


SAMBUTAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH (FUAD)

IAIN PALANGKA RAYA

بــسم هللا الـرحـمن الرحــیم

Syukur al-hamdulillah dipanjatkan ke hadlirat Allah SWT, atas segala nikmat-Nya yang

diberikan kepada kita semua, sehingga akhirnya buku “Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya dapat diselesaikan tepat waktu.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya,

para shahabat dan seluruh pengikutnya. Aamin.

Seiring dengan tujuan peningkatan mutu penulisan karya ilmiah hasil penelitian berupa

skripsi di lingkungan mahasiswa FUAD, pimpinan telah membentuk Tim yang bertugas

menyusun Pedoman Penulisan Skripsi FUAD IAIN Palangka Raya. Pedoman ini telah

disesuaikan dengan karakter keilmuan dan keahlian yang dikembangkan di FUAD. Tim telah

bekerja keras sekaligus  merespon saran dan masukan  serta mengakomodir dari peserta rapat

sehingga akhirnya mampu melahirkan karya ilmiah berupa buku pedoman ini.  Karena itu,

pimpinan FUAD sangat mengapresiasi dan menghargai kerja keras Tim serta mengucapkan

terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas terbitnya buku pedoman ini.

Akhirnya, semoga buku pedoman penulisan skripsi ini bisa dijadikan acuan para dosen

dalam melaksanakan kegiatan pembibingan skripsi kepada mahasiswa di lingkungan FUAD

IAIN Palangka Raya. Dan semoga buku pedoman ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya kepada para pihak terkait. Aamin.

Palangka Raya,    Nopember  2017

Dekan FUAD,

Dr. H. Abubakar HM, M.Ag

NIP. 19551231 198303 1 026

Lampiran: Blanko Penilaian

Blanko Penilaian Ujian Skripsi
No Komponen Yang Dinilai Nilai ...% x Nilai
1. Isi Skripsi = 30%
2. Metodologi = 20 %
3. Penulisan = 15 %
4. Kemampuan Menjawab =  35%

Jumlah

Palangka Raya,       2017
Penguji,

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

Blanko Penilaian Ujian Skripsi
No Penguji Nilai ... % x Nilai
1. Ketua Sidang = 25 %
2. Penguji I/ Utama = 35 %
3. Penguji II = 25 %
4. Skretaris Sidang  = 15 %

Jumlah

Palangka Raya,    2017
Ketua Sidang,

..........................................
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Lampiran: Contoh Pedoman Transliterasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB KE LATIN
Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah mendasarkan pada

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22
Tahun 1998, sebagai berikut:
1. أ = A 16. ط = Th
2. ب = B 17. ظ  =  Zh
3. ت = T ع   .18 =   ‘
4. ث = Ts غ   .19 =   Gh
5. ج = J ف  .20 =   F
6. ح = H ق  .21 =   Q
7. خ = Kh ك  .22 =   K
8. د = D ل  .23 =   L
9. ذ = Dz م   .24 =   M
10. ر = R ن   .25 =   N
11. ز = Z و  .26 =   W
12. س = S ه   .27 =   H
13. ش = Sy ء   .28 =   ,
14. ص = Sh ي  .29 =   Y
15. ض = Dh

Mad dan Diftong:
1. Fathah Panjang =    AA / aa 4. أو =   Aw
2. Kasrah Panjang =    Ii /  ii 5. أي = Ay
3. Dhammah Panjang =   Uu / uu

Catatan:
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap, misalnya: ربـنا ditulis “Rabbanaa”.
2. Vokal panjang (mad): Fathah (baris di atas) ditulis “aa”, kasrah (baris di bawah) ditulis “ii”,

serta dhammah (baris di depan) ditulis “uu”, misalnya: ألقـارعة ditulis “Al-Qaari`ah”, المســاكین
ditulis “Al-Masaakiin”, ألمـفلحون ditulis “Al-Muflihuun”.

3. Kata sandang alif + lam :(ال) Bila diikuti hurf qamariah ditulis “Al”, misalnya : المسلمون ditulis
“Al-Muslimuun”, bila diikuti hurf syamsiyah, hurf   “lam” diganti dengan hurf yang
mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis “ar-rijaal”.

4. Ta` marbuthah Bila terletak di akhir kalimat, ditulis : (ة) “h”, misalnya : الفـا تحـة : ditulis “Al-
Faatihah”, bila ditengah ditulis “t”, misalnya: الجـلو س غرفة ditulis “ Ghurfat Al-Juluus”.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: ھو أعلم ما ال تعلون ditulis
“huwa a`lamu ma laa ta`lamuun”, وھوخیرالرا فعین    ditulis “ wa huwa khair ar-Raafi`iin”.
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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
Nomor :       Tahun 2017

Tentang
PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
IAIN PALANGKA RAYA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH (FUAD) IAIN PALANGKA RAYA
Menimbang  : 1.

2.

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan ilmiah, khususnya dalam
penulisan skripsi Mahasiswa FUAD IAIN Palangka Raya, maka
dipandang perlu  disusun sebuah Pedoman Penulisan Skripsi FUAD
IAIN Palangka Raya;
Bahwa demi ketertiban, kelancaran dan kesamaan prosedur dan teknik
bimbingan penulisan skripsi di lingkungan  Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah, dipandang perlu menetapkan sebuah pedoman penulisan
skripsi melalui SK. Dekan FUAD IAIN Palangka Raya.

Mengingat : 1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Perpres RI Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya
menjadi IAIN Palangka Raya;
Permen Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang ORTALA IAIN Palangka
Raya;
Kepmen Agama RI Nomor B.II/3/011521 tentang Penetapan Rektor IAIN
Palangka Raya Masa Bakhti 2015 sd. 2019;
Kepmen Agama RI Nomor 54 Tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Palangka
Raya;
Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 004 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka
Raya Masa Bakhti 2015 sd. 2019;
Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Penetapan Nama Fakultas, Jurusan dan Program Studi di lingkungan IAIN
Palangka Raya;
Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Palangka Raya Nomor 40 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya.

Contoh: Format Out Line Skripsi (bahasa Arab).

البا ب االول 
المـقد مة

ا .  خلفیــة البحـث
ب. أسئال ت البحـث
ج.أ ھـد اف البحث

أ ھـمــیة لبحـثد.  
ه .  ھــیكل البحــث

و . البحـث السا بـق

البا ب الثـا نى
اال طا ر النظرى

ا .  تــعریف عـلوم القــرأ ن
ب.  أنــواع عـلو م القرأ ن

ج .
د .
ه .

البا ب الثا لث
منھــج البحــث

ا  . زمــا ن البحــث ومكا نــھ
ب  . نوع  و مد خل البحــث

ا نا ت و مصا د رھاج  . البی
د  .  جــمع البیا نا ت

ه  .  تحــلیل البیا نا ت
و .  صحـیح البیا نا ت

البا ب الرابع
تقد یم البیا نا ت و تفسیرھا

ا  .  تقـد یم البیا نا ت
ب .  تفـسر البیا نا ت

البا ب الخامس
الخا تمة

ا  .  خــال صة البحــث
ب . التو صیا ت 

قا ئمة المراجع
قا ئمة المال حق
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Contoh Format Out Line Skripsi (Kepustakaan/Library Research):
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Definisi Operasional
E. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIS
A. Deskripsi Teori
B. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
B. Waktu Penelitian
C. Data dan Sumber Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
F. Teknik Pengabsahan Data

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN
A. Paparan Data
B. Pembahasan (Analisis  Data + Pengabsahan Data)

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Memperhatikan: 1.

2.

Program Kerja Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN
Palangka Raya Tahun Anggaran 2017.
Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2017

tentang Panitia Penyusunan Pedoman Penulisan Skripsi di Lingkungan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya.

Menetapkan  :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH (FUAD) IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN
PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH IAIN PALANGKA RAYA.

