasar, populer, dan sejenisnya. Dalam ragam bahasa ilmiah berlaku
ketentuan-ketentuan: (1) baku, (2) logis, (3) kuantitatif/terukur, (4) tepat, (5) denotatif, (6)
efektif, (7) terjalin kesinambungan urutan, dan (8) bahasa (Indonesia) yang baik dan benar.
C. Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
Penulisan skripsi harus dilakukan sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia Yang
Disempurnakan (EYD) yang berlaku.
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D. Transliterasi Arab-Latin
1. Pengertian
Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain.
Transliterasi Arab-Latin adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta
perangkatnya. Transliterasi Arab-Latin dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab
dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan Hadis),
sedangkan bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena
ketiadaan pedoman yang baku yang dapat digunakan oleh umat Islam di Indonesia, transliterasi
Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya.
2. Prinsip Pembakuan
Pedoman transliterasi Arab-Latin disusun dengan prinsip sebagai berikut:
a.
b.
c.

Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara
memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar ‚satu fonem satu lambang‛
Pedoman transliterasi ini diperuntukan bagi masyarakat umum.
3. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam Pedoman Transliterasi Arab-Latin
meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

konsonan
vokal
maddah
ta’ marbutah
syaddah (tasydid)
kata sandang
hamzah
penulisan kata
huruf kapital, dan
tajwid.
Berikut penjelasan secara beruntun:
Transliterasi Arab-Latin

1.

Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan
tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.
Daftar Transliterasi Arab-Latin
Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Alif

Tidak dilambangkan

ب

Ba

b

Be

ت

Ta

t

Te

ث

Tsa

s|

Es (dengan titik atas)

ج

Jim

j

Je

ح

Ha

h

Ha (dengan titik bawah)

ا

6
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2.

خ

Kha

kh

Ka dan ha

د

Dal

d

De

ذ

Dzal

z|

Zat (dengan titik atas)

ر

Ra

r

Er

ز
س

Zai

z

Zet

Sin

s

Es

ش

Syin

sy

Es dan ye

ص

Shad

s}

S (dengan titik bawah)

ض

Dad

d}

D (dengan titik bawah)

ط

Tha

t}

Te (dengan titik bawah)

ظ

Zha

z}

Zet (dengan titik bawah)

ع

‘ain

‘

Koma terbalik (di atas)

غ

Ghain

g

Ge

ؼ

Fa

f

Ef

ؼ

Qaf

q

Ki

ؼ

Kaf

k

Ka

ؼ

Lam

l

El

ـ

Mim

m

Em

ف

Nun

n

En

ك

Wa

w

We

ق

Ha

h

Ha

ء

Hamzah

’

Apostrof

م

Ya

y

Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda

َر
َس
َظ

Nama
Fathah
Kasrah

Huruf Latin
a
i

Nama
A
I

dammah

u

U

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,
transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda

أل

Nama
Fathah dan ya

Gabungan Huruf
ai

Nama
i dan i

كأ

Fathah dan waw

au

a dan u
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Contoh:
Arab

Latin
Kataba

َك بت
لعف
َركذ

fa’ala
Zukira

لئس
َك يف

su’ila
Kaifa

َؼوح

3.

Haula

Maddah (Vokal Panjang)

Vokal panjang (maddah) yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya
berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan Huruf

ام
ينًن
و
َؼي ف

Nama
Fathah dan alif atau ya

Huruf dan Tanda
â

Nama
a dan garis di atas

Kasrah dan ya

î

i dan garis di atas

Dammah dan waw

û

u dan garis di atas

Contoh:
Arab

Latin
Qâla

َؼاق
ىمر
ليق

Ramâ
Qîla

َؼوقؼي
4.

Yaqûlu

Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbitah ada tiga.
a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan damah,
transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah h.
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al (ؼ)اserta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

َؼافطآلاةضكر

raudah al-atfal
raudatul atfal

ؼنوى ة
َّمال مالةنؼيد ر
ةحلط
8

al-madinah al-munawwarah
al-madinatul munawwarah
Talhah
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5.

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,
tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan
dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

ؼانبر
َ ؼزن

Rabbana
Nazzala
al-birr

َمسّشال
َّْ
جال
َّى
ؼمعن
6.

al-hajj
nu’ima

Kata Sandang (Alif dan Lam)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا.ؼNamun, dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan
kata sandang yang diikuti huruf qamariah.
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya (l)
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang
digariskan di depan sesuai dengan bunyinya.
Kata sandang, baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah ditulis terpisah
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh:

ل

َّج
ةديّسال
َمسّشال
ملقال
عيدبال

رال

ar-rajulu
as-sayyidatu
as-syamsu
al-qalamu
al-badi’u

َْ َّالؼال
7.

al-jalalu

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof (’). Tetapi, itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata,
ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

َّت
َ فكذخ
ؼنال
ءو
ءيش
ََّفإ
َميأ تر
لكأ

ta’khuzuna
an-nau’
syai’un
Inna
Umirtu
Akala
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8.

Huruf Besar (Kapital)

Huruf kapital dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf
tersebut digunakan juga. Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD, antara lain: untuk
menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.
Contoh:

َمك مميَاَّّد سرالإَّ وؼ
ُ
ا
َلَّ لساّنل م ّذل
أفًإ ك
ًَّ ّك ارمبة
كب
َّؼيتبَّ عضك
ش
َىأم ّذالفاضمرر ؼزن رقالويفَّ اف

9.

Inna awwala baitin wudia linnasi lallazi
bibakkata mubarakan
Syahrtu Ramadana al-lazi unzila fih al-Quranu
Syahru Ramadanal lazi unzila fihil Qur’anu Wa
laqad ra’ahu bil ufuq al-mubin

ينبمالَقيفيال ِبََّهأردقلك
َ ًَ ال
َّْدل عالَّبرل ًَ َِ َّل ينم

Wa ma Muhammadun illa rasul

Wa laqad ra’ahu bil ufuqil mubin

َا

Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini
merupakan bagian tak terpisahkan dari Ilmu Tajwid.
10. Lain-lain
Kata-kata yang telah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti ijmak, nash
Alquran, Hadits, dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis
sebagaimana dalam kamus tersebut.
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BAB III
TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH

A. Penggunaan Bahasa
Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Isi disajikan secara formal dengan bahasa yang tepat, tidak berbelit-belit dan menuju kepada
persoalan. Untuk itu diperlukan bahasa yang lugas dan menggunaan ejaan yang berpedoman
kepada EYD. Bentuk kalimat tidak boleh me-nampilkan orang pertama dan kedua (saya, aku,
kami, engkau dan lain-lain). Pada penyajian ucapan terima kasih atau kata pengantar, saya
diganti dengan penulis.
Istilah yang digunakan istilah Indonesia atau istilah asing yang telah diindonesiakan. Jika
terpaksa harus memakai istilah asing, maka penulisannya harus miring (italic). Di samping itu, perlu
dihindari beberapa kesalahan yang sering terjadi, antara lain:
a. Kata penghubung seperti sehingga, sedangkan dan sebagainya tidak boleh digunakan
untuk memulai suatu kalimat.
b. Kata depan, seperti pada, tidak boleh digunakan di depan subjek (merusak kalimat).
c. Kata dimana dan dari pemakaiannya sering kurang tepat dan diperlakukan tepat seperti
kata”where” dan “of” dalam bahasa Inggris.
d. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. Misalnya penulisan
kata ke samping, di depan, di atas, ke bawah, dipukuli, dibaca, dilaporkan, dan
sebagainya.
Titik (.), koma (,), tanda seru !), tanda tanya (?), titik dua (:), titik koma (;), dan tanda persen
(%) diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya dan disipisah dengan satu ketukan dengan
kalimat yang setelahnya.
Tanda baca harus digunakan dengan tepat, sebagaimana penjelasan berikut:
1. Tanda titik koma (;)
a. Titik koma dapat digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu
kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung, hanya saja jika menggunakan
titik koma, maka rincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan.
Contoh:
Ada beberapa aliran yang terdapat dalam teologi Islam, yaitu aliran Khawarij, aliran
Maturidiah; Jabariah, Qadariah; Murjiah. (sebelum kata Murjiah tidak perlu digunakan
kata dan).
b. Titik koma diginakan untuk rincian ke bawah yang unsur-unsurnya berupa kelompok
kata yang panjang atau kalimat. Dalam hal ini untuk rincian terakhir tidak perlu
digunakan kata dan.
Contoh:
F.W. Taylor mengemukakan asas-asas manajemen sebagai berikut:
a. Pengembangan metode-metode kerja yang terbaik;
b. Pemeliharaan serta pengembangan para pekerja;
c. Usaha untuk menguhubungkan serta mempersatukan metode kerja yang terbaik serta
para pekerja yang terpilih dan terlatih.
2. Titik dua (:)
a. Titik dua digunakan pada kalimat lengkap yang diikuti rincian berupa kata atau frasa.
Dalam hal ini, titik dua mempunyai arti “yaitu” atau “yakni”. Rinciannya ditulis
dengan huruf awal kecil dan diakhiri dengan tanda koma atau tanda titik koma. Jika
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3.
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menggunakan koma, maka sebelum rincian terakhir harus ada kata dan, sedang jika
memakai titik koma, senelum rincian terakhir tidak perlu ada kata dan.
Contoh:
Berdasarkan skala besar kecilnya, organisasi dibagi menjadi 3:
a. Organisasi besar,
b. Organisasi sedang, dan
c. Organisasi kecil.
b. Titik dua tidak boleh digunakan untuk kalimat yang tidak lengkap yang diikuti rincian.
Contoh:
Pembagian organisasi adalah (pemakaian titik dua tidak diperkenankan karena
kalimatnya tidak lengkap).
c. Titik dua dapat diganti dengan tanda titik satu (.) pada kalimat lengkap yang diikuti
suatu rincian berupa kalimat lengkap pula, dan tanda khir rincian harus tanda titik.
Contoh:
Berdasarkan skala besar kecilnya, organisasi dibagi menjadi 3:
a. Organisasi besar,
b. Organisasi sedang, dan
c. Organisasi kecil.
Tanda koma (,)
a. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan.
Contoh:
Saya membeli kertas, pena dan penghapus.
Satu, dua, ... tiga!
b. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara, yang satu dari kalimat
setara yang berikutnya yang didahului induk kalimatnya.
Contoh:
Saya ingin datang, tetapi hari hujan.
Ini bukan buku saya, tetapi buku milik Karim.
c. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak
kalimat itu mendahului induk kalimat.
Contoh:
Kalau hari hujan, saya tidak akan datang.
Karena sibuk, ia lupa akan janjinya.
d. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat
jikaanak kalimat itu mengiringi induk kalimat.
Contoh:
Saya tidak akan datang jika hari hujan.
Dia lupa akan janjinyakarena sibuk.
e. Tanda koma digunakandi belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang
terdapat di awalkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan
tetapi.
Contoh:
Oleh karena itu, ringkasan penelitian harus melihat rumusan penelitian.
Meskipun begitu, upaya merekonstruksi pendidikan harus tetap harus dilakukan.
f. Tanda koma digunakan untuk meneceraikan bagian nama yang dibalik susunannya
dalam daftar pustaka.
Contoh:
Purwanto, Ngalim. 2004. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Salim, Muin. 2000. Konsep Kufr dalam Alquran. Jakarta: Bulan Bintang.
g. Tanda koma digunakan di antara bagian-bagian dalam catatan kaki.
Contoh:
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),
hlm. 84.
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h. Tanda koma dipakaidi antara nama orang dan nama gelar akademik yang mengikutinya
untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga atau marga.
Contoh:
Ratulangi, S.E.
Rustiah, S.H.
B. Teknik Pengutipan/Cara Merujuk
Secara garis besar ada dua cara pengutipan yang dilakukan dalam penulisan karya tulis
ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun bentuk lain yang dipublikasikan di majalah, yaitu kutipan
langsung atau kutipan tidak langsung.
1.

Kutipan Langsung

Yang dimaksud dengan kutipan langsung ialah kutipan yang diambil dari pendapat
seseorang, para ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya, secara langsung (apa adinya) baik
mengenai kata maupun kalimatnya tanpa menambah dan mengurangi sedikitpun. Kutipan
langsung ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni kutipan langsung pendek dan
kutipan langsung panjang.
a. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang diambil oleh penulis dari pendapat
seseorang secara langsung yang kurang dari 40 kata. Kutipan langsung pendek tersebut
ditulis dengan menggunakan spasi ganda (2 spasi) diantara tanda kutip (" ......... ") sebagai
bagian yang terpadu dalam teks utama, dan kemudian diikuti dengan nomor footnote.
Contoh:
Dalam hal belajar, Soebronto menjelaskan "ada hubungan yang erat antara faktor sosial
ekonomi dengan kemajuan belajar anak".l
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahaiuddin menyebutkan bahwa "terdapat
kecenderungan semakin tinggi tingkat kesejahteraan pepawai semakin rendah
tingkat kemalasan dalam bekerja".2
b. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang diambil oleh penulis dari pendapat
seseorang secara langsung yang terdiri dari 40 kata atau lebih. Cara menulisnya,
kutipan dipisah dari teks dua spasi dan baris terakhir teks dan ditulis dengan
menggunakan spasi tunggal (1 spasi), dituiis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan
kanan teks utama, kemudian diikuti dengan nomor footnote.
Contoh:
Pengelolaan sekolah menurut Sallis, sebagaimana yang dikutip oleh Samani:
Sekolah seyogianya dipahami sebagai unit layanan jasa pendidikan dan bukan
sebagai kepanjangan birokrasi pemerintah. Sebagai unit layanan jasa, maka
keberhasilan sekolah harus diukur dan "kepuasan" kliennya, yaitu siswa dan orang
tua. Bahwa kepuasan klien berkorelasi dengan kualitas produk/layanan memang
benar, tetapi mutu produk/layanan itu akan sangat relatif tergantung karakteristik
klien. Klien dengan karakteristik berbeda akan memerlukan kualitas layanan
yang berbeda pula.3
c. Kutipan yang sebagian dihilangkan.
Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dihilangkan, maka
kata-kata yang dihilangkan tersebut diganti dengan 3 (tiga) titik.
Contoh:
"Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah ...
diharapkan tahun 2005/2006 nanti sudah memberlakukan Kurikulum Berbasis
Kompetensi secara menyeluruh." 4
Apabila dalam kutipan langsung ada kalimat yang dihilangkan, maka kalimat yang
dihilangkan tersebut diganti dengan 4 (empat) titik.
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Contoh:
"Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan
memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan
lingkungan.... Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknlogi serta kesenian, sesuai
dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidik-an."5
2.

Kutipan tidak Langsung

Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah pengutipan yang dilakukan oleh
penulis secara tidak langsung, artinya penulis hanya mengutip ide dasar seseorang. sehingga
yang dimasukkan dalam teks tersebut adalah bahasa penulis sendiri. Kutipan tidak langsung,
baik pendek maupun panjang, penulisannya dijadikan satu dengan bodi teks. Kutipan tidak
langsung ini ditulis dengan menggunakan spasi ganda (2 spasi) dengan menyebutkan nama
orang yang dikutip pada awal kutipan dan di akhir kutipan diberi nomor footnote.
Contoh:
Ada tiga sifat penting pendidikan yang saling terkait satu sama lain, sebagaimana
dikemukakan oleh Sukmadinata, bahwa pendidikan mengandung nilai dan memberikan
pertimbangan nilai, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat dan pelaksanaan pendidikan dipengamhi oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung.6
Contoh:
Menurut Suciati, suatu kegiatan instruksional di perguruan tinggi dilakukan untuk
mencapai tujuan tertentu, yaitu hasil belajar berupa perubahan tingkah laku mahasiswa. Tanpa
adanya tujuan instruksional yang jelas, pengajaran akan menjadi tidak jelas arahnya. Oleh
karena itu, pernahaman terhadap taksonomi hasil belajar menjadi sangat penting bagi para
dosen. Dengan pemahaman ini, dosen akan dapat menentukan dengan lebih jelas dan tegas
mengenai tujuan mata kuliah yang diasuhnya, bahkan tujuan setiap materi atau pokok bahasan
yang disampai-kan setiap kali tatap muka.7
3.

Kutipan dari Hasil Wawancara

Kutipan, selain diperoleh melalui pendapat seseorang dalam buku, juga dapat diperoleh
langsung melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat alamiah, sumber data
primer diperoleh dari wawancara. Kutipan yang berasal dari wawancara ditulis sama seperti
penulisan pada kutipan langsung, yakni ditulis apa adanya untuk menjaga kealamiahan data.
Contoh:
Seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Maksum selaku Kepala SMP Islam ketika
diwawancarai oleh peneliti, "terus terang (muatan lokal materi keagamaan) tidak ada
kaitannya dengan keterampilan kerja, karena memang sejak awal anak-anak
dipersiapkan untuk terjun di masyarakat bukan dipersiapkan untuk kerja. Oleh karena
itu, setelah tamat sekolah mereka membantu orang tua mereka sesuai dengan
pekerjaan orangtuanya".8
Catatan:
Bila kalimat yang dikutip belum sempurna, maka penulis perlu menambahkan
keterangan untuk menjadikan kalimat itu sempurna, sebagaimana tertulis dalam
kurung kotak pada kutipan di atas.
Farid, selaku pengurus OSIS, ketika dimintai tanggapan mengenai pelajaran agama yang
dijadikan sebagai muatan lokal, mengatakan sebagai berikut:
Sebenarnya pada dasarnya kami senang dengan pelajaran agama, sebab di
kampung kami kalau tidak oisa mengikuti kegiatan keagamaan menjadi asing
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dan terpencil dari pergaulan. Cuma kami merasakan pelajaran agama yang
diajarkan itu belum pas dengan kebiasaan yang ada di kampung kami dan lagi cara
mengajarnya, guru kurang menarik perhatian pada siswa.9
4.

Kutipan dari Hasil Observasi

Kutipan, selain dari yang tersebut di atas, juga dapat berasal dari hasil observasi yang
dilakukan oleh seorang pengamat (observer). Cara penulisan kutipan yang berasal dari hasil
bservasi tersebut pada prinsipnya sama dengan cara penulisan kutipan langsung, karena
observasi dilakukan secara langsung pula. Contoh:
Suasana pembelajaran ketika Bapak Ahmad mengajarkan muatan lokal pelajaran Tafsir
Jalalain di kelas II A. Pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar suasana kelas tenang tanpa
ada tany a j awab atau diskusi y ang dilakukan oleli guru dan siswa. Berikut catatan peneliti yang
menggambarkan suasana tersebut:
Pelajaran dimulai dengan ucapan salam dari guru sambil duduk di kursi. Kemudian
guru memerintahkan siswa supaya membuka kitabnya masing-masing sambil bertanya
tentang batas pelajaran yang lalu. Kemudian guru membacakan kitab yang sudah
dibawanya dengan memberikan arti kata demi kata yang diilcuti oleh semua siswa
Kegiatan belajar itu oerlangsung sampai suara bel berbunyi sebagai tanda pergantian
jam pelajaran, saat itu pula guru langsung mengakhiri pelajaran dengan mengucap
salam.10
C. Teknik Penulisan Catatan Kaki (Footnote)
Catatan kaki (footnote) adalah salah satu dari ttga teknik penulisan yang berfungsi untuk
menandai identitas siunber data. Selain itu, footnote juga dapat digunakan untuk memberikan
keterangan tambahan tentang suatu subyek atau persoalan yang tidak mungkin dijelaskan
dalam bodi teks namun masih sangat berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Penjelasan seperti
itu baru ditempatkan pada footnote, karena jika dituliskan dalam bodi teks akan mengganggu alur
pembahasan.
Disamping catatan kaki, terdapat dua teknik penulisan lain, yaitu catatan akbir
(endnote) dan catatan tengah (innote). Pada prinsipnya catatan kaki dan catatan akhir tidak
berbeda, kecuali hanya pada letaknya. Catatan kaki terletak di bagian bawah body teks,
sedangkan catatan akhirterletak pada bagian belakaag. Catatan tengah (innote) adalah catatan
yang diletakkan langsung di akhir tulisan (masuk di bodi teks). Dibandingkan dengan catatan
akhir, catatan kaki lebih praktis, sebab pembaca bisa langsung mengetahui identitas sumber
yang disebutkan dalam halaman yang sama dengan kutipan. Karena itu karya ilmiah cenderung
lebih banyak menggunakan model catatan kaki dibandingkan dengan dua model yang lain tadi.
Dengan pertimbangan seperti itu, maka catatan kaki dipilih sebagai teknik yang diberlakukan
dalam kegiatan penulisan karya ilmiah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
Untuk menuliskan identitas sebuah buku yang dijadikan sebagai sumber rajukan, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1.

2.

Nama penulis harus ditulis seperti susunan nama aslinya (dengan tidak mendahu-lukan
nama akhir (last name) kemudian diikuti koma, judul buku yang ditulis miring atau digaris
bawahi, kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun penerbitan,
kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik.
Contoh:
1
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the
Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gajahmada
University Press, 1983), hlm. 45.
2
0emar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.
60.
Jika terdapat kutipan lagi dari buku tersebut (The Crescent Arises over the Banyan Tree
atau Peradilan Bebas Negara Hukum) dan diselingi dengan kutipan dari sumber lain, maka
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yang disebutkan adalah nama akhir penulis (last name), koma, beberapa kata dari judul
buku, koma, nomor halaman buku dan titik.
Contoh:
1
Nakamura, The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the
Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1983), hlm. 45.
2
0emar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.
60.
3
Montgomery Watt, Islamic Theology and Philosophy
(Edinburg: Edinburg
Universty Press, 1963), hlm. 67.
4
Nakamura, The Crescent Arises, hlm. 46.

