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SAMBUTAN DEKAN
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas
selesainya penulisan buku panduan penulisan skripsi dan karya
ilmiah ini. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada
seluruh tim penyusun buku ini dan semua yang terlibat atas semua
kerja keras, usaha dan upaya, serta ide sehingga buku
terwujudnya buku panduan ini dengan baik yang bertujuan untuk
memandu dosen, karyawan, dan mahasiswa dalam berinteraksi
akademik, birokrasi, dan manajemen.
Buku ini bertujuan untuk memberikan berbagai teknik
panduan bagi seluruh sivitas akademika dalam penyusunan dan
pembimbingan skripsi dan karya ilmiah, khususnya mahasiswa
dalam menyusun tugas akhirnya dan dosen dalam melayani
pembimbingan tugas akhir penulisan skripsi. Dengan kata lain
buku teknik penulisan ini dapat menjadi referensi bagi dosen,
karyawan dan mahasisewa berkenaan dengan tugas-tugas
penyusunan karya ilmiah baik dalam proses penyusunan maupun
penilaian, secara aka- demis maupun administratif.
Buku panduan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan
kelemahannya sehingga kami memerlukan berbagai masukan dari
para pemakai atau pembaca panduan ini untuk disesuaikan dan
diperbaiki kedepannya untuk sebagaimana mestinya sehingga
buku ini memiliki nilai manfaat teknis dan akademis yang
masimal.
Dekan FUAD
DTO
Dr. Kamaruzzaman, MA
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KATA PENGANTAR
Karya ilmiah dan Perguruan Tinggi merupakan bagian yang sangat
penting dan tidak terpisahkan dengan fungsi tri dharma.
Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan kompetensi yang
mutlak harus dimiliki oleh para lulusan Perguruan Tinggi sesuai
dengan karakteristik keilmuan masing- masing. Untuk itu perlu
adanya dukungan berbagai kebijakan, kurikulum, aturan-aturan,
dan petunjuk teknis yang jelas.
Perkembangan teori dan praktik terkait dalam research
methodology telah banyak berdampak pada bermacam pola
penulisan karya ilmiah. Hal tersebut tentu saja berpengaruh
terhadap kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan
pola atau model yang akan digunakan. Di samping itu, disiplin
keilmuan yang berbeda, akan menentukan corak penulisan karya
ilmiah yang digunakan.
Panduan penulisan skripsi ini hadir sebagai upaya untuk
memberikan rujukan yang sama dari semua civitas akademika terkait dengan penulisan skripsi. Dengan demikian diharapkan para
dosen dan mahasiswa sama-sama menggunakan panduan ini dan
meninggalkan kecenderungan pribadi. Semoga panduan
penulisan skripsi dan karya ilmiah ini turut meningkatkan mutu
karya ilmiah mahasiswa, amin.

TIM Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Pengertian Skripsi

Skripsi adalah adalah karya ilmiah mahasiswa tentang
permasalahan yang sesuai dengan kompetensi Jurusan sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1). Skripsi ini
merupakan karya ilmiah mandiri mahasiswa berdasarkan hasil
penelitian, baik penelitian lapangan (field research) maupun
penelitian kepustakaan (library research). Skripsi dapat ditulis
dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris yang
baku.
Penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian
yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapang- an.
Untuk kalangan mahasiswa S-1, penelitian lapangan yang biasa
dipakai adalah penelitian dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif
Penelitian Kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya
menggunakan analisis deduktif-induktif. Analisis ini berangkat
dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, atau- pun pemahaman
peneliti berdasarkan pengalamannya terda- hulu, kemudian
dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang
diajukan dalam bentuk hipotesa untuk memperoleh pembenaran
(verifikasi) dari data empiris di la- pangan. Sedangkan
penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
mengungkapkan gejala secara holistic dan tekstual melalui
pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri
peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses
dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian
kualitatif.
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Penelitian kepustakaan (library research) adalah telaah
kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang
dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Bahan-bahan
pustaka tersebut diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali
pemikiran baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan analisis
deduksi dari pengetahuan yang telah ada sehingga dapat
mengembangkan kerangka teori baru, atau sebagai dasar
pemecahan masalah.
B.

Fungsi dan Tujuan

Fungsi skripsi adalah sebagai tugas akhir bagi mahasiswa
untuk mengakhiri jenjang Strata-1 (Sarjana), dan dipertanggungjawabkan di depan dewan penguji. Skripsi merupakan mata kuliah
yang berdiri sendiri dengan bobot 6 sks.
Tujuan penulisan skripsi adalah:
1. Melatih mahasiswa agar mampu mengidentifikasi dan
merumuskan masalah, mencari alternatif pemecahan masalah
serta pengambilan kesimpulan berdasarkan bidang keilmuan
yang ditekuni.
2. Melatih mahasiswa agar dapat berfikir logis dan sistematis
3. dengan menggunakan metodologi yang benar di dalam
merumuskan ide dan hasil pemikirannya dalam bentuk karya
tulis ilmiah.
4. Mengukur kemampuan mahasiswa terhadap kedalaman
pengetahuan dari hasil proses belajar mengajar secara
komprehensif.
5. Memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh
gelar sarjana.
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6. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan
ilmu dan khazanah pustaka bagi lembaga pendidikan serta
sumbangan terhadap pemecahan masalah.
7. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memecahkan
permasalahan atau problema ilmiah dalam bidang ilmu yang
ditekuninya secara sistematis dan logis berdasarkan kriteria
ilmiah.
8. Melatih mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan secara
ilmiah atas hasil karya ilmiah/skripsinya.
9. Mengembangkan ilmu dan menyumbangkannya dalam
perkembangan ilmu pengetahuan serta pembangunan Agama,
Nusa, dan Bangsa.
C.

Alur Penulisan Skripsi

Pertama: Pengajuan Judul
1. Mahasiswa mengambil form pengajuan judul ke Jurusan
2. Mahasiswa mengajukan judul ke Dosen wali, kemudian
ketua jurusan dan menyiapkan usulan minimal 2 calon
pembimbing
Kedua: Penunjukkan Pembimbing
1. Ketua jurusan menunjuk calon pembimbing
2. Mahasiswa berkonsultasi judul ke calon pembimbing
yang telah ditunjuk
3. Mahasiswa membuat surat permohonan ke
pembimbing setelah judul diterima pembimbing.

calon

4. Mahasiswa mengambil surat tugas pembimbing di Jurusan
dan menyerahkannya kepada Pembimbing Skripsi.
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Ketiga: Seminar proposal
1. Pembimbing memberikan bimbingan dan persetujuan
(Acc) atas proposal yang akan diseminarkan pada lembar
persetujuan
2. Mahasiswa mendaftar ujian seminar proposal secara
online
3. Ketua jurusan menetapkan tim penguji dan jadwal seminar
proposal.
4. Mahasiswa mengikuti seminar proposal.
Keempat: Penelitian
1. Mahasiswa membuat surat ijin penelitian di sekretaris
Jurusan dan melampirkan bukti seminar proposal (bagi
mahasiswa yang melakukan penelitian lapangan).
2. Dekan menandatangani surat ijin penelitian.
3. Mahasiswa melakukan penelitian lapangan.
Kelima: Ujian Munaqasyah
1. Pembimbing memberikan persetujuan (Acc) pada lembar
persetujuan /Nota Pembimbing skripsi yang akan diujikan
2. Mahasiswa mendaftar ujian munaqasyah secara online.
3. Ketua jurusan menetapkan tim penguji dan jadwal
munaqasyah.
4. Mahasiswa mengikuti munaqasyah.
Keenam:
1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan LULUS dengan revisi,
maka melakukan revisi dan meminta persetujuan dari Tim
Penguji Skripsi.
2. Bagi mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS maka
harus mengikuti langkah-langkah berikut ini:
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a.
b.
c.

Penguji membimbing revisi dan memberikan
persetujuan (Acc) jika sudah selesai.
Mahasiswa mendaftar ujian munaqasyah ulang secara
online.
Mahasiswa mengikuti munaqasyah ulang.
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BAB II
PROPOSAL SKRIPSI

A.