Pertama
Kedua

Ketiga

:

:

:

Mengesahkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi FUAD IAIN Palangka Raya.
Memberlakukan Buku Pedoman Penulisan Skripsi FUAD IAIN Palangka Raya
sebagai acuan bersama bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan FUAD IAIN
Palangka Raya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal :        Nopember 2017

Dekan,

Dr. H. Abubakar HM, M.Ag
NIP. 19551231 198303 1 026

Tembusan, Yth:
1. Rektor IAIN Palangka Raya;
2. Wakil Rektor I IAIN Palangka Raya;
3. Wakil Dekan I FUAD IAIN Palangka Raya;
4. Ketua Jurusan di Lingkungan FUAD IAIN Palangka Raya;
5. Ketua Prodi di Lingkungan FUAD IAIN Palangka Raya;
6. Dosen-Dosen di Lingkungan FUAD IAIN Palangka Raya;
7. Kepala Bagian TU FUAD IAIN Palangka Raya;
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DAFTAR ISI
PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH I (FUAD)
IAIN PALANGKA RAYA

HALAMAN SAMPUL............................................................................................................... i
SAMBUTAN DEKAN FUAD .................................................................................................. ii
SK. DEKAN FUAD IAIN PALANGKA RAYA....................................................................... iv
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran . ........................................................................................................ 1
B. Sandaran Hukum ............................................................................... ........................... 1
C. Tujuan dan Kegunaan................................................................................................... 1

BAB II PENULISAN SKRIPSI
A. Pengertian Skripsi......................................................................................................... 3
B. Arah Penulisan Skripsi ................................................................................................. 3
C. Sistematika Penulisn Skripsi ........................................................................................ 4
D. Teknik Penulisan Skripsi....................... ....................................................................... 1

BAB III PEMBIMBING< PROSEDUR DAN UJIAN SKRIPSI
A. Pembimbing Skripsi ..................................................................................................... 5
B. Prosedur Bimbingan Skripsi ......................................................................................... 5
C. Sidang Ujian SKripsi .................................................................................................... 6
D. Tata Terib Ujian Skripsi ............................................................................................... 6

BAB IV PENUTUP...................................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Contoh Format Out Line Skripsi (Kuantitatif):

BAB  I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
D. Definisi Operasional
E. Rumusan Hipotesis
F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI
A. Deskripsi Teori
B. Penelitian Terdahulu
C. Kerangka Konseptual
D. Indikator

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
B. Tempat  dan Waktu Penelitian
C. Populasi dan Sampel Penelitian
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
F. Teknik/ Uji Validitas Data

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN
A. Paparan Data
B. Uji Validitas Data
C. Pembahasan (Analisis Data)

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Contoh Format Out Line Skripsi (Kualitatif):

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
D. Penelitian Terdahulu
E. Definisi Operasional
F. Sitematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI
A. Deskripsi Teori
B. Kerangka Berpikir
C. Pertanyaan Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
B. Tempat  dan Waktu Penelitian
C. Data dan Sumber Data Penelitan
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
F. Teknik Pengabsahan Data

BAB  IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN
A. Paparan Data
B. Pembahasan

BAB  V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI

BAB  I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perguruan tinggi negeri/swasta/umum/agama
pasti memiliki buku panduan atau pedoman penulisan skripsi yang disesuaikan dengan
karakteristik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang dikembangkan oleh
masing-masing perguruan tinggi tersebut. Sehingga wajarlah bila buku panduan/pedoman
penulisan skripsi sangatlah banyak macam  dan ragamnya.

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) sebagai bagian integral dari
Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya sungguh telah memiliki
panduan penulisan skripsi yang sudah barang tentu berbeda karakteristiknya dengan
pedoman/panduan penulisan skripsi yang dimiliki perguruan tinggi lain. Kendatipun
demikian, sejalan dengan adanya perubahan status yang semula adalah Jurusan Dakwah
dan Komunikasi Penyiaran Islam menjadi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
(FUAD) dengan 3 (tiga) Jurusan dan 4 (empat) Program Studi, masing-masing adalah
Jurusan Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam dikembangkan menjadi 2 (dua)
Program Studi, yaitu (1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI); (2)
Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Jurusan Ushuluddin terdiri dari 1
(satu) Program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (IQT), dan Jurusan
Adab memiliki 1 (satu) Program Studi, yaitu Sejarah Peradaban Islam (SPI),  pengelola
memandang perlumembenahi panduan penulisan skripsi  yang memiliki  karakteristik khas
FUAD, yakni menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang
dikembangkan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (berkarakterisk ke-
fuad-an).

Untuk mewujudkan pedoman penulisan skripsi yang sesuai dengan karakteristik
dimaksud yang pada akhirnya menjadi sebuah naskah akademik bersama,  pedoman ini
disusun beranjak dari fenomena kegelisahan akademik para civitas akademika terhadap
perilaku non-ilmiah sebagian kalangan terhadap penulisan karya ilmiah berupa skripsi.
Seiring dengan kegelisahan tersebut, bermunculan berbagai pemikiran idealistis dan
usulan dari para pihak, yang dalam hal ini adalah para dosen dan mahasiswa (civitas
akademika) di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah ( FUAD) IAIN
Palangka Raya, agar pihak pengelola segera menyusun sebuah buku acuan bersama yang
berkarakteristik khas FUAD, sehingga penulisan tugas akhir (skripsi) mahasiswa dapat
terkelola dengan baik dan  sesuai dengan rambu-rambu penulisan karya ilmiah, etika
penulisan, prosedur dan proses bimbingan  sampai sidang ujian skripsi (munaqasyah) dan
pengesahan,  sehingga terhindar dari plagiasi.

Contoh Format Nota Usul :

Hal : Mohon Diuji Skripsi Palangka Raya,   Oktober 2017

Sdr/ Sdri. ....................................... Kepada

Yth. Ketua Jurusan Ushuluddin
FUAD IAIN Palangka Raya
di –

Palangka Raya

Assalamu`laikum Wr, Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,

maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/saudari:

Nama : AMIR MAHMUD

NIM : 1003 110312

Judul Skripsi : PERSEPSI ULAMA TERHADAP RADIKALISME

AGAMA (STUDI PADA ULAMA KOTA PALANGKA RAYA)

Sudah dapat diujikan pada sidang ujian skripsi untuk memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian, atas pehatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr, Wb.

Pembimbig I,                                                 Pembimbing II,

Dr. H. Abubakar HM., M.Ag H. Ahmad Nawawi, M.A.
NIP. 195512131 198303 1 026 NIP. 19720707 199903 1 006
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Contoh Format Daftar Singkatan :

DAFTAR SINGKATAN

FUAD : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

IQT : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

dsb : dan sebagainya

dll : dan lain-lain

spt : seperti

dst : dan seterusnya

TKA : Taman Kanak-Kanak Al-Qur`an

RKM : Rukun Kematian Muslim

Dst.nya.

Perbedaan ide, gagasan dan konstribusi pemikiran ilmiah dari para pihak,  terkait
subtansi dan konten (isi) buku pedoman penulisan skripsi ini menjadi sebuah
keniscayaan dan memberikan gambaran yang jelas kepada civitas akademika, misalnya
tentang out-line skripsi hasil penelitian kualiatif dan kuantitatif musti dibedakan,
sistematika penulisan, teknik penulisan, prosedur dan proses bimbingan, syarat
pengajuan usul ujian sidang skripsi dan seterusnya, masing-masing unsur pimpinan dan
dosen dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya berpengaruh
dan sangat mewarnai subtansi dan isi buku pedoman penulisan skripsi ini. Namun, pada
akhirnya semua menyadari bahwa pedoman penulisan skripsi menjadi sebuah dokumen
naskah akademik harus disusun dan selanjutnya menjadi acuan bersama.

