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BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian Skripsi
Skripsi merupakan karya i lmiah yang ditulis oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada

jenjang strata satu (S1). Skripsi memiliki bobot 6 SKS. Mahasiswa yang menyusun skripsi harus memenuhi syarat
antara lain: menyelesaikan perkuliahan minimal sebanyak 120 SKS serta lulus mata kuliah Statistika Pendidikan
dan Metode Penelitian dengan nilai minimal 2,5 (dua koma lima).

Penyusunan skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akhir mendapatkan gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd.) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Oleh
karena itu, mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan skripsi, diwajibkan mengikuti sidang Munaqasyah di
hadapan penguji.

B. Kriteria Skripsi
Skripsi harus memenuhi standar penelitian ilmiah dan mampu mengungkap pola pikir dalam hal:

1. Mengamati fenomena empiris, mengindentifikasi, merumuskan dan mampu menjawab masalah penelitian
sesuai bidang kajian masing-masing program studi.

2. Melakukan prosedur dan standar penelitian ilmiah yang tepat dan benar dalam rangka menjawab
permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

3. Menghasilkan karya penelitian ilmiah yang berkualitas dan bukan merupakan hasil karya orang lain
(plagiasi).

4. Membuat laporan hasil penelitian sesuai dengan standar penulisan ilmiah secara sistematis.
5. Penulisan proposal menggunakan minimal 15 (lima belas) referensi, sedangkan untuk penulisan skripsi

minimal 30 (tiga puluh) referensi.
6. Menggunakan jurnal ilmiah sebagai referensi, minimal 5 (lima) jurnal nasional dan atau internasional serta

referensi lain yang relevan dengan kajian penelitian.
7. Skripsi berbahasa Arab menggunakan referensi berbahasa Arab sesuai topik penelitian minimal 30% (9

referensi).
8. Menggunakan bahasa ilmiah (Indonesia, Arab, Inggris).
9. Jumlah halaman skripsi minimal 60 (tidak termasuk lampiran dan halaman depan).
10. Skripsi berbahasa asing jumlah halaman minimal 40 (tidak termasuk lampiran dan halaman depan).
11. Skripsi harus mengutip ayat Al Qur’an atau Hadis sesuai dengan kajian penelitian.
12. Skripsi sedapat mungkin menggambarkan pendekatan transdisipliner dalam pemaparan uraian dan

pembahasan.

C.    Dosen Pembimbing
1. Tanggung Jawab Pembimbing

Untuk menjamin standar penelitian ilmiah, maka proses penyusunan skripsi dibimbing minimal satu orang
pembimbing yang berkompeten dan berkualifikasi dibidangnya. Adapun kualifikasi dosen pembimbing adalah sebagai
berikut:

a. Pembimbing adalah dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, dan atau dosen
tetap pada Fakultas lain di IAIN Kendari yang memiliki kompetensi dan relevansi keilmuan dengan judul
penelitian mahasiswa.
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b. Pembimbing skripsi bertanggung jawab terhadap penulisan skripsi mahasiswa baik secara teoretis
maupun metodologis.

c. Pembimbing Skripsi Penelitian mahasiswa adalah dosen yang relevan dengan bidang keahliannya serta
berkualifikasi minimal Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional.

d. Pada program studi tertentu, pembimbing Skripsi mahasiswa adalah dosen yang telah memiliki NIDN
(Nomor Induk Dosen Nasional).

Pembimbing skripsi memiliki wewenang dan tanggung jawab secara akademik dan profesional sebagai
berikut:

1. Membimbing mahasiswa dalam penyelesaian skripsi.
2. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi secara rutin dan terjadwal.
3. Pembimbingan bersifat perseorangan sehingga jadwal konsultasi diatur berdasarkan kesepakatan

dosen pembimbing dan mahasiswa.
4. Pembimbing diwajibkan membantu mahasiswa bila terdapat masalah dalam penulisan skripsi
5. Mengikuti perkembangan penulisan dan memberikan umpan balik untuk penyempurnaan penulisan skripsi

(format terlampir)
6. Untuk kepentingan kemajuan penyusunan skripsi perlu diperhatikan sebagai berikut:

a. Pembimbing wajib mengisi Lembar Perkembangan Penulisan Skripsi untuk dapat diketahui/
dimonitor kemajuan penulisan mahasiswa bimbingan.

b. Menginformasikan kepada ketua Program Studi/jurusan apabila terdapat mahasiswa bimbingan yang
tidak melaporkan perkembangan penulisan skripsinya maksimal selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat teguran.

7. Memberikan bimbingan dan target penyelesaian penulisan skripsi sehingga mahasiswa dapat
menyelesaikan secara tepat waktu dan seefisien mungkin.

8. Memberikan dukungan untuk mencapai standar tinggi dalam penulisan skripsi.
9. Bertanggung jawab dalam menjaga originalitas skripsi, dibuktikan dengan melampirkan referensi yang telah

dikutip (fotocopy sampul depan, halaman prancis, dan halaman yang dikutip).
10. Selama proses pembimbingan, dosen pembimbing dan mahasiswa tidak diperkenankan menerima dan

atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang apapun dengan maksud tertentu.
11. Dosen pembimbing berhak menghentikan proses bimbingan apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan

skripsinya selama 2 (dua) semester berturut-turut. Apabila diperlukan dapat diperpanjang satu semester
dengan izin tertulis dari dekan.

12. Dosen pembimbing berkewajiban menjaga etika profesi selama proses pembimbingan skripsi.

D. Hak dan Kewajiban Mahasiswa
1. Hak Mahasiswa

a. Mendapatkan pelayanan pembimbingan skripsi;
b. Mendapatkan arahan dan masukan yang proporsional dari pembimbing;
c. Mendapatkan pengesahan setelah segala persyaratan dan tanggung jawab terpenuhi;
d. Mendapatkan hasil penilaian yang proporsional atas usaha yang dilakukan;
e. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan penggantian dosen pembimbing, jika dosen pembimbing:

1) Tidak melaksanakan tugas pembimbingan secara professional dan proporsional.
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2) Tidak menepati janji bimbingan yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas (sebanyak tiga kali
berturut-turut dengan bukti yang jelas).

3) Tidak mengembalikan hasil koreksi skripsi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah skripsi
diserahkan mahasiswa.

2. Kewajiban Mahasiswa
a. Menjunjung tinggi etika dan budaya akademik selama proses pembimbingan.
b. M elakukan konsultasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penunjukkan pembimbing.
c. Menyediakan naskah skripsi untuk bimbingan.
d. Mencatat dan mendokumentasikan secara tertib hasil bimbingan, yang dibuktikan dengan buku konsultasi.
e. Membawa alat dan bahan untuk konsultasi skripsi.
f. Menyelesaikan proses pembimbingan skripsi paling lama dua semester secara berturut-turut
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian.

E.  Perlindungan Hak Cipta
1. Penyusunan skripsi

a. Mahasiswa dilarang keras melakukan penyalinan skripsi orang lain (Copy Paste) baik sebagian
maupun secara keseluruhan.

b. Pelanggaran terhadap point (a) berdampak kepada pemberian sanksi akademis.
2. Publikasi

a. Pemanfatan atau memodifikasi skripsi harus mendapat izin dari mahasiswa yang bersangkutan,
dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai secukupnya dan diketahui oleh
Dekan.

b. Jika keseluruhan atau sebagian skripsi diterbitkan sebagai artikel, surat kabar, buku dan makalah
ilmiah, maka nama mahasiswa dicantumkan sebagai pengarang pertama dan Pembimbing sebagai
pengarang kedua.

c. Jika pembimbing, mengolah dan menyempurnakan skripsi secara berbeda, lebih luas dan mendalam
menjadi sebuah buku, artikel atau makalah ilmiah dalam majalah, seminar, simposium, atau kongres,
maka nama mahasiswa dicantumkan sebagai pengarang kedua.

d. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas diberikan sanksi berdasarkan pedoman Kode Etik
dosen.



4

BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penulisan skripsi sebagai sebuah hasil penelitian dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan atau
metode. Secara garis besar, ada dua pendekatan penelitian, yakni kuantitatif (quantitative research), dan kualitatif
(qualitative research). Namun dalam pelaksanaan penelitian jenis penelitian tertentu dimungkinkan
menggambungkan kedua pendekatan penelitian tersebut. Masing-masing pendekatan ini mempunyai kelebihan dan
juga kelemahan, sehingga untuk menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian
tergantung pada beberapa hal di antaranya:
(1) jika ingin melakukan suatu penelitian yang lebih rinci yang menekankan pada aspek detail yang bersifat kritis

dan kasus, maka pendekatan yang sebaiknya dipakai adalah pendekatan kualitatif. Jika penelitian yang
dilakukan untuk mendapat kesimpulan umum dan hasil penelitian didasarkan pada pengujian secara empiris,
maka sebaiknya digunakan pendekatan kuantitatif,

(2) jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang penerapannya luas dengan obyek penelitian yang banyak,
maka pendekatan kuantitatif lebih tepat, dan jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang mendalam dan
detail khusus untuk satu obyek penelitian saja, maka pendekatan kualitatif lebih baik digunakan, dan

(3) jika penelitian yang dilakukan untuk mendapat pemahaman tentang suatu fenomena secara komprehensif baik
proses maupun hasilnya, peneliti dapat menggunakan kedua pendekatan tersebut.

Paradigma penelitian merupakan perspektif penelitian yang digunakan peneliti untuk memahami bagaimana
peneliti:  melihat realita (world views), mempelajari fenomena, dan menggunakan cara‐cara pengumpulan data, dan
menginterpretasikan temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan
pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian.

Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada falsafah positivisme.
Falsafah Positivisme memandang bahwa realita/gejala/fenomena dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit,
teramati terukur dan hubungan gelaja bersifat sebab akibat. Penelitian ini umumnya dilakukan pada populasi
atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian lebih bersifat deduktif, dimana untuk menjawab
rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut
selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan dengan menggunakan instrumen. Selanjutnya, data
dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis tersebut
terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif ini umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random
sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana diambil sampel.

Selanjutnya, penelitian kualitatif (Penalaran induktif), yang mengumpulkan dan merangkum data
menggunakan metode naratif atau verbal berupa antara lain: observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Peneliti
kualitatif sering dikatakan mengambil pendekatan induktif untuk mengumpulkan data, karena mereka merumuskan
hipotesis setelah mereka mulai melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hipotesis ini diuji dan
dimodifikasi dengan pengumpulan data lanjutan untuk menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak
secara serentak. Peneliti kualitatif percaya bahwa pemahaman penuh terhadap fenemona ditentukanoleh konteks.
Oleh karena itu, mereka menggunakan teori setelah pengumpulan data untuk mendukung deskripsi pola-pola yang
diamati.

Pemilihan paradigma memiliki implikasi terhadap pemilihan metodologi dan metode pengumpulan dan analisis
data. Paradigma penelitian berdasarkan prioritas penggunaan pendekatan penalaran (deduktif, dan induktif) pada
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dasarnya dikategorikan menjadi dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan pendekatan orientasinya
kedua paradigma penelitian tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori:
1. Pendekatan berorientasi pada Pengetahuan (Knowledge–oriented approach) yaitu terdiri dari: Realisme Ilmiah

(Scientific Realism), dan Konstruktivisme Sosial (Social Constructivism), dan
2. Pendekatan berorientasi pada Tindakan (Action-oriented-approach) yaitu terdiri dari: Advokasi atau Liberatoris

(Advocacy or Liberatory Framework), dan Pragmatisme (Pragmatism). (Lodico, Spaulding dan Voegtle, 2006: 11)
Dalam penelitian pendidikan, seringkali ditemukan penelitian yang menekankan pada pendekatan

beorientasi pada Tindakan (Action-oriented-approach). Sehingga dalam penelitian pendidikan ditemui istilah metode
Action Research. Metode Action Research atau penelitian tindakan adalah suatu proses yang dilalui oleh
perseorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan dalam situasi tertentu untuk menguji prosedur
yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan dan kemudian setelah sampai pada tahap kesimpulan hasil
penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah merubah (1) situasi, (2)
perilaku, (3) organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja dan pranata antara lain; penelitian
mencari metode pembelajaran yang paling efektif dan efisien, penelitian untuk memperbaiki prosedur dan
metode kerja dalam pelayanan masyarakat. Penelitian tindakan mempunyai sifat fleksibel dan dapat
mengorbankan kepentingan kontrol demi adanya inovasi dan bekerja dengan on the spot experimentation.

A. Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Penulisan Skripsi)
Penelitian harus dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Salah satunya adalah skripsi harus disusun

sesuai dengan mekanisme dan sistematika yang berlaku dalam suatu lembaga. Secara garis besar, sistematika dari
penulisan penelitian kuantitatif terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

COVER
ABSTRAK
LEMBAR PENGESAHAN
PERNYATAAN ORIGINALITAS
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi Masalah
C. Pembatasan Masalah
D. Perumusan Masalah
E. Tujuan Penelitian
F. Kegunaan Penelitian

BAB II. KAJIAN TEORI
A. Deskripsi Konseptual

1. Variabel Terikat
2. Variabel Bebas
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B. Penelitian yang Relevan Sebelumnya
C. Kerangka Berpikir
D. Perumusan Hipotesis/ ………. (Penelitian Deskriptif)

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian/ Objek Penelitian
C. Metode Penelitian
D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
E. Operasionalisasi Variabel
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
G. Konstelasi Hubungan Antar Variabel/Desain Penelitian
H. Teknik Analisis Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
1. Variabel Terikat
2. Variabel Bebas
B. Analisis Data
C. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Implikasi
C. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Penjelasan :
Bab. I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kerangka awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Hal ini terutama
dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian. Ada beberapa langkah-
langkah dalam membuat pendahuluan sebagai berikut:
A. Latar Belakang Masalah

Penelitian dilakukan untuk menjawab masalah. Masalah dalam latar belakang merupakan
penyimpangan-penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penyimpangan
ini menyangkut antara lain aturan dalam pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan.
Dalam latar belakang masalah, peneliti harus dapat menggambarkan atau mengungkapkan permasalahan yang
menggambarkan pentingnya variabel terikat menjadi variabel dalam penelitian. Disamping itu juga perlu dijelaskan
permasalahan yang terjadi pada faktor-faktor yang berpengaruh pada variabel terikat (entiti) yang akan menjadi
dasar atau sumber dalam melakukan identifikasi masalah. Ini berarti, latar belakang masalah harus menjelaskan
antara lain :
a) Pentingnya variabel terikat menjadi variabel penelitian
b) Hubungan setiap entiti dengan variabel terikat
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c) Masalah yang ada pada setiap entiti
d) Masalah pada obyek penelitian yang terkait dengan judul penelitian.