Tema Judul Penelitian

Tema penelitian yang dimaksud adalah tema penelitian yang
sesuai dengan keahlian prodi masing-masing. Hal ini bertujuan
agartidak terjadi overlap penelitian antarprodidalam satu fakultas.
Sebagai contoh, mahasiswa prodi KPI hanya diperbolehkan
meneliti segala sesuatu yang berkaitan dengan Komunikasi Islam.
di lingkungan formal maupun non formal.
Secara detil, dapat dilihat melalui tabel berikut:
No

Prodi

Kajian Utama

1

KPI

Komunikasi, Komunikasi Islam, Komunikasi
Sosiologi, Komunikasi politik, Komunikasi Bisnis,
Komunikasi Antar Budaya, Etika Komunikasi.

2

BKI

Bimbingan dan konseling Islam, Psikologi Islam,
Psikoterapi Islam, Model dan teknik Konseling
Islam,
Kesehatan Mental, Bimbingan dan
Konseling Karir, Konseling Sosial, Konseling
Keluarga, Konseling anak dan Konselor Adiksi.

3

IAT

Ilmu Tafsir, Sejarah penafsiran, Manahij
Mufassirin(pengkajian tokoh tafsir), Metodologi
Tafsir/Corak
penafsiran,
Tafsir
Tematik,
Orientalismedalam studi Al-Quran, Pengembangan
Tilawatil Quran.

B.

Syarat Pengajuan Proposal Skripsi

Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Lhokseumawe, pengajuan
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judul skripsi dapat dilakukan oleh mahasiswa apabila telah
menempuh sejumlah 130 sks.
C.

Isi (Sistematika) Proposal Skripsi

Sistematika proposal skripsi secara umum adalah sama,
yaitu terdiri atas tiga bab yang meliputi bab pendahuluan, landasan
teori, dan metodologi penelitian. Namun demikian secara rinci
terdapat beberapa perbedaan terutama pada bab tiga. Sis- tematika
proposal secara rinci adalah sebagai berikut:
1.

Bagian depan Proposal Penelitian yang memuat minimal
halaman sampul, lembar persetujuan dan daftar isi.
2. BAB I : Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
B. Penegasan Istilah (khusus literer)
C. Identifikasi Masalah
D. Pembatasan Masalah
E. Rumusan Masalah
F. Tujuan Penelitian
G. Manfaat Penelitian
2. BAB II : Landasan Teori
A. Kajian Teori
B. Kajian Penelitian Terdahulu
C. Kerangka Berpikir (untuk penelitian lapangan)
D. Kerangka Teoritik (untuk penelitian literer)
E. Hipotesis (jika ada)
2. BAB III : Metodologi Penelitian
Penelitian Kualitatif (Lapangan)
A. Jenis Penelitian
B. Setting Penelitian
C. Subyek dan Informan
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Keabsahan Data
F. Teknik Analisis Data
Penelitian Literer
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A. Jenis Penelitian
B. Data dan Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Keabsahan Data
E. Teknik Analisis Data
Penelitian Kuantitatif
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Populasi dan Sampel Penelitian
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Validitas dan Reliabilitas Instrumen
F. Teknik Analisis Data

Penjelasan secara lebih rinci tentang isi dari masing-masing
bab dan sub bab dalam proposal tersebut sama dengan penjelasan
sistematika skripsi pada bab III.
D.

Pembimbing dan Proses Pembimbingan

1. Penunjukan Pembimbing
a. Ketua Jurusan menunjuk satu calon pembimbing skripsi
dengan mempertimbangkan kompetensi substansi
keilmuan dan metodologi.
b. Mahasiswa membuat surat tugas dosen pembimbing
skripsi di sekretariat jurusan yang sudah disediakan
formnya oleh FUAD untuk menetapkan dosen sebagai
pembimbing skripsi.
2. Proses Pembimbingan
a. Mahasiswa mengajukan proposal skripsi yang terdiri dari
Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 kepada pembimbing skripsi.
b. Mahasiswa melakukan proses bimbingan proposal
skripsi kepada dosen pembimbing.
c. Dosen menuliskan catatan bimbingan pada buku
bimbingan yang sudah disediakan di fakultas dan
menanda- tanganinya setiap kali proses bimbingan.
PANDUAN PENULISAN SKRIPSI FUAD
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d. Dosen pembimbing memberikan persetujuan proposal
skripsi yang sudah dianggap layak untuk didaftarkan
dalam seminar proposal seminar skripsi.
e. Jumlah pertemuan bimbingan minimal 4x.
3. Persyaratan Pembimbing
a. Memiliki jabatan fungsional dan berpendidikan minimal
S2.
b. Memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang penelitian
skripsi dan dipandang mampu melaksanakan tugas
membimbing skripsi.
c. Diangkat/ditugaskan oleh Dekan berdasarkan usulan
dari jurusan.
E.

Seminar Proposal Skripsi
1. Syarat Pendaftaran Seminar

Mahasiswa yang akan mengikuti seminar proposal harus
memenuhi persyaratan sebagai berkut:
a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif dan mencantumkan
Skripsi dalam KRS.
b. Menyerahkan foto copy naskah proposal skripsi yang
sudah di-acc pembimbing dan dijilid soft cover sebanyak
3 eksemplar.
2. Pelaksanaan Seminar Proposal
Seminar Proposal dilaksanakan di ruang sidang ujian atau
ruang lain yang dialokasikan untuk Seminar Proposal. Ujian
dilaksanakan dalam bentuk persidangan terbuka, sehingga dapat
dihadiri oleh mahasiswa lain sesuai dengan kapasitas ruang sidang.
Seminar Proposal dilaksanakan sesuai dengan jadwal Seminar
Proposal yang disahkan oleh pejabat fakultas. Pelaksanaan
Seminar Proposal kurang lebih 1 jam.
Adapun langkah-langkah pelaksanaan Seminar Proposal
adalah sebagai berikut:
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a.
b.

c.
d.
e.

f.

g.

Pengecekan kelengkapan persyaratan Seminar Proposal
Mahasiswa membaca AlQur’an. Seminar Proposal dapat
dilanjutkan apabila mahasiswa tersebut sudah dapat
dinyatakan memenuhi persyaratan kemampuan minimal
dalam membaca Al-Qur’an. Apabila bacaan AlQur’an
belum dinyatakan memenuhi syarat, maka Seminar Proposal
dapat ditunda sampai waktu yang disepakati oleh Dewan
Penguji bersama mahasiswa.
Seminar proposal dibuka dengan membaca basmalah
Mahasiswa mempresentasikan proposal skripsinya di
hadapan tim penguji dan partisipan yang hadir.
Ketua sidang memberi kesempatan kepada audience untuk
bertanya, memberikan masukan, atau mengkritisi proposal
yang diujikan
Klarifikasi atau pertanyaan dari para penguji. Secara berturut-turut dimulai dari penguji utama, penguji 1, dan
penguji 2.
Setelah selesai, pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang.

3. Dewan Penguji
Dewan penguji Seminar Proposal beranggotakan 3 (tiga)
orang dengan komposisi tim penguji sebagai berikut:
a. Penguji I (Merangkap Ketua Sidang), Penguji I adalah
dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai penguji dan
bertugas merangkap Ketua Sidang, sehingga selain bertugas
menguji juga mengatur jalannya persidangan.
b. Penguji II (Merangkap Sekretaris Sidang), Penguji II adalah
pembimbing skripsi dan bertugas merangkap Sekretaris
Sidang, sehingga selain bertugas menguji juga menjalankan
tugas-tugas administratif dalam persidang an.
Tugas utama penguji adalah menguji dan memberi penilaian
proposal skripsi mahasiswa.
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4. Yudisium
Hasil dari Seminar Proposal dapat diklasifikasi menjadi:
a. Berhak melanjutkan penelitian, Mahasiswa yang
dinyatakan berhak melanjutkan penelitian, wajib
menyelesaikan revisinya sesuai arahan para penguji
dan melakukan konsultasi kepada pembimbing skripsi.
b. Tidak berhak melanjutkan penelitian, Mahasiswa yang
dinyatakan tidak berhak melanjutkan pene- litian,
diwajibkan melakukan revisi atau memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk kemudian harus mengulang
seminar proposal dengan mendaftarkan kembali setelah
proposal skrispi selesai direvisi sesuai masukan dewan
penguji.
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BAB III
SKRIPSI
A.