B. Sandaran Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permen RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permen RI  Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan atas

Perubahan Permen RI No.19/2005;
6. Permen RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Permen RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Dosen;
8. Permen RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi;
9. KMA RI Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka

Raya;
10. KMA RI Nomor B.II/3/011521 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa

Bakhti 2015 sd. 2019;
11. KMA RI Nomor 54 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Palangka Raya;
12. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penetapan

Nama Fakultas, Jurusan dan Program Studi di lingkungan IAIN Palangka Raya;
13. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 004 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya
masa bakhti 2015 sd. 2019;

14. Keputusan Dekan FUAD IAIN Palangka Raya Nomor ....... Tahun ..... tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan FUAD IAIN Palangka Raya

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan diterbikan buku pedoman

Pedoman penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah
sebagai berikut:

a. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan civitas akademika sesuai
disiplin dan konsentrasi keahlian ilmu yang ditekuninya;
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b. Untuk meningkatkan penuangan pemikiran dan pengetahuan mahasiswa ke
dalam karya ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip penelitian ilmiah;

c. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan
metodologi penelitian;

d. Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa tulis mahasiswa yang baik dan
benar sesuai kaidah-kaidah bahasa

2. Kegunaan buku pedoman
Adapun yang menjadi kegunaan dari panduan penulisan skripsi ini, di

antaranya yakni sebagai berikut:
a. Dijadikan petunjuk praktis penulisan skripsi bagi civitas akademika FUAD
b. Sebagai panduan dalam penyusunan sistematika skripsi mahasiswa FUAD
c. Pola-pola umum format penulisan skripsi hasil penelitian kualitatif/

kuantitatif;
d. Penyeragaman prosedur dan proses bimbingan skripsi, serta penilaian

terhadap naskah skripsi mahasiswa FUAD
e. Pengoptimalan standar penulisan skripsi mahasiswa sesuai dengan kaedah-

kaedah penulisan karya ilmiah.

Contoh Format Motto :

MOTTO

.یـاا یــھا الذ یــن أ مــنوا  قوا أ نفســكـم وأ ھـلیكـم نا ر.....اال یة 

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka ....” (Kementerian Agama RI, 2013: 210).

Contoh Format Daftar Tabel :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Subyek Penelitian ............................................................................. 23

Tabel 2.1 Keadaan Sarana dan Prasanan .......................................................... 25

Tabel 3.1 Keadaan Tempat Ibadah ..................................................................  28

Dst.nya.
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Contoh Format Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahnirrahiim

Syukur al-hamdulillah, atas hidayah dan ma`unah Allah SWT yang diberikan kepada
penulis sehingga bisa menyelesaikan laporan hasil penelitian berupa skrispi ini. Shalawat dan
salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, para
shahabatnya dan semua pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian  laporan hasil penelitian berupa skripsi ini
banyak pihak yang ikut membantu. Karena itu, pada kesempatan ini penulis perlu mengucapkan
terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Abubakar HM, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya yang telah .......

2. Yth. Bapak Drs. H. Abd. Rahman, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Palangka Raya yang telah .......

3. Yth. Bapak Syairil Fadli, M.Hum  selaku Ketua Jurusan Ushuluddin Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya yang telah ........

4. Yth. Bapak Ahmad Dasuki, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan
Tafsir (IQT) Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)
IAIN Palangka Raya yang telah ........

5. Yth. Bapak Dr. H. Taufik Warman, Lc, M,Ag selaku pembimbing I yang telah .......
6. Yth. Bapak H. Ahmad Dasuki, Lc, M.A selaku pembimbing II yang telah ........
7. Yth. Bapak ............ selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin yang telah .....
8. Yth. Bapak Ustman, MHI  selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang

telah .......
Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman

yang telah .........

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT lah penulis menyerahkan segala persoalan dan
semoga para pihak yang ikut membantu penyelesaian laporan penelitian berupa skripsi ini
diterima  amal baiknya oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat. Aamin

Palangka Raya,         September  2017
Penulis,

AHMAD JULWAHASI

BAB II
PENULISAN SKRIPSI

A. Pengertian Skripsi
Skripsi adalah tugas akhir yang harus dibuat mahasiswa program sarjana berupa

karya tulis ilmiah hasil penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
gelar sarjana sesuai keahlian masing-masing. Skripsi harus mencerminkan kemampuan
akademik mahasiswa dalam merumuskan dan memecahkan persoalan akademis melalui
analisis dengan menggunakan berbagai teori yang relevan dan metodologi yang tepat.
Skripsi  disusun berdasarkan kajian ilmiah bisa berupa hasil penelitian kepustakaan
(library research), penelitian lapangan (field reseacrh), dan atau penelitian
pengembangan (reseacrh and development) baik kualitatif maupun kuantitatif.
Kemudian, hasilnya dipertanggungjawabkan secara resmi dan terbuka pada  sidang ujian
skripsi (munaqasyah)

B. Arah Penulisan Skripsi
Penulisan karya ilmiah berupa skripsi di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab

dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya merupakan salah satu wujud konkrit dari
kegiatan akademis yang terencana dan terprogram diarahkan untuk, sebagai berikut:
1. Melatih mahasiswa menuangkan pemikiran atau hasil penelitiannya ke dalam karya

tulis ilmiah yang sistematis, logis dan metodologis;
2. Memotivasi mahasiswa agar memiliki etos akademis sehingga mampu melahirkan

karya tulis ilmiah berupa skripsi;
3. Mentradisikan keterampilan menulis di kalangan mahasiswa dalam koridor

keilmuan dan keahlian yang ditekuni di program studinya masing-masing;
4. Salah satu wujud nyata dari potensi, kemampuan dan wawasan akademik mahasiswa

yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pengajaran di program studinya
masing-masing.

C. Sitematika Penulisan Skripsi
1. Isi Skripsi

Isi skripsi terdiri dari  5 (lima) bab dan bisa dikembangkan menurut ketentuan dan
distingsi masing-masing program studi, contoh terlampir.

2. Penjelasan Isi Skripsi
a. Bagian Awal

1). Halaman sampul terdiri: judul skripsi, logo IAIN Palangka Raya dengan
diameter 3 Cm, nama penulis, NIM, nama fakultas, jurusan dan program
studi dan tahun ujian.
Keterangan: semua huruf ditulis dengan huruf kapital, tulisan simetris, rapi,
dan serasi, jarak antar baris 1 spasi. Pemenggalan kata harus memperhatikan
aspek makna. Pengetikan tidak melebihi batas margin yang telah ditentukan.
Ukuran huruf yang digunakan adalah size 16 bold. Judul disusun seperti
piramida terbalik dan maksimal 15 kata, contoh terlampir.
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2) Halaman judul berisi: judul skripsi size 14, ada kalimat Skripsi diajukan
kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAN Palangka Raya untuk
memenuhi sebagian  persyaratan guna mencapai, mislanya gelar sarjana
humaniora (S.Hum), lambang IAIN Palangka Raya, Tulis kata oleh, nama
mahasiswa dan NIM, nama institut, jurusan, dan program studi serta tahun
lulus.
Keterangan: pada halaman judul tertulis judul skripsi, nama IAIN,
Fakultas, Jurusan, Program studi dan nama mahasiswa  ditulis dengan huruf
kapital. Kalimat Skripsi Diajukan dts.nya menggunakan huruf kapital pada
awal setiap kata, contoh terlampir.

3) Pernyataan orisinalitas
Halaman ini berisi pernyataan peneliti yang menyatakan bahwa skripsi ini
secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya sendiri bukan
plagiasi, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bubuhkan tanda
tangan peneliti/penulis di atas materai Rp. 6.000,-, contoh terlampir.

4) Halaman persetujuan
Halaman ini berisi: judul skripsi, nama dan NIM mahasiswa, fakultas,
jurusan dan program studi kemudian ditanda tangani pembimbing dan
diketahui Wakil Dekan I dan Ketua Jurusan.
Keterangan: pada halaman ini mengandung kalimat persetujuan bahwa
naskah skripsi telah dibaca dan dilakukan perbaikan-perbaikan karena itu
skripsi ini bisa diajukan untuk diujikan pada forum sidang ujian skripsi
(munaqasyah), contoh terlampir.