3.

4.

5.

6.
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Tetapi, jika kutipan kedua tersebut langsung mengikuti kutipan pertama, karena
tidak diselingi dengan kutipan dari sumber lain, maka dalam kutipan kedua ditulis kata Ibid
(ditulis biasa, tidak miring atau tidak bergaris bawah), kemudian diikuti titik, koma dan
nomor halaman, jika berbeda dengan nomor halaman kutipan pertama, atau tanpa nomor
halaman pada kutipan sebelumnya.
Contoh:
1
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the
Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gajahmada
University Press, 1983), hlm. 45.
2
Ibid., hlm. 32.
3
Ibid.
Apabila terdapat kutipan yang sama dengan kutipan sebelumnya, namun halaman-nya
berbeda, maka yang disebutkan adalah nama akhir penulis (last name), koma, beberapa kata
dari judul buku, koma, nomor halaman buku dan titik.
Contoh:
1
Nakamura, The Crescent Arises, hlm. 47.
Jika seorang penulis memiliki dua karya tulis atau lebih dan disebutkan untuk yang
pertama kali secara berurutan dalam satu nomor catatan kaki, maka nama penulis tersebut
diganti dengan kata idem. Titik koma ditulis untuk memisahkan antara kata idem dengan
kata atau angka yang menjadi bagian dari identitas sumber sebelumnya.
Contoh:
1
Howard M. Federspiel, The Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century
Indonesia (Ithaca, New York: Cornell University Modern Indonesia Project, 1970), hlm. 109;
Idem, Popular Indonesia Literature of the Our 'an (Ithaca, New York: Cornell University
Modern Indonesia Project, 1994), hlm. 142.
2
M. Yahya Harahap, Tujuan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas,
1990), hlm. 45; Idem, Kedudukan Kewenangan dan Acara PeradilanAgama (Jakarta:
Pustaka Kartini, 1990), hlm. 89.
Kutipan yang diambil dari artikel sebuah jurnal memiliki ketentuan teknik tertentu.
Ketentuan dimaksud adalah menyebutkan nama penulis persis seperti susunan nama
aslinya, koma, tanda kutip buka, judul artikel (ditulis biasa, tidak miring atau tidak
bergaris bawah), tanda kutip tutup, koma, nama jumal yang ditulis miring atau digaris
bawahi, nomor jumal, kurung buka, bulan (kalau ada) dan tahun penerbitan, kurung tutup,
koma, nomor halaman dan titik. Perlu disebutkan bahwa nomor jurnal ditulis dengan
angka Arab (Arabic Number) dan bukan angka Romawi (Roman Number).
Contoh:
1
George Makdisi, "The Hanbali School and Sufisme", Humanioralslamica,
2
(Januari, 1974), hlm. 61.
2
Wael B. Hallaq, "A Tenth-Eleventh Century Treatise on Juridical
Dialectic",Mtf///n WbrldJJ(1987), hlm. 197-228.
Jika artikel yang dikutip dimuat dalam buku, ketentuannya: menyebutkan nama penulis
artikel persis seperti susunan nama aslinya, koma., tanda kutip buka, judul artikel (ditulis
biasa, tidak miring atau tidak bergaris bawah), tanda kutip tutup, koma, serta teks
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"dalam", judul buku yang ditulis miring atau bergaris bawah, koma, ed. (singkatan editor),
nama editor, kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun
penerbitan, kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik.
Contoh:
1
Abdus Subhan, "Social and Religious Reform Movementh in the 19 m Century
among the Muslims", dalam Social and Religious Movementh, ed. S.P. Sen (Calcutta:
Institute of Historical Studies, 1979), hlm. 485.
7. Kutipan lain dari artikel yang sania, baik yang langsung mengikuti kutipan pertama atau
diselingi dengan kutipan dari somber lain, ketentuannya sama dengan ketentuan kutipan dari
buku. Demikian juga jika penulis artikel memiliki dua karya tulis artikel atau lebih dan
disebutkan untuk yang pertama kali secara berurutan dalam satu nomor catatan kaki, maka
nama penulis tersebut diganti dengan kata idem.
Untuk sumber yang diterjemahkan dari bahasa asing, judul sumber yang ditulis adalah
judul terjemahannya. Judul aslinya dalam bahasa asing tidak boleh disebutkan. Cara
penulisan identitas sumber sama dengan ketentuan yang sudah diberikan, hanya ada
tambahan kata "terj ." untuk tanda penterjemah.
Contoh:
1
C. Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, terj. S. Gunawan
(Jakarta:
BhataraAksara, 1983), hlm. 45.
8. Semua gelar yang dicantumkan di depan atau di belakang nama seorang penulis tidak
perlu disebutkan dalam kutipan.
Contoh:
1
Moh. Koesnoe, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional", Varia Peradilan, 122 (1995), hlm. 78.
bukan
1
Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe SH, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem
Hukum Nasional", Varia Peradilan, 122 (1995), hlm. 78.
9. Penulis yang hanya memiliki satu nama (single name), nama satu- satuny a tersebut yang
dituliskan.
Contoh:
1
Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 50.
10. Nama penulis Arab Klasik dan pertengahan yang dikenal melalui satu nama saja,
walaupun ia memiliki nama lebih dari satu, ditulis nama yang terkenal saja. Nama diri
(given name) boleh disebutkan, jika memang diperlukan sebagai penguat.
Contoh:
1
Al-Ghazali, al-Ma'khul min Ta'liqat al-Ushûl (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1980),
hlm. 98.
2
al-Shawkani, Irshâd al-Fuhûl (Kairo: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1937), hlm. 56.
3
Jalâ1 al-Dîn al-Suyîti, al-Durr al-Mantsur fî Tafsîr al-Ma'tsûr (Beirut: Dâr
alMa'rifah, 1965), vol. 5, hlm. 89.
11. Jika nama yang satu tersebut sama atau mirip dengan nama penulis lain yang buku atau
artikelnya juga dipakai sebagai sumber, maka nama diri perlu disebutkan.
Contoh:
1
Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa' min 'Ilm al-Ushul, (Kairo: Mathba'at Bullaq, 1976),
vol. 2, hlm. 89.
2
Muhammad Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyah BaynaAhl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith
(Kairo. Dar al-Shuruq, 1990), hlm. 78.
12. Kutipan yang diambil dari Encyclopedia ditulis nama penulis entry, koma, tanda kutip
buka, judul entry, tanda kutip tutup, koma, nama encyclopedia, koma, ed. (singkatan
editor), koma, nama editor, koma, kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma,
tahun penerbitan, kurung tutup, koma, volume (disingkat Vol.), koma, nomor halaman, dan
titik.
Contoh:

17

Bab III Teknik Penulisan Karya Ilmiah
1

13.

14.

15.

16.

17.

18

A.J. Wensinck, "Kufr", The First Encyclopaedia of Islam, ed, M. Th. Houstma, et.al.
(Leiden: E. J. Brill, 1987), Vol. 7, hlm. 234.
Jika sebuah buku ditulis, diedit atau diterjemahkan oleh dua orang, maka dua nama
tersebut harus disebutkan semua. Namun jika jumlah penulis, editor atau penterjemah
anya tiga ke atas, maka hanya nama penulis, editor atau penterjemah pertama yang
disebutkan dan kemudian diikuti dengan et. al. sebagai ganti nama-nama lain yang tidak
disebutkan.
Contoh:
1
FazlurRahman,"Revival and Reform in Islam", dalam The Cambridge History of
Islam, ed. P.M. Holt etal. (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), Vol. 2, hlm.
632-638.
Kutipan yang diambil dari tesis magister atau disertasi doktor yang tidak diterbitkan
caranya dengan menuliskan nama penulis tesis atau disertasi, koma, tanda kutip buka,
judul tesis atau disertasi (ditulis biasa tidak miring atau digaris bawahi), tanda kutip
tutup, korna, kurung buka, Tesis MA atau Disertasi Doktor, koma, nama perguruan tinggi,
tempat pergmuan tinggi, tahun penulisan tesis atau disertasi, kurung tutup, koma, nomor
halaman dan titik.
Contoh:
1
Bisri Afandi, "Shaikh Ahmad Al-Shurkati: His Role in Al-Irshad Movement",
(Tesis MA., McGill University, Montreal, 1976), hlm. 34.
2
Nurcholish Madjid, "Ibn Taymiyya on Kalam and Falsafah: A Problem of Reason
and Revelation in Islam", (Disertasi Doktor, Chicago University, Chicago, 1984), hlm. 45.
Jika unsur dalam identitas sumber data ada yang tidak jelas atau hilang, maka haras
dicantumkan tanda "kehilangannya". Misalnya, jika tempat, nania atau tahun penerbitan tidak
ada dalam sebuah buku atau jumal, maka haras diberi tanda t.t. (tanpa [tempat] penerbit),
t.p. (tanpa [nama] penerbit), dan t.t. (tanpa [tahun] penerbitan). Di samping itu tanda tanya (?)
juga haras dipakai, jika salah satu unsur dalam identitas tersebut diragukan karena tidak ditulis
dengan jelas.
Contoh:
1
al-Nawawi, al-Majmu"' Sharhu al-Muhadhdhab, (t.t.: al-Maktabahal-Salafiyah,
1950), vol. 5, hlm. 34.
2
H. AR. Gibb, Modern Trends inlslam (Chicago: t.p., 1947), hlm. 67. 3M. Hatta, "Politik
Sintesa,"Aliran Islam (Februari, 194?), 45.
4
S.D. Gotein, Studies in Islamic History and Institutions (Leiden: E.J. Brill, tt),
hlm. 34.
Kutipan dari al-Qur'an dilakukan dengan cara menuliskan kata al-Qur'an (ditulis biasa
tidak miring atau digaris bawahi) kemudian diikuti koma, nomor surat, titik dua, nomor ayat
dan titik. Jika dalam satu nomor catatan kaki terdapat dua atau lebih kutipan alQuran, maka
kutipan berikutnya ditulis persis seperti kutipan pertama (hanya tidak perlu menyebutkan kata
al-Quran lagi) dan antara kedua kutipan tersebut dipisahkan dengan titik koma. Kutipan lain
yang disebutkan dalam nomor selanjutnya ditulis Ibid, titik, koma, nomor surat, titik dua,
nomor ayat dan titik. Perlu diketahui bahwa huruf "a" dalam kata sandang (definite article)
"al-Qur'an" sebaiknya ditulis dengan huruf kecil, sebab "al" dari sudut gramatika bukan bagian
dari kata dimaksud. Di samping itu perlu diingat bahwa nomor yang dipakai untuk
menunjukkan ayat dan surat adalah Angka Arab (Arabic Number) dan bukan Angka Romawi
(Roman Number).
Contoh:
1
Alquran/2:34.
2
Ibid., al-Maidah/5:14.
Kutipan dari Hadits ditulis dengar cara menempatkan footnote di akhir matan Hadits,
tanpa menyebutkan periwayatnya (rawahu . Dalam footnote ditulis nama penulis kitab
(mukharrij, seperti al-Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, dll.), judul kitab (ditulis miring), titik
dua, nama bab (jika ada), kurung buka, kota terbit, titik dua, penerbit, koma, tahun,
kurung tutup, koma, jilid, koma, halaman, dan titik. Kitab Hadits yang dapat digunakan
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

sebagai rujukan utama adalah al-Kutub at-Tis'ah (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim,
Sunan an-Nasa'i, Sunan at-Turmudzi, Sunan Ibnu Majjah, al-Muwatha' Ibnu Malik, Sunan Abu
Dawud, Sunan ad-Darimi, dan Musnad lmam Ahmad). Kitab Hadits yang disusun oleh
Mukharrij yang lain (al-Baihaqi, ath-Thabrani, al-Hakim, dan ad-Dailami) tetap dapat
dirujuk dengan menyebut nama kitab yang disusunnya. Selain Kitab-kitab Hadits tersebut di
atas dapat dirujuk apabila menjadi obyek pembahasan.
Contoh:
1
al-Bukhari, Shahîh al-Bukhâri: Kitâb ash-Shiyâm (Beirut: Bar al-Fikr, 1989), hlm.
231.
Kutipan yang diambil dari internet/website dengan cara menuliskan nama penulis artikel
(jika ada), judul artikel di antara dua tanda kutip, alamat website, tanggal, bulan, dan
tahun terbit (jika ada) dan tanggal akses.
Contoh:
1
Kuntowijoyo,
“lslamisasi Javaisme", Republika on line http://www.
republika.co.id, 18 April 1998, artikel diakses tanggal 2Mei l998.
2
"Bila Istana Bersuasana Pesantren", Republika on line, http://www.
republika.co.id/99 10/3 172934.htm, diakses tanggal 3 1 Oktober 1999.
5
Nicholas Blanford, “Anti-US Anger Grows Among Arab Moderates,” artikel
diakses
tanggal
5
Desember
2002
dari
http://www.christiansciencemonitor.org/2002/1205/p01s03-wome.html
7
Nicholas Blanford, “Anti-US Anger Grows.”
Kutipan dari hasil wawancara ditulis dalam catatan kaki sebagai berikut; nama tokoh,
koma, jabatan, kedudukan, atau pekerjaan tokoh, koma, tempat, koma, dan tanggal
pelaksanaan wawancara.
Contoh:
1
Boediono, Staf KMI, Pondok Pesantren Darul Ma'rifah Kediri, 24 September
2002.
Kutipan dari observasi ditulis dalam catatan kaki sebagai berikut; observasi, koma, lokasi
atau tempat dilaksanakannya observasi, koma, tanggal pelaksanaan observasi, titik.
Contoh:
Observasi, di kampus STAIN Kediri, 1 8 Mei 2007.
Kutipan yang diambil dari artikel yang ditulis dalam jurnal dan dalam bentuk CD-Rom,
ditulis sebagai berikut; nama penulis, kemudian diikuti koma, judul artikel ditulis di
antara dua tanda kutip, koma, judul CD yang ditulis miring atau digaris bawahi, koma,
jilid, titik dua, kurung buka, CD-ROM, titik dua, judul CD, digital, tahun, kurung tutup,
dan titik.
Contoh:
1
Krashen, S., Long, M. & Scarcella, R., "Age, Rate and Eventual Attainment in
Second Language Acquisition", TESOL Quarterly, 13: hlm. 573-82 (CD-ROM: TESOL
Quarterly,T)igital, 1998).
Kutipan dari artikel yang dimuat dalam majalah atau koran ditulis sebagai berikut; nama
penulis, kemudian diikuti koma, judul artikel yang ditulis di antara dua tanda kutip dan ditulis
tegak (biasa) dengan huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata hubung, koma, nama
majalah atau koran ditulis miring atau digaris bawahi, koma, tanggal, bulan, dan tahun (j ika
ada), nomor halaman dan titik.
Contoh:
1
Gardner, H., "Do Babies Sing a Universal Song?", Psychology Today, hlm. 70-77.
2
Suryadarma, S.C.V., "Prosesor dan Interface: Komunikasi Data, Info Komputer, Juli
2004, hlm. 45.
3
Huda, M., "Menyiasati Krisis Listrik Musim Kering", JawaPos, 13 September 2005,
hlm. 6.
Kutipan dari artikel yang dimuat dalam koran atau majalah tanpa penulis sebagai berikut;
nama koran atau majalah, koma, judul artikel dicetak miring atau garis bawah, koma,
tanggal, bulan dan tahun, nomor halaman, dan titik.
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24.

25.

26.

27.

Contoh:
1
"Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri", Jawa Pos, 22 April 2005, hlm. 6.
Kutipan yang diambil dari dokumen resmi pemerintah yang ditebitkan oleh suatu penerbit
tanpa penulis dan lembaga, ditulis sebagai berikut; judul atau nama dokumen dicetak
miring, koma, (tempat yang menjadi ibu kota pemerintah pemilik dokumen), kedua,
penerbit, tahun terbit, dan titik.
Contoh:
l
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Jakarta: Annas Duta Jaya, 2004.
Kutipan dari dokumen suatu lembaga dan ditulis atas nama lembaga yang bersangkutan
ditulis sebagai berikut; nama lembaga, koma, judul buku yang ditulis miring atau digaris
bawahi, kurung buka, tempat lembaga yang menerbitkan, titik dua, nama lembaga payung,
koma, tahun penerbitan, kurung tutup, dan titik.
Contoh:
1
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pedoman Penulisan Laporan
Penelitian (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000).
Kutipan dari makalah yang disajikan dalam seminar, workshop, atau lokakarya ditulis
sebagai berikut; nama penulis, koma, judul makalah ditulis tegak di antara dua tanda
kutip, titik, forum tempat menyajikan makalah, koma, lembaga penyelenggara, koma,
tanggal, bulan, tahun, dan titik.
Contoh:
1
Lailun Nuzul, "Penulisan Laporan Penelitian". Makalah disajikan dalam Lokakarya
"Penelitian Tingkat Dasar, Kediri, 12 Agustus 2005.
Kutipan yang diambil dari email pribadi ditulis sebagai berikut; penulis, koma, kurung
buka, alamat email pengirim, kun.mg ij koma, judul (ditulis tegak di antara dua tanda
kutip), titik, teks email kepada", nama pemilik email yang dituju, kurung buka, alamat
email tujuan, kurung tutup, koma, tanggal email, dan titik.
Contoh:
1
Dali S. Naga, (ikip-jktindo.net.id), "Artikel untuk JIP". email kepada Ali Syaukah
(jippsimlg.ywcn.or.id), 1 Oktober l997.

D. Teknik Penulisan Daftar Pustaka/Bibliografi
Semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah agar
dimasukan dalam daftar pustaka/bibliografi. Sedangkan buku dan sumber lain yang tidak
dijadikan rujukan tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka.
Teknik penulisan sumber dalam bibliografi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan
teknik penulisan catatan kaki (footnote). Penulisan bibliografi dapat diurutkan sebagai berikut:
1.

2.
3.
4.

Menulis nama penulis/pengarang, yaitu dengan menulis nama akhir (last name) dan diberi
tanda koma, kemudian diikuti nama awal lengkap (first name) dan selanjutnya nama
kedua dan seterusnya (bila ada) dan dikahiri dengan titik.
Menulis judul buku. Judul buku dicetak miring (italic) dan diikuti dengan tanda titik.
Menulis nama kota tempat sumber/buku diterbitkan dan diikuti dengan tanda titik dua (:).
Menulis nama penerbit, koma dan tahun diterbitkan, kemudian titik.
Contoh:
Hamalik, Oemar. Evaluasi Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
Nasution, S. Mengajar dengan Sukses. Bandung: Jemmars, 1980.
Bruinessen, Martin van. “Pesantren dan Kitab Kuning: Pemeliharaan dan
Kesinambungan Tradisi Pesantren”, Ulumul Qur’an. 4, (1994):5-8.

Mendahulukan nama akhir dalam penulisan bibliografi berlaku mutlak, meskipun seorang
penulis lebih dikenal dengan nama awal.
Contoh:
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Ash-Shiddieqy, Hasbi. Kriteria antara Sunnah dan Bid’ah. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Jika seorang penulis mempunyai beberapa sumber yang dicantumkan dalam bibliografi, maka
nama penulisnya hanya dicantumkan pada sumber pertama saja. Sedangkan pada sumber kedua dan
seterusnya, nama tersebut tidak diganti dengan tanda sambung sebanyak 9 kali (--------), kemudian diikuti dengan titik.
Contoh:
Hamalik, Oemar. Evaluasi Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
---------, Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum, Bandung: Mandar Maju,
1992.
---------, kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
Apabila sebuah sumber dalam bibliografi lebih dari satu baris, maka baris kedua dan
seterusnya ditulis masuk sebanyak 4 huruf dari margin kiri dan jarak antara baris pertama dan
seterusnya satu spasi.
Contoh:
Langgulung, Hasan. Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan.
Jakarta: Pustaka Alhusna, 1988.
Jika sebuah sumber dalam bibliografi ditulis oleh 2 orang penulis, maka nama penulis
pertama ditulis dengan cara dibalik seperti contoh di atas dan nama penulis kedua ditulis
lengkap sesuai dengan nama aslinya.
Contoh:
Soetopo, Hendiyat dan Wasty Soemanto. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum
sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
Jika sumber dalam bibliografi terdiri dari 3 orang penulis atau lebih, maka penulisannya dalam
bibliografi ditulis nama sumber pertama dan diikuti teks “dkk”.
Contoh:
Slamet dkk. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Depdiknas, 2001.