B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah proses inventarisasi semua masalah yang memengaruhi variabel terikat dalam

penelitian yang diuraikan pada latar belakang. Identifikasi ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan/
pernyataan. Salah satu dari pertanyaan/ pernyataan dapat dijadikan judul penelitian.

C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah merupakan upaya peneliti untuk menetapkan batasan-batasan sehingga

permasalahan dapat dikaji secara terfokus dan jelas. Hal ini terjadi karena peneliti tidak mungkin menjawab
semua pertanyaan-pertanyaan dalam Identifikasi Masalah.

D. Perumusan Masalah
Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian bagi peneliti yang dirumuskan berdasarkan

pembatasan masalah penelitian.

E. Tujuan Penelitian
Peneliti dalam menyatakan tujuan penelitian harus menyatakan secara lengkap dan operasional dalam

bentuk pernyataan yang mengidentifikasikan variabel - variabel dan karakteristik hubungan yang akan diteliti.

F. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian adalah manfaat dari hasil penelitian bagi berbagai pihak yang terkait. Bentuk

kegunaan penelitian meliputi :
a. kegunaan teoretis, berupa penambahan pengetahuan baru
b. kegunaan praktis, berupa pemecahan masalah yang digunakan untuk pengembangan berbagai pihak.

Bab. II. Penyusunan Deskripsi Teoritis, Kerangka Berpikir dan Perumusan Hipotesis
A. Deskripsi Teoretis

Dalam proses penelitian kuantitatif diperlukan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi
hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoretis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan teori ini
merupakan ciri bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Deskripsi teori dalam suatu
penelitian merupakan uraian secara sistematis tentang teori-teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis
buku) dan hasil-hasil penelitian maupun jurnal - Jurnal baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang
relevan dengan variabel yang menjadi obyek penelitian. Oleh karena itu, deskripsi teori memuat penjelasan-
penjelasan atau teori-teori yang menyangkut variabel baik variabel terikat (Y) maupun variabel bebas (X) melalui
pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan
dan prediksi terhadap hubungan antar variabel menjadi terarah dan jelas. Peneliti harus menjelaskan kesimpulan
dari masing-masing deskripsi teori sehingga dapat dijadikan definisi konseptual. Dalam pengkajian teori-teori ini,
maka peneliti harus memasukkan beberapa teori penghubung yang mengkaitkan antara variabel bebas dengan
variabel terikat untuk mendukung pemahaman teori tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk merujuk pada Jurnal
ilmiah minimal 3 jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, buku-buku teks dan hasil-hasil penelitian.
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Hal ini seluruhnya dibuktikan dengan adanya foto copy atau asli kutipan dan sumber yang menjadi rujukan
deskripsi teori pada waktu bimbingan dan ujian skripsi. Teori yang dikutip dari sumber bacaan yang menjadi
rujukan harus memenuhi tiga kriteria yaitu (1) Relevan berkenaan dengan kecocokan antara variabel penelitian,
(2) Kelengkapan, berkenaan dengan banyaknya sumber yang menjadi referensi dalam penelitian, dan (3)
Kemutakhiran berkenaan dengan dimensi waktu. Adapun sumber referensi buku teks dan jurnal berbahasa
Indonesia minimal terbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Oleh karena itu, makin terbaru sumber yang digunakan,
maka semakin mutakhir teori yang digunakan dalam penelitian.

B. Penelitian yang Relevan Sebelumnya
Untuk memperkuat teori yang ada dan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis penelitian peneliti

menuliskan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian
relevan digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian penulis
(peneliti). Selain itu juga digunakan untuk melihat keterbaruan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang
dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada.

C. Kerangka Berpikir
Kerangka Berpikir menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti

didasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan. Ini berarti, secara teoretis perlu adanya penjelasan hubungan
antara variabel terikat (independen) dan variabel bebas (dependen). Apabila ada variabel lain seperti variabel
moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel tersebut terlibat dalam penelitian. Ini berarti,
peneliti harus dapat mengkaitkan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kerangka berpikir akan menjadi
acuan dalam penyusunan hipotesis konseptual

D. Perumusan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang belum didasarkan pada

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai
jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian. Perumusan hipotesis dibuat berdasarkan Deskripsi/kajian
teoritis, Penelitian relevan sebalumnya, dan kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti.

Bab. III. Metodologi Penelitian
Dalam penyusunan skripsi, peneliti harus merancang metodologi penelitian khususnya menyangkut

metode, populasi, maupun teknik pengambilan data yang paling cocok. Metode dalam penelitian harus sesuai
dengan data yang akan diperoleh, tujuan, dan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Pertimbangan
lain adalah efisiensi dengan memperhatikan dana, waktu dan tenaga serta kemampuan peneliti. Metodologi yang
baik adalah yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap dan valid dan dilakukan secara cepat sehingga
dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Penyusunan Metodologi Penelitian mencakup kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
A. Jenis Penelitian

Dalam menyatakan jenis penelitian apa yang harus digunakan, peneliti harus bergantung pada masalah
yang telah dijabarkan pada latar belakang.
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B. Tempat dan Waktu Penelitian
Peneliti harus menyatakan tentang dimana dan kapan dilakukan penelitian. Penentuan tempat harus

memperhatikan karakteristik dari obyek penelitian. Penentuan waktu, harus dirancang yang memungkinkan
peneliti mendapatkan informasi secara cepat. Peneliti dalam menentukan tempat penelitian harus memiliki dasar
misalkan dilakukan survey awal terlebih dahulu sesuai dengan karakteristik obyek penelitian dan memberikan
alasan mengapa memilih tempat dan waktu tersebut.

C. Metode Penelitian
Metode Penelitian harus dipilih sesuai dengan karakteristik data dan peneliti memberikan dasar

mengapa memilih metode tersebut.

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dapat diidentifikasikan sebagai keseluruhan obyek/ subyek yang menjadi sumber data

penelitian. Jika jumlah populasi besar, maka dimungkinkan untuk mengambil populasi terjangkau dengan alasan
tertentu. Sedangkan populasi terjangkau adalah keseluruhan unit dalam populasi target yang mendapat
kesempatan untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Semua unit dalam populasi terjangkau harus masuk kedalam
kerangka sampling. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi atau populasi terjangkau. Sampel
yang diambil dari populasi atau populasi terjangkau harus betul-betul representatif. Oleh karena itu, peneliti perlu
menggunakan teknik sampling.

E. Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel dilakukan oleh peneliti dalam rangka menjabarkan/menurunkan variabel

penelitian ke dalam konsep yang memuat indicator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Variabel penelitian
harus diidentifikasi, diklasifikasi dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak
menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta dalam melakukan pengujian hipotesis,
tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Data yang menjadi sumber analisis dapat diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Data

sekunder adalah data yang telah dipublikasikan oleh pihak tertentu (misalkan antara lain tempat penelitian).
Sedangkan Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penyebaran instrumen kepada responden atau
sampel penelitian. Dasar penyusunan instrumen adalah definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi
Konseptual berasal dari sintesis berbagai teori yang dibahas pada deskripsi teoretis. Definisi Konseptual ini
bertujuan agar pembaca memahami variabel secara substantif, jelas dan lengkap. Definisi konseptual umumnya
memuat dimensi dan indikator. Sedangkan definisi operasional adalah definisi yang terukur. Umumnya memuat
indikator dan sub indikator serta menggunakan kata yang bersifat operasional.

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian sebelum dipergunakan untuk menjaring data harus dilakukan uji validitas dan

reliabilitas. Pengujian tersebut ini tidak digunakan untuk data sekunder. Uji validitas instrumen dilakukan untuk
mengetahui ketepatan butir-butir pernyataan dalam instrumen yang mengukur variabel penelitian. Instrumen yang
valid dapat digunakan untuk memperoleh data variabel penelitian.
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Sedangkan Reliabel merujuk pada sejauh mana sebuah instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten
pada saat dilakukan pengukuran secara berulang. Oleh karena itu, instrumen yang valid dan reliabel ini yang
dianggap memenuhi syarat.

H. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan disesuaikan dengan hipotesis yang diajukan dalam bab. II. Secara

umum, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi: Uji perbedaan dan uji hubungan. Sebelum
melakukan analisis data untuk menguji hipotesis penelitian perlu dilakukan uji persyaratan. Uji ini dilakukan untuk
data interval. Beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan uji perbedaan antara lain : uji t
sampel independent, uji t sampel dependen dan uji ANOVA. Sedangkan teknik analisis yang dapat digunakan
untuk melakukan uji hubungan antara lain : uji Chi-Square, uji Tranformasi Gamma, uji regresi dan korelasi
sederhana dan ganda.

Bab. IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian merupakan proses pembuktian atas pengkajian teoretis yang dilakukan dalam Bab. II,

dapat dilakukan sebagai berikut :
A. Deskripsi Data

Deskripsi data atau penggambaran variabel penelitian yang merupakan hasil dari pengolahan data
dengan menggunakan statistik deskriptif seperti gejala pemusatan (rata-rata), penyebaran (deviasi standar dan
varians), modus, varian dan/atau dalam bentuk proporsi/persentasi.

B. Analisis Data
Analisis data berisi tentang hasil uji persyaratan analisis data serta hasil perhitungan dan pengujian

statistik yang terkait dengan hipotesis penelitian.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
Pembahasan hasil penelitian merupakan deskripsi dari hasil pengujian (hipotesis) statistik dalam

penelitian serta penafsiran dari hasil pengujian tersebut.

Bab. V. Kesimpulan, Implikasi, dan Saran
A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan desk`ripsi hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah atau tujuan
penelitian. Kesimpulan penelitian tidak lagi memuat deskripsi pengujian secara statistik yang telah dideskripsikan
pada interpretasi hasil penelitian, misalnya H0 ditolak, H1 diterima.

B. Implikasi
Implikasi penelitian berisi tindak lanjut yang ideal dilakukan oleh pengambil kebijakan terkait dengan

hasil penelitian. Tindak lanjut tersebut didasarkan pada data respon responden terhadap instrumen dari variabel
penelitian yang digambarkan oleh skor indikator dan sub indikator maupun data yang bersifat sekunder.

C. Saran.
Saran penelitian berisi rekomendasi tindakan konkrit yang dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan
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untuk merealisasikan tindak lanjut yang diuraikan pada implikasi penelitian. Saran penelitian tidak memuat
rekomendasi tindakan yang telah dilakukan oleh pengambil kebijakan.

Daftar Pustaka
Daftar pustaka merupakan inventarisasi seluruh publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang digunakan

sebagai dasar bagi pengkajian penelitian. Daftar pustaka yang dipergunakan dalam penelitian minimal 10
(sepuluh) tahun terakhir kecuali sumbersumber yang menggunakan literature bahasa Inggris. Daftar pustaka
yang dapat dimasukkan adalah sumber-sumber yang dikutip baik langsung maupun tidak langsung dalam tubuh
tulisan.

Ringkasan (Abstrak)
Ringkasan (abstrak) merupakan ringkasan penelitian berupa essay yang utuh, tanpa mempunyai sub

judul, dan dibuat minimal 250 kata atau maksimal 1 (satu) halaman dengan jarak baris satu. Ringkasan memuat
bagian-bagian penting meliputi : tujuan penelitian, objek dan tempat penelitian, metodologi penelitian, analisis dan
hasil penelitian. Masing-masing bagian dituangkan dalam paragraph tersendiri. Abstrak ditulis dalam Bahasa
Indonesia, Bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Riwayat Hidup
Riwayat hidup mendeskripsikan latar belakang pendidikan dan pekerjaan (bila ada), maksimal 1 (satu

halaman).

B. Pendekatan Penelitian Kualitatif
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus

penelitian adalah kualitas makna–meanings (hakikat dan esensi), akar pemikiran yang dianut adalah pada
asumsi bahwa: realitas adalah subjektif dan jamak seperti yang ada pada individu-individu partisipan yang
diteliti (asumsi ontologis), peneliti berusaha melakukan pendekatan dengan partisipan dalam pengumpulan
data (asumsi epistemologis), peneliti lebih mengutamakan perspektif partisipan (emik) daripada perspektif
peneliti (etik), menggunakan gaya penulisan naratif, penggunaan istilah/terminologi kualitatif, dan batasan
definisi-definisi yang digunakan (asumsi retorika), menggunakan logika induktif, bekerja secara rinci,
deskripsi rinci tentang konteks studi yang diteliti, dan disain penelitian fleksibel/dapat berubah (asumsi
metodologis).