5) Halaman pengesahan
Halaman ini berisi: judul skripsi, nama dan NIM mahasiswa, hari dan
tanggal pelaksanaan ujian, ditanda tangani oleh semua penguji dan diketahui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka
Raya, contoh terlampir.
Keterangan :  Skripsi yang telah diperbaiki sesuai rentang waktu yang telah
disepakati, selanjutnya mahasiswa meminta tanda tangan semua penguji dan
diketahui oleh Dekan, contoh terlampir.

6) Halaman Abstrak
Halaman ini berisi ulasan singkat tentang latar belakang masalah, rumusan
dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dan hasil penelitian
(maksimal satu halaman). Abstrak ditulis ke dalam beberapa paragraf
diketik 1 spasi size 11 New Roman, dibuat minimal dalam 2 (dua) bahasa
(Bahasa Indonesia & Inggris) atau (Bahasa Indonesia & Arab), di bawah
ditulis kata-kata kunci, contoh terlampir.

Contoh Format Abstrak Berbahasa Indonesia : (150 sd. 250 kata)

PERSEPSI ULAMA TERHADAP RADIKALISMEN AGAMA
(STUDI PADA ULAMA KOTA PALANGKA RAYA)

Abstrak:

Beberapa tahun terakhir sering terjadi berbagai konflik antar agama bahkan
sampai pada aski terorisme. Hal ini tidak lepas dari munculnya berbagai macam aliran
keagamaan yang jauh
dari........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancana, observasi dan dokumentasi.
...............................................................................................................................................
..........................................................................................

Hasil penelitian ini yaitu ulama kota Palangka Raya pada dasarnya berpandangan
bahwa radikalisme agama adalah satu paham kelompok yang tidak memahami agama
secara komprehensif dan mendalam sehingga sering kali menimbulkan sikap-sikap
kekerasan bahkan
aksi........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................

Kata kunci: Persepsi, Ulama dan Radikalisme Agama.
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Contoh Format Abstrak Berbahasa Inggris : (150 sd. 250 kata)

THE ULAMA`S PERCEPTION TOWARDS RELIGIOUS RADICALISM
(THE STUDY IN ULAMA OF PALANGKA RAYA)

Abstract:

The last few years frequent conficts beween religions even to the act of terrorism. This is
not out of the emergence of a wide range of religious beliefs, which is far from tolerant. Later
groups  that  are
..........................................................................................................................................................
...
..........................................................................................................................................................
..........

The study belonged to desckreptive qualitative method. To collect the data, the reseacher
used interviews, observation, and documentation. The subject retrieval techniqiu used
purposeive sampling.
...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........

The results of the reseacrh werethe ulama of Palangka Raya basically holds that religious
radicalism was understood a group that did not understand religion
........................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................

Keywords: Perception, Ulama, and Radicalism in Religious

7) Kata Pengantar
Kata pengantar berisi: tulisan bismillahirrahmaanirrahiim, penjelasan
penyusunan skripsi, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, diketik
1.5 (satu setengah) spasi dan cukup 1(satu) halaman, di bawah tulis nama
kota, tanggal, bulan dan tahun serta nama penulis dan NIM, contoh
terlampir.

8) Motto
Pada halaman motto (jika perlu), tulis ayat al-Qur`an dan atau matan hadis
terkait lengkap dengan artinya dan sumber rujukan, diperbolehkan juga
menncamtumkan kata-kata bijak yang relevan dengan permasalahan
penelitian, contoh terlampir.

9) Pedoman Transliterasi
Halaman ini berisi konversi abjadiyah dari bahasa Arab ke dalam abjadiyah
bahasa Indonesia, misalnya tentang fonem konsonan, vokal dan maddah
dalam bahasa Arab, contoh terlampir.

10) Daftar Isi (Out Line)
Pada halaman ini berisi tentang urutan-urutan isi skripsi dengan
membubuhkan nomor urut halaman, memuat bagian awal, bagian isi dan
bagian penutup sesuai program studi masing-masing, contoh terlampir.

11) Daftar Tabel
Halaman ini berisi tentang urutan-urutan tabel (jika ada), diketik 1 (satu)
spasi menggunakan huruf kapital, diberi nomor halaman sesui keperluan,
contoh terlampir.

12) Daftar Singkatan
Halaman ini berisi tentang singkatan yang diambilkan dari sebuah kata dan
atau kalimat yang ada di dalam skripsi, disusun berdasarkan abjad,
menggunakan huruf kapital, dibubuhkan lambang = tulis kepanjangannya
dan gunakan huruf kapital di awal masing-masing kata.

b. Bagian Isi
1) Pendahuluan

a) Latar Belakang Masalah
Latar belakang berisi deskripsi singkat tentang apa yang sedang

terjadi di lapangan berupa fenomena yang akan diteliti (diamati). Hal ini,
sebagai hasil penelitian awal melalui kegiatan
observasi/survey/wawancara dengan pihak terkait. Sesuatu yang diyakini
unik dan menarik diungkap dan argumentasi ilmiah dipaparkan di
dalamnya. Sesuatu yang dimaksudkan yaitu masalah yang diduga bisa
menyebakan persoalan terus menerus bila tidak terpecahkan. Sesuatu
juga bisa dimaknai, terjadinya kesenjangan antara teori-teori dari para
pakar terkait di bidangnya dengan sesuatu yang terjadi di lapangan (das
sollen) dengan kenyataan yang ada (das sein)
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b) Rumusan Masalah
Rumusan masalah dituangkan menggunakan kalimat pertanyaan

dan atau pernyataan yang mengandung masalah. Rumusan masalah
dimaksudkan untuk memberi informasi mengenai masalah mendasar
yang akan dibahas dalam penelitian.

c) Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian menggambarkan apa yang akan dicapai atau

diperoleh dari penelitian, terkait dengan masalah yang akan diteliti. Atau
dengan ungkapan lain: sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian
tidak lain adalah jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Sedangkan kegunaan penelitian sering disebut juga dengan istilah
manfaat penelitian dan umumnya terbagai menjadi 2 (dua), yaitu manfaat
teoritis dan praktis. Kegunaan/manfaat teoritis terkait dengan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Manfaat praktis
terkait dengan apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat (pengguna dan
atau steakholders)

d) Definisi Operasional
Definisi operasional dimaksudkan untuk memberi penjelasan

tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. definisi
operasional juga bisa mengungkap konsep secara utuh mengandung
subtansi yang selanjutnya melahirkan rincian-rincain indikator sehingga
tidak terjadi multi tafsir dalam memahami maksud dari judul yang ada.
Dengan demikian, maka pengungkapan definisi operasional menjadi
penting dikemukakan oleh peniliti dengan memperhatikan hal-hal di
bawah ini:
(1) Kata-kata yang sudah dipahami dan disepakati pengertiannya tidak

perlu lagi dijelaskan;
(2) Definisi operasional ini merupakan rumusan yang lebih konkrit dan

operasional serta dijabarkan ke dalam indikator-indikator tertentu
yang bisa diukur secara empiris;

(3) Definisi operasional ini disusun secara sistimatis, ringkas, jelas, dan
mencakup.

e) Karangka Pikir
Karangka pikir dimaksud mencerminkan alur pikir tentang pokok-

pokok pikiran dan hubungan antara segmen satu dengan yang lain,
didasarkan pada satu teori atau lebih sebagai sebuah sketsa pemikiran
teoritis untuk menjadi bahan analisis dari temuan-temuan penelitian.
jalinan pokok-pokok pikiran teoretis tersebut hendaknya divisualisasikan
dalam bentuk bagan (skema) yang menggambarkan hubungan antar
bagian secara sistematis.

\

Contoh Format Pengesahan Skripsi

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PERSEPSI ULAMA TERHADAP RADIKALISME
AGAMA” (STUDI PADA ULAMA KOTA PALANGKA RAYA) yang ditulis oleh
Amir Mahmud NIM. 1003 110 312 telah diujikan pada sidang ujian skripsi
(munaqasyah) yang diselenggarakan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya, pada:

Hari : ..............