(MPBS). Jakarta:

Jika sumber yang dikutip dalam bentuk artikel, baik yang berasal dari jurnal maupun buku
dan sebagainya, maka judul artikel tetap ditulis tegak di dalam tanda petik (“...”), sedangkan
nama jurnal ditulis miring (italic). Edisi serta halaman srtikel harus dicantumkan dari halaman
pertama sampai terakhir dan sebelumnya diberi tanda titik dua.
Contoh:
Subandijah. “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Muatan Lokal di Sekolah Dasar
se Jawa Tengah”. Kependidikan, (1992), XXII:30-39.
Sumber atau rujukan yang berasal dari artikel dalam joran atau majalah. Nama penulis
ditulis paling depan, judul artikel ditulis tegak di antara dua tanda kutip, nama majalah atau
koran ditulis miring (italic), diikuti oleh tanggal, bulan dan tahun kemudian diakhiri dengan
nomor halaman.
Contoh:
Johan. “Menyiasati Krisis Listrik di Indonesia”. Jawa Pos, 12 Juli 2005, hlm. 6.
“Peran Wanita dalam Merebut Kemerdekaan”, Jawa Pos. 20 Agustus, 2005, hlm. 3.
Hanafi. Partisipasi dalam Siara Pedesaan dan Pengadovsian Inovasi. Forum Penelitian,
hlm. 34-37 (CD-ROM: forum Penelitian Digital, 2002).
Jacobs, L.C. & Razavieh, A. Tanpa tahun. Pengantar Penelitian Pendidikan. Terjemahan
oleh Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1996.
Santoso, Budi. “Perkembangan Kompetensi Kewawancaraan Pembelajaran Bahasa
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Abdullah. “Penulisan Karya Ilmiah dalam Jurnal”. Makalah disajikan dalam Lokakarya
Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen STAIN Kediri, P3M STAIN Kediri. Kediri,
12 Juli 2005.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Semarang: Thoha Putra, 2004.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian,
Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
Khumaidi. “Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya”. Jurnal Ilmu
Pendidikan (online), Jilid 5, No. 6, 2002, (http://www.malang.ac.id, diakses 20
September 2002).
E.

Jenis dan Ukuran Kertas
1. Naskah proposal skripsi dan skripsi disusun di atas kertas HVS berukuran kuarto 80 gr
(21,5 X 29,7 cm) dengan spasi ganda. Batas margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3
cm dan kiri 4 cm. (lihat dalam lampiran).
2. Sampul proposal skripsi berupa kertas putih yang dilapisi plastik transparan.

F.

Cover
Tulisan dalam cover skripsi meliputi hal-hal berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Judul proposal skripsi
Logo IAIN Ambon
Tulisan “oleh”
Nama mahasiswa
Nomor induk mahasiswa (NIM)
Tulisan “Skripsi”
Tulisan “Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Pendidikan
Islam”
8. Tulisan “IAIN Ambon”
9. Tahun pengajuan skripsi
G. Pengetikan
1.

Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi maupun skripsi Times
New Roman dengan besar font 12, kecuali pada halaman sampul dan catatan kaki.
Keseluruhan naskah skripsi ditulis dengan menggunakan jenis huruf yang sama.
2. Cetak miring (italics) digunakan untuk menulis judul buku, nama jurnal dan istilah
asing yang belum baku dalam bahasa Indonesia.
3. Lambang atau tanda-tanda yang tidak dapat ditulis dengan mesin ditulis dengan
tangan memakai tinta hitam.
4. Bilangan di atas sepuluh ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat.
5. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya, misalnya: m,
gr, kg, km.
6. Jarak antarbaris adalah 2 spasi (spasi ganda), kecuali kutipan langsung yang terdiri
dari tigas baris dan selebihnya, catatan kaki dan data pustaka dalam daftar pustaka,
masing-masing ditulis dengan spasi tunggal.
7. Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-8 dari batas tepi ke kiri.
8. Judul bab ditulis dengan huruf besar
(kapital) dan diletakkan di tengah secara
simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas.
9. Judul sub-sub ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada tiap-tiap
permulaan kata, kecuali kata penghubung dan kata depan.
10. Judul anak sub bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada permulaan
kata.
11. Rincian sesuatu ditulis berurutan dengan angka atau huruf sesuai keperluan.
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H. Penomoran
1.
2.

3.

I.

Penomoran halaman di bagian awal, mulai dari halaman judul sampai dengan daftar
isi menggunakan angka Romawi kecil di tengah pada bagian bawah.
Penomoran halaman bagian isi/utama dan bagian akhir, dari halaman bab pertama
sampai dengan terakhir memakai angka Arab di sudut kanan atas, kecuali halaman
judul bab, diletakkan di tengah pada bagian bawah.
Nomor halaman ditulis dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 2,5 cm dari tepi atas
(header), sedangkan penomoran pada bagian awal dan halaman pertama tiap bab
ditulis simetris dengan jarak 2 cm dari marjin bawah (footer).

Tabel dan Gambar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bagan, grafik, peta, dan foto termasuk dalam kategori gambar.
Tabel dan gambar diletakkan secara sistematis.
Tabel dan gambar dinomori dengan angka Arab.
Judul tabel menyertai nomor diletakkan simetris di atas tabel dan gambar tanpa
diakhiri dengan titik.
Judul gambar menyertai nomor diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri
tanda titik.
Keterangan tabel dan gambar ditulis pada halaman yang sama dengan halaman tabel
dalam gambar tersebut.
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BAB IV
FORMAT PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

A. Artikel
Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku
kumpulan artikel dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah
disepakati atau ditetapkan.
1. Artikel Hasil Penelitian
Artikel hasil penelitian mempunyai ciri-ciri (a) Artikel untuk jurnal hanya berisi hal-hal
yang penting saja yang meliputi temuan penelitian, pembahasan hasil/temuan, dan kesimpulan
(b) terdiri atas bagian dan sub bagian (c) prosedur penulisan artikel hasil penelitian. Ada tiga
kemungkinan penulisan artikel hasil penelitian. Pertama, artikel hasil penelitian ditulis
sebelum laporan penelitian teknis secara lengkap dibuat. Kedua, artikel hasil penelitian untuk
jurnal ditulis setelah laporan penelitian teknis resmi selesai disusun. Ketiga, artikel hasil
penelitian yang diterbitkan dalam jurnal merupakan tulisan yang dibuat oleh peneliti.
Isi dan Sistematika Artikel Hasil Penelitian:
a. Judul
Judul artikel hendaknya informatif, lengkap, tidak terlalu panjang atau pendek, yaitu antara
5-15 kata. Judul artikel memuat variabel-variabel yang diteliti atau kata kunci yang
menggambarkan masalah yang diteliti.
b. NamaPenulis
Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain apapun. Nama
lembaga tempat bekerja para peneliti ditulis sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika lebih
lebih dari tiga peneliti, hanya nama peneliti utama saja yang dicantumkan di bawah judul; nama
peneliti lain ditulis dalam catatan kaki,
c. Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting.
Abstrak memuat masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian (untuk peneliti kualitatif
termasuk deskripsi tentang subyek yang diteliti), dan ringkasan hasil pene-litian (bila dianggap perlu,
juga kesimpulan dan implikasi). Tekanan diberikan pada hasil penelitian. Hal-hal lainnya seperti
hipotesis, pembahasan, dan saran tidak disaji-kan. Abstrak hendaknya ditulis dalam bahasa
Inggris. Panjang abstrak antara 200 sampai 300 kata dan ditulis dalam satu paragrap. Abstrak
diketik dengan spasi tunggal dengan menggunakan format yang lebih sempit dari teks utama (margin
kanan dan kiri menjorok masuk l,2 cm).
Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan masalah yang diteliti atau variabelvariabel yang menjadi titik tekan dalam penelitian. Kata kunci, berupa kata tunggal atau
gabungan kata yang ditulis di bawah judul dengan jarak dua spasi. Jumlah kata kunci sekitar 35 buah. Kata kunci diperlukan untuk komputerisaisi sistem informasi ilmiah. Dengan kata kunci
dapat ditemukan judul-judul penelitian beserta abstraknya dengan mudah.
d. Pendahuluan
Pendahuluan ditulis setelah abstrak dan kata kunci. Bagi yang ingin menyajikan kajian
pustaka yang berisi paling sedikit tiga gagasan: (1) latar belakang atau alasan penelitian, (2) masalah
dan kerangka rencana pemecahannya, (3) tujuan penelitian.
e. Metode
Di bagian ini disajikan secara ringkas tentang bagaimana penelitian itu dilaku-kan, yang
mencakup populasi, sampel, instrumen pengumpul data, teknik pengumpulan data, sumber
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data, dan analisis data. Uraian disajikan dalam beberapa paragraf saja, tidak perlu dipilah-pilah
menjadi beberapa subbagian. Untuk penelitian kualitatif perlu dicantumkan setting penelitian
sebagai pengganti populasi dan sampel dan ditambah-kan tentang pengecekan keabsahan data.
f. Hasil
Bagian hasil adalah bagian utama artikel karya ilmiah. Bagian ini menyajikan hasil
analisis data yang berupa hasil pengujian hipotesis. Proses analisis dataseperti perhitungan
statistik, proses pengujian hipotesis, dan pembandingan koefisien tidak perlu disajikan.
Apabila hasil yang disajikan cukup panjang, penyajian bisa dilakukan dengan memilah-milah
menjadi subbagian-subbagian sesuai dengan pembahasan. Untuk penelitian kualitatif, bagian
hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik-subtopik yang berkaitan langsung
dengan fokus penelitian.
g. Pembahasan
Bagian ini bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan
adalah (a) menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu
dicapai, (b) menafsirkan temuan temuan, (c) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam
kumpulan pengetahuan yang telah mapan, dan (d) menyusun teori baru, memodifikasi, atau
memperkuat teori yang sudah ada.
h. Kesimpulan dan Saran/Penutup
Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil can
pembahasan. Kesimpulan disajikan dalam bentuk numerikal. Saran disusun berdasarkan kesimpulan
yang telah ditarik. Saran-saran bisa mengacu kepada tindakan praktis, atau pengembangan
teoritis, dan penelitian lanjutan. Bagian saran bisa berdiri sendiri. Bagian kesimpulan dan saran
dapat pula disebut bagian penutup.
i. Daftar Rujukan/DaftarPustaka
Daftar rujukan/pustaka harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikai dalam
batang tubuh artikel ilmiah. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah
disebutkan dalam batang tubuh artikel. Tata cara penulisan daftar rujukan dapat dilihat pada
teknik penulisan.
2. Artikel Non Penelitian
Istilah artikel nonpenelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan
merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non-penelitian
antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep, atau prinsip; mengembangkan
suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih
banyak jenis yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam
jurnal bervariasi.
Ketentuan untuk penulisan artikel nonpenelitian pada dasarnya berlaku juga untuk
penulisan makalah pendek, yaitu makalah yang panjangnya tidak lebih dari 20 halaman.
Isi dan Sistematika penulisan artikel non penelitian sebagai berikut:
a. Judul
Judul artikel berfungsi sebagai label yang mencerminkan secara tepat isi yang
terkandung dalam artikel. Untuk itu, pemilihan kata yang dipakai dalam judul artikel hendaknya
dilakukan secara cermat Di samping aspek ketepatannya, pemilihan kata untuk judul perlu juga
mempertimbangkan daya tarik bagi pembaca.
b. Nama Penulis
Nama penulis artikel ditulis tanpa gelar akademik atau gelar lain apa pun. Nama
lembaga tempat bekerja penulis ditulis sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika lebih dari tiga
penulis, hanya penulis utama saja yang dicantumkan di bawah judul; nama penulis lain ditulis
dalam catatan kaki.
c. Abstrak dan Kata Kunci
Untuk artikel non penelitian, abstrak berisi ringkasan dari isi artikel yang dituangkan
secara padat, bukan komentar atau pengantar dari penyunting atau redaksi. Abstrak hendaknya
ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemahan judul artikel berbahasa Indonesia dimuat pada baris
pertama abstrak berbahasa Inggris. Panjang abstrak 200 sampai 300 kata dan ditulis dalam satu
paragraf. Abstrak diketik dengan spasi tunggal dengan menggunakan format yang lebih sempit
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dari teks utama (margin kanan dan kiri menjorok masuk 1,2 cm). Kata kunci adalah kata pokok yang
menggambarkan daerah masalah yang dibahas dalam artikel atau istilah-istilah yang
merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli, berupa kata tunggal atau gabungan kata.
Jumlah kata kunci sekitar 3-5 buah.
d. Pendahuluan
Bagian pendahuluan dalam artikel nonpenelitian berisi uraian yang mengantarkan
jrembaca pada topik utama yang akan dibahas. Isi bagian pendahuluan menguraikan hal-hal yang
mampu menarik pembaca sehingga mereka "terdoroag" untuk mendalami bagian selanjutnya. Selain
itu, bagian pendahuluan hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat (1-2 kalimat) tentang hal-hal
pokok yang akan dibahas.
e. Bagian Inti
Judul bagian inti sebuah artikel nonpenelitian bervariasi, tergantung pada topik yang
dibahas. Berikut ini langkah yang perlu dilewati untuk mengorganisasikan isi artikel yang baik:
(1) mengidentifikasikan tipe isi yang akan dideskripsikan dalam artikel,
(2) menetapkan
struktur isi, (3) menata isi ke dalam strukturnya, (4) menata urutan isi, (5) mendeskripsikan isi
mengikuti urutan yang telah ditetapkan.
f. Kesimpulan
Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan.
g. DaftarPustaka
Berisi tentang bahan piostaka yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan artikel.

B. Makalah
Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik
tertentu yang ditulis secara sistematis, runtut, dengan disertai analisis yang logis dan obyektif untuk
disajikan dalam forum ilmiah.
Isi dan sistematika penulisan makalah sebagai berikut:
1. Bagian Awal
Bagian awal berisi halaman sampul yang memuat judul makalah, tujuan penulisan, logo
lembaga, penulis, nama lembaga, dan tahun penulisan
2. Bagian Inti
a. Pendahuluan
Bagian pendahuluan dalam makalah berisi uraian yang mengantarkan pembaca pada topik
utama yang akan dibahas. Isi bagian pendahuluan menguraikan hal-hal yang mampu
menarik pembaca sehingga mereka "terdorong" untuk mendalami bagian selanjutnya.
Selain itu, bagian pendahuluan hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat (1-2
kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan dibahas.
b. Teks Utama
Bagian utama makalah berisi pembahasan topik-topik makalah dan subtopik-nya sesuai
dengan tujuan penulisan makalah.
c. Penutup
Bagian ini berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan dan saran-saran (jika
dipandang perlu). Bagian penutup menandakan berakhir penulisan makalah.
Penulisan bagian penutup makalah dapat dilakukan dengan menggunakan teknik: (a)
penegasan kembali atau ringkasan dari pembahsan yang dilakukan, tanpa diikuti
dengan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena masih belum cukupnya bahan untuk
memberikan kesimpulan terhadap masalah yang dibahas, atau dimaksudkan agar
pembaca menarik kesimpulan sendiri, (b) menarik kesimpulan dari apa yang telah
dibahas pada teks utama makalah.
d. Bagian Akhir
Bagian akhir memuat daftar rujukan/daftar pustaka.
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C. Book Review/Reviu Buku
Reviu buku adalah karya tulis ilmiah yang menuangkan pemahaman terhadap isi sebuah
buku/bab dari sebuah buku dan disertai dengan analisis dan evaluas i terhadap isi buku/bab dari
buku tersebut. Reviu buku bukan ringkasan atau terjemahan dari buku/bab dari buku tersebut.
Isi dan sistematika Reviu buku hanipir sama dengan format artikel non penelitian.
1. Judul
Judul reviu buku dan penulis buku.
2. Nama Penulis
Nama penulis reviu buku ditulis tanpa gelar akademik atau gelar lain. Nama lembaga tempat
bekerja penulis ditulis sebagai catatan kaki di halaman pertama.
3. Pendahuluan
Bagian pendahuluan dalam reviu buku berisi uraian yang mengantarkan pembaca pada topik
utama yang akan dibahas.
4. Bagian Inti
Bagian inti reviu buku berisi tentang (1) diskripsi buku yang direviu (2) pembahasan
buku yang direviu (3) komentar terhadap isi buku baik kelebihan dan kekurangan dari buku
yang direviu.
5. Penutup
Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan.
6. Daftar Pustaka (jika ada)
D.

Laporan Penelitian

Laporan penelitian adalah suatu laporan tcrtulis dari pelaksanaan suatu penelitian yang
mencakup masalah, metodologi, analisis, dan hasil penelitian. Laporan penelitian berisi paparan
tentang proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian.
1. Laporan Penelitian Kuantitatif
Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif dan apa adanya. Laporan
memuat masalah atau obyek yang diteliti, metode yang digunakan, hasil-hasil, dan kesimpulan
penelitian. Laporan penelitian kuantitatif terdiri atas tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian
ini, dan bagian akhir.
Isi dan Sistematika penulisan laporan penelitian sebagai berikut:
a. Bagian Awal
Unsur-unsur bagian awal laporan penelitian pada dasarnya sama dengan isi bagian awal
skripsi. Unsur-unsur lain yang berbeda diuraikan di bawah ini.
1). Halaman Sampul
Halaman sampul berisi judul, logo IAIN Ambon, nama peneliti lengkap dengan
gelarnya, NIP, lembaga penelitian diikuti dengan tahun laporan. Contoh: halaman
sampul dapat dilihat pada Lampiranan.
2). Halaman Judul
Isi dan format halaman judul sama dengan halaman sampul.
3). Abstrak
Kata abstrak ditulis di tengah halaman dengan huruf besar, simetris di batas
atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Nama peneliti diketik dengan jarak
dua spasi dari kata abstrak, di tepi kiri, dengan urutan: nama akhir diikuti koma,
nama awal, nama tengah (jika ada) diakhiri titik. Tahun dicantumkan diantara nama
dan judul. Judul dicetak miring dan diketik dengan huruf kecil kecuali huruf-huruf
pertama setiap kata dan diakhiri dengan titik. Abstrak berisi intisari laporan
penelitian yang mencakup latar belakang, masalah yang diteliti, metode yang
digunakan, hasil yang diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik dan saran yang
diajukan. Teks abstrak diketik dengan spasi tunggal dan panjangnyg 200 sampai
300 kata. Di bawah abstrak dicantumkan kata kunci antara 3-5 buah.
b. Isi Bagian lnti
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c.

Pada dasarnya unsur-unsur bagian inti laporan penelitian kuantitatif sama dengan isi
bagian inti skripsi.
Isi Bagian akhir
Bagian akhir laporan penelitian berisi daftar rujukan dan lampiran-lampiran.

2. Laporan Penelitian Kualitatif
Penulisan laporan penelitian kualitatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kegiatan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan
gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual. Laporan penelitian kualitatif harus
mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontektual tentang topik yang diteliti. Laporan
penelitian kualitatif terdiri atas tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian
akhir. Bagian awal berisi abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel/bagan, dan daftar
lampiran. Bagian inti laporan berisi paparan tentang keseluruhan aktifitas penelitian yang
dilakukan, dan bagian akhir berisi daftar rujukan serta lampiran-lampiran.
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BAB V
PROPOSAL PENELITIAN

Menyusun atau mempersiapkan proposal merupakan bagian terpenting dari penulisan
skripsi. Pada bagian ini, umumnya cukup sulit untuk dikerjakan oleh mahasiswa sehingga
seringkali mahasiswa mengeluh tentang cara menyusun skripsi.
Proposal skripsi merupakan rencana kerja (blue print) dari skripsi. Jika rencana kerja disusun
dengan baik dan jelas, maka bisa dijamin pekerjaan penyelesaian skripsi (meneliti dan menulis
skripsi) akan berlangsung dengan baik, lancar dan sesuai dengan rencana. Sebaliknya, jika proposal
skripsi dikerjakan dengan cara asal-asalan, tidak jelas dan tidak terarah, maka hasilnya dapat
dipastikan mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam penyeelsaian skripsi karena mahasiswa
tidak memilih rencana kerja yang jelas dan tararah yang dapat difungsikan untuk membimbing kerja
pembuatan skripsi.
Untuk mempermudah penyusunan proposal, di bawah ini dijelaskan langkah-langkah
menyusun sebuah proposal.
A. Pemilihan dan Penentuan Topik
Masalah pertama yang dapat dilakukan dalam rangka menentukan topik, menetapkan
terlebih dahulu wilayah kajian yang sesuai dengan bidang studi masing-masing (melihat
wilayah kajian fakultas). Misalnya, persoalan-persoalan yang ber-kaitan dengan pendidikan,
pengajaran, pengamalan keagamaan, peribadatan dan sebagainya. Setelah menetapkan wilayah
kajian, langkah berikutnya memecah wilayah kajian menjadi sub-sub wilayah, misalnya
dibatasi menurut wilayah geografis, historis atau agama-agama tertentu; wilayah psikologi,
kalam, tasawuf atau filsafat dengan berbagai cabang dan alirannya. Kemudian ditentukan
apakah akan mengkaji tokoh-tokoh tertentu atau literatur-literatur tertentu, dan sebagainya.
Pertama yang perlu diingat dalam menentukan topik, bahwa topik harus menarik
perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian akan memung-kinkan penulisnya berusaha
terus menerus mencari data yang diperlukan. Selain itu topik yang hendak diteliti harus
diketahui oleh penulis, sehingga mudah untuk menguraikannya dengan baik. Topik penelitian
hendaknya juga jangan terlalu baru, terlalu teknis dan terlalu kontroversial, karena dapat
mempersulit penemuan data atau penguraiannya menjadi sebuah skripsi yang baik.
Ada beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk mencari atau memilih sebuah
topik:
1.