JENIS PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dalam pendidikan sangat ditentukan
oleh jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh
mahasiswa. Sebab, kedua hal tersebut akan menentukan langkah
berikutnya yang lebih rinci seperti penentuan metode, pembuat-an
instrumen, pengumpulan data, pengolahan data yang sudah
terkumpul, sampai pembuatan laporan hasil penelitian. Untuk itu,
sejak awal mahasiswa perlu menentukan masalah spesifik yang
akan diteliti dan pendekatan keilmuan yang akan digunakan untuk
memecahkan permasalahan yang ditentukan.
Ditinjau dari sudut tujuannya, penelitian dapat dibedakan
sebagai berikut:
1. Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menemukan masalah-masalah baru. Penelitian eksploratif
biasanya lebih bersifat kualitatif (deskriptif) dan masakah
yang ditemukan itu selanjutnya dibahas dan diselidiki secara
cermat melalui kegiatan penelitian lanjutan.
2. Penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menjelaskan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.
Penelitian seperti ini didasarkan pada pengujian hipotesis
yang model analisisnya secara umum menggunakan analisis
statistik.
3. Penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang bertujuan
mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Termasuk
dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen, penelitian
tindakan (action research) dan penelitian partisipatory, di
mana model analisis penelitian ini bisa digunakan analisis
statistik, non-statistik, atau campuran antara statistik dan
non-statistik. Penelitian dapat juga dibedakan dari aspek
kegunaannya, yaitu:
PANDUAN PENULISAN SKRIPSI FUAD
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a) Penelitian murni (pure research), yaitu penelitian
yang dilakukan dalam rangka memperluas dan
memperdalam pengetahuan secara teoritis dan
ditujukan untuk mengembangkan suatu disiplin ilmu
(pengembangan disiplin-teoritik).
b) Penelitian terapan (applied research), yaitu penelitian
yang
dilakukan
dalam
rangka
mengatasi
masalah-masalah nyata dalam kehidupan, berupa
usaha menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah
perbaikan bagi aspek kehidupan yang dipandang
perlu.
Sementara itu, dikaitkan dengan pelaksanaan pengumpulan
data penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian
yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun
data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan
dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan
penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai
teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain
yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan
masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan digunakan juga
untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat
konseptual teoritis, baik tentang tokoh pendidikan atau
konsep pendidikan tertentu seperti tujuan, metode, dan
lingkungan pendidikan. Penelitian ini biasanya menggunakan
pendekatan sejarah, filsafat, semiotik, filologi, dan sastra.
2. Penelitian lapangan atau kancah (field research), yaitu
penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan,
seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan
organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan baik
formal maupun non formal. Jenis penelitian lapangan antara
lain penelitian kualitatif, penelitian studi kasus, penelitian
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kuantitatif, penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas,
penelitian historis dan penelitian kebijakan.
3. Penelitian laboratorium (laboratory research), yaitu
penelitian
yang
pengumpulan
datanya
dilakukan
dilaboratorium. Penelitian seperti ini tergolong jenis
penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen (eksperimen
semu).
B.

ISI SKRIPSI
1.

Bagian Awal
a.

Halaman Judul/Sampul Luar

Sampul skripsi memuat: judul, maksud penulisan, lambang
IAIN Lhokseumawe, nama lengkap dan nomor induk (NIM atau
nomor registrasi) mahasiswa, nama Jurusan, nama fakultas, nama
institut, dan tahun penyelesaian. Untuk sampul luar dibuat dari
kertas karton (hard cover) dengan pembagian sebagai berikut:
Biru tua untuk Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Biru
untuk Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Hijau untuk
Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan semua tulisan
menggunakan tinta hitam.
b.

Halaman Judul/Sampul Dalam

Isi sampul dalam sama dengan isi sampul luar, dicetak pada
kertas HVS berwarna putih dengan tinta hitam dan diberi nomor
halaman dengan angka romawi kecil (i).
c.

Nota Pembimbing

Nota pembimbing berisi persetujuan pembimbing atas
skripsi mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk diajukan
dalam sidang ujian skripsi (munaqasyah). Nota pembimbing harus
ditandatangani oleh pembimbing yang bersangkutan.
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d.

Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan memuat bukti pengesahan administratif
dan akademik dari tim penguji, dan Dekan FUAD IAIN
Lhokseumawe, Halaman tersebut memuat hal-hal berikut.
1. Lembar Pengesahan,
2. Judul Skripsi
3. Nama lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa,
4. Dipertahankan di depan Tim Penguji Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah, tanggal..............
5. Tim/Dewan Penguji, dan
6. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
7. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN
Lhokseumawe, (Contoh ada pada lampiran).
Lembar pengesahan dengan menyertakan nama lengkap
penguji dibuat setelah ujian skripisi telah diperbaiki, dan mendapat
pengesahan dari tim penguji Dekan FUAD Lhokseumawe.
e.

Persembahan

Halaman persembahan bukan merupakan suatu keharusan.
Halaman ini dimaksudkan untuk menyampaikan penghargaan
kepada orang-orang yang memiliki arti penting bagi peneliti.
Pengungkapan persembahan harus menggunakan font Times New
Roman 12, gaya bahasa wajar, lugas, dan tidak emosional.
Pihak-pihak yang dapat dimasukkan dalam lembar
persembahan ini meliputi: orangtua, saudara kandung, orang lain
yang paling berjasa, dan almamater IAIN Lhokseumawe.
f.

Motto

Isi dari motto disesuaikan dengan masalah penelitian yang
dibahas dalam skripsi. Motto dapat diambil dari ayat Alqur’an
atau Hadis.
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g.

Pernyataan Keaslian

Pernyataan keaslian berisi pernyataan dari peneliti bahwa
semua skripsi yang ditulis merupakan hasil karya orisinil peneliti,
tidak plagiarism, serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau
sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di
perguruan tinggi (Contoh ada pada lampiran). Pernyataan keaslian
dilengkapi dengan tanda tangan peneliti di atas materai 6000.
h.

Kata Pengantar

Kata pengantar dimaksudkan untuk menyampaikan puji
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih
kepada pihak-pihak yang berjasa secara langsung dalam penulisan
skripsi, serta harapan-harapan yang terkait dengan hasil penelitian,
dimulai dari pihak yang paling berjasa dalam penyelesaian
penulisan skripsi. Kata pengantar diketik dengan satu setengah
spasi.
i.

Daftar Isi

Daftar isi memuat garis besar isi skripsi beserta nomor
halamannya.Unsur skripsi yang dimasukkan ke dalam daftar isi
dimulai dari sampul dalam sampai dengan lampiran. Halaman
sampul, judul, pengesahan, dan persembahan tidak perlu
dimasukkan ke dalam daftar isi. Meskipun demikian,
halaman-halaman tersebut tetap diperhitungkan untuk pemberian
nomor halaman. Penomoran dengan angka romawi kecil. Daftar
Isi diketik satu spasi (contoh ada pada lampiran).
j.

Abstrak (dalam Bahasa Indonesia)

Abstrak disusun dengan urutan: ABSTRAK, nama penulis,
tahun, judul skripsi, nama pembimbing, dan kata kunci. Isi abstrak
terdiri atas tiga paragraf. Paragraf pertama berisi masalah
penelitian dan tujuan penelitian. Paragraf kedua berisi metode
penelitian, mencakup desain penelitian, tempat penelitian, subjek,
sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian
(disertai bukti validitas dan reliabilitasnya untuk penelitian
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kuantiatif), dan teknik analisis data. Paragraf ketiga berisi hasil
penelitian dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam satu halaman
dengan spasi tunggal maksimal 500 kata. Halaman ini memiliki
nomor halaman (Contoh ada pada lampiran).
k.

Daftar Tabel

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, beserta
nomor halaman tempat tabel tersebut disajikan.
l.

Daftar Gambar

Daftar gambar (foto, skema, grafik, atau peta) disusun
dengan sistematika nomor urut (angka arab), judul gambar beserta
nomor halaman tempat gambar tersebut disajikan.
m. Daftar Lampiran
Daftar lampiran disusun dengan sistematika nomor urut
(angka arab), judul lampiran beserta nomor halaman. Nomor
halaman lampiran merupakan kelanjutan dari nomor halaman
skripsi.
n.