Sistematika penelitian Kualitatif:

COVER
ABSTRAK
LEMBAR PENGESAHAN
PERNYATAAN ORIGINALITAS
KATA PENGANTAR
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DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Fokus Penelitian
C. Pertanyaan Penelitian
D. Tujuan Penelitian
E. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian
B. Hasil Penelitian yang Relevan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Latar Penelitian
D. Metode dan Prosedur Penelitian
E. Data dan Sumber Data
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
G. Prosedur Analisis Data
H. Pemeriksaan Keabsahan Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
A. Gambaran Umum tentang Lokus Penelitian
B. Hasil Penelitian
C. Pembahasan Penelitian

BAB V  KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
B. Implikasi
C. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Lampiran 1 Pedoman Observasi
Lampiran 2 Pedoman wawancara
Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi
Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Wawancara
Lampiran 5 Dokumen Pendukung (Foto dan dokumen)
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Lampiran 6 Hasil Analisis Data
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian
RIWAYAT HIDUP

Penjelasan Isi Sistematika

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Peneliti menguraikan konteks atau situasi yang mendasari munculnya permasalahan yang menjadi fokus
penelitian. Konteks permasalahan bisa berupa tinjauan historis, ekonomis, sosial,dan kultural. Penggambaran
konteks permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan menunjukkan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris
atau kejadian aktual dan unik yang terjadi di masyarakat yang sudah terpublikasikan melalui media massa, buku-
buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau sumber lainnya. Peneliti dapat juga menyertakan data statistik untuk
menunjukkan aktualitas dan trend atau perkembangan fenomena yang menjadi latar belakang masalah penelitian.
Peneliti dapat juga menyertakan hasil studi pendahulu (pre-eliminary study) atas fenomena tertentu yang berupa
data kuantitatif ataupun kutipan wawancara. Bagian latar belakang masalah ini sebaiknya diakhiri dengan batasan
yang dibuat oleh peneliti berkaitan dengan fenomena, fakta empiris, ataupun kejadian aktual yang sudah dipaparkan
sebelumnya. Batasan atas fenomena tersebut diharapkan dapat mengantarkan peneliti menuju fokus penelitian yang
akan diteliti sekaligus menunjukkan penting dan menariknya permasalahan tersebut.

B. Fokus Penelitian
Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu area sepesifik yang akan diteliti. Setelah fokus ditentukan,

selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-subfokus penelitian.

C. Pertanyaan Penelitian
Peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya yang bersifat umum (grand tour

question) sebagai pertanyaan payung. Kemudian rumusan masalah ini dikembangkan menjadi pertanyaan-
pertanyaan yang lebih sepesifik (research question) sesuai dengan sub-subfokus penelitian.

D. Tujuan Penelitian
Peneliti menjelaskan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fokus

dan subfokus penelitian.

E. Kegunaan Penelitian
Peneliti menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Kegunaan dapat diklasifikasikan

menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoretis adalah bagaimana hasil penelitian menjadi
bagian dari proses pengembangan ilmu. Manfaat praktis adalah bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk
memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Konseptual Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Peneliti mendeskripsikan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian yang berhubungan
dengan fokus dan subfokus penelitian. Konsep tersebut didasarkan pada tinjauan pustaka dari berbagai buku dan
jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Deskripsi konseptual ini diperlukan untuk memberikan gambaran
tentang fokus penelitian dan bagaimana fokus penelitian dikembangkan menjadi subfokus penelitian.

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Peneliti mengkemukakan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan.

Hasil penelitian yang relevan dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian-
penelitian yang berkaitan yang pernah dilakukan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Dalam menyatakan jenis penelitian apa yang harus digunakan, peneliti harus bergantung pada masalah
yang telah dijabarkan pada latar belakang.

B. Metode dan Prosedur Penelitian
Peneliti menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan serta prosedur pelaksanaannya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian sesuai dengan
jenis penelitian kualitatif yang digunakan (etnografi, studi kasus, fenomenologi, grounded theory, naratif, atau
analisis isi). Prosedur penelitian menjelaskan langkah-langkah penelitian. Prosedur penelitian kualitatif pada
umumnya bersifat siklus.

C. Tempat dan Waktu Penelitian
Peneliti menjelaskan dimana penelitian dilakukan dan kapan penelitian itu dilakukan. Waktu penelitian

adalah sejak melakukan observasi awal sebagai persiapan penulisan proposal sampai pada penulisan laporan
penelitian. Khusus penelitian analisis isi tidak terikat dengan tempat tertentu.

D. Latar Penelitian
Peneliti menjelaskan latar penelitian yang menggambarkan situasi sosial yang menjadi latar penelitian.

Untuk menjelaskan latar penelitian ini peneliti perlu melakukan observasi pendahuluan. Peneliti sudah
mengumpulkan data tentang gambaran umum konteks penelitian berupa subjek, lokasi, kegiatan dan waktu yang
melatari fenomena yang menjadi fokus penelitian.

E. Data dan Sumber Data
Peneliti menjelaskan informasi atau data yang dikumpulkan sehubungan dengan fokus dan subfokus

penelitian. Kemudian dijelaskan pula sumber-sumber data primer maupun sekunder yang digunakan dalam
penelitian baik informan, peristiwa, maupun dokumen.
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F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
Peneliti menjelaskan teknik dan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data yang meliputi: (1)

observasi, (2) wawancara, (3) dokumen, dan (4) focus group discution.

G. Prosedur Analisis Data
Peneliti menjjelaskan prosedur analisis data, baik selama proses pengumpulan data maupun setelah data

terkumpul. Prosedur analisis dapat menggunakan salah satu dari model-model analisis data kualitatif yang sesuai
dengan jenis (metode) penelitian kualitatif yang digunakan (model Milles & Hubberman, Spradly, Bogdan & Biklen,
Strauss & Corbin, Yin, atau Analisis Isi).

H. Pemeriksaan Keabsahan Data
Peneliti menjelaskan bagaimana keabsahan data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas,

transferabilitas, dan komfirmabilitas.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum

Peneliti menguraikan tentang latar sosial, historis, budaya, ekonomi, demografi, lingkungan, sebagai
gambaran umum penelitian yang melatari temuan penelitian.

B. Hasil Penelitian
Peneliti mendeskripsikan hasil analisis dan temuan penelitian sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian.

a. Subfokus 1
b. Subfokus 2
c. Subfokus 3 dst.

C. Pembahasan Temuan Penelitian
Peneliti membahas temuan penelitian seperti yang dideskripsikan pada hasil penelitian. Pembahasan

temuan penelitian sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian merupakan interpretasi atau verifikasi temuan
dengan menghubungkan dengan konsep-konsep dan teori yang ada. Temuan berupa proposisi.

a. Subfokus 1
b. Subfokus 2
c. Subfokus 3 dst.

BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan

Peneliti menuliskan kesimpulan penelitian yang berisi proposisi-proposi atau tema-tema sebagai hasil
interpretasi atau verifikasi temuan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan fokus dan subfokus
penelitian.
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B. Implikasi
Implikasi penelitian berisi tindak lanjut yang ideal dilakukan oleh pengambil kebijakan terkait dengan hasil penelitian.

Tindak lanjut tersebut didasarkan pada data respon responden terhadap instrumen dari variabel penelitian yang digambarkan
oleh fokus dan subfokus penelitian.

C. Rekomendasi
Peneliti mengemukakaan rekomendasi tentang perlunya penelitian lanjutan dan implementasi temuan

penelitian tersebut dalam pemecahan masalah praktis.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Lampiran 1 Pedoman Observasi
Lampiran 2 Pedoman wawancara
Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi
Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Wawancara
Lampiran 5 Dokumen Pendukung (Foto dan dokumen)
Lampiran 6 Hasil Analisis Data
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian
RIWAYAT HIDUP

C. Pendekatan Action Research (Penelitian Tindakan Kelas)
Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu penelitian yang dikembangkan bersamasama antara peneliti

dengan collaborator tentang variabel-variabel yang dapat dimanipulasi dan segera digunakan untuk menghasilkan
pendekatan pembelajaran yang tepat. Ciri utama adalah memperoleh penemuan yang signifikan secara operasional
sehingga dapat dilaksanakan oleh pihak lain. Peneliti dan collabolator mengkaji secara bersama-sama tentang
sesuatu yang diteliti sehingga dapat dihasilkan yang baik dari penelitian tersebut. Untuk itu, penelitian tindakan kelas
mengharuskan peneliti mengadakan kerangka kerja penelitian empiris harus didasarkan pada obyektivitas pada
masa sekarang untuk memecahkan masalah masalah baru serta praktis dan aktual dalam kegiatan belajar
mengajar.

Langkah-langkah dalam penelitian tindakan adalah sebagai berikut :
1. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dirumuskan bersama-sama antara peneliti dan collabolator.
2. Himpun data yang tersedia tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah maupun metode dengan

melakukan studi kepustakaan.
3. Rumuskan hipotesis serta strategi pendekatan dalam memecahkan masalah
4. Buat desain penelitian bersama sama antara peneliti dengan collabolator serta rumuskan prosedur, alat dan

kondisi penelitian
5. Tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian
6. Kumpulkan data, analisis, beri interpretasi serta simpulkan dan berikan saransaran
7. Laporkan penelitian dengan menggunakan penulisan ilmiah.
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Sistematika pelaporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK):

COVER
ABSTRAK
LEMBAR PENGESAHAN
PERNYATAAN ORIGINALITAS
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian

BAB II. KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA
BAB III PROSEDUR/ METODE PENELITIAN
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan Penelitian

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Penjelasan berkenaan dengan sistematika di atas, peneliti dapat mengacu pada pedoman sebagai berikut:

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Deskripsikan masalah penelitian secara jelas, dengan dukungan data faktual yang menunjukkan adanya
masalah pada setting tertentu, pentingnya masalah untuk dipecahkan. Uraikan bahwa masalah yang diteliti benar-
benar nyata, berada dalam kewenangan guru atau peneliti dan akibat yang ditimbulkan apabila tidak dapat
dipecahkan masalah.

B. Rumusan Masalah
Rumuskan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan sehingga akan terjawab setelah selesai dilakukan

penelitian tindakan. Rumusan masalah diupayakan untuk dirinci ke dalam proses, situasi dan hasil.
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian harus dikemukakan sesuai dengan rumusan masalah pada bagian sebelumnya.

D. Manfaat Penelitian
Peneliti menyampaikan manfaat yang berkaitan secara teoritis dan praktis.

BAB II Kajian Teori dan Pustaka
Peneliti harus mengemukakan teori dan hasil kajian/ temuan/penelitian yang berkaitan dengan masalah

serta memberikan arah dan petunjuk pada pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan dalam penelitian. Penelitian
diperlukan untuk dapat membangun argumen teoretis yang menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan
dimungkinkan dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. Selain itu, pada bagian akhir perlu
dikemukakan hipotesis tindakan.

BAB III Prosedur/ Metode Penelitian
Deskripsikan setting penelitian secara jelas, tahapan di setiap siklus yang memuat antara lain; rencana,

pelaksanaan/ tindakan pemantauan da evaluasi beserta jenis instrumen, refleksi (perlu dibedakan antara metode
penelitian pada usulan penelitian dengan metode yang ada pada laporan penelitian). Tindakan yang dilakukan
bersifat rasional feasible, collaborative.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada awalnya, deskripsikan setting penelitian secara lengkap. Selanjutnya uraikan masing-masing siklus

dengan disertai data lengkap beserta aspek-aspek yang direkam atau diamati setiap siklus. Rekaman itu
menunjukkan terjadinya perubahan akibat tindakan yang diberikan pada obyek penelitian. Pada refleksi bagian akhir
setiap siklus berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi dalam bentuk grafik. Peneliti
perlu mengemukakan adanya perubahan/ kemajuan/ perbaikan yang terjadi pada diri siswa, lingkungan kelas, guru,
minat, motivasi belajar, dan hasil belajar. Untuk bahan dasar analisis dan pembahasan, perlu dikemukakan hasil
keseluruhan siklus ke dalam suatu ringkasan tabel/ grafik. Berdasarkan tabel atau grafik diperoleh kejelasan adanya
perubahan yang terjadi disertai pembahasan secara rinci dan jelas. Rancangan siklus berisi rencana, tindakan,
refleksi sekurang-kurang dilakukan 3 (tiga) kali siklus.

BAB V Kesimpulan dan Saran
Peneliti harus menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan analisis dan tujuan penelitian

yang disampaikan sebelumnya. Peneliti juga memberikan saran sebagai tindak lanjut berdasarkan kesimpulan yang
positif.
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BAB III
PROSEDUR DAN PERSYARATAN SKRIPSI

Mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang akan menyelesaikan studi sesuai peraturan
Institut Agama Islam Negeri Kendari diwajibkan menulis skripsi. Skripsi harus merupakan penulisan karya
mahasiswa melalui pendekatan ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Pertanggung
jawaban harus mengikuti kaidah-kaidah dalam penulisan skripsi sesuai dengan peraturan di lingkungan
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Mahasiswa yang menulis skripsi harus memenuhi persyaratan.
Persyaratan ini adalah (1) mahasiswa lulus mata kuliah metodologi penelitian, serta telah menempuh mata
kuliah minimal 120 SKS. Dalam penyelesaian penulisan Skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti
beberapa tahap antara lain :
1. Seminar Proposal Penelitian
2. Seminar Hasil Penelitian
3. Ujian Sidang Skripsi

Pencapaian tahap-tahap di atas merupakan keharusan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan Skripsi.
Setiap tahap mempunyai nilai kelulusan minimal B. Apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan, mahasiswa
harus mengulang seminar. Adapun prosedur dalam pengajuan judul skripsi adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa dapat mengajukan beberapa judul skripsi ke Ketua Program Studi untuk di setujui. Setelah

judul mahasiswa disetuji, Ketua Program Studi menentukan Pembimbing Skripsi mahasiswa yang
bersangkutan untuk kemudian disetujui dan dibuatkan Surat Keputusan Dekan (SK Dekan) Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari.

2. Topik skripsi harus sesuai dengan bidang keahlian menurut Program Studi yang bersangkutan;
3. Judul Penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan Ketua Program

Studi dalam menentukan Dosen Pembimbing. Pertimbangan lain adalah rasio jumlah mahasiswa yang
menyusun skripsi dengan jumlah Dosen Pembimbing.

4. Penunjukan pembimbing skripsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan berdasarkan usulan yang
ditandatangani Ketua Program Studi.

5. Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian setelah memperoleh Surat Keputusan Dekan tentang
Pembimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari;

6. Dalam menyusun proposal penelitian mahasiswa diwajibkan mengikuti tata cara penyusunan proposal
penelitian yang baik dan benar sesuai Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berlaku di Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari;

7. Pembimbing Skripsi Penelitian mahasiswa adalah dosen yang relevan dengan bidang keahliannya serta
berkualifikasi minimal Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional.