Penting dan layak diteliti
Suatu penelitian perlu dilakukan apabila memiliki makna dan kepentingan, dan jika
tidak memiliki makna dan kepentingan makna penelitian tidak perlu dilakukan. Hal ini tidak
berarti hasil penelitian harus dapat diterapkan secara langsung, tetapi untuk menghindari
jangan sampai sebuah topik penelitian tidak memiliki kegunaan dan fungsi atau merupakan
sesuatu yang remeh dan sepele. Topik yang dipilih harus yang betul-betul penting dan berguna,
sehingga mahasiswa termotivasi untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian.
2. Tersedia data dan metodenya
Topik penelitian yang dipilih harus yang mudah dicari dan dikumpulkan datanya serta
tersedia alat analisisnya. Ini berarti bahwa topik atau permasalahan yang menarik tetapi
datanya tidak tersedia/tidak dapat diperoleh dan metodenya tidak tersedia harus dihindari karena
akan menghambat proses penelitian dan berpeluang skripsi gagal diselesaikan. Misal, penelitian
dengan mengambil lokasi di negara lain relatif lebih sulit mengambil data secara langsung
daripada penelitian di negeri sendiri atau daerah sendiri. Hindari skripsi yang sekiranya sulit
dalam pengambilan datanya.
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3.

Bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu
Waktu juga perlu dipertimbangkan dalam penelitian; apakah waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan skripsi dengan topik tersebut cukup sesuai dengan batas waktu maksimal yang
diberikan oleh fakultas/jurusan atau akan melebihi. Jika dengan topik tersebut bisa diangkat
menjadi fokus penelitian, tetapi seandainya dirasa tidak cukup, sebaiknya diganti dengan
kajiannya, karena waktu yang disediakan untuk menyusun skripsi hanya tiga bulan. 4. Sebanding
dengan kemampuan dan minat
Berkaitan dengan penentuan topik penelitian harus memperhatikan pula kemampuan dan
minat mahasiswa yang akan menulis skripsi. Mahasiswa yang berminat dan memiliki
kemampuan dalam hal kependidikan secara praktis dan tidak berminat terhadap kefilsafatan,
sebaiknya tidak memilih persoalan-persoalan kefilsafatan, tetapi hendaknya memilih hal-hal
yang terkait dengan kependidikan. Demikian juga bila dalam kependidikan itu terbagi menjadi
beberapa aspek, misalnya manajemen, psikologi, metode pengajaran, atau hal-hal yang terkait
dengan pendidikan, maka sebaiknya dipilih topik yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
5. Potensial bagi pengembangan lebih lanjut
Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi (sumbangan) yang berarti
bagi agama, bangsa, keilmuan, profesi atau pengembangan kelembagaan. Topik yang dipilih
harus yang dapat dikembangkan, baik ditinjau dari segi agama, bangsa, keilmuan, kelembagaan
dan profesi. Ini tidak berarti bahwa topik penelitian harus sama sekali baru dan berbeda dengan
penelitian-penelitian sebelumnya (prior research). Retapi, penelitian-penelitian sebelumnya
dapat digunakan sebagai acuan dan bahan untuk ditemukan ruang-ruang kosong yang sekiranya
dapat dimasuki dan dikembangkan, dilanjutkan dan diperjelas, dikritikatau bahkan dibantah
atau ditolak.
6. Dana yang diperlukan memungkinkan untuk dijangkau
Dana dalam penelitian perlu juga dipertimbangkan sehingga tidak menyebabkan penelitian
tersendat. Meneliti tentang proses pelaksanaan belajar mengajar di lembaga penelitian Islam di
Philipina, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk tingkatan skripsi sehingga perlu
dihindari.
B. Kajian Pustaka
Kajian pustaka atau penelitian pustaka merupakan tahapan penting dalam proses penulisan proposal skripsi. Setelah topik ditemukan dan ditetapkan sebagai fokus penelitian, maka
langkah berikutnya melakukan penelusuran (penelitian pendahuluan) yang berkaitan dengan
topik tersebut, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Tanpa
penelitian pendahuluan, sebuah penelitian akan sulit dilakukan karena medan penelitiannya
belum diketahui secara pasti. Setelah topik penelitian ditetapkan mahasiswa hendaknuya
segera membaca buku-buku pokok atau penunjang atau tulisan-tulisan dalam berbagai jurnal
ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya, mahasiswa yang akan meneliti
tradisi pembelajaran di pesantren, terlebih dahulu membaca jurnal atau tulisan yang berkaitan
dengan pembelajaran di pesantren dan yang berkaitan dengan itu. Mahasiswa yang akan
meneliti pemikiran Al-Ghazali tentang ilmu, ia harus membaca terlebih dahulu buku-buku atau
tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemikiran al-Ghazali. Penelitian pendahuluan ini tidak
mengharuskan hasil yang maksimal, utuh, apalagi final, tetapi cukup diketahui ide-ide pokok
yang menjadi dasar dari topik yang bersangkutan.
Penelitian pendahuluan juga akan menentukan posisi penelitian yang dilakukan diantara
penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik atau masalah yang sama. Dalam hal ini perlu
dihindari plagiatisme (penjiplak-an).
C. Penyusunan Proposal Penelitian
Proposal penelitian pda dasarnya merupakan rencana penelitian yang disuusn sesuai
kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Peroposal penelitiaan juga merupakan blue print dari penelitian secara komprehensif, sehingga apa yang diteliti, mengapa diteliti, dan bagaimana cara
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meneliti sudah terekam pada pikiran mahasiswa (calon peneliti). Mahasiswa yang telah
memahami proposaslnya dengan baik akan mendapatkan kemudahan dalam penelitian yang
sedang dilakukan. Sebaliknya, mahasiswa yang tidak memahami apa, mengapa, dan bagaimana yang
mau diteliti, maka akan mengalami kesulitan dalam penelitiannya.
Calon peneliti diharuskan membuat proposal untuk diseminarkan dalam rangka mencari
masukan untuk lebih memeprdalam dan memperluas cakrawala berkaitan dengan persoalan
yang akan diteliti. Segala sesuatu yang tertuang dalam proposal masih bersifat tentatif
(sementara) sehingga perlu diubah, disempurnakan atau bahkan diganti sesuai dengan rekomendasi dari hasil seminar. Hal ini tergantung dari penguasaan calon peneliti terhadap materi
proposalnya, sehingga apabila calon peneliti memang bisa mempertahankan proposal dan
proposalnya dianggap memenuhi standar minimal penulisan rencana penelitian, calon peneliti
dapat melanjutkan penelitiannya. Demikian sebaliknya, apabila penulisan rencana penelitian
tidak dapat dipertahankan dan tidak memenuhi standar minimal, calon peneliti diharapkan
merubah, menyem-purnakan atau mengganti proposal yang telah dibuatnya.
Penyusunan proposal penelitian secara garus besar mencakup tiga pertanyaan pokok, yaitu:
(1) apa yang akan diteliti?, (2) mengapa diteliti?, dan (3) bagaimana cara meneliti?
1.

2.

Bagian Awal
Bagiana wal usulan penelitian ini meliputi: sampul/cover depan, halaman judul.
1) Halaman Sampul/Cover
Halaman sampul berisi usulan penelitian skripsi, judul penelitian skripsi, nama lengkap
dan nomor induk mahasiswa (NIM), lambang atau logo IAIN Ambon diikuti dengan
Program Studi, Jurusan, Fakultas dan waktu (bulan-tahun) usulan penelitian skripsi
diajukan.
a. Usulan penelitian diketik dengan huruf besar (kapital) dan ditebalkan (bold).
b. Judul penelitian merupalan susunan kata yang melukiskan secara singkat topik
sebuah karangan ilmiah sesuai dengan isi dan maksudnya. Susunan kata dalam
judul hendaknya tegas, lugas, jelas, singkat, sederhana dan tidak bermakna ganda.
Hindari kata-kata yang bombastis, puitis, interpretatif dan lain-lain. Judul
bukanlah masalah atau problematika yang dibahas tetapi merupakan cerminan dari
seluruh isi penelitian.
c. Nama, nomor induk mahasiswa ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) dan
dibawahnya ditulis NIM.
d. Logo atau lambang IAIN Ambon berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm.
e. Program Studi, Jurusan, Fakultas dan IAIN, bulan dan tahun skripsi diajukan.
Contoh sampul atau cover depan dapat dilihat dalam lampiran.
2) Halaman Judul
Halaman judul dibuat sama dengan sampul atau cover depan. Bedanya ditambahkan di
bawah judul penelitian maksud usulan penelitian, yaitu untuk menyusun skripsi pada
Program Strata Satu (S1) Program Studi ... Jurusan ... IAIN Ambon. Contoh halaman judul
dapat dilihat dalam lampiran.
Bagian Isi
Bagian isi meliputi latar belakang masalah
(atau cukup ditulis latar belakang),
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, hipotesis
(kalau ada), metodologi penelitian, sistematika pembahasan.
a. Latar Belakang
Rencana penelitian berawal dari sebuah kesangsian atau permasalahan yang memerlukan penelitian untuk menjawabnya. Kesangsian atau permasalahan bisa muncul ketika
ketika ada pertentangan antara realitas dan idealitas dan karenanya membutuhkan
jawaban dari sebuah penelitian. Hal-hal yang harus dihindari apabila penelitian
berangkat dari masalah yang sebenarnya sudah ada jawabannya dan tidak memerlukan
penelitian lagi. Misalnya, bagaimana pengertian pendidikan, apa yang dimaksud
dengan kurikulum, karena kedua pengertian tersebut telah ada dalam buku-buku atau
kamus. Masalah baru muncul ketika dalam pengertian itu terdapat ketidaksesuaian
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atau perbedaan pendapat dan semacamnya. Dengan kata lain, masalah akan muncul
jika terdapat kesenjangan antara yang ideal dengan yang riil. Inilah yang harus dipaparkan dalam latar belakang penelitian dengan berpedoman pada pertanyaan sebagai
berikut:
Apa yang akan diteliti?
Dimana letak arti penting masalah itu sehingga laik diteliti atau diangkat untuk
sebuah penelitian ilmiah?
Adakah relevansi dan kegunaan bagi profesi keilmuan sesuai jurusan atau program
studi yang ditekuni selama ini?
Apakah masalah tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baru?
Apakah masalah tersebut terlalu luas atau terlalu sempit; seberapa jauh batasanbatasannya?
Apakah tersedia cukup data dan informasinya?
Apakah peneliti tertarik dan mempunyai kemampuan serta fasilitas penunjangnya.
Penulis dalam hal ini perlu menyajikan referensi yang relevan berdasar-kan
studi pendahuluan (penelitian bayangan) untuk memperkuat alasan pemilih-an judul
dan pokok permasalahan sehingga latar belakang itu menunjukkan sebuah kegelisahan
akademik penulis. Di alinea terakhir latar belakang perlu ada penegasan dari penulis
bahwa penelitian yang akan diteliti memang layak didasarkan pada alasan yang telah
dijelaskan. Latar belakang masalah juga sebaiknya mengangkat argumen, hipotesis,
teori penulis tentang subyek yang dibahas yang bisa menjadi kerangka kerjanya.
b. Perumusan Masalah
Latar belakang menjelaskan permasalahan yang menarik minat untuk diteliti.
Permasalahan merupakan kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang
tersedia, antara harapan dengan capaian, atau dalam bahasa lain antara das sollen
dengan das sein. Permasalahan dirumuskan dalam kalimat tanya.
Permasalahan yang telah diidentifikasi bisanya bersifat umum, belum konkret dan
spesifik. Apabila hal ini terjadi, maka permasalahan tersebut harus dipersempit dengan
cara menetapkan atau merumuskan masalah agar lebih konkret dan spesifik melalui
pemecahan masalah menjadi sub-sub masalah atau sederet pertanyaan yang relevan
dengan permasalahan pokok. Beberapa kalimat tanya yang dapat digunakan untuk
menyusun rumusan masalah, misalnya: adakah, apa ada kaitan (pengaruh), mengapa,
bagaimana, dan sebagainya.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti mulai melaksanakan akitifitas
penelitiannya dan pada masalah-masalah itulah pembahasannya akan berakhir dengan
analisis dan kesimpulan. Jika pada langkah ini calon peneliti belum atau tidak
memahaminya, bahkan tidak mengetahui apa masalah yang akan diteliti, akan sangat
menyulitkan dan membuyarkan langkah-langkah berikutnya. Apabila masalah sudah
ditetapkan maka konsekuensinya pengurai-annya harus dijabarkan dalam kerangka
(outline) tulisan atau karangan, dan selanjutnya harus dijabarkan dengan data-data serta
informasi yang valid dalam pelaksanaan penelitian.
c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian tidak lain maksud dan arah yang dituju oleh penelitian,
sedangkan kegunaan penelitian merupakan segi-segi kemanfaatan penelitian yang
dilakukan. Keduanya harus dipertimbangkan oleh calon peneliti sesuai kemampuan dan
bidangnya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas sehingga dapat
memberikan arah pada penelitiannya. Tujuan penelitian disesuaikan dengan perumusan
masalah yang akan diteliti. Jika perumusan masalahnya terdiri dari dua macam,
tujuannya berjumlah dua. Perlu dicatat bahwa antara masalah, tujuan dan kesimpulan
yang akan diperoleh harus sinkron.
Kegunaan penelitian secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu:
(a) bagi
lembaga, baik almamater maupun obyek penelitian, (b) bagi pengembangan penelitian,
dan (c) bagi penulis. Kata-kata operasional yang dapat digunakan dalam perumusan
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tujuan antara lain: ”mengetahui, menjelaskan, mengelaborasi, mengungkap, membuktikan,
mencari hubungan/perbedaan antara, membangun/ merumuskan konsep, menilai”, dan
sebagainya.
d. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka bukanlah uraian tentang daftar pustaka atau menjajar bukubuku yang akan dugunakan, tetapi merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara
jelas posisi dan kontribusi penulis atau peneliti. Pada langkah ini, calon penelitian
sebenarnya telah melakukan survei buku atau lapangan sesuai dengan jenis penelitian
yang dipilih. Kajian pustaka sering pula berfungsi sebagai kerangka teoritik yang akan
digunakan dalam penelitian. Hal-hal yang harus ada dalam tinjauan atau kajian
pustaka:
1) Deskripsi ringkas hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang masalah sejenis
dengan yang akan diteliti. Hasil penetian bisa berupa buku-buku yang sudah
diterbitkan, skripsi sebelumnya, atau sejenisnya. Secara akademik, rasional dan
jelas bahwa calon peneliti harus bisa menunjukkan bahwa masalah yang diteliti
layak untuk diajukan walaupun sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum
pernah diteliti sama sekali oleh orang lain. Calon peneliti dalam hal ini harus
mampu menunjukkan bahwa apa yang akan ditelitinya itu merupakan sesuatu
yang baru.
2) Jika sudah pernah diteliti, calon peneliti harus bisa menunjukkan bahwa masalah
itu belum terjawab seluruhnya dalam penelitian sebelumnya, dan amsih banyak
kekurangan, atau setidak-tidaknya masih terbuka kemungkinan menggunakan
pendekatan lain yang belum dilakukan. Jika terbukti apa yang dikemukakan benar,
maka penelitian bisa dilanjutkan. Sebaliknya, jika ternyata yang dikemukakan itu
tidak benar, rencana penelitian itu tidak boleh dilanjutkan. Bahkan jika diteruskan
penelitiannya, kemudian ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian yang
sejenis yang dilakukan sebelumnya, penelitian itu dapat digugurkan.
3) Jika yang dilakukan itu penelitian lapangan yang belum dilakukan sebelum-nya
sehingga datanya belum ada, kajian pustaka diganti dengan uraian tentang
kerangka teoritik atau kajian teori.
Dengan demikian, tinjauan pustaka atau kajian pustaka pada dasarnya dapat terdiri
dari landasan hasil penelitian terdahulu dan teori yang berkenaan dengan
penelitian.
e. Hipotesis (jika ada)
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang harus diuji
kebenarannya. Jika jumlah rumusan masalah dua, maka hipotesis juga harus dua.
Hipotesis harus bisa diuji dengan metode analisis yang dipergunakan. Penggunaan
hipotesis bukan merupakan keharusan tetapi tergantung pada jenis penelitiannya.
Hipotesis digunakan, terutama untuk hasil penelitian yang ada standar (tolok ukur)nya
sebagai pembanding dengan hasil penelitian.
Sebenarnya tidak ada atruan umum tentang cara bagaimana merumuskan hipotesis
tersebut, tetapi disarankan hipotesis tersebut: (1) menyatakan pertautan di antara dua
variabel atau lebih, (2) dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan, (3)
dirumuskan secara jelas dan padat, dan (3) dapat diuji, dalam arti dimungkinkan
pengumpulan datanya guna menguji kebenaran hipotesis tersebut.
f. Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang
digunakan dalam melakukan penelitian. Agar sesuai dengan kaidah penelitian pada
umumnya, calon peneliti hendaknya mempertimbangkan berbagai langkah yang akan
ditempuh dengan mengemukakan hal-hal berikut:
1) Lokasi penelitian
2) Sumber data yang diperoleh
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3)
4)
5)
6)
7)

Jenis data yang diperlukan
Metode dan pendekatan yang digunakan
Teknis pengumpulan data
Teknik menganalisis data, dan
Keabsahan data

Ada beberapa metode yang berbeda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dan studi
pustaka (library research).
a) Metode Penelitian Kuantitatif
Metode penelitian kuantitatif mencakup:
Lokasi penelitian
Lokasi penelitian berisi tentang tempat penelitian atau lembaga tempat penelitian akan
dilakukan.
Pendekatan dan jenis penelitian
Di bagian ini peneliti perlu mengemukakan pendekatan dan jenis penelitian yang
digunakan sekaligus mengungkapkan alasannya. Dalam metode penelitian,
pendekatan penelitian dibagi menjadi kuantitatif dan kualitatif, sedangkan jenis
penelitian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi beberapa macam, seperti etnografi,
studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, partisipatoris, penelitian
tindakan atau penelitian kelas. Mahasiswa dapat memilih salah satu jenis
penelitian dan sesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan atau dipilih,
termasuk cantumkan arti dari jenis penelitian secara sepsifik.
Data dan sember data
Data yang dikumpulkan secara garis besar dapat dibagi menjadi data primer dan data
sekunder. Data primer data yang dikumpukan, diolah dan disajikan oleh peneliti
dari sumber pertama. Adapun data sekunder disaji-kan oleh pihak lain, yang
biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Data yang dikumpulkan ini sebaiknya
disebutkan secara terperinci dari masing-masing data tersebut dan disebutkan pula
sumber datanya.
Populasi dan sampel (kalau ada)
Penentuan populasi dan sampel sangat penting apabila menggunakan responden.
Penentuan poluasi dan sampel harus jelas. Hal-hal yang dibahas dalam bagian
populasi dan sampel mencakup: (a) identifikasi dan batasan-batasan tentang
populasi atau subjek penelitian, (b) prosedur dan teknik pengambilan sampel, dan
(c) besar sampel.
Instrumen penelitian
Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Kemudian
dipaparkan prosedur pengembangan instrumen pengumpulan data atau pemilihan
alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Dengan cara ini akan terlihat
apakah instrumen yang digunakan sesuai dengan variabel yang diukur, paling
tidak ditinjaun dari segi isinya atau memenuhi persyaratan validitas. Sebuah
instrumen yang baik juga harus memenuhi persyaratan reliabilitas.
Di samping itu, hal yang perlu diperhatikan dalam instumen penelitian, cara
pemebrian skor atau kode terhadap masing-masing butir pertanyaan. Untuk alat dan
bahan, harus disebutkan secara cermat spesifikasi teknis dari alat yang digunakan
dan karakteristik bahan yang dicapai.
Pengumpulan data
Pengumpulan data penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya
pengamatan (observasi), wawancara (interview), daftar pertanya-an (angket), dan
mengambil dari dokumen (dokumentasi). Bebeapa cara ini dapat dilih salah satu
yang akan digunakan. Untuk kepentingan penelitian perlu dijelaskan pula
pengertian secara sepesifik dan dijelaskan kaitannya dengan penelitian yang
dilakukan, berikut penjelasan tentang data apa yang akan diperoleh dengan teknikteknik tersebut.
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Analisis data
Analisis data menguraikan proses pelacakan dan pengaturan secara siste-matis
transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal
yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Uraian metode yang digunakan
untuk menganalisis data kualitatif, apakah menggunakan statistik deskriptif atau
statistik inferensial. Jika menggunakan statistik inferensial, yang digunakan
apakah statistik parametrik atau statistik non parametrik. Hal penting yang perlu
diperhatikan jika meng-gunakan rumus-rumus statistik inferensial untuk mengungkap hipotesis adalah jenis data yang berhasil dikumpulkan. Sebab jenis data
penelitian menentukanrumus statistik yang digunakan.
b) Metode Penelitian Kualitatif
Pendekatan dan jenis penelitian
Di bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan itu
pendekatan kualitatif dan menjelaskan alasan singkat pendekatan tersebut dipilih atau
digunakan. Disamping itu dikemukakan orientasi teoritik, yaitu landasan berpikir
untuk memahami makna suatu gejala, misalnya fomenologis, teologis, sosiologis,
psikologis, interaksi simbolik, kebudayaan, etnometodologis atau kritik seni.
Peneliti juga perlu me-ngemukakan jenis penelitian yang digunakan apakah
etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, partisipatoris,
penelitian tindakan atau penelitian kelas
Kehadiran peneliti
Di penelitian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi
fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti. Kehadiran peneliti di
lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti ini
harus dilukiskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu juga dijelaskan
apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan atau
pengamat penuh. Di samping itu perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti
diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan.
Lokasi penelitian
Uraian lokasi penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan
memilih lokasi serta bagaimana peneliti memasuki lokasi tersebut. Lokasi
hendaknya diuraikan secara jelas, jika perlu disertakan peta lokasi, struktur
organisasi, dan suasana kerja sehari-hari. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada
kemenarikan, keunikan dan relevansinya.
Sumber data
Di bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan atau
penjaringan data dengan keterangan yang memadai. Istilah pengambil-an sampel dalam
penelitian kualitatif harus digunakan dengan penuh kehati-hatian. Dalam penelitian
kualitatif tujuan pengambilan sampel untuk mendapatkan informasi sebanyak
mungkin, bukan untuk melakukan rampatan (generalisasi). Pengambilan sampel
digunakan pada situasi, subyek (informan) dan waktu
Prosedur pengumpulan data
Di bagian ini dikemukakan teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti
observasi partisipan, wawancara mendalam (depth interview) dan dokumentasi.
Analisis data
Di bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara
sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.
Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, peme-cahan dan sisntesis
data serta pencarian pola, pengungkapan hal penting, penentuan apa yang
dilaporkan.
Pengecekan keabsahan temuan
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Bagian ini memuat uraian-uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh
keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang abah, maka
perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan
kehadiran peneliti di lapangan, seperti dependabilitas, diskusi teman sejawat dan
sebagainya.
Tahap-tahap penelitian
Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian
pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan penulisan laporan. c)
Metode Kajian Pustaka
Metode kajian pustaka memberikan uraian tentang semua langkah yang dikerjakan
peneliti sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat pula memuat ha-hal yang berkaitan dengan angapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa
adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang diajdikan kerangka
berpikir.
g. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan harus disusun sesuai dengan fokus atau rumusan
masalah yang akan diteliti. Sistematika dengan rumusan masalah harus sinkron.
Sistematika ini masih bersifat sementara, tetapi hal ini akan menunjukkan konsisten atau
tidaknya calon peneliti dengan rumusan masalah yang telah dipilihnya sendiri, sekaligus
juga memperlihatkan alur berpikir calon peneliti.
h. Pustaka Sementara
Calon peneliti harus dapat menunjukkan sekurang-kurangnya 10 buah literatur
pokok yang menjadi acuan penelitian, satu di antaranya berbahasa asing (Arab atau
Inggris). Literatur sementara yang ditampilkan tersebut haruslah literatur yang
memiliki kualifiaksi ilmiah akademik yang laik, bukan literaur popular untuk konsumsi
awam atau untuk tingkat bukan perguruan tinggi.
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BAB VI
FORMAT PENULISAN SKRIPSI