Tanggal : .........................
Palangka Raya, ....... Juni 2017

Tim Penguji:

1. Drs. H. Abd. Rahman, M.Ag. (..........................................)
Ketua Sidang/ Penguji

2. Dr. Jasmani Asf, M.Ag. (............................................)
Penguji I/ Utama

3. Dr. H. Abubakar HM., M.Ag. (............................................)
Penguji II

4. H. Ahmad Nawawi, M.A. (...........................................)
Skretaris/ Penguji

Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

IAIN Palangka Raya

Disetemple/dicap

Dr. H. Abubakar HM., M.Ag
NIP.195512311983 1 026
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Contoh Format Persetujuan Skripsi

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERSEPSI ULAMA TERHADAP RADIKALISME AGAMA
(STUDI PADA ULAMA KOTA PALANGKA RAYA)

NAMA :  AMIR MAHMUD
NIM :10013110312
JENJANG : STRATA SATU (S.1)
PROGRAM STUDI : KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
JURUSAN : DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAN DAN DAKWAH (FUAD)

Palangka Raya,          Juni 2016

Menyetujui,

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. H. Abubakar HM., M.Ag H. Ahmad Nawawi, M.A.
NIP.195512311983 1 026                                              NIP.19720707 199903 1 006

Mengetahui:

Wakil Dekan I                                                             Plh.Ketua Jurusan
Dakwah dan Komunikasi Islam

Disetempel/dicap

Drs. H. Abd. Rahman, M.Ag                                    Dr. Jasmani Asf, M.Ag
NIP. 19620604 198903 1 010                               NIP. 19620815 199102 1 001

f) Penelitian Terdahulu
Bagian ini merupakan paparan dari hasil penelusuran penelitian

terdahulu berupa skripsi, artkel-artikel di jurnal ilmiah dan atau laporan-
laporan penelitian karya peneliti-peneliti sebelumnya, yang agak mirip
tapi tidak sama.  Peneliti menjelaskan bahwa masalah yang akan diteliti
mungkin saja ada kesamaan tetapi harus beda subtansialnya, dan bisa
merupakan penelitian lanjutan berdasar pada rekomendasi dari peneliti
terdahulu, sehingga posisi peneliti menjadi jelas.

g) Sitematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi menggambarkan urutan dan kerapian

bagian-bagian dan sub-sub bagian (subtansi bahasan) yang disusun
secara naratif dalam suatu bahasan yang terdiri atas kalimat-kalimat
secara mengalir, disusun sebagaimana out line skripsi.

2) Kerangka Teori/ Kajian Pustaka
Dalam konteks ini, ada perbedaan mendasar antara peran kerangka

teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Jika dalam
penelitian kuantitatif, peneliti bertolak dari teori menuju data dan berakhir
pada penerimaan atau tentang teori yang digunakan, maka dalam penelitian
kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai
bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu temuan “teori”.

Pada kerangka teori/ kajian pustaka ini dipaparkan tentang hasil
penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka, baik bahan pustaka yang berisi
konseptual (memuat teori atau konsep), atau bahan pustaka yang memuat
hasil-hasil penelitian terdahulu. Kajian/ tinjauan pustaka pada dasarnya berisi
hasil kejian kepustakaan terkait dengan objek yang akan diteliti, dinarasikan
dengan jelas, ringkas dan padat dari setiap terbitan/buku/publikasi yang
diyakini relevan.

Bahan/ sumber kepustakaan yang dapat dijadikan bahan kajian/
tinjauan , pustaka dapat berupa buku teks, penelitian terdahulu, artikel dari
jurnal, majalah ilmiah, surat kabar, makalah yang dipresentasikan oleh para
pakar dalam seminar/simposium/ lokakarya, dan dokumen-dokumen misalnya
peraturan-peraturan, undang-undang, dokumen sejarah dan seterusnya. Ayat
al-Qur`an dan matan hadis yang relevan untuk memberikan ciri Islam menjadi
sangat penting saat pemaparan kajian pustaka (teori)
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3) Metode Penelitian
Metode penelitian dimaksud teridiri dari kejelasan tentang, yakni :
a. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan

Jenis penelitian menggambarkan paradigma penelitian kualitatif,
kuantitatif, mixed method (gabungan antara kualitatif dan kuantiatif),
dan atau librrary research. Sedangkan pendekatan penelitian
menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan peneliti, misalnya;
pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan kuantitatif menggunakan
rumus statistik,  pendekatan kuantitatif menggunakan rumus statitistik
non-inferential, pendekatan kajian pustaka, dan seterusnya.

b. Prosedur penelitian
Prosedur penelitian memerinci semua rangkaian kegiatan peneliti

mulai dari mengurus surat menyurat secara administratif di internal
fakultas dan di lembaga/ organisasi yang diteliti hingga jadual kegiatan
penelitian sampai kehadiran seorang peneliti di lapangan.

c. Subyek dan Obyek penelitian
Beda antara subyek dan obyek penelitan. Subyek penelitian lebih

menggambarkan siapa orang dengan kriteria tertentu dijadikan sebagai
pemberi data (kualitatif). Untuk penelitian kuantitatif dikenal dengan
istilah responden (populasi dan sampel) Sedangkan obyek penelitian
adalah gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti dan
dipecahkan.

d. Data dan Sumber data
Harus dibedakan antara data primer dan sekunder. Data primer adalah

data penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data (data
kualitatif berbentuk tulisan berupa kata/kalimat), (data kuantitatif
berbentuk angka hasil dari test, angket/ quisioner), (data penelitian
kepustakaan/librarry research berupa narasi kalimat) . Data sekunder
adalah data pelengkap misalnya; buku, jurnal, artefak, gambar, foto,
film, video, struktur organisasi, dan seterusnya.

Sumber data adalah siapa-siapa yang hendak dijadikan nara sumber
(informan)  dan mereka diyakini memahami betul tentang permasalahan-
permasalahan yang diteliti dan asing menurut pandangan peneliti.

e. Teknik pengumpulan data

Penggalian data merupakan proses inti dalam pelaksanaan penelitian
yang mesti dilaksanakan sesuai kaedah dan prinsip-prinsip penelitian
serta jenis penelitian yang dilaksanakan. Menggunakan metode dan
teknik penelitian yang dipandang tepat dan sesuai dengan tema, masalah
dan jenis penelitian. Menerapkan penggalian data yang obyektif, shaheh,

Contoh Format Pernyataan Pernyataan Orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmaanirrahiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amir Mahmud

NIM : 10013110312

Jurusan : Dakwah dan Komunikasi Islam

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya

Menyatakan skripsi dengan judul “Persepsi Ulama Terhadap Radikalisme Agama”

(Studi pada Ulama Kota Palangka Raya), adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari

karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh

dibatalkan demi hukum.

Palangka Raya, 28 Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan

Materi 6000

Amir Mahmud
NIM.10013110312
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Contoh Format Sampul Skripsi

PERSEPSI ULAMA TERHADAP RADIKALISME AGAMA
(STUDI PADA ULAMA KOTA PALANGKA RAYA)

3 spasi

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial

3 spasi

3 spasi

Oleh:

AMIR MAHMUD

NIM.10013110312

7 spasi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
TAHUN 2016 M/1473 H

tepat dan valid dalam pengumpulan dan penerapannya. Proses
penggalian data harus dilakukan sesuai dengan jenis, tingkat dan
prosedur pengambilan data dengan baik dan benar. Penggalian data mesti
menerapkan berbagai teknik dalam penggalian, pengumpulan dan
penyajian data dengan baik dan benar.

f. Desain pengukuran (khusus penelitian kuantitatif)
Khusus untuk penelitian  kuantitatif diperlukan desain dan alat

pengukuran yang menggambarkan, misalnya sesuatu dinyatakan; kurang,
sedang, dan atau baik atau rendah, sedang, dan tinggi.

g. Teknik Analisis data
Teknik analisis data tergantung jenis penelitianya apa, jika

penelitiannya kualitatif dan librarry research, umumnya menggunakan
teknik analisis data melalui tahapan versi Milles Huberman, yakni (1)
Collection data; (2) Reduction data; (3) Display data; dan (4)
Concluction data. Jika penelitiannya kuantitatif, umumnya analisis data
dimulai dari verifikasi, validasi, dan uji reliabiltas data.

h. Pengabsahan data
Pengabsahan data penelitian hingga menjadi laporan hasil penelitian

perlu memperoleh pengabsahan melalui diskusi antara peneliti dengan
subyek (informan) dan atau responden penelitian, teman sejawat, dan
dosen pembimbing.