8. Pada program studi tertentu, pembimbing Skripsi mahasiswa adalah dosen yang telah memiliki NIDN (Nomor
Induk Dosen Nasional).

A. Seminar Proposal Penelitian
Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun proposal penelitian sebagai rangkaian proses penyelesaian studi

jenjang Sarjana. Seminar Proposal Penelitian merupakan proses awal mahasiswa untuk membuat penulisan
skripsi. Seminar Proposal Penelitian bertujuan untuk menilai kerangka awal pelaksanaan penelitian dan dasar
keabsahan bahwa penelitian dapat dilakukan lebih lanjut atau tidak sesuai dengan proposal penelitian. Oleh karena
itu, hasil Seminar proposal Penelitian memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali perubahan yang tidak
mendasar seperti tempat  penelitian.

Kerangka Proposal Penelitian ini menyangkut BAB I (Pendahuluan), BAB II (Tinjauan Kepustakaan),
dan BAB III (Metodologi Penelitian). Adapun format proposal penelitian adalah sebagai berikut :

COVER
JUDUL PENELITIAN
LEMBAR PERSETUJUAN
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB  I.     PENDAHULUAN
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A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi Masalah
C. Pembatasan Masalah
D. Perumusan Masalah
E. Tujuan Penelitian
F. Kegunaan Penelitian

BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA BERPIKIR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
A. Deskripsi Teoritis

1. Variabel Terikat
2. Variabel Bebas
3. Dst.

B. Kerangka Berpikir
C. Perumusan Hipotesis

BAB III.   METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Waktu dan Tempat Penelitian
C. Metode Penelitian
D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
E. Operasionalisasi Variabel
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
G. Konstelasi Hubungan Antar Variabel/Desain Penelitian
H. Teknik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Sedangkan untuk proposal Penelitian Tindakan Kelas (Action Research) mengikuti format sebagai berikut:
Judul
Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian

BAB II. Kajian Teori dan Pustaka
BAB III. Prosedur/ Metode Penelitian

Berkaitan  dengan  teknis  pelaksanaan  Seminar  Usulan  Penelitian,  tim  penguji  dan dosen  dapat
meminta  mahasiswa  mempresentasikan proposal  skripsinya, menanyakan keabsahan rencana penelitian baik
secara teoretis, metodologis, maupun empiris.  Beberapa  persyaratan  dalam  melaksanakan  Seminar Proposal
Penelitian adalah sebagai berikut :
1. Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan dari masing-masing dosen pembimbing minimal 5 (Lima) kali dan

dibuktikan dengan lembar pembimbingan skripsi mahasiswa yang ditandangani dosen pembimbing;
2. Mahasiswa memperbanyak usulan penelitian minimal sebanyak 3 eksemplar dan Matrik Penelitian sebanyak

3 Eksemplar yang diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal satu minggu sebelum seminar usulan
Penelitian dilaksanakan. Matrik merupakan rencana penelitian mulai BAB I sampai dengan BAB III;

3. Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian mahasiswa diselenggarakan oleh Program Studi yang dikoordinir
oleh Fakultas;
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4. Seminar proposal penelitian mahasiswa dihadiri oleh Pembimbing dan dua orang Penguji serta menghadirkan
7 (tujuh) orang peserta seminar;

5. Pembimbing bertindak sebagai Ketua Pelaksana Seminar dan dua penguji bertindak sebagai anggota;
6. Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa adalah dosen yang relevan dengan bidang keahliannya serta

berkualifikasi minimal Magister (S2);
7. Penguji Proposal Penelitian mahasiswa adalah dosen yang relevan dengan bidang keahliannya serta

berkualifikasi minimal Magister (S2);
8. Ujian dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri baik oleh mahasiswa atau dosen dengan jumlah

terbatas sesuai dengan kapasitas ruang dan atas izin mahasiswa peserta ujian;
9. Penguji Seminar Proposal Penelitian mahasiswa berwenang memutuskan status kelayakan sebuah rencana

penelitian mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahapan penelitian selanjutnya.

B. Seminar Hasil Penelitian
Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti Seminar Hasil Penelitian sebagai rangkaian proses penyelesaian

studinya. Seminar hasil penelitian dilakukan setelah mahasiswa mengikuti dan dinyatakan lulus dalam Seminar
Proposal Penelitian. Dalam pelaksanaan seminar, mahasiswa harus mempertanggung-jawabkan hasil penelitian.
Mekanisme Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian sama dengan sidang skripsi, dimana mahasiswa
mempresentasikan hasil penelitiannya di depan tim penguji selama kurang lebih 10 menit, mulai dari latar
belakang, deskripsi teoretis, metodologi penelitian sampai pada hasil dan pembahasan serta kesimpulan, implikasi
dan saran. Oleh karena itu, seminar hasil penelitian merupakan kegiatan penyempurnaan aspek teoretis,
metodologis dan empiris yang menyangkut pengumpulan data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan.
Seminar hasil penelitian dilaksanakan minimal satu bulan sebelum sidang skripsi. Adapun prosedur pengajuan
Seminar Hasil Penelitian adalah sebagai berikut:
1. Seminar Hasil Penelitian baru dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah melakukan perbaikan atas saran

Penguji dan Pembimbingnya dalam Seminar Proposal Penelitian;
2. Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan dari dosen pembimbing minimal 5 (lima) kali dan dibuktikan dengan

lembar pembimbingan skripsi mahasiswa yang ditandangani dosen pembimbing;
3. Mahasiswa menyerahkan hasil penelitian secara lengkap mulai BAB I sampai dengan BAB. V sebanyak

5 eksemplar. Penyerahan ini harus mendapat persetujuan  dosen  pembimbing dan  diketahui oleh  Ketua
Program  Studi  dan Ketua Jurusan;

4. Penyerahan berkas Hasil Penelitian kepada ketua program studi/ Konsentrasi minimal 2 (dua) minggu
sebelum dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian;

5. Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian mahasiswa diselenggarakan oleh Program Studi yang dikoordinir oleh
Fakultas;

6. Seminar Hasil Penelitian mahasiswa dihadiri oleh Pembimbing dan Penguji serta 7 (tujuh) orang peserta.
Pembimbing bertindak sebagai Ketua Pelaksana Seminar Hasil Penelitian dan dua penguji bertindak sebagai
anggota;

7. Pembimbing dan Penguji Seminar Hasil Penelitian mahasiswa adalah dosen yang relevan dengan bidang
keahliannya serta berkualifikasi minimal Magister;

8. Ujian dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri baik oleh mahasiswa atau dosen dengan jumlah
terbatas sesuai dengan kapasitas ruang dan atas izin mahasiswa peserta ujian;

9. Penguji Seminar Hasil Penelitian mahasiswa berwenang memutuskan status kelayakan sebuah rencana
penelitian mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahapan Ujian Sidang Skripsi/Munaqasyah.

10. Dalam hal Tim Penguji menemukan kesalahan khususnya menyangkut pengambilan dan perhitungan data
secara ilmiah, maka dengan persetujuan dosen pembimbing, mahasiswa diharuskan melakukan penelitian
kembali. Apabila dinyatakan tidak LULUS, maka mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Sidang
Skripsi/Munaqasyah.

C. Ujian Sidang Skripsi/Munaqasyah
Ujian Sidang skripsi merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban penelitian yang telah dilakukan

mahasiswa. Pelaksanaan pengujian skripsi harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
1. Pelaksanaan Ujian Sidang Skripsi diselenggarakan oleh Program Studi yang dikoordinir oleh Fakultas;
2. Ujian Sidang Skripsi dilakukan setelah mahasiswa mengikuti dan dinyatakan lulus dalam Ujian Hasil

Penelitian;
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3. Ujian Sidang Skripsi baru dapat dilaksanakan apabila mahasiswa melakukan perbaikan ujian hasil penelitian
atas saran Penguji dan Pembimbingnya;

4. Penanggung jawab yaitu Dekan dibantu oleh Wakil Dekan I sebagai wakil penanggung jawab;
5. Dewan Munaqisy terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga orang, yaitu satu orang pembimbing sebagai Ketua,

dan dua orang Penguji sebagai Anggota;
6. Dewan Munaqisy adalah dosen yang relevan dengan bidang keahliannya serta berkualifikasi minimal

Magister;
7. Dewan Munaqisy terdiri dari Ketua dan sedikitnya 2 (dua) orang anggota,
8. Mahasiswa dapat diuji dalam Ujian Sidang Skripsi jika pembimbing hadir. Oleh karena itu Dosen pembimbing

wajib menghadiri ujian skripsi mahasiswa yang dibimbing;
9. Dewan Munaqisy mempunyai hak untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan

skripsinya;
10. Dewan Munaqisy dan mahasiswa diperkenankan menggunakan bahasa asing (Arab atau Inggris) di

dalam mengajukan dan atau menjawab pertanyaan pada saat sidang skripsi,
11. Jika salah satu penguji berhalangan hadir, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan

secepatnya kepada ketua program studi untuk mendapatkan pergantian penguji.

Persyaratan bagi mahasiswa yang mengikuti Ujian Sidang Skripsi/Munaqasyah adalah sebagai berikut:
1. Sudah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan Program Studi menurut kurikulum yang berlaku,

dibuktikan melalui transkrip akademik terakhir yang ditanda-tangani oleh Ketua Program Studi, dengan IPK
minimal 2,90 (dua koma sembilan nol);

2. Mahasiswa telah lulus Seminar Proposal Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian;
3. Sudah membayar UKT/SPP dan melunasi biaya administrasi lainnya disertai dengan bukti pembayaran, yang

dibuktikan dengan menyerahkan bukti KRS dan KHS kepada Ketua Program Studi;
4. Bermohon pada Program Studi dengan diketahui oleh Pembimbing Akademik;
5. Masa penulisan Skripsi ditulis minimal 4 (empat) bulan dan maksimal 12 (duabelas) bulan;
6. Skripsi harus mendapat persetujuan dan ditandatangani Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua

Program Studi;
7. Batas waktu penyerahan skripsi kepada Tim Penguji minimal 5 hari kerja

Sedangkan ketentuan dalam pelaksanaan Ujian Skripsi adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan ujian skripsi dilakukan sepanjang tahun akademik;
2. Ujian Skripsi dilaksanakan secara tertutup dengan waktu maksimal 60 menit setiap mahasiswa;
3. Wajib dihadiri oleh Dosen Pembimbing. Dosen Pembimbing yang berhalangan hadir harus mendapatkan

persetujuan tertulis dari Ketua Sidang dan Dekan;
4. Apabila  dalam  pelaksanaan  ujian  sidang  terdapat  bukti  pelanggaran  atas  Hak Kekayaan Intelektual, tim

penguji memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil ujian  dan  mengusulkan  kepada Wakil Dekan  I
untuk  memberikan  sanksi akademis sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Skripsi diberi bobot 6 (enam) SKS;
6. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian skripsi apabila memperoleh nilai minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
7. Mahasiswa yang memperoleh nilai ujian skripsi kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat diberi

kesempatan ujian ulang, yang waktunya ditentukan oleh Dewan Munaqisy;
8. Karena satu dan lain hal pelaksanaan ujian tidak dapat dilaksanakan maka pada hari lain akan dijadwalkan

ulang;
9. Batas waktu perbaikan skripsi maksimal 1 minggu kecuali mahasiswa yang mendapatkan nilai C atau Tidak

Lulus diberikan waktu selama 3 bulan;
10. Perbaikan skripsi yang tidak dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan, maka mahasiswa

dinyatakan tidak lulus dan ujian harus diulang kembali atas biaya mahasiswa yang bersangkutan;

Untuk tata tertib ujian Skripsi/Munaqasyah adalah sebagai berikut :
1. Tim Penguji Skripsi

Bagi dosen pria diwajibkan mengenakan kemeja lengan panjang dan berdasi, sedangkan bagi dosen wanita
mengenakan pakaian resmi.

2. Mahasiswa
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Peserta Ujian wajib hadir 30 menit sebelum pembukaan sidang skripsi. Bagi mahasiswa pria diwajibkan
mengenakan kemeja putih lengan panjang dan berdasi, serta  celana hitam/gelap.  Bagi wanita diwajibkan
mengenakan  baju putih lengan panjang dan memakai rok hitam/gelap. Apabila peserta sidang skripsi terlambat
dan tidak berpakaian seperti ketentuan, maka ujian sidang skripsi yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh tim
penguji.

3. Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan menghidupkan Alat Komunikasi.
4. Mahasiswa yang bermaksud meninggalkan ruang sidang dengan alasan apapun harus mendapatkan ijin dari

Ketua Penguji.
5. Mahasiswa yang dinyatakan Lulus ujian skripsi wajib menyerahkan skripsi dalam bentuk Hard Copy dan Soft

Copy dalam bentuk CD yang terproteksi.