Skripsi merupakan kaiya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa
program sarjana stratal (SI). Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program studi mahasiswa yang dapat ditulis ber-dasarkan hasil penelitian
lapangan atau hasil penelitian kepustakaan.
Ditinjau dan segi tempamya, skripsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu skripsi hasil
penelitian lapangan dan skripsi hasil penelitian kepustakaan. Skripsi hasil penelitian lapangan
adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Jenis penelitian
ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Skripsi hasil
penelitian kajian kepustakaan adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah
yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan
pustaka yang relevan.
A. Format Skripsi dan Muatannya
Format skripsi di IAIN Ambon, baik hasil penelitian lapangan maupun hasil penelitian
kajian pustaka terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.
1. Bagian awal Skripsi
Bagian awal skripsi meliputi; halaman sampul, halaman judul, halaman persetu-juan,
halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar
lampiran, dan daftar lainnya jika diperlukan.
a. Halaman Sampul berisi: judul, kata "skripsi" secara lengkap, keperluan atau maksud
ditulisnya skripsi, lambang IAIN Ambon, nama dan nomor induk mahasiswa, dan
diikuti dengan nama program studi, jurusan, nama lengkap lembaga, dan tahun lulus ujian.
Semua huruf dicetak dengan huruf besar, kecuali keperluan atau maksud ditulisnya
skripsi. Judul ditulis dengan font 16 dan lainnya ditulis dengan font 14. Komposisi huruf
dan tata letak masing-masing bagian diatur secara simetris, rapi dan serasi. Contoh dapat
dilihat pada Lampiran. Sampul luar skripsi dijilid menggunakan kertas tebal, seperti bufalo
dan sejenisnya.
b. Halaman Judul, isi dan formatnya sama dengan halaman sampul. Contoh dapat dilihat
pada Lampiran.
c. Halaman Persetujuan, yaitu lembar persetujuan dari para pembimbing yang menjadi
bukti persetujuan pembimbing untuk mengikuti ujian skripsi. Hal-hal yang
dicantumkan dalam lembar persetujuan pembimbing judul skripsi, nama dan nomor
induk mahasiswa, teks "Disetujui oleh", nama lengkap dan nomor induk pembimbing I
dan pembimbing II. Contoh format lembar persetujuan pembimbing dapat dilihat pada
Lampiran.
d. Halaman Pengesahan, yaitu pengesahan skripsi oleh para penguji dan pimpinan
perguruan tinggi. Pengesahan ini baru diberikan setelah diadakan penyempurnaan oleh
mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh para
penguji pada saat berl angsungnya ujian. Contoh dapat dilihat pada Lampiran.
e. Halaman Motto, yaitu semboyan yang isinya relevan dengan isi skripsi. Motto dapat
dinukil dari ayat al-Qur'an, Hadits, kata-kata mutiara, maupun kata-kata bijak.
Halaman ini bukan keharusan, boleh ada boleh tidak.
f. Halaman Persembahan (jika ada)
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g. Abstrak, berisi uraian shigkat mengenai isi penelitian. Abstrak ditulis dalam Bahasa
Indonesia. Abstrak ditulis dengan urutan; ABSTRAK (ditulis dengan huruf kapital,
berada di baris paling atas, dan di tengah-tengah antara margin kin dan kanan), nama
lengkap, penulis (ditulis dengan huruf kapital dimulai dari margin kiri), koma, nama
pembimbing, titik dua, judul skripsi, koma, program studi, koma, jurusan, koma
perguruan tinggi, koma, tahun lulus. Isi Abstrak harus ditulis dalam tiga paragraf.
Paragraf pertama berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, masalah/fokus
penelitian, dan tujuan penelitian.
Paragraf kedua berisi tentang metode penelitian yang mencakup populasi dan sampel
(atau setting), instrumentasi, dan analisis data. Paragraf ketiga berisi hasil penelitian.
Panjang abstrak minimal 200 dan maksimal 300 kata.
h. Kata Pengantar, dalam kata pengantar dicantumkan ucapan rasa syukur atas
diselesaikannya, ungkapan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami penulis dalam
menyelesaikan skripsi, ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah
membantu memperlancar proses penyelesaian skripsi, dan harapan penulis sehubungan
dengan skripsi yang disajikan. Kata pengantar dimulai dengan teks KATA
PENGANTAR, teks Bismillahirrahmaanirrahim. Kata pengantar ditulis dua spasi
maksimal dua halaman. Pada bagian akhir teks (pojok kanan-bawah) dicantumkan kota,
tanggal penyelesaian, dan teks Penulis.
i. Daftar Isi, dalam daftar isi dimuat judul bab, subbab, dan anak subbab yang disertai
dengan nomor halaman tempat pemuatannya di dalam skripsi. Semua judul bab diketik
dengan huruf besar, sedangkan judul subbab dan judul anak subbab hanya huruf
awalnya saja yang diketik dengan huruf besar. Jika ada judul yang lebih dari satu baris
diketik dengan satu spasi sedangkan jarak antara judul ditulis dalam satu setengah spasi.
Contoh format halaman daftar isi dapat dilihatpada Lampiran.
j. Daftar Tabel, memuat nomer tabel (ditulis angka arab), judul tabel, dan nomor
halaman setiap tabel. Judul tabel haras sama dengan judul tabel yang terdapat di dalam
skripsi. Penulisan daftar tabel sama dengan penulisan daftar isi. Contoh format
halaman daftar tabel dapat dilihat pada Lampiran.
k. Daftar Gambar, memuat nomor gambar (ditulis angka arab), judul gambar, dan nomor
halaman tempat pemuatannya dalam skripsi. Penulisan daftar gambar sama dengan
penulisan daftar isi. Contoh format halaman daftar gambar dapat dilihat pada
Lampiran.
l. Daftar Lampiran, memuat nomor lampiran (ditulis angka Arab), judul lampiran, serta
halaman tempat lampiran itu berada. Penulisan Daftar Lampiran sama dengan
penulisan daftar isi. Contoh format halaman Daftar Lampiran dapat dilihat pada
Lampiran.
2. Bagian Inti Skripsi
Format bagian inti skripsi disesuaikan dengan karakteristik jenis penelitian
(akan
diuraikan pada bagian selanjutnya).
3. Bagian Akhir Skripsi
Bagian akhir skripsi meliputi; daftar pustaka, lampiran, dan daftar riway at hidup
penulis.
a. Bahan Pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah bahan pustaka yang
sudah disebutkan dalam footnote, sedangkan bahan pustaka yang hanya dipakai
sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam skripsi tidak dicantumkan dalam
daftar pustaka.
b. Lampiran berisi keterangan atau dokumen yang dipandang penting untuk dilampirkan
dalam skripsi. Lampiran dapat berupa dokumen hasil penelitian, instrumen penelitian,
surat izin penelitian, surat keterangan penelitian, bukti pembimbingan, dan lampiran
lain yang dianggap perlu.
c. Riwayat hidup berisi riwayat hidup penulis skripsi yang disajikan secara naratif dan
menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal (menggunakan kata penulis). Halhal yang dimuat dalam riwayat hidup adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
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riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, dan prestasi yang pernah diraih. Riwayat hidup
ditulis dengan spasi tunggal.
B. Format Skripsi Hasil Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
1. Skripsi Hasil Penelitian Kuantitatif
Laporan hasil penelitian kuantitatif, baik yang berbentuk skripsi atau lainnya, pada
umumnya bersifat kompleks karena ditujukan untuk dikonsumsi masyarakat akademik.
Laporan untuk masyarakat akademik cenderung bersifat teknis, berisi tentang apa yang diteliti,
mengapa hal itu diteliti, cara melakukan penelitian, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan
penelitian. Karena itulah skripsi harus disajikan secara lugas dan obyektif sehingga
memerlukan format baku yang ditentukan oleh lembaga yang bersangkutan.
a.

Bagian Inti Penelitian Kuantitatif

Penulisan skripsi hasil penelitian kuantitatif menggunakan format bagian inti
sebagai berikut:
BAB I

BAB II
BAB III

BAB IV

BAB V
BABVI

PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
B. RumusanMasalah
C. Tujuan Penelitian
D. Hipotesis Penelitian
E. Asumsi Penelitian
F. Kegunaan Penelitian
G. RuangLingkup dan Keterbatasan Penelitian
H. Depinisi Operasional
LANDASANTEORI
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
B. Populasi dan Sampel
C. Instrumen Penelitian
D. Pengumpulan Data
E. Analisis Data
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
B. Deskripsi Data
C. Pengujian Hipotesis (jika ada)
PEMBAHASAN
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

b. Uraian Bagian Inti Basil Penelitian Kuantitatif
1.

Bab l
PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi uraian yang mengantarkan pembaca untuk dapat men-jawab
pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan.
Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada dasarnya memuat (1) latar belakang
masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) hipotesis penelitian, (5)
asumsi penelitian, (6) ruang lingkup dan keterbatan penelitian, (7) kegunaan
penelitian, dan (8) penegasan istilah.
a. Latar Belakang Masalah
Di bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan
kenyataan, baik kesenjangan teoritik maupun kesenjangan praktis yang
melatarbelakangi masalah yang diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini
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dipaparkan secara ringkas tentang teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan
seminar dan diskusi ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang
terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah
yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh.
b. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara ter-surat
pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Rumusan masalah
merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup
masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pem-batasan masalah.
Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan
dituangkan dalani bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan
menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara
variabel-variabel tersebut, dan subyek penelitian. Selain itu, rumusan masalah
hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti memungkinkan dikumpulkanya data untuk men-jawab pertanyaan yang diajukan. Contoh: Apakah
terdapat hubimgan antara tinghat kecerdasan siswa SMP dengan prestasi belajar
mereka dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?
c. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam
penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan
masalah penelitian. Perbedaanya terletak pada cara merumus-kannya. Masalah
penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan
rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pemyataan.
Contoh: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya hubungan antara
tingkat kecerdasan siswa SMP dengan prestasi belajar mereka dalam mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam.
d. Hipotesis Penelitian
Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian.
Penelitian kuantitatif yang bersifat ekploratif dan deskriptif tidak membutuhkan
hipotesis. Oleh karena itu, subbab hipotesis penelitian tidak harus selalu ada dalam
skripsi hasil penelitian kuantitatif.
Secara prosedural hipotesis penelitan adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpuian teoris yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakan
jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis diangggap
paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Namun secara teknis,
hipotesis penelitian dicantumkan dalam bab I (Bab Pendahuiuan) agar hubungan antara masalah yang diieliti dan kemungkinan jawabannya menjadi lebih
jelas. Atas dasar inilah, maka di dalam latar belakang masalah sudah harus ada
paparan tentang kajian pustaka yang relevan dengan hipotesis penelitian dan
dalam bentuk yang ringkas.
Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. Artinya,
dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan ada hubungan atau perbedaan
antarvariabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan
perbedaan itu. Contoh: Ada hubungan positif antara tingkat kecerdasan siswa
SMA dengan prestasi belajar mereka dengan mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam. Jika diramuskan dalam bentuk perbedaan menjadi: Siswa SMP yang
tingkat kecerdasannya tinggi memiliid prestasi belajar yang lebih tinggi dalam
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dibandingkm dengan tingkat
kecerdasan yang sedang.
Rumusan hipotesis yang baik hendaknya: (a) menyatakan pertautan antara
dua variabel atau lebih, (b) dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, (c)
dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, serta (d) dapat diuji secara
empiris.
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e. Asumsi Penelitian
Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal
yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.
Misalnya, peneliti mengajukan asumsi bahwa sikap seseorang dapat diukur dengan
menggunakan skala sikap. Dalam hal ini ia tidak perlu membuktikan
kebenaran hal yang diasumsikanya itu, tetapi dapat langsung memanfaatkan
hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. Asumsi dapat bersifat substantif atau
metodologis. Asumsi substantif berhubungan dengan permasalahan penelitian,
sedangkan asumsi meto-dologis berkenaan dengan metodologi penelitian.
Asumsi penelitian tidak harus selalu ada di dalam skripsi.
f. Kegunaan Penelitian
di bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama
bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.
Uraian dalam subbab kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah
yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan
bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk
dilakukan.
g. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
Yang dikemukakan dalam subbab ruang lingkup adalah variabel-variabel
yang diteliti, populasi atau subyek penelitian. Dalam bagian ini dapat juga
dipaparkan penjabaran variabel menjadi sub variabel beserta indikatorindikatornya. Keterbatasan penelitian tidak harus selalu ada. dalam skripsi.
Namun, keterbasan seringkali diperlukan agar pembaca dapat menyikapi
temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. Keterbatasan penelitian
menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian.
Keterbatasan yang sering dihadapi menyang-kut dua hal. Pertama,
keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa dilakukan karena alasanalasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor logistik. Kedua,
Keterbatasan penelitian berupa kendala yang bersumber dari adat, tradisi,
etika, dan kepercayaan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mencari
data yang diinginkan.
h. Definisi Operasional
Definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul per-bedaan
pengertian atau kekurangjelasan makna. Istilah yang perlu diberi penegasan
istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pckok yang terdapat di
dalam skripsi. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok aclalah
jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel
penelitian. Penegasan istilah disampaikan secara langsung, daiam arti tidak
diuraikan asal-usulnya. Penegasan istlah lebih dititikberatkan pada pengertian
yang diberikan oleh peneliti.
Penegasan istilah dapat berbentuk definisi operasional variabel yang akan
diteliti. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat
sesuata yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi oprasional itu akan
menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan. Contoh definisi operas;
ional dari variabel "motivasi belajar" adalah kompetensi dalam bidang
aritmatika yang meliputi menambah, mengurangi, mengalikan, membagi dan
menggunakan desimal. Penyusunan definisi oprasional perlu dilakukan karena
dengan teramatinya konsep atau konstruk yang diselidiki akan memudahkan
pengukurannya Disamping itu, penyusunan definisi oprasional memungkinkan
orang lain melakukan hal yang serupa sehingga apa yang dilakukan oleh
peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.
Penegasan istilah dapat berbentuk definisi oprasional variabel yang akan
diteliti. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat
sesuatu yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi oprasional itu akan

43

Bab VI Format Penulisan Skripsi

menunjuk alat pengambil data yang cocok diguna-kan. Contoh definisi
operasional dari variabel "motivasi belajar" adalah kompetensi dalam bidang
aritmatika yang meliputi menambah, mengurangi, mengalikan, membagi dan
menggunakan desimal. Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan karena
dengan teramatinya konsep atau konstruk yang diselidiki akan memudahkan
pengukurannya. Di samping itu, penyusunan definisi operasional memungkinkan
orang lain melakukan hal yang serupa sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti
terbuka untuk diuj i kembali oleh orang lain.
2. Bab II

LANDASAN TEOR1

Dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah harus menggunakan
pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan.
Hal ini dimaksudkan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Sebelum
megajukan hipotesis peneliti wajib mengkaji teori-teori dan hasil-hasil penelitian
yang relevan dengan masalah yang diteliti yang dipaparkan dalam bab II
(Landasan Teori).
Landasan teori memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoritis tentang obyek
(variabel) yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa
argumentasi atas hipotesis yang diajukan dalam bab yang mendahuluinya. Untuk
dapat memberikan deskripsi teoritis terhadap variabel yang diteliti, diperlukan
adanya kajian teori yang mendalam. Selanjutnya, argumentasi atas hipotesis yang
diajukan menuntut peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagi
landasan penelitian dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan.
Pembahasan terhadap hasil penelitian tidak dilakukan secara terpisah dalam satu
subbab tersendiri. Bahan-bahan kajian pustaka dapat diangkat dan berbagai
sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku
teks, makalah, laporan seminar dan diskusi ilmiah, terbitan-terbitan resmi
pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Namun, lebih baik jika kajian teoritis
didasarkan pada sumber kepustakaatl primer, yaitu bahan pustaka yang isinya
bersumber pada temuan penelitian. Sumber kepustakaan sekundei dapat dipergunakan sebagai penunjang. Perlu juga ada bagian tersendiri yang berisi
penjelasan tentang pandangan atau kerangka pikir yang digunakan peneliti
berdasarkan teori-teori yang dikaji.
Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada dua kriteria, yakni
(1) prinsip kemutakhiran (kecuali untuk penelitian historis) dan (2) prinsip
relevansi. Prinsip kemutakhiran penting karena ilmu berkembang dengan cepat.
Sebuah teori yang efektif pada suatu periode mungkin sudah ditinggalkan pada
periode berikutnya. Dengan prinsip kemutakhiran, peneliti dapat berargumentasi
berdasar teori-teori yang pada waktu itu di-pandang paling representatif. Hal
serupa berlaku juga terhadap telaah laporan-laporan penelitian. Prinsip relevansi
diperlukan untuk menghasilkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan
masalah yang diteliti.
3.