Bagian Inti

Isi bagian inti skripsi disajikan dalam bentuk bab, subbab
dan/atau tingkat hierarki judul yang lebih rinci, dengan meng- anut
sistematika tertentu, yang diatur dalam buku pedoman ini. Isi
skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu (1) Pendahuluan, (2) Landasan
Teori, (3) Metodologi Penelitian, (4) Hasil Penelitian dan
Pembahasan, dan (5) Penutup.
BAB I PENDAHULUAN, Bab pendahuluan memuat latar
belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada
bab ini data penelitian terdahulu yang berupa data statistik maupun
data kualitatif dapat disediakan untuk mendukung argument
pentingnya penelitian dilakukan. Kutipan pendapat dan pengertian
dapat ditulis pada bab ini. Teori atau konsep yang lebih detail
ditulis pada Bab II.
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BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisi kajian teori,
kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan atau
hipotesis. Dalam kajian teori membahas segala sesuatu yang
berhubungan dengan teori dalam. penelitian yang mencakup
pengertian, definisi, dan konsep yang relevan. Penelitian yang
relevan mengkaji keterkaitan hubungan dari berbagai variabel
yang telah teridentifikasi berdasarkan hasil penelitian terdahulu.
Sumber telaah pustaka dapat berupa buku teks, ensiklopedi,
kamus, laporan penelitian, makalah seminar, prosiding tesis
ataupun disertasi, dan jurnal ilmiah. Artikel dalam internet juga
dapat digunakan sebagai sumber apabila artikel ini dimuat dalam
website pusat-pusat kajian atau penulis yang memiliki reputasi
bukan dari pengarang yang tidak diketahui bidang keahliannya
(blog). Hand out atau materi pembelajaran tidak dapat digunakan
sebagai sumber karena belum mengalami uji publik melalui
publikasi.
Bab kajian teori ini bukan sekedar kumpulan kutipan, tetapi
kutipan baik teori maupun pendapat para ahli harus dibahas,
dianalisis dan disintesiskan oleh peneliti/mahasiswa. Mahasiswa
dapat merumuskan definisi, pemahaman baru, kerangka pikir,
hipotesis, dan/atau pertanyaan penelitian, serta dapat
mengembangkan instrumen yang sesuai dengan permasalahan
yang diteliti. Mahasiswa tidak diperkenankan mengutip teori dari
skripsi, tesis, atau disertasi kecuali temuan atau hasil
penelitiannya.
BAB III METODE PENELITIAN, Metode penelitian
secara garis besar memuat jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, unit analisis/subjek penelitian atau populasi dan
sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, keabsahan data
(untuk data kualitatif) dan teknik analisis data.
Bagian ini tidak perlu memuat teori atau definisi tetapi
berupa deskripsi tentang kegiatan yang secara nyata telah
dilakukan oleh peneliti selama penelitian. Meskipun demikian,
beberapa sumber yang memuat tentang penetapan kriteria, angka
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batas, rumus penentuan ukuran sampel dan semacamnya dapat
dikutip pada bab ini. Populasi, teknik penentuan sampel, dan
teknik sampling harus dijelaskan secara rinci. Pengembangan
instrumen, cara membuktikan validitas dan mengestimasi
reliabilitas juga harus dijelaskan secara rinci setiap instrumen yang
digunakan. Pada analisis data kuantitatif perlu dicantumkan
kriteria penolakan hipotesis statistik.
Pada analisis data kualitatif harus dijelaskan secara rinci
proses analisis induktifnya, dari transkrip data, kode-kode, proses
reduksi dan hasil reduksi, abstraksi dan teorisisasi. penulisan
skripsi, dan disebut di dalam bagian isi.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,
Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu hasil penelitian dan
pembahasan. Hasil penelitian harus menjawab pertanyaan
penelitian
dan
disusun
menurut
urutan
pertanyaan
penelitian/hipotesis. Bagian pembahasan merupakan bagian
penting dari penelitian dan letaknya terpisah dari subbab hasil
penelitian. Bagian pembahasan memuat telaah kritis terhadap
penelitian dengan menggunakan perspektif berbagai teori yang
relevan yang telah dibahas pada Bab II dari skripsi.
BAB V PENUTUP, Bab ini memuat 2 (dua) subbab yaitu
kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari
jawaban pertanyaan penelitian atau hasil uji hipotesis dan
sekaligus merupakan pemecahan permasalahan yang ada pada
rumusan masalah. Kesimpulan harus pendek, merupakan
deskripsi esensial, dan cenderung berbentuk pernyataan kualitatif;
angka-angka sudah tidak muncul lagi.
Saran merupakan rekomendasi yang ditujukan berbagai
pihak terkait dengan hasil penelitian dan menggunakan bahasa
yang operasional. Saran harus sesuai dengan hasil penelitian yang
telah terangkum dalam simpulan.
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2. Bagian Akhir
a.
1)
2)

3)
4)

5)
6)

Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka mengikuti rambu-rambu berikut:
Memuat identitas semua buku, jurnal, laporan penelitian,
referensi dari internet dan sumber lain yang diacu
Semua sumber yang disebut di dalam bagian isi, harus
dicantumkan pada daftar pustaka, dan sumber yang tidak
dikutip dalam tidak boleh dicantumkan.
Daftar pustaka disusun secara alfabetis dari nama penulis.
Jumlah daftar pustaka minimal sebanyak 30 buah
buku/artikel/jurnal untuk penelitian lapangan, dan 45 buah
buku/artikel/jurnal untuk penelitian literatur.
Merujuk tulisan dari jurnal yang ada di lingkungan Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah.
Dari 30 atau 45 referensi, setidaknya merujuk pada 3 sampai
5 buku berbahasa asing.
b.

Lampiran-lampiran

Lampiran memuat semua dokumen atau bahan penunjang
yang digunakan atau dihasilkan dalam penelitian skripsi, yang
dianggap terlalu mengganggu jika dimasukkan dalam bagian isi.
Lampiran antara lain berupa surat izin penelitian, instrumen
penelitian, rumus-rumus, dan penghitungan statistik yang dipakai,
prosedur penghitungan, hasil uji coba instrumen, dan sejenisnya.
Selain itu, lampiran untuk penelitian kualitatif antara lain, contoh
transkrip wawancara yang disyahkan responden, hasil reduksi dan
abstraksi, catatan lapangan (field notes), dan bukti-bukti lain yang
menunjang.
Lampiran hendaknya diberi nomor secara urut menurut
urutan prosedur penelitian, dan nomor halamannya merupakan
kelanjutan dari nomor halaman bagian inti.
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C.

SISTEMATIKA SKRIPSI
JENIS PENELITIAN
BAB

I PENDAHULUAN

Penelitian Kualitatif

penelitian kualitatif
literer

Penelitian Kuantitatif

1) Latar Belakang Masalah berisi
argumentasi rasional adanya
kesenjangan antara idealitas
dan realitas yang telah tertera
dalam judul skripsi dan
signifikansinya.
2) Identifikasi Masalah, yakni
kajian berbagai faktor yang
secara sistemik relevan dengan
masalah dari latar belakang
masalah.
3) Pembatasan Masalah, yakni
membatasi masalah yang sudah
diidentifikasi.
4) Rumusan
Masalah,
yakni
dirumuskan secara lugas dan
jelas serta dapat diwujudkan
dalam kalimat pertanyaan.

1) Latar Belakang Masalah berisi
argumentasi rasional adanya
kesenjangan antara idealitas
dan realitas yang telah tertera
dalam judul skripsi dan
signifikansinya.
2) Penegasan Istilah, yakni berisi
penjelasan tentang maksud dari
masing-masing istilah dalam
judul.
3) Identifikasi Masalah, yakni
kajian berbagai faktor yang
secara sistemik relevan dengan
masalah dari latar belakang
masalah.
4) Pembatasan Masalah, yakni
membatasi masalah yang sudah
diidentifikasi.