Adapun ketentuan Pelaksanaan Yudicium diatur sebagai berikut:
1. Yudicium dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi;
2. Nilai yudicium mahasiswa didasarkan pada IPK yang perhitungannya menggunakan rumus:



K
NK

NY

Dimana:
NY = Nilai Yudicium
K = Besarnya bobot Kredit
N = Nilai Huruf setelah dikonversi ke dalam bentuk bilangan
 = Sigma (Penjumlahan)

3. Predikat yudicium terdiri dari tiga tingkat, yaitu Baik, Amat Baik, dan Cumlaude yang dicantumkan pada
transkrip akademik;

4. Indeks prestasi kumulatif sebagai dasar penentu predikat kelulusan Program Sarjana adalah:
a. IPK 2,70 – 3,19 = Baik
b. IPK 3,20 – 3,69 = Amat Baik
c. IPK 3,70 – 4,00 = Cumlaude / Pujian
5. Yudicium dapat dilakukan per orang dari mahasiswa yang telah mengikuti ujian Skripsi dan dapat pula

dilakukan secara kolektif pada tingkat Fakultas atau pada tingkat Institut;
6. Rector atau Dekan atas nama Negara, berwenang untuk menganugrahkan gelar Sarjana atau Magister pada

mahasiswa peserta Yudicium;
7. Untuk Predikat sangat memuaskan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B;
8. Untuk predikat Cumlaude mempertimbangkan lama studi maksimum ialah lama studi minimum ditambah 6

(enam) bulan dan nilai ujian akhir A serta tanpa nilai C dan D;
9. Mahasiswa yang telah yudicium diwajibkan mendaftar sebagai peserta upacara wisuda pada Sub Bagian

Akademik Fakultas dengan ketentuan diatur tersendiri.
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BAB IV
TEKNIK PENULISAN SKRIPSI

A.    Bahan dan Teknik Pengetikan
1.  Kertas, Ukuran dan Warna

a. Kertas yang digunakan untuk menulis skripsi adalah kertas berukuran A4 70 gram (21,5 cm x 29,7 cm),
sedangkan untuk cetak/jilid akhir skripsi menggunakan kertas berukuran A4 80 gram (21,5 cm x 29,7 cm).

b. Pada saat ujian munaqasyah sampul kulit luar berupa jilid antero dari bahan buffalo atau linen berwarna
hijau.

c. Penjilidan skripsi menggunakan sampul kulit luar berupa jilid hard cover dengan warna hijau.
d. Pembatas antara Bab yang satu dengan Bab lainnya diberikan pembatas kertas doorslag warna hijau

berlogo IAIN Kendari.
2.  Jenis Huruf

a. Naskah karya akhir menggunakan jenis huruf yang sama, dari awal sampai akhir, yaitu Times New
Roman, ukuran font 12, kecuali judul bab digunakan font 14 dan footnote dengan font 10.

b. Kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Arab yang ditulis latin, menggunakan huruf Times New
Arabic.

c. Naskah karya akhir bahasa Arab menggunakan jenis huruf Arabic Typesetting font 20 dan font 16 untuk
footnote.

d. Huruf tebal digunakan untuk judul bab, sub bab, tabel, gambar dan lampiran
e. Huruf miring dapat digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya istilah/kata dalam bahasa asing, atau kata

yang ingin ditekankan.
3.  Margin

Batas pengetikan dari tepi kertas untuk naskah skripsi adalah sebagai berikut:
Bahasa Indonesia & Inggris Bahasa Arab

Tepi atas 4 cm,
Tepi bawah 3 cm
Tepi kiri 4 cm
Tepi kanan 3 cm
(contoh terlampir)

Tepi atas 4 cm,
Tepi bawah 3 cm
Tepi kiri 3 cm
Tepi kanan 4 cm
(contoh terlampir)

4.  Format
a. Setiap judul Bab diketik dengan huruf kapital diletakkan di tengah (centering) bagian atas halaman.
b. Sub bab diketik di pinggir sisi kiri,
c. Sub bab tulisan dengan bahasa Arab diketik di pinggir sisi kanan.
d. Setiap alinea baru, kata pertama diketik di sisi kiri halaman dengan menggunakan huruf kapital diawal

kata setelah ketukan ketujuh atau mulai pada ketukan delapan.
e. Untuk naskah bahasa Arab, setiap alinea baru, kata pertama diketik di sisi kanan halaman setelah

ketukan ketujuh atau mulai pada ketukan delapan.
f. Penulisan tabel dan gambar/grafik. (contoh terlampir)
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g. Penulisan rumus, lambang dan simbol menggunakan fasilitas program perangkat lunak komputer
(equation).  Sedangkan satuan dan singkatan yang digunakan hanya yang lazim dipakai dalam disiplin
ilmu masing-masing seperti: 1000C; kg; 12 ppm; ml; dan sebagainya.

h. Istilah asing yang dalam teks dicetak miring (Italic) misalnya: supply; centre; dan sebagainya.
i. Semua tanda baca seperti: tanda  koma,  titik  koma, titik  dua dan seterusnya diberi  jarak  satu ketukan

dengan kata berikutnya.
5.  Spasi

a. Judul dan sub judul yang lebih dari satu baris diketik 1 (satu) spasi
b. Jarak antara baris dalam teks adalah dua spasi, kecuali kalimat judul, sub judul, sub Bab, judul tabel, dan

judul gambar serta judul lampiran adalah satu spasi.
c. Jarak kalimat awal suatu paragraph ditulis masuk 1 (satu) tab atau 1,25 cm dari pinggir margin kertas.
d. Untuk naskah berbahasa Arab, jarak antara baris dalam teks menggunakan line space exactly 24pt.
e. Jarak antara judul Bab dengan teks pertama isi naskah atau antara judul Bab dengan sub Bab adalah

tiga spasi.
f. Jarak antara isi naskah dengan sub bab berikutnya diketik 3 (tiga) spasi.
g. Abstrak diketik dengan jarak 1 (satu) spasi.
h. footnote ditulis masuk 1 (satu) tab atau 1,25 cm dari pinggir margin kertas mengikuti jarak kalimat awal

suatu paragraph (point c), dan jarak antar footnote diketik 1 (satu) spasi.
i. Jarak daftar pustaka diketik 1 (satu) spasi dan jarak spasi antara sumber pustaka lain adalah 1,5 (6pt).
j. Jarak baris kata pengantar diketik 2 (dua) spasi.
k. Jarak baris pada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, daftar simbol, transliterasi

diketik sesuai (contoh terlampir).

B.    Penomoran Halaman
1.    Halaman Bagian awal:

Bagian awal skripsi diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, dan
seterusnya) ditempatkan pada posisi tengah bawah.

2.    Halaman Utama:
Penomoran halaman Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Kesimpulan, menggunakan angka (1, 2, 3 dst.)
dan setiap judul bab nomor diletakkan pada bagian tengah bawah dan halaman berikutnya diletakkan sudut
kanan atas.

3.   Halaman Bagian Akhir:
Penomoran halaman bagian akhir skripsi (Daftar Pustaka) diketik sama dengan halaman utama.Penomoran
halaman Lampiran menggunakan angka yang diletakkan pada sudut kanan atas, melanjutkan halaman
sebelumnya.

C. Penulisan Kutipan
Karya ilmiah dapat mengutip pendapat, konsep dan teori dari sumber lain dengan menyebutkan sumbernya

sesuai dengan notasi yang diacu oleh penulis. Ada dua cara mengutip pendapat, konsep dan teori yaitu kutipan
langsung dan tak langsung.

1. Kutipan Langsung
Kutipan langsung adalah pengambilan bagian tertentu dari tulisan orang lain tanpa melakukan perubahan

ke dalam tulisan kita. Syarat kutipan langsung adalah sebagai berikut:
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1) Tidak boleh melakukan perubahan terhadap teks asli yang dikutip
2) Menggunakan tiga titik berspasi [. . . ] jika ada bagian yang dikutip dihilangkan
3) Menyebutkan sumber sesuai dengan teknik notasi yang digunakan.
4) Bila kutipan langsung pendek (tidak lebih tiga baris) dilakukan dengan cara:

a. Integrasikan langsung dalam tubuh teks.
b. Diberi jarak antarbaris yang sama dengan teks.
c. Diapit oleh tanda kutip.

5) Bila kutipan langsung panjang 3 (tiga) baris atau lebih dilakukan dengan cara:
 Dipisahkan dengan spasi (jarak antarbaris) 6 pt dari teks sebelumnya dan ditulis masuk 1 (satu) tab

atau 1,25 cm dari pinggir margin kertas.
 Diberi jarak rapat (single line spacing) antarbaris dalam kutipan.

Contoh Kutipan Langsung Pendek (kurang dari tiga baris)

Contoh Kutipan Langsung Panjang tiga baris atau lebih

2. Kutipan Tak Langsung
Kutipan tak langsung adalah kutipan yang menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri. Kutipan ini dapat dibuat

panjang atau pendek dengan cara mengintegrasikan dalam teks, tidak diapit dengan kata kutip dan menyebutkan
sumbernya sesuai dengan teknik notasi yang dijadikan pedoman dalam menulis karya ilmiah.

“Kecerdasan emosi merupakan kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain,

serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan”.1

1 Joseph LeDoux, The Emotional Brain, (New York: Simon & Schuster, 1996), h. 143.

Mayer dan Salovey mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai berikut:

Emotional intelligence involves the ability to perceive accurately, appraise, and express emotion; the
ability to understand emotion and emotional knowledg; and ability to regulate emotions to promote
emotional and intellectual growth.1

2 Peter Salovey & D.J. Sulyster, Emotional Develompment and Emotional Inteligence, (New York: Basic Books,
1997), h. 10.
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Contoh Kutipan Tak Langsung

Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip dengan mempergunakan angka Arab yang naik
diketik setengah spasi. Atau bisa juga  mempergunakan lambang tertentu dengan catatan bahwa lambang yang
sama dapat diulangi dalam halaman yang berbeda, namun lambang yang berbeda harus dipergunakan untuk tiap
catatan kaki dalam halaman yang sama. Catatan kaki dengan mempergunakan angka diberi nomor mulai dari angka
1 sampai habis catatan kaki dalam satu bab. Untuk bab baru catatan kaki dimulai lagi dengan angka 1 dan
seterusnya.

Dalam satu kalimat dapat mengutip lebih dari satu kutipan. Setiap pernyataan atau konsep yang dikutip
diberi tanda kutip. Semua tanda kutip disebutkan sumbernya pada catatan kaki.

Contoh kutipan lebih dari satu kutipan dalam satu kalimat.

Jika kalimat di atas yang menggunakan tiga kutipan dalam satu kalimat disusun menjadi tiga buah kalimat
yang masing-masing mengandung satu kutipan maka tanda catatan kaki ditulis sesudah tanda baca penutup:

Modernisasi sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yang merupakan salah satu

dari ketiga kesatuan kebudayaan modern, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi

kapitalis, dan berkembangnya masyarakat borjuis.1

1 Slamet Sutrisno, Budaya Keilmuan dan Situasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 145.

Emosi adalah persepsi mental yang merupakan umpan balik dari stimulus1, bila ditinjau dari sudut

pandang biologi emosi adalah ekspresi dan perasaan yang ada pada cortex 2,  sedangkan emosi dari konteks

sosial adalah perasaan pribadi dan pendekatan perilaku sebagai bawaan.3

1 Joseph LeDoux, The Emotional Brain, (New York: Simon & Schuster, 1996), h. 143.
2 K.T. Strangman, The Psychology of Emotion, (New York: Chichester, John Wiley & Sons, 1996), h. 143.
3 Peter Salovey & D.J. Sulyster, Emotional Develompment and Emotional Inteligence, (New York: Basic Books,

1997), h. 13.
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Contoh kutipan lebih dari satu kutipan disusun menjadi tiga buah kalimat.

D. Penulisan Catatan Kaki
Pencantuman catatan kaki diperlukan dalam penulisan skripsi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sumber

referensi yang menjadi kajian peneliti. Adapun usur pokok dalam catatan kaki adalah nama penulis, judul tulisan,
data publikasi (kota tempat terbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan), serta nomor halaman. Semua sumber
kutipan yang baru muncul pertama kali harus ditulis secara lengkap, sedangkan untuk pemunculan berikutnya ditulis
sesuai contoh terlampir.

Contoh Penulisan Catatan Kaki
Penulisan catatan kaki mengikuti kalimat atau bagian paragraf yang dikutip baik langsung maupun tidak

langsung, dan ditandai dengan nomor yang tersusun secara urut per bab. Sumber tulisan yang digunakan pertama
kali memuat secara utuh nama penulis, judul buku atau tulisan (ditulis miring/italic), tempat penerbitan, penerbit,
tahun dan halaman yang dirujuk. untuk penanda halaman, digunakan huruf "h.".

Contohnya:
1 Aris Try Andreas Putra, Filsafat Pendidikan Islam: Pengantar, Aliran Filsafat Pendidikan Islam, dan

Pemikiran tokoh Filosof Muslim, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2015), h. 6.

Jika kutipan itu disarikan dari beberapa halaman maka tulisan halaman yang dimaksud, contoh, ''h. 9-11.''.
Contohnya:

2 Aris Try Andreas Putra, Filsafat Pendidikan Islam: Pengantar, Aliran Filsafat Pendidikan Islam, dan
Pemikiran tokoh Filosof Muslim, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2015), h. 9-11.

Untuk sumber tulisan selanjutnya jika sumbernya sama ataupun ada sumber lain mengantarainya maka cukup
ditulis nama pengarang, kemudian judul buku (terdiri dari dua kata saja dan diikuti titik tiga kali) dan halaman.

Menurut LeDoux, emosi adalah persepsi mental yang merupakan umpan balik dari stimulus.1 Berbeda

dengan pendapat Strangman, bahwa emosi ditinjau dari sudut pandang biologi adalah ekspresi dan perasaan.

Dalam hal ini ekspresi berada pada hypothalamus, sedangkan perasaan pada ncortex.2 Salovey & Sulyster

mendefinisikan emosi dari konteks sosial adalah perasaan pribadi dan pendekatan perilaku, emosi dipandang

sebagai bawaan. 3

1 Joseph LeDoux, The Emotional Brain, (New York: Simon & Schuster, 1996), h. 143.
2 K.T. Strangman, The Psychology of Emotion, (New York: Chichester, John Wiley & Sons, 1996), h. 143.
3 Peter Salovey & D.J. Sulyster, Emotional Develompment and Emotional Inteligence (New York: Basic Books,

1997), h. 13.
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Perhatikan contoh dibawah ini:
3 Aris Try Andreas Putra, Filsafat Pendidikan Islam: Pengantar, Aliran Filsafat Pendidikan Islam, dan

Pemikiran tokoh Filosof Muslim, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2015), h. 9-11.
4 Aris Try Andreas Putra, Filsafat Pendidikan Islam..., h.11.

Contoh sumber tulisan yang diantarai oleh sumber lainnya:
5 Aris Try Andreas Putra, Filsafat Pendidikan Islam: Pengantar, Aliran Filsafat Pendidikan Islam, dan

Pemikiran tokoh Filosof Muslim, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2015), h. 9-11.
6 Amin Abdullah, Falsafah Kalam: Di Era Postmodernisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.
7 Aris Try Andreas Putra, Filsafat Pendidikan Islam..., h.11.