Bab III

METODE PENELITIAN

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian paling tidak
mencakup (1) Rancangan Penelitian, (2) Populasi dan Sampel, (3) Instrumen
Penelitian, (4) Pengumpulan Data, dan (5) Analisis Data.
a. Rancangan Penelitian
Penjelasan mengenai rancangan atau desain penelitian yang digunakan
perlu diberikan untuk setiap jenis penelitian, terutama penelitian eksperimental. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar
penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Dalam penelitian eksperimental,
rancangan penelitian yang dipilih adalah yang paling memungkinkan peneliti
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b.

c.

d.

e.

untuk mengendalikan variabel-varibel lain yang diduga ikut berpengaruh
terhadap variabel-variabel terikat. Pemilihan rancangan penelitian dalam penelitian eksperimental selalu mengacu pada hi potesis yang akan diuji. Dalam
penelitian noneksperi-mental, bahasan dalam sub bab rancangan penelitian
berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan ditinjau dari tuj uan
dan sifatnya; apakah penelitian eksploratoris, deskriptif, eksplanatoris, survei,
atau yang lain. Di samping itu, dalam bagian ini dijelaskan pula variabelvariabel yang dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antara variabelvariabel tersebut.
Populasi dan Sampel
Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian yang
dilakukan memakai sampel sebagai subyek penelitian. Namun, jika sasaran
penelitianya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan
istilah subyek penelitian. Penjelasan yang akurat tentang karakteristik populasi
penelitian perlu diberikan agar jumlah sampel dan cara pengambilannya dapat
ditentukan secara tepat. Tujuanya agar sampel yang dipilih benar-benar representatif, dalam arti dapat mencerminkan keadaan populasinya secara cermat.
Kerepresentatifan sampel merupakan kriteria terpenting dalam pemilihan
sampel dengan maksud menggeneralisasikan hasil-hasil penelitian terhadap
populasinya. Jika keadaan sampel semakin berbeda dengan karakteristik populasinya, semakin besarlah kemungkinan kekeliruan dalam generalisasinya. Jadi,
hal-hal yang dibahas dalam, populasi dan sampel: (a) identifikasi dan batasanbatasan tentang populasi atau subyek penelitian, (b) prosedur dan teknik
pengambilan sampel serta (c) besar sampel.
Instrumen Penelitian
Di bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk meng-ukur
variabel yang diteliti. Sesudah itu burulah dipaparkan prosedur pengembangan
iristrumen pengumpul data atau pemilihan alat dan bahan yang digunakan
dalam penelitian. Dengan cara ini akan terlihat apakah instrumen yang digunakan sesuai dengan variabel yang diukur, paling tidak ditinjau dari segi isinya.
Sebuah instrumen yang baik juga harus memenuhi persyaratan reliabilitas.
Hal lain yang perlu diungkapkan dalam instrumen penelitian ini cara
pemberian skor atau kode terhadap masing-masing butir pertanyaan atau
pernyataan untuk alat dan bahan, harus disebutkan secara cermat spesifikasi
teknis dari alat yang digunakan dan karakteristik bahan yang dipakai.
Pengumpulan Data
Bagian ini menguraikan: (a) langkah-langkah yang ditempuh dan teknik
yang dipakai untuk mengumpulkan data, (b) kualifikasi dan jumlah petugas
yang terlibat dalam proses pengumpulan data, serta (c) jadual waktu pelaksanaan pengumpulan data. Jika peneliti irenggunakan orang lain sebagai
pelaksana pengumpulan data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya
mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas. Proses mendapat izin
penelitian, menemui pejabat yang berwenang, dan hal lain yang sejenis tidak
perlu dilaporkan, walaupun tidak dapat dilewatkan dalam proses pelaksanaan
penelitian.
Analisis Data
Di bagian ini diuraikan tentang jenis analisis statistik yang diguna-kan.
Dilihat dari metodenya, ada dua jenis statistik yang dapat dipilih, yaitu:
statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam statistik inferensial terdapat
statistik parametrik dan statistik nonparametrik. Pemilihan jenis analisis data
ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan dengan tetap herorentasi pada
tujuan yang hendak dicapai atau hipotesis yang hendak diuji. Oleh karena itu,
yang pokok untuk diperhatikan dalam analisis data ketepatan teknik
analisisnya.
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Beberapa teknik analisis statistik parametrik mampu memberikan informasi
yang lebih akurat jika dibandingkan dengan teknik analisis sejenis dalam statistik
nonparametrik. Penerapan statistik parametrik harus memenuhi beberapa
persyaratan, sedangkan penerapan statistik nonparametrik tidak menuntut
persyaratan tertentu.
Di samping penjelasan tentang jenis atau teknik analisis data yang
digunakan, perlu juga dijelaskan alasan pemilihannya. Apabila teknik analisis data
yang dipilih sudah cukup dikenal, pembahasanya tidak perlu dilakukan secara
panjang lebar. Sebaliknya, jika teknik analisis data yang digunakan tidak
sering digunakan (kurang populer), uraian tentang analisis ini perlu diberikan
secara lebih rinci.
4. Bab IV

HASIL PENELITIAN

Penelitian yang menguji hipotesis, laporan mengenai hasil-hasil yang diperoleh
sebaiknya dibagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama berisi uraian tentang
gambaran umum obyek penelitian. Bagian kedua berisi uraian tentang karakteristik masing-masing variabel. Bagian ketiga berisi uraian tentang hasil pengujian hipotesis.
a. Gambaran Umum Obyek Penelitian
Bagian ini mengiiraikan tentang kondisi obyek penelitian, dari sisi
sejarah, letak geografis, kondisi fisik objek, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan
sebagainya.
b. Deskripsi Data
Dalam deskripsi data untuk masing-masing variabel dilaporkan hasil
penelitian yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif, seperti
distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik yang berupa histogram, nilai
rerata simpangan baku, atau yang lain. Setiap variabel dilaporkan dalam
subbab tersendiri dengan merujuk pada rumusan masalah atau tujuan
penelitian. Materi yang disajikan dalam bab IV dari skripsi temuan-temuan
yang penting dari variabel yang diteliti dan hendaknya dituangkan secara
singkat namun bermakna. Rumus-rumus dan perhitungan yang digunakan
untuk menghasilkan temuan-temuan tersebut diletakkan dalam lampiran
(apabila diperlukan). Temuan pene-litian yang sudah disajikan dalam bentuk
angka-angka statistik, tabel, maupun grafik tidak dengan sendirinya bersifat
komunikatif, penjelasan dalam hal tersebut masih diperlukan. Namun, bahasan
pada tahap ini perlu dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual, tidak
mencakup pendapat pribadi (interpretasi) peneliti.
c. Pengujian Hipotesis
Pemaparan tentang hasil pengujian hipotesis pada dasarnya tidak berbeda
dengan penyajian temuan penelitian untuk masing-masing variabel. Hipotesis
penelitian dapat dikemukakan sekali lagi dalam bab ini, termasuk lipotesis
nolnya, dan masing-masing diikuti dengan hasil pengujianya serta penjelasan atas
pengujian itu secara ringkas dan padat. Penjelasan terhadap hasil pengujian
hipotesis ini terbatas pada interpretasi atas angka statistik yang diperoleh dari
perhitungan statistik.
5. Bab V

PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan di
dalam bab IV mempunyai arti penting bagi keseluruhan kegiatan penelitian.
Tujuan pembahasan: (1) menjawab masalah penelitian, atau me-nunjukkan
bagaimana tujuan penelitian dicapai, (2) menafsirkan temuan-temuan penelitian,
(3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang
telah mapan, (4) memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori bara, dan (5)
menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan
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temuan-temuan penelitian. Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian
harus disimpulkan secara eksplisit hasil-hasil yang diperoleh. Sementara itu,
penafsiran terhadap temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan logika dan
teori-teori yang ada.
Pengintegrasian temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang
sudah ada dilakukan dengan jalan menjelaskan temuan-temuan penelitian dalam
konteks khazanah ilmu yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan membandingkan
dengan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dengan teori dan temuan
empiris lain yang relevan. Hal ini tidak berarti mengulang uraian yang telah ada di
dalam bab II. Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan temuan
penelitian lain yang relevan akan mampu memberikan taraf kredibilitas yang lebih
tinggi terhadap hasil penelitian. Tentu saja suatu temuan akan menjadi lebih
dipercaya bila didukung oleh hasil penelilian lain. Namun sebaiknya, tidak hanya
hasil penelitian yang mendukung penelitian yang dilakukan pada bagian ini.
Pembahasan justeru akan menjadi lebih menarik jika di dalamnya di-cantumkan
juga temuan orang lain yang berbeda, dan pada saat yang sama peneliti mampu
memberikan penjelasan teoritis maupun metodologis bahwa temuanny a memang
lebih akhirat.
Pembahasan hasil penelitian menjadi lebih penting manakala hipotesis
penelitian yang diajukan ditolak. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah
hipotesis ditolak. Pertama, faktor non metodologis, seperti ada intervensi variabel
lain sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan hipotesis yang
diajukan. Kedua, karena kesalahan metodologis, misalnya instrumen yang dipakai
tidak sahih atau kurang reliabel. Dalam pembahas-an, perlu diuraikan lebih lanjut
mengenai letak ketidaksempurnaan instru-men yang dipakai. Penjelasan tentang
kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang ada akan menjadi salah satu pijakan
untuk menyarankan perbaikan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
Pembahasan hasil penelitian juga bertujuan untuk menjelaskan perihal
modifikasi teori atau menyusun teori baru. Hal ini penting jika penelitian yang
dilakukan bermaksud menelaah teori. Jika teori yang dikaji ditolak sebagian
hendaknya dijelaskan bagaimana modifikasinya, dan penolakan terhadap seluruh teori
haruslah disertai dengan rumusan teori baru.
6. Bab VI

PENUTUP

Di Bab VI atau bab terakhir dari skripsi dimuat dua hal pokok, yaitu
kesimpulan dan saran.
a. Kesimpulan
Isi kesimpulan penelitian harus terkait langsung dengan rumusan
masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terkait
secara substantif teriadap temuan-temuan penelitian yang meng-acu pada
tujuar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan juga dapat ciitarik dari
hasil pembahasan, namun yang benar-benar relevan dan mampu memperkaya
temuan penelitian yang diperoleh.
Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian dari rumusan
masalah yang ada yang telah diuraikan secara lengkap dalam Bab IV. Tata
urutannya pun hendaknya sama dengan yang ada didalam Bab IV. Dengan
demikian, konsistensi isi dan tata urutan rumusan masalah, tujuan penelitian,
hasil yang diperoleh, dan kesimpulan pene-litian tetap terpelihara.
b. Saran
Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian,
pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Saran hendak-nya tidak keluar
dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian. Saran yang baik dapat dilihat
dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional. Artinya, jika orarig lain
hendak melaksanakan saran itu, ia tidak mengalami kesulitan dalam menaf-
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sirkan atau melaksanakanya. Di samping itu, saran yang diajukan hendaknya
telah spesifik. Saran dapat ditujukan kepada perguruan tinggi, lembaga
pemerintah maupun swasta, atau pihak lain yang di anggap layak danberkaitan
dengan temuan penelitian tersebut.
Catatan:
Adapun format proposal skripsi penelitian kuantitatif hanya meliputi komponen-komponen
sebagai berikut:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Latar Belakang Masalah
Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
Hipotesis Penelitian
Asumsi Penelitian (jika diperlukan)
Kegunaan Penelitian
Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
Definisi Operasional
LandasanTeori
Metode Penelitian
1. Rancangan Penelitian
2. PopulasidanSainpel
3. Instrumen Penel itian
4. Pengumpulan Data
5. AnalisisData
2. Format Skripsi Hasil Penelitian Kualitatif
Penelitian Kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan
sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar
alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian semacam ini
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.
Proses dan makna dari sudut pandang subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian
ini. Ciri-ciri penelitian kualitatif tersebut - sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu,
laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam
serta menunjukkan ciri-ciri alamiahnya.
Laporan penelitian kualitatif harus memiliki fokus yang jelas. Fokus dapat
berupa masalah, obyek evaluasi, atau pilihan kebijakan. Laporan penelitian kualitatif
harus memiliki struktur dan bentuk yang koheren yang dapat memenuhi maksud yang
tercermin dalam fokus penelitian (rumusan masalah). Gaya penulisan laporan
penelitian kualitatif tidak menggunakan model tunggal. Gaya penulisan dapat bersifat
formal, informal, atau gabungan dari keduanya. Laporan yang ditulis dengan gaya
formal memuat hal-hal pokok pada bagian awal, kemudian menunjukkan aspek-aspek
yang diaaggap penting yang dipaparkan beserta contoh-contoh dari data. Laporan
bergaya informal berisi paparan sebuah cerita yang diakhiri dengan kesimpulan.
a. Bagian Inti Skripsi Hasil Penelitian Kualitatif
Bagian inti dari skripsi hasil penelitian lapangan kualitatif sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
B. Fokus Penelitian
C. Tujuan Penelitian
D. KegunaanPenelitian
BAB II LANDASANTEORI
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
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B. KehadiranPeneliti
C. Lokasi Penelitian
D. SumberData
E. ProsedurPengumpulanData
F. AnalisisData
G. PengecekanKeabsahanTemuan
H. Tahap-Tahap Penelitian
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Paparan Data
B. TemuanPenelitian
BAB V PEMBAHASAN
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
b. Uraian Bagian Inti Skripsi Hasil Penelitian Kualitatif
1. Bab I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan merupakan bab pengantar yang semata-mata hanya
untuk mengantarkan pada persoalan pokok dan memberikan wawasan umum
tentang arah penelitian yang dilakukan.Bab ini memuat konteks penelitian,
fokus penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.
a. Konteks Penelitian
Bagian ini memuat gambaran umum tentang masalah yang diteliti,
pentingnya masalah ini diteliti dan dipecahkan, dan keunikan lokasi penelitian, sehingga masalah tersebut dipandang menarik oleh peneliti, untuk
maksud apa penelitian ini dilakukan dan apa/siapa yang mengarahkan
penelitian.
b. Fokus Penelitian
Fokus Penelitian berisi rincian pernyataan tentang cakupan arau topiktopik pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian. Apabila digunakan istilah rumusan masalah, fokus penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran
apa yang akan diungkapkan di lapang-an. Pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan harus didukung oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut ditampilkan. Alasan-alasan ini harus dikemukakan secara jelas, sesuai
dengan sifat penelitian kuantitatif yang holistik, induktif, dan naturalistik
yang berarti dekat sekali dengan gejala yang diteliti. Pertanyaanpertanyaan tersebut diajukan setelah diadakan studi pendahuluan di
lapangan.
c. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam
penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada fokus
penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Fokus
penelitian memuat rincian perryataan tentang cakupan atau topik-topik
pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian.
d. Kegunaan Penelitian
Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian
terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti
luas. Dengan kata lain, uraian dalam sub bab kegunaan penelitiun berisi
alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini
diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang
dipilih memang layak untuk dilakukan.
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2.

3.

Bab II LANDASAN TEORI
Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai
dengan kenyataan di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat
untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai
bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara
peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.
Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan
berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.
Sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu
'teori'.
Bab III
METODE PENELITIAN
Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah pene-litian
secara operasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian,
kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan
data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tabap penelitian.
a.

b.

c.

d.
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Pendekatan dan Jenis Penelitian
Di bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang
digunakan itu pendekatan kualitatif dan menyertakan alasan-alasan
singkat mengapa pendekatan ini digunakan. Selain itu, di-kemukakan
orientasi teoritik yaitu landasan berfikir untuk memahami makna suatu
gejala, misalnya; fenomenologis, interaksi simbolik, etnografi, etnometodologis, atau kritik teks (hermeneutic). Peneliti juga perlu
mengemukakan jenis penelitian yang digunakan apakah etnografis, studi
kasus, studi situs, grounded theory, interaktif, ekologis, partisipatoris,
penelitian tindakan, atau penelitian kelas.
Kehadiran Peneliti
Di bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai
instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat
pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas
peneliti sebagai instrumen. Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlnkan. Kehadiran peneliti ini harus dilukiskan
secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran
peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat
penuh. Disamping itu, perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti
diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan.
Lokasi Penelitian
Uraian lokasi penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi
dan alasan memilih lokasi serta bagaimana peneliti me-masuki lokasi
tersebut, Lokasi hendaknya diuraikan secara jelas, misahiya letak
geografis, bangunan fisik (jika perlu disertakan peta lokasi), struktur
organisasi, program, dan suasana sehari-hari. Pemilihan lokasi harus
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan,
dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini,
peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.
Peneliti kurang tepat jika mengutarakan alasan-alasan seperti dekat
dengan rumah peneliti, peneliti pernah bekerja di situ, atau peneliti telah
kenal baik dengan orang-orang kunci.
Sumber Data
Di bagian ini dilaporkanjenis data, sumber data, dan teknik penjaringan data dengan keterangan yang memadai. Uraian tersebut
meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya,
siapa yang dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana ciriciri informan atau subyek tersebut, dan dengan cara bagaimana data
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dijaring sehingga kredibilitasnya dapat dijamin. Istilah pengambilan
sampel dalam penelitian kua-litatif harus digunakan dengan penuh
kehati-hatian. Dalam penelitian kualitatif tujuan pengambilan sampel
untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, bukan untuk melakukan
rampatan (generalisasi). Pengambilan sampel dikenakan piada situasi,
subjek (informan), dan waktu.
e.

f.

g.

h.

4. Bab IV

Prosedur Pengumpulan Data
Di bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan,
misalnya observasi partisipan, wawancata mendalam, dan dokumentasi.
Terdapat dua dimensi rekaman data; fidelitas dan struktur. Fidelitas
mengandung arti sejauh mana bukti nyata dari lapangan disajikan
(rekaman audio atau video memiliki fidelitas tinggi, sedangkan catatan
lapangan memiliki fidelitas kurang). Sedangkan dimensi struktur
menjelaskan sejauh mana wawancara dan observasi dilakukan secara
sistematis dan terstruktur. Hal-hal yang menyangkuat jenis rekaman,
format ringkasan rekaman data, dan prosedur perekaman diuraikan pada
bagian ini.
Teknik Analisis Data
Di bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan peng-aturan
secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini
melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data
serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa
yang dilaporkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan
selama dan setelah pengumpulan data dengan teknik-teknik tertentu,
misalnya; analisis kawasan, analisis taksonomis, analisis komponensial,
dan analisis tema Dalam hal ini peneliti dapat menggunakan statistik
nonparametrik, logika, etika, atau estetika.
Pengecekan Keabsahan Data
Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk
memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan
teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi
yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode,
peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, melacak
kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota. Selanjutnya perlu dilakukan
pengecekan dapat-tidaknya ditransfer ke latar lain (transferability),
ketergantungan pada konteksnya (dependability), dan dapat atau tidaknya
dikonfirmasi-kan kepada sumbernya (confirmability).
Tahap-Tahap Penelitian
Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari
tahap pelaksanaan penelitian pendahuluan, pengembangan desain,
penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan diuraikan pada bagian
ini.
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

a. Paparan Data
Paparan data memuat uraian tentang data yang diperoleh dengan
menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab IV dan disajikan
sesuai dengan fokus penelitian. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan (apa yang terjadi) dan/atau basil wawancara (apa yang dikatakan) serta
deskripsi informasi lainnya (misalnya yang berasal dari dokumen, foto
rekaman video, dan hasil pengukuran).
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b. Temuan Penelitian
Temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecen-derungan, dan
motif yang muncul dari paparan data. Disamping itu, temuan dapat berupa
penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi yang dibahas seluruhnya pada
bagian ini.
5.

Bab V

PEMBAHASAN
Bab
ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola,
kategorikategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori
dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori
yang diungkap dari lapangan (grounded theory).

6.

Bab VI PENUTUP
Bab penutup memuat kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi yang
diajukan. Catatan:
Adapun format proposal skripsi penelitian kualitatif meliputi
komponenkomponen sebagai berikut:
A. Konteks Penelitian
B. Fokus Penelitian
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
E. Landasan Teori
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
2. Kehadiran Peneliti
3. Lokasi Penelitian
4. Sumber Data
5. Prosedur Pengumpulan Data
6. Analisis Data
7. Pengecekan KeabsahanTemuan
8. Tahap-tahap Penelitian

C.

Format Skripsi Hasil Kajian Pustaka
Skripsi hasil kajian pustaka merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan
yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu
masalah/topik kajian. Skripsi jenis ini berisi satu topik yang di dalamnya memuat beberapa
gagasan dan/atau proposisi yang berkaitan yang harus didukung oleh data yang diperoleh dari
sumber pustaka. Sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jumal penelitian, disertasi, tesis,
skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau
terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus
dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan dan/atau proposisi
untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.
a.