1) Latar Belakang Masalah berisi
argumentasi rasional adanya
kesenjangan antara idealitas
dan realitas yang telah tertera
dalam judul skripsi dan
signifikansinya.
2) Identifikasi Masalah, yakni
kajian berbagai faktor yang
secara sistemik relevan dengan
masalah dari latar belakang
masalah.
3) Pembatasan Masalah, yakni
membatasi masalah yang sudah
diidentifikasi.
4) Rumusan
Masalah,
yakni
dirumuskan secara lugas dan
jelas serta dapat diwujudkan
dalam kalimat pertanyaan.
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II LANDASAN TEORI

Rumusan masalah inilah yang 5) Rumusan
Rumusan masalah inilah yang
Masalah,
yakni
akan dicari jawabannya melalui
akan dicari jawabannya melalui
dirumuskan secara lugas dan
penelitian. Rumusan masalah
penelitian. Rumusan masalah
jelas serta dapat diwujudkan
dimungkinkan bisa dibagi
dimungkinkan dapat dibagi
dalam kalimat pertanyaan.
dalam
sub-sub
bab
dalam
sub-sub
bab
Rumusan masalah inilah yang
permasalahan.
permasalahan.
akan dicari jawabannya melalui
5) Tujuan Penelitian, yakni dibuat
penelitian. Rumusan masalah 5) Tujuan Penelitian, yakni dibuat
sesuai
dengan
rumusan
dimungkinkan bisa dibagi
sesuai
dengan
rumusan
masalah yang dibuat.
dalam
sub-sub
bab
masalah yang dibuat.
permasalahan.
6) Manfaat Penelitian, yakni berisi
6) Manfaat Penelitian, yakni berisi
tentang penjelasan manfaat 6) Tujuan Penelitian, yakni dibuat
tentang penjelasan manfaat
yang diharapkan baik secara
sesuai
dengan
rumusan
yang diharapkan baik secara
teoritis maupun praktis.
masalah yang dibuat.
teoritis maupun praktis.
7) Kata kunci, yakni berisi tentang 7) Manfaat Penelitian, yakni berisi
penjelasan istilah istilah khusus
tentang penjelasan manfaat
terkait
dengan
penelitian
yang diharapkan baik secara
(optional).
teoritis maupun praktis.
8) Kata kunci, yakni berisi tentang
penjelasan istilah-istilah khusus
terkait
dengan
penelitian
(optional).
1) Kajian
Teori,
yakni 1) Kajian
Teori,
yakni 1) Kajian
Teori,
yakni
menjelaskan teori-teori yang
menjelaskan teori-teori umum
menjelaskan teori-teori yang
relevan
dengan
variabel
yang relevan dengan variabel
relevan
dengan
variabel
penelitian untuk legitimasi
penelitian, bisa berisi definisi,
penelitian untuk legitimasi
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konseptual, bisa berisi definisi,
asumsi, dan lain-lain.
2) Kajian
Hasil
Penelitian
Terdahulu,
yakni
menggambarkan kajian hasil
penelitian
terdahulu
yang
relevan dengan masalah yang
diteliti,
serta
menjelaskan
posisi penelitian yang akan
dilakukan.
3) Kerangka
berfikir/rationale,
yakni menjelaskan kerangka
konsep yang akan digunakan
untuk menggambarkan masalah
yang diteliti, disusun berdasar
kajian teoritik yang telah diolah
dan dipadukan.

III METODE PENELITIAN

1) Jenis
Penelitian,
yakni
menjelaskan rancangan desain
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asumsi, dan lain-lain.
konseptual, bisa berisi definisi,
asumsi, dan lain-lain.
2) Telaah
Pustaka,
yakni
membahas
pustaka-pustaka 2) Kajian Penelitian Terdahulu,
atau hasil-hasil penelitian yang
yakni menggambarkan kajian
telah ada yang berkaitan
hasil penelitian terdahulu yang
dengan
judul
dan
relevan dengan masalah yang
posisi/spesifikasi yang ditulis.
diteliti,
serta
menjelaskan
posisi
penelitian
yang
3) Kerangka Teoritik/rationale,
dilakukan.
yakni menjelaskan kerangka
konsep yang akan digunakan 3) Kerangka
Berfikir
dan
untuk menggambarkan masalah
Pengajuan Hipotesis, yaitu keyang diteliti, disusun berdasar
rangka konsep yang akan
kajian teoritik yang telah diolah
digunakan
untuk
mengdan dipadukan.
gambarkan
masalah
yang
diteliti, disusun berdasar kajian
teoritik yang telah diolah dan
dipadukan untuk merumuskan
hipotesis. Perumusan hipotesis
harus rinci, jelas, singkat,
lugas, dan menggambarkan hubungan antar variabel, serta
mengikuti
aturan
dalam
penelitian.
1) Jenis
Penelitian,
yakni 1) Jenis
Penelitian,
yakni
menjelaskan rancangan desain
menjelaskan rancangan desain
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2)

3)

4)

5)

penelitian
yang
akan
digunakan. Pada bagian ini
memuat penjelasan tentang
jenis
penelitian
beserta
ciri-cirinya.
Setting Penelitian, yakni berisi
tempat dan waktu dilakukannya
pengambilan data penelitian,
serta alasan penentuan lokasi
penelitian.
Subyek
dan
Informan
Penelitian, yakni Menjelaskan
batasan besarnya jumlah yang
akan diteliti. Subyek dan
informan inilah merupakan
orang-orang
yang
akan
memberikan
data
yang
dibutuhkan dalam penelitian.
Teknik Pengumpulan Data,
yakni memuat uraian tentang
bagaimana peneliti melakukan
pengumpulan data penelitian
dan alat bantu yang digunakan.
Teknik Keabsahan Data yakni
memuat model validasi dan
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2)

3)

4)

5)

penelitian
yang
akan
penelitian
yang
akan
digunakan. Pada bagian ini
digunakan. Pada bagian ini
memuat penjelasan tentang
memuat penjelasan tentang
jenis
penelitian
beserta
jenis penelitian beserta ciriciri-cirinya.
cirinya.
Data dan Sumber Data, yakni 2) Tempat
dan
waktu
menjelaskan jenis dan macam
Penelitianyakni berisi tempat
data yang akan diteliti dan
dan
waktu
dilakukannya
sumber-sumber datanya, baik
pengambilan data penelitian
yang berupa sumber data 3) Populasi dan Sampel yakni
primer maupun sumber data
menjelaskan batasan besarnya
sekunder.
jumlah yang akan diteliti
Teknik Pengumpulan Data,
(populasi),
yang
akan
yakni memuat uraian tentang
berimplikasi pada luasnya
bagaimana peneliti melakukan
penerapan (generalisasi) hasil
pengumpulan data penelitian
penelitian yang didapat dari
dan alat bantu/instrumen yang
analisis data sampel penelitian.
digunakan.
Sedangkan sampel berisi teknik
pengambilan
sampel
dan
Teknik Keabsahan Data yakni
subyek dari hasil sampling
memuat model validasi dan
tersebut yang akan diambil
reliabilitas data penelitian yang
datanya untuk diproses lebih
digunakan.
lanjut.
Teknik Analisis Data, yakni
4)
Teknik Pengumpulan Data
menyatakan
kejelasan
yakni berisi teknik yang
langkah-langkah analisis data
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reliabilitas data penelitian yang
digunakan.
6) Teknik Analisis Data, yakni
menyatakan
kejelasan
langkah-langkah analisis data
yang dilakukan oleh peneliti.
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yang dilakukan oleh peneliti.