4) Paparan Data dan Pembahasan
a) Paparan Data

Pada bagian ini semua data yang diperoleh melalui teknik
wawancara, observasi dan dokumentasi dan atau test serta
angket/kuisioner (khusus penelitian kuantitatif) yang telah direduksi dan
tanpa memanipulasi data (asli dari sisi bahasa penutur, misalnya bahasa
dayak dan banjar dan seterusnya) diketik dan dipaparkan menurut
urutan-urutan permasalahan yang diteliti dan diberi footnote.

b) Pembahasan Hasil Penelitian
Setelah data hasil penelitian disajikan/ dipaparkan, maka tahap

berikutnya adalah melakukan pembahasan dengan cara menganalisis
dengan teknik analisis yang tepat. Saat peneliti melakukan pembahasan
data hasil penelitian di dalamnya juga mendiskusikan antara data dengan
teori kemudian ditarik benang merahnya sehingga memunculkan
kesimpulan tentatif atau sementara pada setiap sub-sub bahasan.

Pembahasan atas temuan-temuan penelitian dan hasil analisis serta
hasil mendiskusikan antara data/fakta lapangan dengan teori/ pendapat
para pakar terkait mempunyai arti penting bagi keseluruhan kegiatan
penelitian. Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian (data/fakta)
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sesungguhnya peneliti sedang malakukan hal-hal sebagai berikut :
(a) Menafasirkan temuan-temuan penelitian;
(b) Mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan

yang telah mapan;
(c) Memodifikasi teori yang ada atau penyusunan teori baru;
(d) Menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian;
(e) Sedang menjawab masalah penelitian, atau menunjukan bagaimana

tujuan penelitian tercapai.
5) Penutup

Sebagai bab terakhir dari keseluruhan bab dan sub bab yang ada pada
body teks skrispi adalah bab penutup yang berisi, yakni :
a). Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum
pada sub-bab rumusan masalah penelitian (bagian dari bab pendahuluan).
Kesimpulan hasil penelitian bukan ringkasan dari keseluruhan isi skrispi
melainkan formulasi singkat, padat dan bermakna sebagai kesimpulan
formal yang diadaptasi dari kesimpulan-kesimpulan tentatif/ sementara
pada setiap sub bab dan telah dimatangkan menjadi kesimpulan formal.
Kesimpulan formal ini juga merupakan upaya pemecahan masalah
terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam skripsi.

b). Saran-Saran
Beradasar pada hasil/temuan penelitian yang kemudian diformulasikan

pada poin kesimpulan, maka kemudian peneliti memberikan saran
(kontribusi teoritis dan atau praktis) kepada para pihak terkait atas
kekurangan dan atau kelemahan, misalnya kepada lembaga pemerintah
atau swasta, juga kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan perbaikan dan
penelitian lebih lanjut.

c. Bagian Akhir
Bagian akhir dari skripsi adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran terkait,

indeks (jika ada) dan daftar riwayat hidup peneliti, masing-masing dijelaskan
sebagai berikut:
a) Daftar Pustaka

Merupakan kumpulan sejumlah sumber kepustakaan yang dijadikan
rujukan, yakni buku, jurnal, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedi,
laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Penulisan daftar pustaka
dianjurkan menggunakan soft ware program manajemen referensi ala
Mendeley dan Zotero. Daftar pustaka yang dipakai peneliti minimal
berjumlah 15 buah dan paling sedikit 3 buah di antaranya berbahasa asing.

BAB IV

PENUTUP

Demikian pedoman penulisan skripsi di lingkungan Fakultas Ushuluddin,
Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya yang dapat disusun, disadari masih
banyak kekurangan. Kendatipun demikian, diharapan setelah pedoman ini  ditetapkan
dan dinyatakan berlaku bisa menjadi acuan bersama.
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DAFTAR KEPUSTAKAAN

Tim Penyusun Statuta. 2016. Statuta IAIN Palangka Raya

Tim Penyusun Pedoman Pendidikan. 2015. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya

Tim Review Kurikulum. 2017. Kurikulum KKNI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
(FUAD) IAIN Palangka Raya

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. 2017. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palangka Raya

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. 2008. Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan
Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2000. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Universitas Negeri Malang.

Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2013. Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis
dan Disertasi UIN Malik Ibrahim Malang

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

Contoh pengetikan daftar pustaka :
- Buku dengan Satu Pengarang : Tulis nama pengarang tanpa gelar, tahun,

judul buku cetak miring (kursif),  tempat penerbitan dan nama penerbit,
contoh :
Abubakar, HM,. 2017. Dinamika Budaya Masyarakat Lokal. Yogyakarta:
K.Media.
Jasmani Asf,. 2017. Supervisi Pendidikan: Sebuah Terobosan Baru untuk

Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru. Yogyakarta: Ar-
Ruz Media.

- Buku dengan Dua Pengarang atau Lebih : Tulis nama tanpa gelar,
tahun, kota penerbitan dan nama penerbit, contoh :

Bagong dan Amal, M,. 2010. Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial.
Malang: Adytia Medika Publisher.

- Buku Kumpulan Artikel : Tulis nama tanpa gelar, jika ada editornya
tulis (Eds/Ed), tahun, judul buku, kota penerbitan dan nama penerbit,
contoh :

Fadli. (Ed.). 2015. Rahasia Makna di Balik Sebuah Kata. Bandung:
Mizan.
Hakimsyah. (Eds.). 2016. Ilmu Komunikasi sebagai Sebuah Pengantar.

Jakarta: Bulan Bintang.

- Artikel dalam Jurnal : Tulis nama penulis tanpa gelar, tahun, judul
artikel, nama jurnal diketik miring, volume, nomor (dalam kurung), titik
dua, dan nomor halaman, contoh :

Faizin, N., Hadi dan Suhandono. 2015. Repetisi sebagai Piranti Kohesi
dalam Al-Qur`an: Kajian Surat Al-Baqarah. El-Qudwah: Jurnal
Penelitian Integrasi Sains dan Islam, 10 (1): 109-129.

- Artikel dalam Majalah atau Koran :
Di Majalah : tulis nama tanpa gelar, tahun, judul artikel, nama majalah
diketik miring, Volume, dan nomor halaman, contoh :
Suryadarma, S. 1990. Prosesor dan Interface Komunikasi Data. Info

Komputer, IV (4): 46-47.

Di Koran : tulis nama tanpa gelar, tanggal-bulan-tahun, judul artikel,
nama koran diketik miring, dan nomor halaman, contoh :
Arini, A.  23 Oktober, 2017. Strategi Mengatasi Kenakalan Remaja.

Kalteng Pos, hlm. 4.
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- Dokumen Resmi Pemerintah : Nama dokumen tulis di depan dan diketik
miring, tahun, kota penerbit dan nama penerbit, contoh :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem

Pendidikan Nasional. 2004. Jakarta: PT. Armas Dut Jaya.

- Dokumen Lembaga, misalnya FUAD IAIN Palangka Raya : Nama Tim  tulis
di depan, tahun, nama dokumen diketik miring, contoh :
Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. 2017. Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya.
Palangka Raya: FUAD IAIN Palangka Raya.