Bagian inti Skripsi Hasil Kajian Pustaka
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. RumusanMasalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
E. Definisi lstilah (jika diperlukan)
F. Tinjauan Pustaka
G. Metode Penelitian
H. Sistematika Pembahasan
BAB II dan Bab-bab selanjutnya masing-masing berisi gagasan pokok diteruskan
dengan kajian mendalam dan diakhiri dengan rangkuman pem-bahasan dan implikasi.
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Judul bab disesuaikan dengan matede yang dibahas. Bab inti dari skripsi diakhiri
dengan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
b. Uraian Bagian Inti
Jumlah bab dalam bagian inti dari skripsi hasil kajian pustaka bisa ber-variasi,
tergantung pada banyaknya gagasan dalam satu topik yang akan dibahas. Umumnya,
untuk keperluan penulisan skripsi jumlah bab yang ada sebanyak lima bab. Judul bab
beserta isinya akan diuraikan pada bahasan berikut:
1. Bab I PENDAHULUAN
Paling tidak ada tujuh hal yang perlu dikemukakan secara singkat dan jelas
pada bab pendahuluan ini, yaitu (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah,
(3) tujuan penelitian, (4) kegunaan penelitian, (5) definisi istilah, (6) tinjauan
pustaka, (7), metode penelitian, dan (8) sistematika pembahasan.
a. LatarBelakangMasalah
Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum tentang masalah yang diteliti.
Gambaran umum ini dapat diperoleh dari koran, majalah, buku, jumal, laporan
penelitian, seminar, atau keadaan lapangan mengenai hal-hal yang ada kaitannya
dengan masalah yang diteliti. Gambaran umum ini dapat bersifat mendukung atau
menunjang pendapat peneliti maupun bersifat tidak mendukung atau menolak
harapan peneliti. Selain itu juga dipaparkan uraian pemantapan terhadap
pemahaman masalah, misalnya mengapa masalah yang dikemukakan dipandang
menarik, penting, dan perlu ditelaah.
b. Rumusan Masalah
Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang
menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti atau ditelaah memang belum
terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut didukung
berbagai publikasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang mencakup:
aspek yang diteliti, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan dilulis, dan
teori yang melandasi kajian. Pembahasan ini hanya berisi uraian yang memang
relevan dengan masalah yang akan dikaji serta disajikan secara sistematis dan
terpadu. Selanjutnya rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaanpertanyaan yang akan dijawab melalui telaah pustaka, (dalam bentuk kalimat tanya)
yang memuat variabel/hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kata tanya yang
dipakai berupa apa, mengapa, bagaimana, sejauh mana, kapan, siapa, dan
sebagainya tergantung pada ruang lingkup masalah yang akan dibahas.
c. TujuanPenelitian
Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah
dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan realistis peneliti
tentang hasil yang akan diperoleh. Tujuan penelitian harus mempunyai kaitan atau
hubungan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian
dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan dari rumusan masalah.
d. Kegunaan Penetitian
Bagian ini memberikan gambaran yang jelas dan realistis mengenai kegunaan atau
manfaat hasil pemecahan masalah. Manfaat yang diuraikan dapat dikaitkan dengan
peneliti, lembaga tempat penelitian dilakukan, orga-nisasi profesi, pengembangan
ilmu pendidikan, pemecahan masalah yang mendesak, pengambilan keputusan atau
kebijakan, dan sebagainya.
e. Definisi lstilah
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang diguna-kan agar
terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan makna, Perlu juga diberikan
keterangan rinci pada bagian-bagian yang memerlukan uraian, terutama yang
dilakukan oleh peneliti.
f. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka diperlukan untuk memposisikan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang peinah dilakukan oleh peneliti
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terdahulu, baik dari segi topik, perspektif, pendekatan, penafsiran, jenis penelitian,
kurun waktu, dan sebagainya.
g. Metode Penelitian
Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak
awal hingga akhir penelitian. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan
dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa
adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan
kerangka berfikir. Selanjutnya dilakukan analisis masalah dan variabel yang
terdapat dalam judul penelitian. Analisis masalah menghasilkan variabel dan
hubungan antar variabel. Selanjutnyan dilakukan analisis variabel dengan
mengajukan pertanyaan mengenai masing-masing variabel dan pertanyaan yang
berkaitan dengan hubungan variabel. Analisis ini dliperlukan untuk menyusun alur
berpikir dalam memecahkan masalah.
Perlu ditekankan bahwa tulisan tentang metode penelitian hendaknya
didasarkan atas kajian teori dan khasanah ilmu, yaitu paradigma, teori, konsep,
prinsip, hukum, postulat, dan asumsi keilmuan yang relevan dengan masalah yang
dibahas.
h. Sistematika Pembahasan
Pada intinya sistematika pembahasan itu menunjukkan urutan-urutan bab yang
akan dibahas dalam skripsi dengan menjelaskan mengapa urutan-urutan tersebut
dibuat. Hal ini perlu dipertegas agar sistematika pembahasan tidak sekedar
menyalin daftar isi.
2. Bab II dan Bab-Bab Selanjutnya
Dari masing-masing pertanyaan diidentifikasi
alternatif model-model
pemecahan masalah atau jawabannya. Dari setiap alternatif pemecahan masalah
atau jawaban pertanyaan diidentifikasi konsep-konsep yang relevan yang diperlukan
sebagai bahan pertimbangan untuk memilih alternatif pemecahan masalah atau
jawaban yang tepat. Lebih lanjut, masing-masing konsep dijabarkan lagi menjadi
subkonsep berdasarkan keperluan, misalnya berdasarkan makna atau segi lainnya.
Pada hakikatnya peninjauan konsep menjadi subkonsep-subkonsep dilakukan
untuk menyusun alur berpikir dalam pengkajian masalah. Hal ini dilakukan terhadap
semua konsep yang ada. Berdasarkan uraian ini disusun bab-bab yang diperlukan.
Masing-masing bab diberi judul yang sesuai. Bahan-bahan untuk pembahasan
konsep dan subkonsep dicari dan dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu dari
buku, tulisan dalam jurnal, majalah ilmiah, makalah, atau sumber-sumber yang lain.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bab II dan bab-bab selanjutnya berisi
uraian masalah-masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalahnya.
Bagian ini merupakan hasil pemikiran atau ide yang baru dari peneliti mengenai
masalah yang dibahas. Penguasaan peneliti mengenai bidang ilmu yang relevan
dengan permasalahan hendaknya tercermin dalam penelitian yang dilakukan.
Analisis dan pemecahan masalah yang dilatar-belakangi penguasaan materi
keilmuan akan tajam dan komperehensif. Selain itu, peneliti dapat menuangkan
gagasan dan idenya. Peneliti perlu memelihara konsistensi cara berpikir sejak awal
pembahasan. Gagasan dan buah pikiranpenulis haras disajikan dalam bentuk aluralur
yang logis, sehingga mudah ditangkap maknanya.
3. Bab PENUTUP
Bab ini berisi kesimpiilan dan saran yang haras taat asas dengan kerangka
pemikiran dan tidak bertentangan dengan uraian terdahulu. Kesimpulan dan saran
dinyatakan secara terpisah. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat
yang diambil dari hasil kajian dan pembahasan yang sesuai dengan rumusan
masalah. Saran dibuat berkaitan dengan hasil kajian/pembahasan yang telah
dilakukan. Saran ditujukan baik kepada para peneliti dalam bidang yang sejenis,
yang ingin melanjutkan atau mengem-bangkan kajian yang sudah diselesaikan, atau
kepada pihak lain yang memanfaatkan hasil kajian ini. Saran dapat mengenai aspek
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yang mungkin diteliti lebih lanjut atau hal-hal yang perlu diperbaiki atau
ditingkatkan.
Catatan:
Format proposal skripsi kaj ian pustaka meliputi:
a. Latar Belakang Masalah
b. Rumusan Masalah
c. Tujuan Penelitian
d. Kegunaan Penelitian
e. Definisi Istilah (jika diperlukan)
f. Tinjauan Pustaka
g. Metode Penelitian
h. Sistematika Pembahasan.

D. Format Skripsi Hasil Kajian Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
1.

Bab l
PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi uraian yang mengantarkan pembaca untuk dapat men-jawab
pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan.
Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada dasarnya memuat (1) latar belakang
masalah, (2) identifikasi masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5)
hipotesis tindakan, (6) ruang lingkup dan keterbatan penelitian, (7) kegunaan
penelitian, dan (8) penegasan istilah.
a. Latar Belakang Masalah
Di bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan
kenyataan, baik kesenjangan teoritik maupun kesenjangan praktis yang
melatarbelakangi masalah yang diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini
dipaparkan secara ringkas tentang teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan
seminar dan diskusi ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang
terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang
dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh.
b. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dilakukan dengan cara mengklasifikasikan masalah ke dalam
dua kategori yaitu masalah rendahnya kualitas hasil belajar dan rendahnya kualitas
proses pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran dapat diidentifikasi dari aktivitas
siswa di dalam kelas, partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, kemauan siswa
dalam proses belajar, antusias siswa terhadap tugas dan motivasi siswa.
c. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara ter-surat
pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Rumusan masalah
merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup
masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pem-batasan masalah.
Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan
dituangkan dalani bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan
menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara
variabel-variabel tersebut, dan subyek penelitian. Selain itu, rumusan masalah
hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti memungkinkan dikumpul-kanya
data untuk men-jawab pertanyaan yang diajukan. Contoh: Apakah penerapan
metode pembelajaran talking stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran pendidikan agama Islam?
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d. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam
penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan
masalah penelitian. Perbedaanya terletak pada cara merumus-kannya. Masalah
penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan
rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pemyataan.
Contoh: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatakan hasil belajar
siswa dengan menggunakan metode pembelajaran talking stick pada mata
pelajaran pendidikan agama Islam.
e. Hipotesis Tindakan
Tidak semua penelitian tindakan kelas memerlukan hipotesis penelitian.
Penelitian tindakan kelas yang bersifat ekploratif dan deskriptif tidak
membutuhkan hipotesis. Oleh karena itu, subbab hipotesis tindakan tidak harus
selalu ada dalam skripsi hasil penelitian tindakan kelas.
Secara prosedural hipotesis tindakan adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpuian teoris yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakan
jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis diangggap
paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Namun secara teknis,
hipotesis tindakan dicantumkan dalam bab I (Bab Pendahuluan) agar hubungan antara masalah yang diteliti dan kemungkinan jawabannya menjadi lebih
jelas. Atas dasar inilah, maka di dalam latar belakang masalah sudah harus ada
paparan tentang ruang lingkup yang relevan dengan hipotesis tindakan dan
dalam bentuk yang ringkas.
Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. Artinya,
dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan perbaikan tindakan, melainkan
telah ditunjukkan
sifat
perubahan yang lebih baik atau
keadaan
perbedaan itu. Contoh: dengan diterapkannya metode pembelajaran talking stick
maka hasil belajar siswa akan meningkat pada mata pelajaran pendidikan agama
Islam.
Rumusan hipotesis yang baik hendaknya: (a) menyatakan pertautan antara
tindakan perbaikan, (b) dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, (c)
dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, serta (d) dapat diuji secara empiris.
f. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
Yang dikemukakan dalam subbab ruang lingkup adalah tindakan-tindakan
yang ingin diteliti, objek penelitian. Dalam bagian ini dapat juga
dipaparkan penjabaran indikator-indikatornya. Keterbatasan penelitian tidak
harus selalu ada. dalam skripsi. Namun, keterbasan seringkali diperlukan agar
pembaca dapat menyikapi temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada.
Keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak bisa
dihindari dalam penelitian. Keterbatasan yang sering dihadapi menyang-kut
dua hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa dilakukan
karena alasan-alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor
logistik. Kedua, Keterbatasan penelitian berupa kendala yang bersumber dari
adat, tradisi, etika, dan kepercayaan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk
mencari data yang diinginkan.
g. Kegunaan Penelitian
Di bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama
bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.
Uraian dalam subbab kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah
yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan
bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk
dilakukan.
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h. Definisi Operasional
Definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul per-bedaan
pengertian atau kekurangjelasan makna. Istilah yang perlu diberi penegasan
istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pckok yang terdapat di
dalam skripsi. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah
jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel
penelitian. Penegasan istilah disampaikan secara langsung, daiam arti tidak
diuraikan asal-usulnya. Penegasan istlah lebih dititikberatkan pada pengertian
yang diberikan oleh peneliti.
Penegasan istilah dapat berbentuk definisi operasional variabel yang akan
diteliti. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat
sesuata yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi oprasional itu akan
menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan. Contoh definisi operas;
ional dari " Metode pembelajaran talking stick " adalah metode
pembelajaran dengan menggunakan alat peraga seperti tongkat. Penyusunan
definisi oprasional perlu dilakukan karena dengan teramatinya konsep atau
konstruk yang diselidiki akan memudahkan pengukurannya Disamping itu,
penyusunan definisi oprasional memungkinkan orang lain melakukan hal yang
serupa sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh
orang lain.
Penegasan istilah dapat berbentuk definisi oprasional tindakan yang akan
diteliti. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat
sesuatu yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi oprasional itu akan
menunjuk alat pengambil data yang cocok diguna-kan. Contoh definisi
operasional dari "metode pembelajaran talking stick” adalah metode
pembelajaran dengan menggunakan alat peraga seperti tongkat. Penyusunan
definisi operasional perlu dilakukan karena dengan teramatinya konsep atau
konstruk yang diselidiki akan memudahkan pengukurannya. Di samping itu,
penyusunan definisi operasional memungkinkan orang lain melakukan hal yang
serupa sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuj i kembali oleh
orang lain.
2. Bab II

LANDASAN TEORI

Dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah harus menggunakan
pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan.
Hal ini dimaksudkan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Sebelum
megajukan hipotesis peneliti wajib mengkaji teori-teori dan hasil-hasil penelitian
yang relevan dengan masalah yang diteliti yang dipaparkan dalam bab II
(Landasan Teori).
Landasan teori memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoritis tentang obyek
(variabel) yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa
argumentasi atas hipotesis yang diajukan dalam bab yang mendahuluinya. Untuk
dapat memberikan deskripsi teoritis terhadap variabel yang diteliti, diperlukan
adanya kajian teori yang mendalam. Selanjutnya, argumentasi atas hipotesis yang
diajukan menuntut peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagi
landasan penelitian dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan.
Pembahasan terhadap hasil penelitian tidak dilakukan secara terpisah dalam satu
subbab tersendiri. Bahan-bahan kajian pustaka dapat diangkat dan berbagai
sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku
teks, makalah, laporan seminar dan diskusi ilmiah, terbitan-terbitan resmi
pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Namun, lebih baik jika kajian teoritis
didasarkan pada sumber kepustakaatl primer, yaitu bahan pustaka yang isinya
bersumber pada temuan penelitian. Sumber kepustakaan sekundei dapat dipergunakan sebagai penunjang. Perlu juga ada bagian tersendiri yang berisi
penjelasan tentang pandangan atau kerangka pikir yang digunakan peneliti
berdasarkan teori-teori yang dikaji.
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Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada dua kriteria, yakni
(1) prinsip kemutakhiran (kecuali untuk penelitian historis) dan (2) prinsip
relevansi. Prinsip kemutakhiran penting karena ilmu berkembang dengan cepat.
Sebuah teori yang efektif pada suatu periode mungkin sudah ditinggalkan pada
periode berikutnya. Dengan prinsip kemutakhiran, peneliti dapat berargumentasi
berdasar teori-teori yang pada waktu itu di-pandang paling representatif. Hal
serupa berlaku juga terhadap telaah laporan-laporan penelitian. Prinsip relevansi
diperlukan untuk menghasilkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan
masalah yang diteliti.
3.

Bab III

METODE PENELITIAN

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian paling tidak
mencakup (1) Rancangan Penelitian, (2) Subjek Penelitian, (3) Instrumen Penelitian,
(4) Prosedur Penelitian, (5) Pengumpulan Data, (6) Analisis Data dan (7) Indikator
Keberhasilan.
a. Rancangan Penelitian
Penjelasan mengenai rancangan atau desain penelitian yang digunakan
perlu diberikan untuk setiap jenis penelitian, terutama penelitian eksperimental. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar
penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik tindakan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas yang
dipilih adalah yang paling memungkinkan peneliti untuk mengendalikan
masalah-masalah lain yang diduga ikut mempengaruhi hasil belajar siswa.
Pemilihan rancangan penelitian dalam penelitian tindakan kelas selalu mengacu
pada hipotesis yang akan diuji. Dalam penelitian noneksperi-mental, bahasan
dalam sub bab rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian
yang dilakukan ditinjau dari tujuan dan sifatnya; apakah penelitian eksploratoris,
deskriptif, eksplanatoris, survei,atau yang lain.
b. Subjek Penelitian
Istilah subjek tepat digunakan jika penelitian yang dilakukan memakai
kelas sebagai subyek penelitian. Namun, Penjelasan yang akurat tentang
karakteristik subjek penelitian ini hanya menggunakan kelas agar penelitian
tindakan ini berjalan dengan baik. Tujuanya agar subjek yang dipilih benar-benar
representatif, dalam arti dapat mencerminkan keadaan secara cermat perlu
memahami masalah kelas yang ingin diteliti tersebut.
c. Instrumen Penelitian
Di bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk meng-ukur
tindakan yang diteliti. Sesudah itu burulah dipaparkan prosedur pengembangan
iristrumen pengumpul data atau pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam
penelitian. Dengan cara ini akan terlihat apakah instrumen yang digunakan sesuai dengan instrumen yang diukur, paling tidak ditinjau dari segi isinya.
Sebuah instrumen yang baik juga harus memenuhi persyaratan reliabilitas.
Hal lain yang perlu diungkapkan dalam instrumen penelitian ini cara
pemberian skor atau kode terhadap masing-masing butir pertanyaan atau
pernyataan untuk alat dan bahan, harus disebutkan secara cermat spesifikasi
teknis dari alat yang digunakan dan karakteristik bahan yang dipakai.
d. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian disusun untuk menguji hipotesis secara empiris. Prosedur
penelitian ini merupakan, suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti
berupa (1), perencanaan tindakan, yang meliputi kesiapan berupa materi instrumen
yang digunakan dalam penelitian, lembaran observasi dan evaluasi, kemudian juga
disiapkan RPP, alat evaluasi, lembar evaluasi, bahan ajar, media pembelajaran
perangkat lainnya jika diperlukan dalam penelitian. (2) pelaksanaan tindakan,
merupakan implementasi dari tindakan yang telah direncanakan dan mengamati
hasilnya. Pelaksanaan tindakan mengacu pada RPP yang telah disiapkan
sebelumnya.
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(3) pengamatan tindakan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan
tindakan. Pada tahap ini pula, data-data yang diperoleh selama pelaksanaan
tindakan dikumpulkan dan ditelaah dampaknya terhadap proses dan hasil
pembelajaran. (4) refleksi, tahap ini meliputi analisis data yang dikumpulkan
selama pelaksanaan tindakan. Setelah dianalisis kemudian disimpulkan dengan
mengaitkan hasil pengamatan dengan teori-teori yang relevan. Hasil dari
refleksi dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan pelaksanaan tindakan
pada siklus berikutnya.
d. Pengumpulan Data
Bagian ini menguraikan: (a) langkah-langkah yang ditempuh dan teknik
yang dipakai untuk mengumpulkan data, (b) kualifikasi dan jumlah petugas
yang terlibat dalam proses pengumpulan data, serta (c) jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data. Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai
pelaksana pengumpulan data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya
mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas. Proses mendapat izin
penelitian, menemui pejabat yang berwenang, dan hal lain yang sejenis tidak
perlu dilaporkan, walaupun tidak dapat dilewatkan dalam proses pelaksanaan
penelitian.
e. Analisis Data
Di bagian ini diuraikan tentang jenis analisis statistik yang diguna-kan.
Dilihat dari metodenya, ada dua jenis statistik yang dapat dipilih, yaitu:
statistik deskriptif.. Pemilihan jenis analisis data ditentukan oleh jenis data yang
dikumpulkan dengan tetap berorentasi pada tujuan yang hendak dicapai atau
hipotesis yang hendak diuji. Oleh karena itu, yang pokok untuk diperhatikan
dalam analisis data ketepatan teknik analisisnya.
Di samping penjelasan tentang jenis atau teknik analisis data yang
digunakan, perlu juga dijelaskan alasan pemilihannya. Apabila teknik analisis data
yang dipilih sudah cukup dikenal, pembahasanya tidak perlu dilakukan secara
panjang lebar. Sebaliknya, jika teknik analisis data yang digunakan tidak
sering digunakan (kurang populer), uraian tentang analisis ini perlu diberikan
secara lebih rinci.
f. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan merupakan suatu tahap akhir yang harus diperhatikan
untuk menentukan apakah pelaksanaan tindakan pada siklus pertama sudah
mencapai suatu keberhasilan atau tidak dimana indikator suatu keberhasilan ini
meliputi keberhasilan individu dan keberhasilan klasikal, apabila indikator
keberhasilan pada tahap pertama belum mencukupi maka diharuskan untuk
melanjutkan ke tahap berikutnya, dan begitu juga sererunya. Namun apabila
indikator keberhasilan pada tahap pertama dinyatakan berhasil maka penelitian
tersebut dinyatakan berhenti atau telah selesai.
4. Bab IV

HASIL PENELITIAN

Penelitian yang menguji hipotesis, laporan mengenai hasil-hasil yang diperoleh
sebaiknya dibagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama berisi uraian tentang
gambaran umum obyek penelitian. Bagian kedua berisi uraian tentang karakteristik masing-masing variabel. Bagian ketiga berisi uraian tentang hasil pengujian hipotesis.
a. Gambaran Umum Obyek Penelitian
Bagian ini mengiiraikan tentang kondisi obyek penelitian, dari sisi
sejarah, letak geografis, kondisi fisik objek, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan
sebagainya.
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b. Deskripsi Data
Dalam deskripsi data untuk masing-masing variabel dilaporkan hasil
penelitian yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif, seperti
distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik yang berupa histogram, nilai
rerata simpangan baku, atau yang lain. Setiap variabel dilaporkan dalam
subbab tersendiri dengan merujuk pada rumusan masalah atau tujuan
penelitian. Materi yang disajikan dalam bab IV dari skripsi temuan-temuan
yang penting dari variabel yang diteliti dan hendaknya dituangkan secara
singkat namun bermakna. Rumus-rumus dan perhitungan yang digunakan
untuk menghasilkan temuan-temuan tersebut diletakkan dalam lampiran
(apabila diperlukan). Temuan pene-litian yang sudah disajikan dalam bentuk
angka-angka statistik, tabel, maupun grafik tidak dengan sendirinya bersifat
komunikatif, penjelasan dalam hal tersebut masih diperlukan. Namun, bahasan
pada tahap ini perlu dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual, tidak
mencakup pendapat pribadi (interpretasi) peneliti.
c. Pengujian Hipotesis
Pemaparan tentang hasil pengujian hipotesis pada dasarnya tidak berbeda
dengan penyajian temuan penelitian untuk masing-masing variabel. Hipotesis
penelitian dapat dikemukakan sekali lagi dalam bab ini, termasuk lipotesis
nolnya, dan masing-masing diikuti dengan hasil pengujianya serta penjelasan atas
pengujian itu secara ringkas dan padat. Penjelasan terhadap hasil pengujian
hipotesis ini terbatas pada interpretasi atas angka statistik yang diperoleh dari
perhitungan statistik.
5. Bab V

PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan di
dalam bab IV mempunyai arti penting bagi keseluruhan kegiatan penelitian.
Tujuan pembahasan: (1) menjawab masalah penelitian, atau menunjukkan
bagaimana tujuan penelitian dicapai, (2) menafsirkan temuan-temuan penelitian, (3)
mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang
telah mapan, (4) memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori bara, dan (5)
menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan
temuan-temuan penelitian. Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian
harus disimpulkan secara eksplisit hasil-hasil yang diperoleh. Sementara itu,
penafsiran terhadap temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan logika dan
teori-teori yang ada.
Pengintegrasian temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang
sudah ada dilakukan dengan jalan menjelaskan temuan-temuan penelitian dalam
konteks khazanah ilmu yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan membandingkan
dengan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dengan teori dan temuan
empiris lain yang relevan. Hal ini tidak berarti mengulang uraian yang telah ada di
dalam bab II. Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan temuan
penelitian lain yang relevan akan mampu memberikan taraf kredibilitas yang lebih
tinggi terhadap hasil penelitian. Tentu saja suatu temuan akan menjadi lebih
dipercaya bila didukung oleh hasil penelilian lain. Namun sebaiknya, tidak hanya
hasil penelitian yang mendukung penelitian yang dilakukan pada bagian ini.
Pembahasan justeru akan menjadi lebih menarik jika di dalamnya di-cantumkan
juga temuan orang lain yang berbeda, dan pada saat yang sama peneliti mampu
memberikan penjelasan teoritis maupun metodologis bahwa temuannya memang
lebih akhirat.
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Pembahasan hasil penelitian menjadi lebih penting manakala hipotesis
penelitian yang diajukan ditolak. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah
hipotesis ditolak. Pertama, faktor non metodologis, seperti ada intervensi variabel
lain sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan hipotesis yang
diajukan. Kedua, karena kesalahan metodologis, misalnya instrumen yang dipakai
tidak sahih atau kurang reliabel. Dalam pembahas-an, perlu diuraikan lebih lanjut
mengenai letak ketidaksempurnaan instru-men yang dipakai. Penjelasan tentang
kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang ada akan menjadi salah satu pijakan
untuk menyarankan perbaikan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
Pembahasan hasil penelitian juga bertujuan untuk menjelaskan perihal
modifikasi teori atau menyusun teori baru. Hal ini penting jika penelitian yang
dilakukan bermaksud menelaah teori. Jika teori yang dikaji ditolak sebagian
hendaknya dijelaskan bagaimana modifikasinya, dan penolakan terhadap seluruh teori
haruslah disertai dengan rumusan teori baru.
6. Bab VI

PENUTUP

Di Bab VI atau bab terakhir dari skripsi dimuat dua hal pokok, yaitu
kesimpulan dan saran.
a. Kesimpulan
Isi kesimpulan penelitian harus terkait langsung dengan rumusan
masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terkait
secara substantif teriadap temuan-temuan penelitian yang meng-acu pada
tujuar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan juga dapat ciitarik dari
hasil pembahasan, namun yang benar-benar relevan dan mampu memperkaya
temuan penelitian yang diperoleh.
Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian dari rumusan
masalah yang ada yang telah diuraikan secara lengkap dalam Bab IV. Tata
urutannya pun hendaknya sama dengan yang ada didalam Bab IV. Dengan
demikian, konsistensi isi dan tata urutan rumusan masalah, tujuan penelitian,
hasil yang diperoleh, dan kesimpulan pene-litian tetap terpelihara.
b. Saran
Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian,
pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Saran hendak-nya tidak keluar
dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian. Saran yang baik dapat dilihat
dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional. Artinya, jika orarig lain
hendak melaksanakan saran itu, ia tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan
atau melaksanakanya. Di samping itu, saran yang diajukan hendaknya telah
spesifik. Saran dapat ditujukan kepada perguruan tinggi, lembaga pemerintah
maupun swasta, atau pihak lain yang di anggap layak danberkaitan dengan temuan
penelitian tersebut.
Catatan:
Adapun format proposal skripsi penelitian tindakan kelas (PTK) hanya meliputi
komponen-komponen sebagai berikut:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Latar Belakang Masalah
Identifikasi Masalah
Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
Hipotesis Tindakan
Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
Kegunaan Penelitian
Definisi Operasional
LandasanTeori
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J.

Metode Penelitian
1. Rancangan Penelitian
2. Subjek Penelitian
3. Instrumen Penelitian
4. Prosedur Penelitian
5. Pengumpulan Data
6. AnalisisData
7. Indikator Keberhasilan
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Lampiran-lampiran

Lampiran 1: Contoh Halaman Persetujuan Proposal Penulisan Skripsi dan Tesis

PERSETUJUAN
Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi/Tesis Berjudul:
HUBUNGAN KOMPETENSI GURU DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA
DALAM MATA PELAJARAN ALQURAN HADIS
Studi di MAN 1 Ambon

Diajukan oleh:
Zakaria
NIM. : 9901041032

Telah disetujui oleh:
Pembimbing,
Ttd.
Drs. H. F. Arifin Toatubun, M.Ag.

Tanggal ................................................

Pembimbing,
Ttd.
Drs. Idrus Sere, M.Pd.I

Tanggal ................................................

Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
IAIN Ambon,

Nursaid, M.Ag.
NIP. 150

Catatan: Diketik satu spasi
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Lampiran 2: Contoh Halaman Sampul/Judul Skripsi dan Tesis
2
spasi

HUBUNGAN PROFESIONALISME GURU PAI
DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA
DI SMU NEGERI IX AMBON

2
spasi

6 spasi

5 spasi

Oleh:
NURULFADLILAH
NIM. 020104101

4 spasi
SKRIPSI
2 spasi
Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Pendidikan Islam

2 spasi
AMBON
2006
Catatan: Diketik satu spasi
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Lampiran 3 : Pernyataan Keaslian
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIM
Jurusan

: Zakaria
: 9901041032
: Pendidikan Agama Islam

menyatakan, bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penelitian/karya sendiri. Jika di
kemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebiut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau
dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang
diperolehnya batal demi hukum.

Ambon, 6 Desember 1999
Saya yang menyatakan,
Materai tempel
Rp. 6000,-

Zakaria
NIM. : 9901041032

Catatan: Diketik satu spasi
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Lampiran 4: Contoh Pengesahan Dekan
KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS TARBIYAH
IAIN AMBON

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
Ditulis oleh
NIM

: HUBUNGAN PROFESIONALISME GURU PAI DENGAN
PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMU NEGERI IX AMBON
: Nurul Fadililah
: NIM. 020104101

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu
Pendidikan Islam

Ambon, 15 Desember 2006
Dekan,

Drs. Adam Latuconsina, M.Si.
NIP. 150 ................

Catatan: Diketik satu spasidibuat oleh Fakultas masing-masing
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Lampiran 5 : Contoh Dewan Penguji

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS TARBIYAH
IAIN AMBON

DEWAN PENGUJI
UJIAN SKRIPSI

Ditulis oleh
NIM
Judul

: Zakaria
: 9901041032
: Hubungan Profesionalisme Guru PAI dengan Prestasi Belajar Ssiswa
MAN 1 Ambon

Ketua
: Nursaid, M.Ag.
( ............................................ )
Sekretaris
: Siti Jumaeda, M.Pd.I
( ............................................ )
Anggota
:
Drs. H.F. Arifin Toatubun, M.Ag.
(............................................. )
(Pembimbing/Anggota Penguji)
Drs. Idrus Sere, M.Pd.I
(............................................... )
(Pembimbing/Anggota Penguji)
Drs. Adam Latuconsina, M.Si. (............................................... )
(Anggota Penguji)
Hj. Rustina, M.Ag.
(............................................... )
(Anggota Penguji)
Diuji di Ambon pada tanggal 23 Desember 1999
Pukul 11.00 s.d. 12.000 WIT.
Hasil/Nilai .......................................
Predikat : Cumlaude/Sangat Baik/Baik*
Coret yang tidak sesuai

Catatan: Diketik satu spasidibuat oleh Fakultas masing-masing

61

Lampiran-lampiran

Lampiran 6: Contoh Pengesahan Pembimbing
PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Zakaria NIM. 9901041032, mahasiswa
Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon, setelah dengan
seksama, meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan berjudul: ‚Hubungan
Profesionalisme Guru PAI dengan Prestasi Belajar Siswa MAN 1 Ambon memandang
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk
diujikan.

Ambon, 12 Desember 1999

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H.F. Arifin Toatubun, M.Ag.
NIP. 150

Drs. Idrus Sere, M.Pd.I
NIP. 150

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

M. Karman, M.Ag.
NIP. 150289547

Catatan: Diketik satu spasi
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Lampiran 7 : Nota Dinas untuk Ujian Proposal
NOTA DINAS
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Ambon

Assalamu’alaikum wr.wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan
koreksi terhadap naskah proposal skripsi berjudul:
HUBUNGAN PROFESIONALISME GURU PAI DENGAN PRESTASI
BELAJAR SISWA DI MAN 1 AMBON
Yang ditulis oleh:
Nama
NIM.
Program Studi

: Nurul Fadlilah
: 020104101
: Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa proposal skripsi tersebut sudah dapat diajukan
kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon untuk diujikan dalam ujian proposal.

Ambon, 12 Desember 1999

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H.F. Arifin Toatubun, M.Ag.
NIP. 150

Pembimbing II

Drs. Idrus Sere, M.Pd.I
NIP. 150

Catatan: Diketik satu spasi
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Lampiran 8 : Nota Dinas untuk Ujian Hasil Penelitian
NOTA DINAS
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Ambon

Assalamu’alaikum wr.wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan
koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:
HUBUNGAN PROFESIONALISME GURU PAI DENGAN PRESTASI
BELAJAR SISWA DI MAN 1 AMBON
Yang ditulis oleh:
Nama
NIM.
Program Studi

: Nurul Fadlilah
: 020104101
: Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada
Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon untuk diujikan dalam ujian hasil penelitian.

Ambon, 12 Desember 1999

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H.F. Arifin Toatubun, M.Ag.
NIP. 150

Catatan: Diketik satu spasi
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Pembimbing II

Drs. Idrus Sere, M.Pd.I
NIP. 150
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Lampiran 9 : Nota Dinas untuk Ujian Skripsi
NOTA DINAS
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Ambon

Assalamu’alaikum wr.wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan
koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:
HUBUNGAN PROFESIONALISME GURU PAI DENGAN PRESTASI
BELAJAR SISWA DI MAN 1 AMBON
Yang ditulis oleh:
Nama
NIM.
Program Studi

: Nurul Fadlilah
: 020104101
: Pendidikan Agama Islam

sebagaimana disarankan dalam Ujian Hasil Penelitian pada tanggal................. ,
saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada
Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon untuk diujikan dalam ujian skripsi.

Ambon, 12 Desember 1999

Menyetujui,

Drs. H.F. Arifin Toatubun, M.Ag.
(Pembimbing/Anggota Penguji)
Drs. Idrus Sere, M.Pd.I
(Pembimbing/Anggota Penguji)
Drs. Adam Latuconsina, M.Si.
(Anggota Penguji)
Hj. Rustina, M.Ag.
(Anggota Penguji)

( ............................................ )
( ............................................. )
( ............................................. )
( ............................................. )
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Lampiran 10 : Contoh Pedoman Transliterasi
PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan
adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor: 158 Tahun 1987 atau Nomor: 0543 b/u 1987.
A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab
ا

ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
ه
ء
ي

Nama
Alif
Ba’

Tidak dilambangkan
B

Nama
Tidak dilambangkan
be

Ta’

T

te

Sa’
Jim

S|

Es (dengan titik di atas)
Je

Ha’
Kha’

H}
Kh

Ha (dengan titik di bawah)
Ka dan ha

Dal

D

De

Zal
Ra’

Z|
R

Ze (dengan titik di atas)
Er

Zai
Sin

Z
S

Zet
Es

Syin

Sy

es dan ye

Sad
Dad

S}
D}

Es (dengan titik di bawah)
De (dengan titik di bawah)

Ta’
Za’

T}
Z}

Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)

‘ain

‘

Koma terbalik di atas

Gain
fa’

G
F

Ge
Ef

Qaf
Kaf

Q
K

Qi
Ka

Lam

L

‘El

Mim
Nun

M
N

‘Em
‘En

Waw
Ha’

W
H

W
Ha

Huruf Latin

J

Hamzah

’

Apostrof

Ya’

Y

Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ةددعتم
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Muta’addidah
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ةدع

‘iddah

ditulis

C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan tulis h

ةمكح
ةيزج

ditulis

hikmah

ditulis

jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‚al‛ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan h.
ditulis
Karamah al-auliya’
ةمرك ءايلوالا
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

ز ةا رطفال

ditulis

Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek
----------------------

fathah
Kasrah
dammah

Ditulis
ditulis
ditulis

a
i
u

E. Vokal Panjang
1.

fathah + alif

ditulis
ditulis

â
Jâhiliyah

2.

Fathah + ya’ mati

ditulis
ditulis

â
Tansâ

3.

Kasrah + yā’ mati

ditulis
ditulis

î
Karîm

ditulis
ditulis

û
Furûd

ةيلهاج
ىسـنت
ميرـك

4.

Dammah + wāwu mati

ضورف
F. Vokal Rangkap
1.

Fathah + ya’ mati

ditulis
ditulis

ai
bainakum

2.

Fathah + wawu mati

ditulis
ditulis

au
qaul

مكنيب

لوق

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

متنأأ
تدعأ
نئل متركش

ditulis

a’antum

ditulis

U‘iddat

ditulis

la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
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نآرقال

ditulis

al-Qur’an

سايقال

ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang
mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

I.

ءامسال

ditulis

as-Sama’

مسشال

ditulis

asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
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ىوذ ضورفال

ditulis

Zawi al-furud}

هلأ ةنسال

ditulis

Ahl as-Sunnah
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E ......................................................................................................
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A ...................................................................................................... 38
B....................................................................................................... 40
1 ................................................................................................. 42
2 ................................................................................................. 43
a ........................................................................................ 45
b ........................................................................................ 47
1) .................................................................................. 49
2) .................................................................................. 52
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A ........................................................................................................ 58
B......................................................................................................... 59
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Lampiran 17 : Abstrak Skripsi
ABSTRAK
MARIA ULFA, Dosen Pembimbing Drs. Idrus Sere dan Rustina N, M.Ag.: Peranan
Pendidikan Orang Tua Terhadap Kehidupan Keberagamaan Anak Sekolah Dasar di
Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, IAIN Ambon,
2005.
Tingkat kehidupan keberagarmian siswa sekolah dasar akhir-akhir ini terlihiti
mengalami pergeserar. Pergeseran tingkah kehidupan keberagamaan mi tentu tidak
dapat dilepaskan dari pendidikan yang diterapkan oleh orang tua siswa. Dalam hal ini,
pendidikan orang tua tentu memiliki peran yang tidak kecil bagi kehidupan
keberagamaan anak sekolah dasar. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat
kehidupan keberagamaan anak sekolah dasar dan mengukur seberapa besar peranan
pendidikan orang tua terhadap kehidupan keberagamaan anak sekolah dasar di
Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
Populasi penelitian ini adalah 1600 orang tua siswa kelas 5 dari 56 Sekolah Dasar
Negeri di Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Sedangkan jumlah sample dalam
penelitian im sebanyak 310 orang tua siswa dari 9 sekolah dasar negeri. Pengambilan
sample ditentukan dengan teknik proportional random sampling.
Hasil penelitian deskriptif mengungkapkan bahwa kehidupan keberagamaan anak
sekolan dasar di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pada kategori cukup baik (14,30).
Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menuniukkan bahwa pendidikan orang tua
memberikan sumbangan positif dian signifikan sebesar 7,3% terhadap kehidupan
keberagamaan anak sekolah dasar di Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
Kata Kunci: Peranan Pendidikan, Kehidupan Keberagamaan.

Catatan: Diketik Satu spasi
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Catatan:
Penulisan daftar pustakay'bibliography berurutan sesuai abjad. Apabila huruf pertama sama, maka hams
dilihat huruf kedua. Bila huruf kedua sama, maka harus dilihat huruf ketiga, begitu seterusnya.
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Lampiran 19 : Contoh Penulisan Catatan Kaki
Agama-agama dalam Abrahamic Religions dapat dikatakan ‚Tiga Agama Bersaudara‛,
Yahudi sebagai saudara tertua dan Islam sebagai agama termuda. Kaum Yahudi dan Kristen
menolak mengakui misi universal Nabi Muhammad saw., kecuali hanya mengakuinya sebagai
seorang nabi ‚ummi‛ yang hanya diutus untuk orang Arab saja.1
Islam sebagai agama tumbuh dan berkembang dalam konteks agama-agama yang.............
Pertama, Islam menempatkan dirinya dalam satu mata rantai yang tidak terpisahkan dengan
agama-agama sebelumnya yang berakhir dengan kedatangan Muhammad saw.2 Di sinilah dapat
dijumpai bahwa adanya benang merah kesadaran keagamaan dalam tiga tradisi agama Ibrahim,
Yahudi, Nasrani dan Islam. Bahkan, al-Farûqî mengemukakan lima prinsip yang menurutnya telah
menyusun kesatuan kesadaran keagamaan dalam wilayah yang sama. Prinsip-prinsip tersebut:
(5) ketaatan manusia dan pemenuhan terhadap perintah-perintah Tuhan menghasilkan
kebahagiaan, menentang-Nya berarti penderitaan.3
Hal itu diperberat oleh tragedi terberat dalam sejarah agama-agama dengan meletusnya
Perang Salib meninggalkan kesan psikologis mendalam pada pihak-pihak yang terlibat. Beban
sejarah tersebut diperberat lagi dengan perkembangan kolonialisme dan imperialisme yang
melanda dunia ketiga yang mayoritas negeri-negeri Muslim.4
Berdasarkan tinjauan tersebut, jiwa dan semangat yang terkandung dalam eksklusifisme dan
inklusifisme berbeda jauh dari pluralisme. Tanpa sikap inklusifistis, tidak mungkin
berkembang sikap-sikap pluralis.5 Beragam tipologi sikap terhadap umat beragama lain itu .......
Tiga sikap dasar tersebut, menurut Nurcholis Madjid, merupakan tipologi yang paling umum
digunakan oleh para ahli dewasa ini dalam memetakan sikap dan pandangan pemeluk suatu agama
terhadap agama-agama lain.6
Pola pemikiran keagamaan yang mengedepankan pendekatan doktrinal-teologis seperti
inilah yang mewarnai apa yang disebut ‚agama‛ yang hidup di tengah masyarakat luas. Agama
hanya dapat dinikmati dengan seperangkat sistem peribadatan yang menyertainya. Agama
dalam wilayah ini hanya ada pada apllied sciences, yang oleh Thomas Kuhn disebut sebagai
normal science.7 Dalam wilayah apllied sciences atau normal science para penganut agama
tidak merasa berkepentingan dan tidak merasa perlu untuk mengetahui ada atau tidak ada
anomali-anomali (ketidaktepatan, penyimpangan, ketidakwajaran) yang ada dalam wilayah ini.
Pola pemikiran keagamaan model ini jelas sangat rigid, kaku dan tidak mengenal kompromi.
Fanatisme selalu muncul dari logika berpikir keagamaan ini. Pengagum kelompok ini juga
memiliki pola pikir yang cenderung menyerang pola pikir keimanan yang dimiliki orang lain.
Mereka juga sangat sulit untuk diajak tukar pikiran (sharing opinion) secara jernih dengan
kesediaan untuk melakukan proses take and give.

1Djam’annuri, Persepsi Elit-Awam tentang Hubungan Antaragama dalam M. Amin Abdullah
(ed.),
Antologi Studi Islam, hlm. 53.
2Ibid., hlm. 54.
3Isma’il Raji al-Faruqî, ‚The Role of Islam in Global Inter-Religious Depedence‛ dalam Waren Lewid Barry
Town (ed.), Toward Global Congress of World’s Religions (New York: Unification Theological Seminary, t.t.), hlm.
28.
4Djam’annuri, ‚Persepsi Elit-Awam tentang Hubungan Antaragama, hlm. 57.
5Nurcholis Madjid, ‚Dialog di antara Ahli Kitab (ahl al-kitâb): Sebuah Pengantar‛, dalam George B. Grose dan
Benjamin J. Hubbard (ed.), Tiga Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog, penerjemah. Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan,
1998), hlm. xix.
6Ibid.
7M. Amin Abdullah,
‚Kontekstualisasi Teologi Islam dalam wacana kontemporer‛ dalam M. Agus
Nuryanto, Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. ix.
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Lampiran 20: Contoh Halaman Sampul Proposal Skripsi dan Tesis
2
spasi
PROPOSAL SKRIPSI
3 spasi

HUBUNGAN PROFESIONALISME GURU PAI
DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA
DI SMU NEGERI IX AMBON
7
spasi

6 spasi

7 spasi
Oleh:
NURULFADLILAH
NIM. 020104101

6 spasi
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IAIN AMBON
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80

Lampiran-lampiran

Lampiran 21 : Contoh Batas Margin Kertas

4 cm
BAB I
2 spasi
PENDAHULUAN
4 spasi
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Dst.

4 cm

Catatan:
1. Jarak spasi antara bab dengan judul bab
adalah dua spasi
2. Jarak antara bab atau subbab yang terdiri
dari dua baris atau lebih adalah satu spasi
3. Jarak antara judul bab dengan subbab
adalah dua spasi
4. Judul, nama lembaga, dan tahun ditulis
dengan menggunakan font Times New
Roman 16
5. Teks skripsi, artikel, makalah, dan laporan
penelitian ditulis denganmenggunakan
font Times New Roman 12

3 cm

3 cm
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