digunakan dalam pengumpulan
data penelitian, termasuk jenis
datanya
(primer/sekunder/
tertier)
dan
teknik
pengumpulan
datanya,
misalnya: dokumentasi, tes,
check-list, atau angket.
5) Instrumen Pengumpulan Data
yang berisi:
a. Definisi konsep variabel
(DOV)
yakni
mengemukakan
batasan
variabel secara konsep
yang
dipakai
dalam
penelitian.
b. DOV,
yakni
mengemukakan
batasan
variabel secara operasional
untuk memudahkan peneliti
dalam
melakukan
penelitian.
c. Kisi-kisi
instrumen
menggambar kan tentang
jajaran
variabel
(sub
variabel,
indikator,
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kemungkinan
nomor
itemnya
dalam
alat
pengumpul data)
d. Uji coba instrumen, yakni
mengemukakan
model
penguji cobaan instrumen
yang dipakai, baik validitas
dan reliabilitasnya. Bila
menggunakan uji statistik
harus diberikan notasi
statistik nya.
e. Instrumen penelitian akhir,
yakni
menggambarkan
hasil akhir dari uji coba,
mana yang gugur dan yang
terpakai. Instrumen akhir
yang lolos uji coba
disebutkan seperti dalam
poin kisi-kisi instrumen.
6) Teknik Analisis Data yang
memuat beberapa hal:
a. Analisis
unit
yaitu
mengemukakan
analisis
masing-masing
variabel
(mean,
median,
dan
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IV HASIL PENELITIAN

modus).
b. Uji
prasyarat
analisis
statistik,
yakni
mengemukakan prasyarat
yang harus dipenuhi jika
analisis
statistiknya
mempersyarat kannya.
c. Teknik analisis, yakni
mengemukakan
model
analisis yang dipakai.
1) Fakta Temuan Penelitian, yakni 1) Deskripsi
Data,
yaitu 1) Deskripsi Data, yakni berisikan
berisi
gambaran
lengkap
mendeskripsikan data atau
gambaran lengkap data-data
tentang lokasi penelitian secara
teori-teori
khusus
sesuai
yang diperoleh seperti variabel
riil dan gambaran lengkap
variabel yang diteliti.
yang diteliti (mean, median dan
data-data
yang
diperoleh 2) Analisis
modus), bisa dengan visualisasi
Data,
yaitu
seperti variabel yang diteliti.
histogram maupun tabel.
menganalisis
data
yang
2) Interpretasi Hasil Penelitian,
dideskripsikan
pada
teori 2) Pengujian Prasyarat Analisis
yakni berisikan pembahasan
umum dan teori khusus (bab II
Data, yakni uraian hasil olah
tentang
pemaknaan
hasil
dan bab IV) yang mengarah
data dengan menggunakan
pengolahan data dan analisis
pada
upaya
menemukan
teknik
tertentu
sebagai
data.
Serta
menjelasan
jawaban masalah penelitian.
prasyarat atas penggunaan uji
mengapa dan bagaimana hasil
hipotesis, seperti normalitas,
penelitian itu terjadi atau tidak
linearitas, dan lain-lain.
terjadi.
3) Pengujian Hipotesis, yakni
berisi proses pengolahan data
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V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

penelitian menggunakan teknik
analisis yang telah ditentukan
dengan tujuan
menguji
hipotesis yang telah diajukan.
4) Pembahasan,
yakni
berisi
pembahasan hasil pengolahan
data
interpretasi
dan
pemaknaan hasil analisis data.
1) Kesimpulan,
yakni
berisi 1) Kesimpulan,
yakni
berisi 1) Kesimpulan,
yakni
berisi
kesimpulan yang didapat dari
kesimpulan yang didapat dari
kesimpulan yang didapat dari
hasil penelitian. Kesimpulan ini
hasil penelitian. Kesimpulan ini
hasil penelitian. Kesimpulan
merupakan
jawaban
dari
merupakan
jawaban
dari
ini merupakan jawaban dari
rumusan masalah.
rumusan masalah.
rumusan masalah.
2) Saran-saran,
diberikan 2) Saran-saran,
diberikan 2) Saran-saran,
diberikan
berdasarkan
kesimpulan
berdasarkan
kesimpulan
berdasarkan
kesimpulan
penelitian, ditujukan untuk
penelitian, ditujukan untuk
penelitian, ditujukan untuk
pihak-pihak yang berhubungan
pihak-pihak yang berhubungan
pihak-pihak yang berhubungan
dengan penelitian ataupun
dengan penelitian ataupun
dengan penelitian ataupun
untuk penelitian berikutnya.
untuk penelitian berikutnya
untuk penelitian berikutnya
Memuat semua literatur yang Memuat semua literatur yang memuat semua literatur yang
digunakan
sebagai
rujukan digunakan
sebagai
rujukan digunakan
sebagai
rujukan
penulisan skripsi baik berupa penulisan skripsi baik berupa penulisan skripsi baik berupa
buku, jurnal, koran, internet (web buku, jurnal, koran, internet (web buku, jurnal, koran, internet (web
resmi sesuai bidang keilmuan resmi sesuai bidang keilmuan resmi sesuai bidang keilmuan
yang dikutip), atau yang lain.
yang dikutip), atau yang lain.
yang dikutip), atau yang lain.
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D.

Munaqasyah Skripsi:

1.

Syarat Pendaftaran Munaqasyah
Mahasiswa yang akan mengikuti ujian munaqasyah harus
memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
a) Tercatat sebagai mahasiswa aktif dan mencantumkan
Skripsi dalam KRS.
b) Memperoleh rekomendasi untuk ujian munaqasyah dari
wali studi
c) Telah berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah (seminar,
workshop, dll) minimal 8 (delapan) kali dengan
mengumpulkan
foto
copy
sertifikat/piagam
penghargaan kegiatan.
d) Telah memenuhi SKL yang ditetapkan Institut dengan
menunjukkan sertifikat/piagam penghargaan yang
terkait.
e) Sudah menyelesaikan/lulus semua mata kuliah yang
wajib ditempuh dibuktikan dengan transkrip nilai.
f) Menyerahkan bukti partisipasi dalam ujian munaqasyah
minimal 5 kali.
g) Menyerahkan blangko bimbingan skripsi yang sudah
diAcc pembimbing.
h) Menyerahkan foto copy naskah skripsi yang sudah
di-acc pembimbing dan dijilid soft cover sebanyak 3
eksemplar.
2. Pelaksanaan Munaqasyah
Munaqasyah dilaksanakan di ruang sidang munaqasyah
atau ruang lain yang dialokasikan untuk ujian munaqasyah.
Ujian dilaksanakan dalam bentuk persidangan terbuka, sehingga dapat dihadiri oleh mahasiswa lain sesuai dengan kapasitas ruang sidang. Munaqasyah dilaksanakan sesuai dengan
jadwal ujian munaqasyah yang disahkan oleh pejabat fakultas.
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Lama ujian munaqasyah kurang lebih 1 jam. Langkah-langkah
pelaksanaan munaqasyah adalah sebagai berikut:
a. Pengecekan kelengkapan persyaratan ujian munaqasyah
b. Mahasiswa mendisplay semua referensi yang dijadikan
rujukan dalam penelitian. Jumlah referensi minimal
untuk penelitian lapangan sebanyak 30 buah buku dan
atau artikel dan atau hasil penelitian, sedangkan jumlah
referensi minimal untuk penelitian literature sebanyak 45
buah buku dan atau artikel dan atau hasil penelitian. c.
mahasiswa membaca AlQur’an. Ujian munaqasyah
dapat dilanjutkan apabila mahasiswa tersebut sudah
dapat dinyatakan memenuhi persyaratan kemampuan
minimal dalam membaca AlQur’an. Apabila bacaan Al
Qur’an belum dinyatakan memenuhi syarat, maka ujian
munaqasyah dapat ditunda sampai waktu yang disepakati oleh Dewan Penguji bersama mahasiswa.
c. Ujian munaqasyah dibuka dengan membaca basmalah.
d. Klarifikasi atau pertanyaan dari para penguji. Secara
berturut-turut dimulai dari penguji utama, penguji 1
(satu), dan penguji 2 (dua).
e. Setelah selesai, pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang
3. Dewan Penguji
Dewan penguji munaqasyah beranggotakan 4 (Empat)
orang dengan komposisi tim penguji sebagai berikut:
a. Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
b. Penguji II (Merangkap Sekretaris Sidang)
c. Penguji III
d. Penguji IV
Penguji I adalah dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai penguji dan bertugas merangkap Ketua Sidang, sehingga selain bertugas menguji juga mengatur jalannya
persidangan. Penguji II adalah pembimbing skripsi dan
bertugas me- rangkap Sekretaris Sidang, sehingga selain
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bertugas menguji juga menjalankan tugas-tugas administratif
dalam persidangan.
4. Proses Pembimbingan
a. Mahasiswa mengajukan skripsi yang terdiri dari bab 1
hingga bab 5 kepada pembimbing skripsi.
b. Mahasiswa melakukan proses bimbingan skripsi kepada
dosen pembimbing.
c. Dosen menuliskan catatan bimbingan pada buku bimbingan yang sudah disediakan di fakultas dan menandatanganinya setiap kali proses bimbingan.
d. Dosen pembimbing memberikan persetujuan skripsi yang
sudah dianggap layak untuk didaftarkan dalam ujian
munaqosyah skripsi.
e. Jumlah pertemuan bimbingan setelah seminar proposal
minimal 4x.
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BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
Bagian ini berisi petunjuk yang berkaitan dengan penulisan,
cara merujuk dan menulis daftar rujukan, tabel, dan gambar,
bahasa dan ejaan, serta pencetakan dan penjilidan. Di samping itu,
pada bagian akhir juga diberikan petunjuk praktis teknik penulisan
yang meliputi hal-hal yang perlu diperhatikan dan halhal yang
tidak boleh dilakukan. Adapun tata cara penulisan skripsi
ditetapkan sebagai berikut:
A.