Penggunaan referensi berbahasa asing, penulisan footnotenya sama dengan sumber berbahasa Indonesia.
Contohnya:

9 Joseph LeDoux, The Emotional Brain (New York: Simon dan Schuster, 1996), h. 143.
Jika nama pengarangnya tidak ada maka langsung saja nama bukunya dituliskan atau dituliskan Anon.
(Anonymous) didepan nama buku tersebut.

10 Anon., Sang Prajurit Sejati (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 143.
Sebuah buku yang diterjemahkan harus ditulis baik pengarang maupun penterjemah buku, sedangkan

sebuah kumpulan karangan cukup disebutkan nama editornya sebagai berikut:
11 Rencana Strategi Pendidikan (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). h.14.
12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 ayat 1.
13 Peter Lauster, Tes Kepribadian terjemahan D.H. Gulo (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 20.
Sebuah makalah yang dipublikasikan dalam majalah, koran, kumpulan karangan atau dituliskan dalam

forum ilmiah dituliskan dalam tanda kutip disertai informasi mengenai makalah tersebut. Contohnya:
14 Imelda Wahyuni, "Upaya Menyelamatkan Anak dari Pergaulan Bebas", Kompas, 16 Juni 2016, h.16.
15 Douglas Koch dan Mark Sanders, "The Effects of Solid Modeling and Visualization on Teachnical

Problem Solving", Journal of Technology Education, Vol. 22 (2), Spring 2015, h.1-5.

E. Penulisan Daftar Pustaka
Ketentuan dalam penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

1. Tuliskan nama pengarang, judul karangan dan data  tentang  penerbitannya (tempat, penerbit dan tahun)
2. Daftar pustaka disusun secara alfabetis tidak hanya huruf terdepannya tetapi juga huruf kedua dan seterusnya.
3. Daftar pustaka diketik satu spasi dan jarak antara masing-masing pustaka adalah dua spasi.
4. Huruf pertama dari baris pertama masing-masing pustaka diketik tepat pada garis tepi kiri tanpa ketukan

(indensi) dan baris berikutnya digunakan indensi 7 ketukan atau 1,5 cm dari margin. (lihat contoh di halaman
selanjutnya)

5. Apabila nama pengarang sama dan judul berbeda, maka baris pertama harus diberi garis sepanjang 14 (empat
belas) ketukan atau 3 cm dari margin. (lihat contoh di halaman selanjutnya)

6. Penulisan nama pengarang diawali dengan nama keluarga, kemudian nama penulis.
7. Untuk dua atau tiga pengarang, nama pengarang kedua dan ketiga tidak perlu dibalik.
8. Jika nama pengarang sama dalam dua tahun penerbitan berbeda, maka daftar pustaka disusun menurut urutan

waktu (tahun).
9. Penulisan nama pengarang dalam daftar pustaka tidak mencantumkan gelar.
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10. Dalam daftar pustaka, tulisan yang bersumber dari majalah/koran/makalah yang diberi garis bawah atau
ditebalkan adalah nama majalah/korannya yang menerbitkan.

11. Penulisan judul buku, artikel, dll dicetak miring (italic).
12. Skripsi Bahasa Arab menyesuaikan.
13. Skripsi Bahasa Arab menggunakan daftar pustaka berbahasa Indonesia tetap harus ditulis Bahasa Indonesia

dalam footnote dan pada Daftar Pustaka

Contoh Penulisan Daftar Pustaka
1) Buku
a. Satu Pengarang

Nasoetion, Andi Hakim. Metode Statistika. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1980.

Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. Chicago: University of
Chicago Press, 1980.

b. Dua Pengarang
Kennedy, Ralph Dale dan Stewart Y. McMullen. Financial Statement: Form, Análisis and Interpretation.

Petaling Jaya: Irwin Book Company, 1973.

Pangestu, Subagyo dan Djarwanto. Statistik Deskriptif. Yogyakarta: BPFE, 1982.

c. Tiga Pengarang
Heidirachman   R.,   Sukanto   R., dan   Irawan. Pengantar   Ekonomi Preusan. Yogyakarta: Bagian

Penerbitan Facultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1980.

Jahoda, Marie, Morton Deutsch, dan Stuart W. Cook. Research Methods in Social Relation. New Cork:
Dryden Press, 1951.

d. Lebih Dari Tiga Pengarang
Selltiz, Claire, dkk. Research Methods in Social Relations. New Cork: Holt, Rinehart & Winston, 1959.

Sukanto, dkk. Business Forecasting. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah
Mada, 1980.

e. Pengarang Sama
Newman, William H. The Process of Management. London: Prentice Hall. Inc., 1961.

. Administratif Action. London: Prentice Hall. Inc., 1963.

f. Tanpa Pengarang
Author’s Guide. Englewood, Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Inc., 1975.

Scientific Method in Business. Collage Park: University of Maryland, 1973.
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2) Buku Berjilid/Berseri:
Edwards, James D., dkk. Accounting: A Programmed Text. Vol. I. Homewood, Illinois: Richards D. Irwin, Inc.,

1967.

Suhardi Sigit. Azas-Azas Accounting. Bagian Pertama. Yogyakarta: Fa. Sarjana, 1968.

3) Buku Terjemahan/Saduran/Suntingan:
Booth, Anne, dan Meter McCawley. Ekonomi Orde Baru. Suntingan Sujarwadi. Yakarta: LP3ES, 1982.

Conant, James B. Teori dan Soal-Soal Ekonomi Makro.  Terjemahan Faried Wijaya. Yogyakarta: Bagian
Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1978.

Kotler, Phlips. Marketing Management. Saduran Karyadi dan Sri Suwarsi. Surakarta: Facultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret, 1978.

4) Buku Dengan Edisi Bukan Edisi Pertama:
Djarwanto Ps. Statistik Nonparametrik. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 1985.

Shepherd, William R. Historical Atlas. 8th ed. New Cork: Barnes & Noble, 1956.

5) Bab Yang Ditulis bukan oleh Pengarang atau Penyunting Buku yang Bersangkutan:
Ahluwalia, M. “Income Inequality: Some Dimensions of the Problem”, H. Chenery, dkk. Redistribution With

Growth. London: Oxford University Press, 1974.

Soelistyo, Sudarsono, dan Ari Sudarman. “Prospek Kesempatan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Dalam
Repelita III”. Dalam The Kian Wie (Penyuntingan). Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan:
Beberapa Pendekatan Alternatif. Jakarta: LP3ES, 1981.

6) Seri atau Rangkaian:
Sutrisno Hadi. Efisiensi Kerja. Jilid I dari Seri Kapita Selekta “Psikologi Kerja”, 5 jilid. Yogyakarta: [t.p.], [t.th].

Terman, Lewis M., dan Melita H. Olden. The Gifted Child Grows Up. Vol. 4 of the “Genetic Studies of
Genius Series”, Lewis M. Terman (ed.). Standford: Stanford University Press, 1974.

7) Lembaga Sebagai Penyunting Buku:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pedoman Umum

Ejaan Yang Disempurnakan. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980.

FAO. Production Yearbook 1975. Rome: FAO, 1976.

8) Surat Kabar:
Salim, Emil. “Forest Sustainability Management”, The Jakarta Post. Februari 6, 1977.

Karlina. “Sebuah Tanggapan: Hipotesa dan Setengah Ilmuan”. Kompas. 12 Desember 1981.
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9)    Jurnal/Penerbitan Berkala:
Rahardjo, M. Dawam. “Dunia Bisnis di Persimpangan Jalan”, Prisma. Juli 1983, 7, h. 1-12.

Dharmawan, Johan. “Uruea dan TPS di Indonesia dalam Analisis Permintaan Kuantitatif”, Jurnal Argo
Ekonomi. Mei 1982, 2, h. 1 – 27.

10)  Hasil Penelitian:
Kasryno, Faisal, dkk. Perkembangan Institusi dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Pendapatan dan

Penyerapan Tenaga Kerja: Kasus di Empat Desa di Jawa Barat. Bogor: Studi Dinamika Pedesaan,
1981.

Nganji, Kalikit, dkk. Regional Studi Daerah Kedu dan Surakarta. Salatiga: Fakultas Ekonomi Universitas
Kristen Satyawacana, 1976.

11)  Paper dalam Seminar/Lokakarya:
Mangundikoro, Apandi. “Konservasi Tanah dalam Rangka Rehabilitasi Lahan di Wilay ah Daerah Aliran

Sungai”. Kertas Kerja pada Lokakarya Pola Tanam dan Usahatani ke-IV, Bogor, 20 – 21 Juni
1983.

Suranggadjiwa, L.M. Harris. “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai”. Kereta Kerja pada Seminar Nasional
Pengembangan Lingkungan Hidup, Jakarta, 5 – 6 Juni 1978.
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DAFTAR LAMPIRAN
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Lampiran 1. Ukuran Kertas

Kertas

A4 70 gram

21,5 cm

29,7 cm
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Kertas

A4 80 gram

21,5 cm

29,7 cm
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Lampiran 2. Warna Sampul Skripsi Berbahasa Indonesia
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Lampiran 3. Warna Sampul Skripsi Berbahasa Arab
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Lampiran 4. Margin Tulisan

4 cm

3 cm4 cm

3 cm

3 cm4 cm
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Lampiran 5. Jarak Baris pada Daftar Isi

Line Spacing:
Single

Single

Spacing After:
12 pt

12 pt

12 pt

Single

12 pt

12 pt

12 pt
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Lampiran 6. Jarak Baris Pada Daftar Lampiran, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar

12 pt

12 pt

Single

Single

12 pt

12 pt
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Lampiran 7. Contoh Tabel dan Gambar

Tabel 2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Jenjang Pendidikan Tahun
2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5)
SD / Elementary School 89,33 92,86 94,87 96,17

SMP / Junior High School 61,91 59,36 66,89 72,81
SMU / Senior High School 52,96 49,29 53,11 59,14

Gambar 2.1 Grafik Nilai Statistika Mahasiswa Tadris Matematika

Sumber: https://www.sultranews.com/wp-content/uploads/2014/09/tari-Melulo.jpg

Gambar  2.4 Masyarakat Sulawesi Tenggara Melaksanakan Tarian Lulo
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Lampiran 8. Contoh Penulisan Daftar Isi Penelitian Kuantitatif

DAFTAR ISI

Halaman
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ABSTRAK ............................................................................................................................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................................................................................... iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS .......................................................................................................................................... iv
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DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................................. ix
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ...................................................................................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ..............................................................................................................................................
C. Pembatasan Masalah ..........................................................................................................................................
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BAB II KAJIAN TEORI ........................................................................................................................................................
A. Deskripsi Konseptual ...........................................................................................................................................

1. Variabel Terikat ...............................................................................................................................................
2. Variabel Bebas ................................................................................................................................................

B. Penelitian yang Relevan Sebelumnya .................................................................................................................
C. Kerangka Berpikir ................................................................................................................................................
D. Perumusan Hipotesis ............................................................................................................................................

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .................................................................................................................................
A. Jenis Penelitian ....................................................................................................................................................
B. Waktu dan Tempat Penelitian/ Objek Penelitian ..................................................................................................
C. Metode Penelitian ................................................................................................................................................
D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .........................................................................................................
E. Operasionalisasi Variabel ....................................................................................................................................
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian ..........................................................................................
G. Konstelasi Hubungan Antar Variabel/Desain Penelitian ......................................................................................
H. Teknik Analisis Data ............................................................................................................................................

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................................................................................................
A. Deskripsi Data ......................................................................................................................................................

1. Variabel Terikat ...............................................................................................................................................
2. Variabel Bebas ................................................................................................................................................

B. Analisis Data ........................................................................................................................................................
C. Pembahasan Hasil Penelitian ..............................................................................................................................

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ..............................................................................................................
A. Kesimpulan ..........................................................................................................................................................
B. Implikasi ...............................................................................................................................................................
C. Saran ...................................................................................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................................................................
LAMPIRAN ...........................................................................................................................................................................
RIWAYAT HIDUP .................................................................................................................................................................
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Lampiran 9. Contoh Penulisan Daftar Isi Penelitian Kualitatif
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BAB V  KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI .............................................................................
A. Kesimpulan ...........................................................................................................................................
B. Implikasi ................................................................................................................................................
C. Rekomendasi ........................................................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................................................................
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RIWAYAT HIDUP ..............................................................................................................................................
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Lampiran 10. Contoh Penulisan Daftar Isi Penelitian Kuantitatif
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A. Kesimpulan .........................................................................................................................................
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RIWAYAT HIDUP ..............................................................................................................................................
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Lampiran 11. Contoh Penulisan Daftar Isi Dalam Bahasa Arab

ت قائمة احملتو
......................................................صفحة الغالف

........................................................إقرار الطالب
......................................................املشرفموافقة 

......................................................تقرير املمتحنني
.....................................................ملخص البحث

........................................................كلمة متهيدية
ت ......................................................قائمة احملتو
.......................................................قائمة اجلداول
........................................................قائمة الرسوم
.......................................................قائمة املالحق
أساسيات البحثالباب األول:

.......................................خلفية البحثالفصل األول:
........................................الفصل الثاين: أسئلة البحث

.....................................البحثالفصل الثالث: أهداف
.........................................البحثالفصل الرابع: أمهية

....................................الفصل اخلامس: تعريف املوضوع
اإلطار النظريالباب الثاىن: 

.................................الفصل األّول: وصف املتغري املستقل
...................................الفصل الثاين: وصف املتغري التابع
....................................الفصل الثالث: البحوث السابقة
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........................................الفصل الرابع: هيكل التفكري
...........................................الفصل اخلامس: الفروض

منهج البحثلثالث:االباب 
.......................................األول: مدخل البحثالفصل 

.................................الفصل الثاين: مكان البحث وأوقاته
.......................................الفصل الثالث: طريقة البحث

..................................الفصل الرابع: جمتمع البحث وعينته
ت .................................الفصل اخلامس: طريقة مجع البيا

ت ...............................الفصل السادس: طريقة حتليل البيا
الباب الرابع: نتائج البحث

.....................................................الفصل األول:
....................................................الفصل الثاين: 

امس: اخلامتةالباب اخل
............................................الفصل األول: اخلالصة
............................................الفصل الثاين: االقرتاحة

املراجع
املالحق
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Lampiran 12. Contoh Penulisan Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran
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Lampiran 13. Contoh Penulisan Lembar Surat Pernyataan Keaslian Bahasa
Indonesia

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan di bawah ini,

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika

dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat,

atau dibuat, dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang

diperoleh batal demi hukum.