- Daftar Pustaka dari Karya Terjemahan: tulis nama pengarang buku tanpa
gelar, karya asli diketik miring, tahun, judul terjemahan diketik miring dalam 2
buah kurung, nama penterjemah, tahun, kota dan nama penerbit, contoh :
Ary, D., &Razavick, A.  1990. Over Literature (Tentang Sastra). Terjemahan

oleh Akhadiati Ikram. 1999. Jakarta: Intermasa.

- Berupa Skripsi, Tesis dan Disertasi : nama, tahun, judul skripsi-tesis-disertasi
diketik miring, diikuti pernyataan skripsi, tesis dan disertasi tidak diterbitkan,
kota dan nama perguruan tinggi, contoh :
Husni, Muhammad,. 2004. Pengaruh Pendekatan Discovery terhadap

Keterampilan Proses Sains. Skripsi tidak diterbitkan. Makasar: UIN
Alaudin Makasar.

Doni, Apriatna,. 2005. Perkembangan Anak Menurut Prespektif Al-Qur`an. Tesis
tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Suka Yogyakarta.

Rahman, Abd,. 2017. Internalisai Nilai-Nilai Budaya Lokal Suku Banjar untuk
Meningkatkan Karakter Anak di Kabupaten Banjarmasin. Disertasi tidak
diterbitkan. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.

- Daftar Pustaka dari Internet berupa Artikel dalam Jurnal: nama tanpa gelar
ditulis di depan, tahun, judul artikel, nama jurnal diketik miring dan diberi kata
(Online), volume, nomor, nomor halaman dari artikel, alamat sumber rujukan
dengan keterangan diakses (tgl-bulan-tahun), contoh:
Suryanti. 2017. Sejarah Masuk Agama Islam di Kota Sampit. Jurnal Nalar

(Online), 1 (2), (http://www.palangkaraya.ac.id/, diakses 25 Oktober
2017).

(13) Keputusan lulus tidaknya mahasiswa peserta sidang ujian skripsi ditentukan oleh
Tim Penguji dalam sidang (melalui musyawarah dan kesepakatan Tim);

(14) Mahasiswa peserta ujian skripsi dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan
memperoleh nilai minimal C (Cukup);

(15) Bagi mahasiswa peserta ujian skripsi yang tidak/belum lulus dan atau ditunda
kelulusannya diberi kesempatan untuk menempuh ujian skripsi kembali dalam
rentang waktu yang ditetapkan oleh Tim penguji;

(16) Tabel Penilaian Ujian Skripsi (Munaqashah), sebagai berikut :

Nilai
Angka

Mutu
Huruf

Bobot
Nilai

Predikat Keterangan

80 sd. 100 A 4 Amat Baik Lulus
70 sd. 79 B 3 Baik Lulus
60 sd. 69 C 2 Cukup Lulus
50 sd. 59 D 1 Kurang Tidak Lulus

D. Tata Tertib Sidang Ujian Skripsi
(1) Mahasiswa peserta ujian skripsi memakai baju/ hem putih lengan panjang, berdasi,

jaket almamater, sepatu hitam dan  peci (kopiah) berwarna hitam;
(2) Mahasiswi peserta ujian skripsi memakai baju/hem warna putih lengan panjang,

sepatu hitam dan berjilbab (menutup aurat);
(3) Mahasiswa/wi peserta ujian, hadir 15 menit di ruang sidang yang telah disiapkan

panitia, sebelum sidang ujian skripsi dimulai;
(4) Tim penguji berpakaian rapi, memakai sepatu, berdasi dan hadir tepat waktu (sesuai

jadwal). Khusus untuk ketua sidang (laki-laki) harus memakai peci warna hitam;
(5) Sidang ujian skripsi dipimpin oleh ketua sidang, sekretaris sidang adalah

pembimbing II;
(6) Sidang ujian skripsi ditetapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum;
(7) Waktu sidang per-mahasiswa peserta ujian skripsi adalah 100 menit (pembagian

untuk masing-masing penguji ditetapkan oleh ketua sidang);
(8) Sidang ujian dibuka ketua sidang, diteruskan presentasi mahasiswa peserta ujian

atas pokok-pokok isi skripsi yang harus dipetanggungjawabkan di depan sidang,
dengan waktu presentasi maksimal 10 menit (disarankan menggunakan power point
dan LCD serta ditayangkan di layar);

(9) Hal-hal terkait lainnya,  yang belum jelas akan diatur lebih lanjut oleh Fakultas.

1324



b. Pelaksanaan Sidang Ujian Skripsi
(1) Sidang ujian skripsi diselenggarakan oleh Tim Penguji yang telah di-SK-an

Dekan dan selanjutnya  diatur oleh Panitia Pelaksana;
(2) Panitia Pelaksana merencanakan/ menyusun jadwal sidang dan

mengkomunikasikannya dengan Tim Penguji ( 2 hari sebelum pelaksanaan
sidang);

(3) Panitia pelaksana mempersiapkan ruang sidang dan semua perlengkapan
terkait termasuk lembar berita acara, blanko nilai dan seterusnya (2 hari
sebelum pelaksanaan sidang);

(4) Panitia pelaksana mendokumentasikan semua kegiatan kepanitian ujian skripsi
dan  pelaksanaan sidang sesuai jadwal.

(5) Panitia pelaksana bertanggung jawab melaporkan semua rangkaian kegiatan
panitia ujian skripsi dan pelaksanaan sidang kepada Dekan;

(6) Tim Penguji terdiri dari 4 orang dosen terdiri dari : Ketua Sidang merangkap
penguji, Sekretaris Sidang merangkap penguji, Penguji I/ Utama, dan Penguji
II;

(7) Ketua sidang terdiri dari unsur pimpinan Fakultas, Jurusan dan Ketua Prodi.
Pembimbing II menjadi sekretaris sidangmemiliki tugas  menguji, mengisi
berita acara hasil sidang, menghitung nilai rata-rata hasil sidang, mencacat
saran dan kritik dari semua penguji sebagai bahan pertimbangan perbaikan
skripsi. Ketua sidang bertugas menguji, membuka dan menutup sidang serta
mengarahkan jalannya sidang serta membacakan berita acarahasil sidang yang
sudah ditanda tangani oleh Tim Penguji;

(8) Penguji I/ Utama memiliki jabatan fungsional dosen ( Lektor Kepala dan Guru
Besar) dan memiliki keahlian di bidangnya. Penguji II memiliki jabatan
fungsional dosen ( Lektor / Gol.IIIc dan IIId ) dan ahli dalam bidangnya;

(9) Tim Penguji secara independen berwenang memberikan nilai ujian skripsi (
blanko nilai disiapkan panitia);

(10) Sidang ujian skripsi diselenggarakan untuk menilai kemampuan akademik
mahasiswa atas hasil penelitiannya (karya ilmiah berupa skripsi);

(11) Penilaian hasil sidang dilakukan oleh Tim Penguji dengan pembagian sebagai
berikut :
a. Isi Skripsi   30 %
b. Metodologi  20 %
c. Sistem Penulisan   15 %
d. Penguasan/ kemampuan menjawab  35 %

(12) Kelulusan sidang ujian skripsi ditentukan Tim Penguji dengan prosentase
penilaian sebagai berikut :
a. Ketua Sidang   25 % c. Penguji II 25 %
b. Penguji I / Utama  35 % d. Sekretaris 15 %

- Daftar Pustaka dari Internet berupa E-mail Pribadi: tulis nama
pengirim, alamat e-mail dalam kurung, tanggal-bulan-tahun, topik
diketik miring, nama penerima e-mail dan alamat e-mail dalam kurung,
contoh :
Hakimsyah, M,. (Hakimsyah@uwis.adus.air). 10 October 2016.