Pengetikan

1. Kertas dan Ukuran
Naskah diketik di atas kertas HVS berwarna putih,
berukuran quarto/A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan berat 70 gram dan
tidak bolak-balik.
2. Sampul
Sampul luar harus menggunakan karton tebal dan dilapisi
plastik bening dengan warna sampul sesuai dengan warna yang
telah ditentukan berdasarkan Jurusan. Tulisan pada sampul luar
menggunakan huruf berwarna hitam.
3. Spasi Pengetikan
Ketentuan spasti dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut:
a. Satu spasi digunakan dalam: abstrak, nama bab, judul tabel,
dan judul gambar yang lebih dari satu baris, teks kutipan
langsung yang terdiri dari empat baris atau lebih, dan daftar
pustaka.
b. Satu setengah spasi digunakan untuk seluruh bagian depan
mulai dari halaman judul sampai daftar gambar.
c. Dua spasi digunakan untuk komponen-komponen bagian
pokok naskah skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan
sampai bab penutup
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d.

Penulisan antar bab, sub bab, dan sub-sub bab diberi
tambahan satu spasi.

4. Batas Tepi Pengetikan
Batas tepi pengetikan naskah ditentukan sebagai berikut:
Tepi atas : 4 cm, Tepi bawah : 3 cm, Tepi kiri : 4 cm Tepi kanan :
3 cm
5. Paragraf/Alenia
Dalam satu alenia terdiri dari: kalimat inti, kalimat penjelas
dan kalimat kesimpulan, minimal memuat kalimat inti dan kalimat
penjelas. Pengetikan alenia baru dimulai menjorok pada ketukan
ketujuh dari tepi kiri.
6. Penggunaan Huruf
Naskah harus diketik menggunakan komputer dengan huruf
Times New Roman 12, dan untuk seluruh naskah harus dipakai
jenis huruf yang sama. Khusus untuk lambang huruf Yunani, huruf
Arab, huruf Jawa, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik harus
ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. Untuk tujuan tertentu bisa
digunakan huruf cetak miring (italic), cetak tebal (bold), dan garis
bawah (underline).
a. Huruf cetak miring
Huruf cetak miring digunakan untuk menunjukkan
penekanan dan istilah-istilah tertentu dalam naskah.
Penulisannya bisa diganti dengan huruf biasa ditambah garis
bawah pada setiap kata. Penggunaannya diantaranya:
1) Istilah, kosa kata, frase, atau kalimat asing yang
dimasukkan ke dalam teks.
2) Huruf, kosa kata, frase atau kalimat sebagai aspek
konstruksi teori
3) Judul buku, nama terbitan berkala, atau nama publikasi
lain, serta nomor penerbitan dalam daftar pustaka.
4) Huruf yang digunakan untuk simbol-simbol statistika
juga ditambahi garis bawah.
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b. Huruf cetak tebal
Huruf cetak tebal digunakan untuk menulis sebagai berikut:
1) Judul skripsi.
2) Judul atau nama bab, sub bab, sub-sub bab, sepanjang
naskah skripsi.
3) Judul atau nama dan gambar.
B.

Penomoran
1. Penomoran Judul Bab, Sub Bab, dan Sub-sub Bab
a. Nomor bab ditulis dengan angka romawi berada di
tengah-tengah kertas dan nama bab diketik dengan huruf
kapital.
b. Pengetikan nomor dan nama sub bab dimulai dari batas
tepi kiri. Nomor sub bab ditulis dengan huruf kapital.
Huruf awal setiap kata dalam nama sub bab ditulis
dengan huruf kapital kecuali kata tugas dan dicetak tebal.
c. Pengetikan nomor dan nama sub-sub bab dimulai dari
batas kiri. Nomor sub-sub bab ditulis dengan angka arab,
huruf awal dalam nama sub-sub bab ditulis dengan huruf
kapital dan dicetak tebal.
d. Apabila diperlukan penomoran lagi, digunakan huruf
kecil dan angka arab kecil berkurung tutup. Pengetikan
lurus ke bawah dengan garis pertama sub- sub bab.
e. Apabila masih diperlukan pernomoran lagi, digunakan
huruf kecil dan angka arab kecil berkurung buka dan
tutup. Pengetikan harus ke bawah dengan baris pertama
sub-sub bab.
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Contoh:
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Dakwah
1. Pengertian Dakwah
a. ...........................................
1) ............................................
a) .............................................
(1) ...........................................
(a) ..........................................
2. Penomoran Halaman
a. Penomoran bagian awal (judul sampai daftar gambar)
menggunakan angka romawi kecil diletakkan di tengah
halaman. Halaman judul dihitung sebagai halaman satu
tetapi tidak dicetak.
b. Penomoran bagian tengah dan bagian akhir naskah
skripsi menggunakan angka arab diletakkan di tepi kanan
atas naskah. Pada halaman nama bab diletakkan di
tengah bawah naskah.
C.

Pengutipan
1. Kutipan Langsung

Kutipan langsung merupakan kutipan yang dicantumkan
sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya.
Adapun tata cara penulisan kutipan langsung diatur sebagaimana
berikut:
a. Kutipan yang terdiri empat baris atau lebih diketik 1 spasi,
ditulis terpisah dari paragraf teks dengan spasi tunggal,
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dimulai 0,5 inci (satu indent) dari margin kiri, tanpa
dibubuhi tanda petik.
Contoh:
Secara normatif, Sudut pandang ini berdasarkan asumsi
bahwa penyimpangan adalah suatu pelanggaran dari suatu
norma sosial. Norma dalam hal ini adalah standar tentang
apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dipikirkan,
dikatakan atau dilakukan oleh warga masyarakat pada suatu
keadaan tertentu. Ada dua konsep tentang norma yaitu: (a)
Sebagai evaluasi atau penilaian dari tingkah laku yaitu
penilaian terhadap perilaku yang dianggap baik atau tidak
seharusnya terjadi. (b) Sebagai tingkah laku yang
diharapkan atau dapat diduga yaitu menunjuk pada aturanaturan tingkah laku yang didasarkan pada kebiasaan atau
adat istiadat masyarakat.1
b. Kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris dimasukkan
ke dalam teks seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri
tanda petik (“). Apabila pengutip memandang perlu
menghilangkan beberapa bagian kalimat, pada bagian itu
diberi ellipses (tiga titik berderet).
Contoh:
Dalam Oxford English dictionary, salah satu ‘hoax’
didefinisikan sebagai “malicious deception’ atau
‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat...” 2
2. Kutipan Tidak Langsung
Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama
persis dengan sumber aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok
pikiran dari sumber yang dikutip dalam kalimat yang disusun
sendiri oleh pengutip. Penulis menunjukkan kutipan tidak
langsung melalui catatan kaki yang menunjukkan sumber dan
posisi ide yang dikutip.
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D.