Kendari,  3 September 2018 M
22 Dzulhijjah 1439 H

Penulis

Muh. Nasrullah
NIM. 14010103011
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Lampiran 14. Contoh Penulisan Lembar Surat Pernyataan Keaslian Bahasa Arab

*إقرار الطالب/ الطالبة

ه يقرر/ تقرر*الباحث املوّقع/ الباحثة املوّقعة أن هذا البحث العلمي *أد
وإذا أدعى أحد مستقبال *بعنوان............قد كتبه بنفسه/ قد كتبته بنفسها

ليفه وتبّني أنّه ليس من حبثي بعضه أى كّله فالبحث والدرجة املكتسبة  أنّه من 
حلكم. ستبطل 

2018كنداري،..............
*توقيع الباحث/ الباحثة

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



50

Lampiran 15. Contoh Penulisan Lembar Pengesahan Seminar Proposal Dalam
Bahasa IndonesiaKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARIFAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari
Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id

Website. http//iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Proposal penelitian dengan Judul ”Strategi Kepala Sekolah Dalam

Implementasi Manajemen Perubahan di SMP Negeri 7 Kendari” yang ditulis oleh

Saudara Dani NIM. 14010103060 Mahasiswa Program Studi Manajemen

Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari,

telah diuji dan dipresentasikan dalam Seminar Proposal yang diselenggarakan

pada tanggal 10 April 2018 M. bertepatan dengan 23 Rajab 1439 H. dan

dinyatakan telah dapat diterima untuk dilanjutkan pada tahap Penelitian.

Kendari, 10 April 2018 M.
23 Rajab 1439 H.

Dosen Penguji:

Ketua : Dr. H. Nur Alim, M.Pd (............................................)

Anggota : Dr. H. Zulkifli M, M.Si, M.Pd. (............................................)

Syamsuddin, M.Pd. (............................................)

Diketahui Oleh:
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dra. Hj. Marlina, M.Pd.I.
NIP. 196510151994032002
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Lampiran 16. Contoh Penulisan Lembar Pengesahan Seminar Proposal Dalam
Bahasa ArabKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARIFAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari
Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id

Website. http//iainkendari.ac.id

موافقة امتحان خطة البحث

.......رقم التسجيل *قبول خطة البحث الذي قّدم الطالب/ قّدمت الطالبة*املمتحنون/ املمتحناتقرر 
على أن *هّن يواافقن/وافقون........بعنوان.......... بعد إجراء االمتحان يف التاريخ...................هم ي

البحث صاحل والزم للتقدمي اىل البحث العلمي.

مـ2018....... كنداري،  
ه١٤٣٩.......  

*املمتحنون/ املمتحنات

(.....................)..................................:*الرئيس/ الرئيسة

(.....................)........................:األعضاء

 :.................   (.....................)

*وكيل العميد/ وكيلة العميد

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

رقم التوظيف : .......................
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Lampiran 17.   Contoh Penulisan Lembar Pengesahan Seminar Hasil Dalam Bahasa
Indonesia

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARIFAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id
Website. http//iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR HASIL

Proposal skripsi dengan Judul ”Pengaruh Kinerja Komite Sekolah
Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di

SDN 13 Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan” yang

ditulis oleh saudara Asri Tiranda NIM. 13010103022 Mahasiswa Program Studi

MPI (Manajemen Pendidikan Islam) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN

Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar hasil yang diselenggarakan

pada hari Sabtu 19 Februari 2018 M. bertepatan dengan 3 Jumadil Awwal 1439

H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk dilanjutkan

pada tahap Ujian Skripsi.

Kendari, 19 Februari 2018 M.
3 Jumadil Awwal 1439 H.

Dosen Penguji:

Ketua : Abdul Halim, S.Pd, M.TESOL. (............................................)

Anggota : Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag. (............................................)

St. Aisyah Mu’min, S.Ag, M.Pd. (............................................)

Diketahui Oleh:
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dra. Hj. Marlina, M.Pd.I.
NIP. 196510151994032002



53

Lampiran 18.   Contoh Penulisan Lembar Pengesahan Seminar Hasil Dalam Bahasa
Arab

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARIFAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id
Website. http//iainkendari.ac.id

البحثموافقة امتحان نتائج 

.......رقم *قبول نتائج البحث الىت قّدم الطالب/ قّدمت الطالبة*قرر املمتحنون/ املمتحنات
هّن /وافقونالتسجيل ........بعنوان.......... بعد إجراء االمتحان يف التاريخ...................هم ي

أن البحث صاحل للتقدمي يف جملس املناقشة.على*يواافقن

مـ2018كنداري،  ....... 
ه١٤٣٩.......  

*املمتحنون/ املمتحنات

.....................)(........................   :*الرئيس/ الرئيسة

(.....................)........................:األعضاء

 :........................)   (.....................

*وكيل العميد/ وكيلة العميد

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

رقم التوظيف : .......................
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Lampiran 19. Contoh Penulisan Lembar Pengesahan Skripsi Dalam Bahasa
Indonesia

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARIFAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id
Website. http//iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul ”Pengaruh Kinerja Komite Sekolah Terhadap
Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 13

Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan” yang ditulis oleh

saudara Asri Tiranda NIM. 13010103022 Mahasiswa Program Studi MPI

(Manajemen Pendidikan Islam) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN

Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian skripsi yang diselenggarakan

pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir

1439 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

Kendari, 27 Februari 2018 M.
11 Jumadil Akhir 1439 H.

Dosen Penguji:

Ketua : Abbas, S.Ag, MA. (............................................)

Anggota : Dr. Supriyanto, M.Ag. (............................................)

Erdiyanti, S.Ag, M.Pd (............................................)

Diketahui Oleh  :
Dekan

Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag
NIP. 196312231991022003
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Lampiran 20. Contoh Penulisan Lembar Pengesahan Skripsi Dalam Bahasa Arab

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARIFAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id
Website. http//iainkendari.ac.id

تقرير املمتحنني
البحث العلمي بعنوان: حتسني مهارة كالم اللغة العربية بتطبيق طريقة اللعبة التمثيلية لتالميذ املدرسة العالية احلكومية 

حسن رقم التسجيل 2 م شعبة تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وعل14010102012واكاتويب للطالبة رزكيا
جلامعة اإلسالمية احلكومية قرر املمتحنون بعد إجراء اإلمتحان يف التاريخ  سبتمرب 20سبتمرب 20التدريس 

لتاريخ 2018 الرتبية بشعبة 1440حمّرم 10مـــ املوفق  م لنيل درجة سرجا هــ على أّن الشروط املطلوبة 
تدريس اللغة العربية.

مـ2018سبتمرب 24،   كنداري
هـ1440حمّرم  14

املمتحنون
.....................)الدكتورة احلاجة سىت قريظة، املاجسرت:رئيسة اجللسة

.....................)الدكتورة فاطرة وحيدة، املاجسرت:األعضاء

(.....................)   جبل نور، املاجسرت     : 

العميد*/العميدة 

الدكتورة احلاجة سىت قريظة، املاجسرت
196312231991022003رقم التوظيف : 
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Lampiran 21. Contoh Penulisan Lembar Persetujuan Pembimbing Dalam Bahasa
Indonesia

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARIFAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id
Website. http//iainkendari.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal penelitian yang berjudul: ”Strategi Kepala Sekolah dalam
Meningkatkan Citra Sekolah SMKN 2 Kendari” ditulis oleh saudari Hasan,

NIM. 12010103013 Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

(MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari telah dikonsultasikan

dan disetujui oleh pembimbing dan penguji dengan beberapa perbaikan

selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian. Demikian persetujuan ini diberikan

untuk proses selanjutnya

Kendari, 13 Maret 2018
Dosen Pembimbing,

Abbas, S.Ag, MA.
NIP. 197208061999031002



57

Lampiran 22. Contoh Penulisan Lembar Persetujuan Pembimbing Dalam Bahasa
Arab

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARIFAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id
Website. http//iainkendari.ac.id

موافقة املشرف/ املشرفة*

رقم ............(اإلسم)،:*بعد إطالع البحث العلمي املقدم من الطالب/ الطالبة

بعد إجراء . و....................بعنوان:،14010102012:التسجيل
البحث املذكور استوّف على أن*اإلصالحات الالزمة قّرر املشرف/ قّررت املشرفة

الشروط العلمية املطلوبة وأنه صاحل لتقدميه يف اإلمتحان.

مـــ٢٠١8كنداري،..........  
ه١٤٣٩.......... 

*املشرفة/املشرف

............................
..................رقم التوظيف:
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Lampiran 23. Contoh Penulisan Kata Pengantar Bahasa Indonesia

KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم
رب العالمین و الصالة و السالم على أشرف األنبیاء و المرسلین و  الحمد 

أصحابھ أجمعین. أما بعدعلى آلھ و 
Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Swt, yang telah

melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi secara

umum dan terkhus bagi penulis sendiri. Sholawat serta salah kami haturkan kepada

baginda Rosulullah Saw, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan

kehidupan dari kejahiliyaan menjadi hikmah dan tentram.

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian dan

penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan sekripsi ini tidak

terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan terkhusus

kepada Ayahanda bapak Hamsah dan Ibunda ibu Suarni yang telah memberikan

dedikasi, motivasi serta doa sehinnga penulis bisa menyelesikan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan hati maka sepantasnya penulis mengucapkan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan

dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi

penulis.

2. Ibu Dr. Hj. St Kuraedah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan kebijakan dalam studi

penyelesaian ini.

3. Bapak Dr. Samrin, M.Pd.I selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang

gigih mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan

studi.
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4. Kepada dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Suprianto, M.A yang tak pernah

bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk dan bimbingan  kepada penulis dalam

penulisan skripsi ini.

5. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari

yang ramah dan cekatan dalam melayani setiap keluhan penulis dalam

menyelesaikan skripsi.

6. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Pendidikan Agama Islam Angkatan

2014, terima kasih atas dukungan moril dan materilnya. Semoga kebersamaan kita

membawa kenangan indah dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf.

7. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu

dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak antas bantuan dukunganya.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah

disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal disisi Allah Swt dan

tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya

penulis memohon ampunan kepada Allah Swt atas segala hilaf  baik yang disengaja

maupun yang tidak disengaja.

Kendari, November 2017

Penulis

…………………………..
NIM : 13 01 01 01
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Lampiran 24. Contoh Penulisan Kata Pengantar Bahasa Arab

الكلمة التمهيدية

بسم هللا الرمحن الرحيم
هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن  الذى هدا هللا، والصالة والسالم احلمد  هدا

على حبيب هللا حممد صلى هللا عليه والسالم وعلى آله وصحبه أمجعني.
فبهداية هللا عّز وجّل وعنايته وتوفيقه، انتهت كتابة هذه الرسالة البسيطة 

الرتبية اإلسالمية بكلية الرتبية وعلم  الستيفاء بعض الشروط املطلوبة لنيل درجة سرجا
جلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. وال تتم كتابة هذا التدريس ش عبة اللغة اللغة 

البحث إال مبعاونة بعض األشخاص. مبناسبة متام كتابة هذه الرسالة، أقدم جزيلة الشكر 
ووفائق االحرتام إىل والدي احملبوبني، أيب احملبوب حسن رحيم س. فد.املاجسرت ، وأمي 

ما احملبوبة سنارية س. فد.، ال ذان قد ربياين ودفعاين دفعا مستمرّا بصربمها ولطفهما ومود
وعلى كل التوجيه والدعاء اخلالص منهما إىل أّن أمتت كتابة هذا البحث يف وقت معني. 

وايضاأقّدم الشكر ووفائق االحرتام إىل املكرمني التايل:
رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد املاجسرتالدكتور احلاج نور عامل،)1

بذل جهوده لتطوير هذه اجلامعة
جلامعة املاجسرتا الدكتورة احلاجة سيت قريظة، )2 عميدة كلية الرتبية وعلم التدريس 

اإلسالمية احلكومية كندري الىت قد بذلت جهودها لتطوير كلية الرتبية وعلم التدريس
جلامعة اإلسالمية املاجسرتومونة، س. أغ، )3 ، رئيسة كلية الرتبية وعلم التدريس 

احلكومية كندرى الىت قد بذلت جهودها لتطوير شعبة اللغة العربية.
، كاملشرفة يف كتابة هذا البحث حىت املاجسرتاالستاذة الدكتورة احلاجة سيت قريظة،)4

النهاية.
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واكاتويب، و مدّرس 2احلاج جامروالدين س.فد. ، مدير املدرسة العالية احلكومية )5
وكاتويب، والتالميذ 2اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر املدرسة العالية احلكومية 

ذا البحث. ت املتعلقة  والتلميذات الذين قد ساعدواين كثريا يف إعطاء البيا
مجيع األخوات واإلخوان يف شعبة اللغة العربية الذين يفضلون معاونتهم املادية )6

ة إىل إمتام هذا البحث.واملعنوي
مجيع اصحايب الذين يفّضلون معاونتهم و دوافعهم إّيل يف إمتام هذا البحث.)7

خري اجلزاء و  و أخريا، أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم، وجزا
رّب العاملني. إىل الصراط املستقيم و احلمد  عسى هللا عّز و جّل يوّفر هلم اهد

اجلزاء والسعادة و ااهلداية و التوفيق يف الدنيا و اآلخرة ، نسأل هللا تعاىل أن خري
جيعلنا خالصني لوجهه الكرمي وجيعل هذاالبحث بينفع للناس أمجعني. و صلى هللا 

حممد و على آله و أصحابه وسّلم. على سيد
31كنداري، 

مـــ2018مايو 
الكاتبة

حسن رزكيا
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Lampiran 25.  Format Riwayat Hidup (Curiculum Vitae)

RIWAYAT HIDUP
(CURICULUM VITAE)

A. Data Pribadi
Nama : Muh. Nasrullah
Tempat / Tanggal Lahir : Mowewe, 20 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Pelajar
Alamat : Ling. 1 woila, kel.woitombo, kec. Mowewe,

kab. Kolaka timur
Nomor Telepon : 085396869748
Email : muhammadnasrullahcahyadi@gmail.com
Hoby : Membaca dan Menulis.

B. Riwayat Pendidikan
SD : SD 2 Inebenggi
SMP/MTS : Mts.al-ikhlas mowewe
SMA : SMA N 1 Mowewe
Perguruan Tinggi : IAIN Kendari

C. Data Orang Tua
Nama Ayah : Misi Dg Nyallang
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Nama Ibu : Ratna Dg Kanang
Pekerjaan : IRT

D. Pengalaman Organisasi dan Partisipasi Kegiatan
1. Juara 4 karya tulis ilmiah MTQ Kolaka timur
2. Peserta Overseas Student Exchange in Singapore-Malaysia april-mei 2018
3. Student Choice in Culture Exchange In Seoul, Malaysia, Singapore,

Oktober  2018
4. Ketua Umum Komunitas Bahasa dan IT mahasiswa Islam IAIN Kendari

2017
5. Ketua Umum UKM BAHASA IAIN Kendari 2017
6. Ketua Umum Komunitas Peduli Anak Yatim Kendari (KPAY) 2017-2018
7. Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
8. Leader of english club 2016
9. Relawan Beach Friend Forever (BFF)
10. Tapak Suci Muhammadiyah
11. Anggota Ikatan Mahasiswa Kolaka Timur
12. Oprech akbar staf BHI
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Lampiran 26. Daftar Istilah Bahasa Indonesia-Bahasa Arab

صول البحث العلمي املصطلحات املتعلقة 
اللغة العربيةشعبة تدريس

NO ISTILAH INDONESIA ISTILAH ARAB
1 Abstrak ملخص البحث
2 Asumsi افرتاضات/مسلمات البحث
3 Analisis Data ت حتليل البيا
4 Aplikasi تطبيق
5 BAB 1 الباب األّول
6 Batasan Lapangan احلدود املكانية
7 Batasan Waktu احلدود الزمانية
8 Batasan tema املوضوعيةاحلدود 
9 Batasan Masalah حتديد املشكلة/ حتديد املسألة

10 Batasan Istilah حتديد املصطلحات
11 Cetakan ط/طبعة
12 Catatan kaki اهلوامش/احلواشي
13 Coding ترميز
14 Daftar Isi ت البحث حمتو
15 Daftar Tabel قائمة اجلدوال
16 Daftar Gambar الرسوم البيانيةقائمة 
17 Daftar Singkatan قائمة النحت
18 Daftar Lambang قائمة الرموز
19 Daftar Lampiran قائمة املالحق
20 Dasar-dasar Penelitian أساسيات البحث
21 Decoding تفسري الرموز
22 Data dan Sumber ت ومصادرها البيا
23 Data Primer ت  األساسيةالبيا
24 Data Sekunder ت الثانوية البيا
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25 Daftar Pustaka قائمة املصادر واملراجع
26 Data Empiris حقائق التجربة
27 Data Kualitatif ت كيفية بيا
28 Data Kuantitatif ت كمية بيا
29 Eksperimen املنهج التجريب
30 Frekuensi yang diperoleh التكرار املبحوث
31 Frekuensi yang diharapkan التكرار الراجى
32 Grafik/ Gambar الصورة
33 Grafik Histogram صورة هيسطوغرام
34 Halaman Sampul صفحة الغالف
35 Halaman Judul صفحة املوضوع
36 Hipotesis فروض البحث
37 Halaman ص/ صفحة
38 Hasil Penelitian نتائج البحث
39 Instrumen Penelitian أدوات البحث
40 Informan خمرب
41 Judul العنوان
42 Jenis Penelitian نوع البحث
43 Jadwal Pelaksanaan Penelitian مراحل تنفيذ الدراسة
44 Juz/ Jilid ج/ جملد
45 Jumlah Varian Item اجلملة من اختالف كله
46 Kegunaan Penelitian أمهية البحث
47 Kegunaan Teoritis أمهية نظرية
48 Kegunaan Praktis أمهية تطبيقية
49 Kelas Kontrol الفصل الضابط
50 Kelas Eksperimen الفصل التجربة
51 Kehadiran Peneliti مشاركة الباحث
52 Kuisener االستبانة/ االستفتاء
53 Kajian Teori اإلطار النظري
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54 Kata Pengantar كلمة متهيدية
55 Dekan  Fakultas Tarbiyah عميد كلية الرتبية
56 Ketua Sidang رئيس اجللسة
57 Koefisien korelasi antara variable X

dan Y
Yومتغري Xمعامل العالقة بني 

58 Laporan Penelitian تقرير البحث
59 Latar Belakang Masalah خلفية البحث
60 Lampiran-lampiran املالحق
61 Lokasi Penelitian ميدان البحث/ حمل البحث
62 Motto شعار
63 Metodologi Penelitian منهج البحث

64 Metode Penelitian Kuantitatif
املدخل الكمي/ منهج البحث 

الكمي

65 Metode penelitian Kualitatif
املدخل الكيفي/ منهج البحث 

الكيفي
66 Metode analisa data ت أسلوب حتليل البيا
67 Manfaat Penelitian فوائد البحث

68 Metode Kajian Pustaka
منهج الدراسة املكتبية/ البحث 

املكتيب
69 Metode Penelitian منهج البحث
70 Metode Diskriptif الوصفياملنهج 
71 Metode Analitik الطريقة التحليلية
72 Mean معّدل
73 Median متوّسط
74 Modus مسرتة ىف وجوده
75 Nilai maksimum النتيجة األعلى
76 Nilai minimum النتيجة األدىن
77 NIM رقم القيد
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78 NIP رقم التوظيف
79 Obyek جمتمع البحث
80 Observasi املالحظة
81 Proposal Penelitian خطة البحث
82 Pendahuluan مقدمة
83 Pendekatan/ Metode Penelitian مدخل البحث
84 Paparan dan Analisis Data ت وحتليلها ومناقشتها عرض البيا
85 Penerbit الناشر
86 Pengumpulan Data ت مجع البيا
87 Pengecekan Keabsahan Temuan التصديق والتثبيت
88 Persembahan اإلهداء
89 Penguji Pertama املمتحن األول
90 Penelitian Terdahulu الدراسات السابقة
91 Pembahasan I الفصل األول
92 Populasi جمتمع البحث
93 Parameter فراميتريس
94 Penelitian Lapangan امليداينالبحث 
95 Penutup خامتة
96 Pendekatan dan Jenis Penelitian مدخل البحث ونوعه
97 PTK املنهج اإلجرائي
98 Rumusan Masalah أسئلة البحث
99 Ruang Lingkup dan Batasan

Penelitian
حدود البحث

100 Rancangan Penelitian تصميم البحث
101 Riwayat Hidup Penulis السرية الذاتية
102 Reabilitas الثبات
103 Random Samples عينات التجميع العشوائي
104 Random Variable عينات عشوائية
105 Revisi تصحيح
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106 Seminar Skripsi جملس املناقشة
107 Sistematika Pembahasan نظام البحث
108 Standar deviasi اإلحنرافمعيار 
109 Skor Butir Item Tertentu تمع لكل السؤال املعني ا
110 Skripsi البحث العلمي
111 Sejarah املنهج التارخيي
112 Studi Kasus دراسة احلالة
113 Sampel عينة البحث
114 Statistika االحصاء
115 Statistika Inferensial االحصاء االستنتاجي
116 Sistematika penulisan هيكل البحث
117 Sumber Data ت مصادر البيا
118 Statistik احصاء
119 Survei مسح
120 Sinopsis نبذة
121 Saran penelitian إقرتاحات البحث
122 Temuan Penelitian أطروحة البحث
123 Tema املوضوع
124 Tujuan Penelitian أهداف البحث
125 Tahun terbit التاريخ
126 Tanpa tahun terbit ريخ بت/ بدون 
127 Tabulasi تبويب
128 Tabel skoring جدول التفريغ
129 Ujian االختبار
130 Variabel متغري البحث
131 Variabel Kontrol بع متغري 
132 Variabel Bebas متغري مستقل
133 Validitas الصدق
134 Wawancara املقابلة
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Lampiran 27. Contoh Penulisan Abstrak Bahasa Indonesia

ABSTRAK

Muh. Nasrullah NIM 14010103011. Customer Service Berbasis Media Sosial
Facebook (Studi Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Administrasi Tata
Usaha Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari). Dibimbing
Oleh: Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) proses customer
service berbasis facebook di TU FTIK IAIN Kendari. 2). efektivitas dan  efiensi
penanganan keluhan yang diberikan oleh TU FTIK  IAIN Kendari berbasis
medsos facebook. Penelitian ini membahas tentang customer service berbasis
media sosial facebook pada Pelayanan Administrasi Tata Usaha di Fakultas
Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Objek penelitian ini adalah
Mahasiswa dan Pegawai Tata Usaha di Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
IAIN Kendari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi data
primer dan data skunder. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara,
observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan cara reduksi data
dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) proses customer service berbasis
media sosial facebook yang sedang berjalan saat ini dapat digambarkan
berlangsung dalam 3 tahap yaitu meliputi: Proses penyampaian informasi dari
akun facebook TU FTIK, tanggapan dan  keluhan dari mahasiswa, tindak lanjut
keluhan mahasiswa. Pada tahap penyampaian informasi terdiri atas perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan pada tahap tanggapan dan
keluhan dari mahasiswa, dan tindak lanjut keluhan mahasiswa berlangsung
dimedia sosial facebook dengan tingkat animo yang baik. 2) kualitas pelayanan
customer service melalui facebook (efektifitas dan efisiensi) di TU FTIK IAIN
kendari efektifitas customer service berbasis media sosial facebook dapat kita
lihat dari beberapa  hal diantaranya: Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, tingkat
kepuasan yang diperoleh, intensitas yang akan dicapai. Yang mana pada hasil
penelitian menunjukan hal positif dimana  hal tersebut sudah berjalan dengan
baik. Sementara pada efisiensi proses customer service berbasis media sosial
facebook sudah berjalan baik namun, masih belum maksimal.

Kata kunci : Customer Service, Facebook, Efektifitas Efisiensi

Single

Single

12 pt

12 pt
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Lampiran 28. Contoh Penulisan Abstrak Bahasa Arab

حثبالملخص

حسن حتسني مهارة كالم اللغة العربية "املوضوع.14010102012.رقم التسجيل:رزكيا
من خالل توجيهة" واكاتويب2لتالميذ املدرسة العالية احلكومية بتطبيق طريقة اللعبة التمثيلية 

الدكتورة احلاجة سيت قريظة.املاجسرت

اهلدف من هذا البحث ملعرفة تطبيق طريقة اللعبة التمثيلية لتحسني مهارة الكالم بتالميذ املدرسة 
قة اللعبة التمثيلية بتالميذ املدرسة واكاتويب وملعرفة حتسني مهارة الكالم بتطبيق طري2العالية احلكومية 
واكاتويب. أّما املشكالت يف هذا البحث حمدودة هي كيف تطبيق طريقة الّلعبة 2العالية احلكومية 

واكاتويب وكيف حتسني مهارة الكالم 2التمثيلية لتحسني مهارة الكالم بتالميذ املدرسة العالية احلكومية 
واكاتويب.2تالميذ املدرسة العالية احلكومية بتطبيق طريقة الّلعبة التمثيلية ب

مراحل هي التخطيط ربعة)، أّما تنفيذه PTK/نوع هذا البحث هو املنهج اإلجرائي (ب.ت.ك
ت/والتنفيذ واملالحظة ستخدام اإلحصائية مجع البيا ت يف هذا البحث  واإلنعكاس. طريقة حتليل البيا

ستخدام طريقة  الوصفّية. فهي إعطاء الصور البيانية عن حتسني مهارة كالم التالميذ بعد إجراء التعليم 
الّلعبة التمثيلية مع ورقة املالحظة للمدّرس والتالميذ.

تطبيق طريقة اللعبة التمثيلية تتحّسن مرتفعا. وهذا مطابق بنتيجة بعدةأنشطة التالميذ واملدّرس
% يف املواجهة 73،91% و65،21واملواجهة األوىل تبلغ 1يف الدورة ةاملالحظة من أنشطة املدّرس

% يف طبقة جّيدة جّداً. نتيجة 96،87% والثانية 82،60يف املواجهة األوىل تبلغ 2الثانية. والدورة 
% يف املواجهة الثانية . 72،5% و65واملواجهة األوىل تبلغ 1املالحظة من أنشطة التالميذ يف الدورة 

%. تدّل على أن أنشطة التالميذ يف طبقة جّيد 90% والثانية 70يف املواجهة األوىل تبلغ 2والدورة
لنسبة املئوية  للغة العربية. وهذا يظهر  جدَّا. تطبيق طريقة الّلعبة التمثيلّية تتحّسن مهارة كالم التالميذ 

1. الدورة 69،27دلة قيمة املع% ب50قبل اإلجراء تبلغ املأخوذة من كل دورة. نتيجة تعّلم التالميذ 
حتّسنت مرتفعة فهي 2. والدورة 65.15املعدلة% وقيمة 63،63لنسبة املئوية لكالم التالميذ تبلغ 

لنسبة املئوية 66،5املعدلة% وقيمة 77،27 الدورة األوىل إىل الثانية تبلغ من. أّما التحسني 
ا االختبار التحريري أو ليست من الكالم.ما حسبت الباحثة النتيجة من قبل الدور %. و 21،43 ة أل

املدرسة العالية احلكومية ة،يطريقة الّلعبة التمثيل،مهارة الكالم،الكلمة األساسية: املنهج اإلجرائي
واكاتويب.   2
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