Footnote
1. Fungsi Footnote
a. Untuk mencantumkan sumber dari mana kutipan tersebut
berasal sebagai bentuk penghargaan kepada penulis/
pengarang lain yang buah pikiran dalam bukunya telah
dipinjamkan (to make acknowledgement).
b. Untuk menyatakan kepada pembaca bahwa pengutipan
memperoleh informasi dari pengarang tertentu, dalam
buku yang berjudul demikian, di kota tertentu, pada
tahun sekian, dan pada halaman sekian (to cite the
authority for statement in text).
c. Merupakan catatan penjelasan yang memberikan
keterangan tambahan yang sangat berguna, yang dirasa
tidak layak bila dimasukkan dalam teks (to make
incidental comment).
d. Untuk menunjukkan suatu topik yang sedang
dikemukakan itu juga dapat dibaca pada sumber
referensi lain (to make cross referencee).
2. Unsur Footnote

Secara umum sumber kutipan terutama yang berwujud
buku, unsur pokoknya terdiri dari:
a) Catatan kaki ditulis di bagian bawah halaman
disertasi dan diselingi oleh sebuah garis solid
sepanjang lima cm., sebagaimana umumnya diatur
secara
otomatis
dalam
program-program
komputer pengolah kata.
b) Catatan kaki ditulis dengan spasi tunggal. Baris
pertama ditulis menjorok ke kanan 1,25 cm./0,5
inci sedangkan baris selanjutnya mengikuti
margin dasar.
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c) Nomor catatan kaki sama dengan nomor
rujukannya pada kutipan dan berada pada halaman
yang sama.
d) Nama pengarang dicantumkan tanpa gelar
akademis atau gelar-gelar lainnya.
e) Jika pengarang/editor terdiri atas satu atau dua
orang, nama pengarang/editor dicantumkan secara
lengkap. Jika pengarang/editor lebih dari dua
orang, maka dalam catatan kaki hanya
dicantumkan nama seorang pengarang, diikuti
dengan et al.
f) Jika sebuah karya mempunyai judul dan anak
judul, keduanya ditulis dengan diselingi dengan
titik dua (:).
g) Pengutipan kedua dan seterusnya terhadap sebuah
karya yang sama dilakukan dengan: jika berurutan
dan merujuk pada halaman yang sama, cukup
dengan kata Ibid (miring); jika merujuk pada
halaman yang berbeda, maka Ibid diikuti dengan
nomor halaman; apabila sudah diselingi oleh
catatan kaki lain maka dicantumkan nama
akhir/populer pengarang dan penggalan awal judul
karangan, diikuti dengan nomor halaman yang
dikutip.
h) Nama penerjemah dicantumkan setelah judul.
Kecuali untuk cetakan pertama, keterangan
cetakan dicantumkan setelah judul karya, dengan
angka Arab.
i) Nomor jilid ditulis setelah tahun penerbitan
dengan angka Romawi kapital (jilid VII).
j) Identitas yang ada pada manuskrip atau teks
wawancara seringkali sangat bervariasi. Dalam
hal ini, catatan kaki harus mengandung informasi
yang dapat menunjukkan sejelas mungkin
identitas tersebut.
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k) Jika identitas tertentu seperti kota tempat
penerbitan, penerbit, atau tahun penerbitan tidak
dijelaskan dalam karya yang dikutip, hal tersebut
dinyatakan dalam
catatan
kaki
dengan
menggunakan singkatan:
t.t.p. = tanpa keterangan kota tempat penerbitan
t.p. = tanpa keterangan nama penerbit
t.t. = tanpa keterangan tahun terbit
Beberapa singkatan lain yang lazim dalam catatan
kaki adalah:
a. = halaman
b. vol. = volume
c. ed. = editor, edisi
3. Contoh-contoh Penggunaan Footnote
a. Buku
1)

Buku dengan satu Pengarang
1

Achmad Mubarok, Konseling Agama Teori dan Kasus
(Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2002), h. 175.
2)

Buku dengan dua atau tiga pengarang, nama pengarang harus
dicantumkan semuanya.
2

Robert S. Woodworth dan Donald G. Marquis,
Psychology (New York: Henry Holt and Company, 1947, h. 76.
3)

Pengarang lebih dari tiga orang, dicantumkan hanya nama
pengarang pertama dan dibelakangnya ditulisi “et al”, asalnya
dari et alii artinya dengan orang lain.
3

Florence B. Stratemeyer et. Al., Developing a Curriculum
for Modern Living (New York: Bereau of Publications Teachers
College, Columbia University, 1957), h. 53-56.
4)

Kumpulan karangan, yang dicantumkan nama editornya saja
dibelakangnya (ed).
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Syams al-Dĩn Ahmad ibn Khallikān, Wafayāt al-A`yān
wa-Anbā’ Abnā’ al-Zamān, ed. Ihsan `Abbās (Beirut: Dār al-Sādir,
1977), jilid IV, h. 551.
4

5)

Buku tanpa pengarang tertentu. Sebagai pengarang disebut
nama badan, lembaga, perkumpulan, perusahaan, negara dan
sebagainya yang menerbitkannya.
5

Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru, Large Scale
Teachers Training (Bandung: Nix and Company, 1953), h. 14.
6)

Buku yang diterjemahkan, yang dicantumkan tetap nama
pengarang aslinya, dan di belakang nama buku nama
penerjemahnya.
6

Karl Barth, The Doctrine of the World of God, terjemahan
G.T. Thompson (New York: Charles Scribner‟s Sons, 1939), h.
32.
b. Surat kabar
M. Alfan Alfian M., “Nurcholis Madjid dan Pergulatan
Politik Santri”, Republika (Jakarta), Senin, 12 Mei 2018, No. 122
Tahun ke-11, h. 5.
1

c. Jurnal, majalah dan penerbitan berkala
Noeng Muhadjir, “Merekonstruksi Peran Interaktif
IPTEK dan Agama,” Shabran, 2 Mei 1998, hal. 23.
1

d. Pernyataan lisan
1

Kamaruzzaman, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah IAIN Lhokseumawe, dalam acara latihan Seni
persiapan Akreditasi Jurusan KPI, 8 Februari 2017, Jam 09.0011.00 WIB, dikutip dengan ijin.
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e. Hasil Penelitian
1

Nawaitu, et. al., Rehabilitasi Masyarakat Marginal:
Studi Kasus di Kecamatan Blang Jruen Aceh Utara
(Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe, 20018), h. 6.
f. Paper dalam seminar/lokakarya
Sarlito Wirawan Sarwono, “Optimalisasi Kecerdasan
Ganda dalam Era Reformasi dan Globalisasi”, Kertas Kerja pada
Seminar Nasional Life Skill dalam Perspektif Pendidikan Nasional
di Era Global, Yogyakarta, 11 April 2002, h. 4.
1

g. Skripsi/Tesis/Disertasi
Muhammad Zidan Anshari, “Dakwah Kultural pada
Masyarakat Banda Sakti Lhokseumawe” (Skripsi Sarjana Tidak
Diterbitkan, Jurusan Dakwah dan Komunikasi IAIN
Lhokseumawe, 2018), h. 48.
1

h. Ensiklopedia
Richard E. Bante, “New Harmony” Encyclopedia
Britanica (1968 ed.), vol. 16, h. 2E.
1

E.

Daftar Pustaka
1. Ketentuan Penulisan Daftar Pustaka
a. Penulisan daftar pustaka mengikuti urutan: nama
pengarang, judul tulisan, nama kota tempat terbit, nama
penerbit dan tahun terbit.
b. Penulisan huruf pada daftar pustaka menggunakan huruf
besar pada setiap awal kata kecuali kata tugas.
c. Penulisan nama pengarang diawali dengan nama akhir
atau nama keluarga (last name atau surname) pengarang.
dan di dalam daftar pustaka diurutkan mengikuti urutan
abjad.
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d. Apabila pengarang tidak mempunyai nama keluarga,
penulisan nama pengarang menurut kebiasaan atau nama
yang sudah dikenal. Apabila pemilik nama tersebut
berperan sebagai penyunting buku, maka di belakang
nama diberi tanda (ed.) jika seorang diri atau (eds.) jika
lebih dari seorang.
e. Jika pengarang lebih dari seorang, antara nama
pengarang dihubungkan dengan tanda “&”, Jika
pengarang berjumlah lebih dari tiga orang, digunakan
istilah et. al.
f. Daftar pustaka ditulis dengan spasi tunggal. Jarak antara
dua sumber pustaka adalah 1,5 spasi.
2. Contoh-contoh penggunaan daftar pustaka:
a. Buku
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