Learning to Use Web Authoring Tools. E-mail to Jasmanian Asf
Hunter (Jasmanianasf@uwis.turu.mau).

b) Lampiran-Lampiran
Kelengkapan skripsi bila ada beberapa lampiran dokumen terkait,

misalnya : surat penetapan judul skripsi dan pembimbing, surat keterangan
lulus seminar, surat ijin penelitian, surat keterangan telah selesai penelitian,
surat keterangan validasi instrumen (jika ada), pedoman wawancara,
observasi, dokumentasi dan atau lembar tes/angket/kuisioner (khusus
penelitian kuantitatif), tabel-tabel, foto/gambar terkait, dokumen penelitian
terkait dan daftar riwayat hidup peneliti. Daftar riwayat hidup peneliti,
contoh terlampir.

D. Teknik Penulisan
1. Bahasa dan Ejaan

Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris bisa digunakan untuk penulisan skripsi bagi
mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentu harus menggunakan
bahasa yang sudah baku dan  ejaan yang telah disempurnakan dan diberlakukan.
Skripsi harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar, hindarkan pemubadziran
pemakian kata, perhatikan tanda-tanda baca. Kata saya, kita dan kami sebaiknya
tidak digunakan, gunakan kata penulis atau peneliti.

2. Penulisan Kutipan
Penulisan kutipan sebaiknya menggunakan soft ware program manajemen

referensi ala Mendeley dan atau Zotero. Disini dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut
a. Cara Mengutip Kutipan

Kutipan dimaksud dibagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak
langsung. Kutipan langsung, peneliti mengutip pendapat/teori/konsep dari
seorang pakar atau lebih tanpa mengurangi dan atau menambah kata dan atau
kalimat serta tidak mengubah sisi redaksionalnya (kutip apa adanya). Kutipan
tidak langsung merupakan kreatifitas penulis/peneliti saat mengutip sebuah
pendapat/teori/ konsep dari seorang pakar atau lebih dengan cara membuat
redaksi sendiri tetapi tidak mengubah esensi asal.
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Cara Mengutip Kutipan Langsung :
1) Kutipan minimal 5 baris dan seterusnya diketik dengan membubuhkan

tanda kutip “.......”, diketik 1 (satu) spasi, menjorok ke dalam dari margin
kiri 6 ketukan, size 11 New Roman. Prodi BPI memakai model in-note
dan prodi KPI, Prodi SPI serta IQT memakai footnote, contohnya seperti
di bawah ini :
Abubakar, HM,. (2014:12) menyatakan :

“Pluralisme agama adalah keniscayaan yang harus kita terima, karena
merupakan sunnatullah, namun perbedaan agama tidak seharusnya dipolitisasi
untuk kepentingan tertentu, karena hal tersebut bisa menjadi ancama serius dan
menyebabkan konflik horizontal jika tidak dikelola dengan baik oleh elit
agama, maka perlu dilakukan upaya dialog antar umat beragama secara terus
menerus dan berkelanjutan”.

Dan atau seperti contoh berikut :

“Pluralisme agama dimaknai sebagai kebebasan mengamalkan ajaran agama
masing-masing dengan pengayoman dan perlindungan dari pemerintah
berdasarkan perhatian dan porsi yang sama, dalam interaksi antar umat
beragama berusaha menjaga untuk tidak saling mengganggu antara satu dengan
yang lain, dan merasa aman, saling kerja sama, menghargai dan menghormati
hak masing-masing, sehingga dalam kehidupan antar umat beragama di
Palangka Raya selalu tercipta suasana dinamis dan rukun”. (Mukhtar, 2014:
116).

2) Kutipan kurang dari 5 baris diketik 2 (spasi) , size 12 New Roman, dan
tidak perlu diberi lambang “......”, jika memakai in-note modle, contoh :
Suyanto (2016: 105) menegaskan : “ Kesimpulan dalam penelitian ini
adalah terdapat hubungan yang signifikan antara orang yang suka tidur
dengan kebiasaan makan dan minum berlebihan”.
Dan atau seperti contoh berikut :

Menurut Soekanto (2016: 30), berlangsungnya interaksi sosial biasanya
didasari oleh beberapa faktor, yaitu: imitasi, sugesti, identifikasi,
simpati dan motivasi.

Contoh model footnote :
Rofi`i,. Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan

Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya (Palangka Raya: FUAD Press,
2017), hlm. 8.
Ibid,. hlm. 45
Loc cit, Pedoman ...,.hlm. 110.
Op cit, Kode Etik ...,. hlm. 102.

e. Kedua belah pihak (mahasiswa dan pembimbing) menyepakati waktu dan tempat
proses pembimbingan (tempat bimbingan di kampus/ tidak boleh di rumah atau di
warung/ kantin).

f. Atas saran pembimbing, mahasiswa memperbaiki isi skripsi dan mengkonsultasikan
kembali kepada pembimbing masing-masing dengan prosedur seperti poin c, d, e dan
seterusnya hingga tuntas.

g. Kemana mahasiswa harus mendatangi dan berkonsultasi dengan pembimbing I lebih
duluan dan atau  selanjutnya ke pembimbing II atau sebaliknya bersifat fleksible,
tergantung kesepakatan.

h. Bahan-bahan skripsi yang harus dikonsultasikan dengan pembimbing, bisa berujud
draft laporan penelitian secara lengkap (mulai bab pendahuluan hingga bab penutup
atau sebagian dari body teks skripsi, tergantung kesepakatan).

i. Mahasiswa membuat nota usul ujian skripsi (contoh terlampir) ditanda tangani oleh
salah satu pembimbing dan ditujukan kepada Dekan. Selanjutnya, mahasiswa
menungggu jadwal ujian yang dibuat oleh panitia pelaksana sesuai SK. Dekan
FUAD. Dalam waktu 1 minggu dari tanggal usulan (nota usul), jadwal sidang ujian
skripsi sudah bisa diambil dengan panitia.

j. Mahasiswa membuat format persetujuan (contoh terlampir) yang ditanda tangani
pembimbing I dan II dan diketahui Wade I FUAD.

C. Sidang Ujian Skripsi
a. Persyaratan

(1) Lulus semua mata kuliah, dibuktikan dengan foto copy transkrip nilai (1
lembar).

(2) Menyerahkan foto copy skripsi 5 (lima eks) kepada panitia pelaksana (1 untuk
ketua sidang, 1 untuk sekretaris sidang, 1 untuk penguji I/utama, dan 1 untuk
penguji II, dan 1 untuk mahasiswa).

(3) Berstatus mahasiswa aktif, dibuktikan dengan foto copy KTM yang masih
berlaku (1 lembar);

(4) Menyerahkan Pas phota hitam putih ukuran 4x6 (4 lembar) dan 3x4 (3
lembar). Untuk mahasiswa tidak pakai peci dan tidak berkacamata, untuk
mahasiswi menutup aurat.

(5) Menyerahkan surat keterangan persetujuan skripsi yang sudah ditanda tangani
dosen pembimbing (1 lembar);

(6) Menyerahkan bukti pembayaran SPP, dibuktikan dengan kwitansi asli dan
foto copy kwitansi (1 lembar);

(7) Menyerahkan foto copy sertifikat/ piagam lulus ujian  TOEFL dan atau
TOAFL ( 1 lembar ).
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b. Memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa sesuai kode etik bimbingan
hingga tuntas.

c. Frekuensi bimbingan minimal 3 (tiga) kali untuk masing-masing pembimbing
dan menandatangai pada kolom yang ada pada blanko/buku monitoring
konsultasi bimbingan skripsi (setiap konsultasi, mahasiswa harus membawa
buku monitoring).

d. Mencatat tanggal dan materi bimbingan dalam buku monitoring setiap kali
melakukan bimbingan.

e. Pembimbing I dan II hendaknya saling berkoordinasi supaya proses bimbingan
berjalan lancar dan menghasilkan produk karya ilmiah berupa skripsi
mahasiswa.

f. Tugas Pembimbing I :
1) Membimbing mahasiswa penyusun skripsi terutama dalam aspek subtansi,

argumentasi, metodologi, tinjauan pustaka/teori (penggunaan teori/konsep).
2) Melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa skripsi adalah benar-

benar orisinil (bukan plagiasi).
3) Memberi saran, arahan dan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya agar

menyelesaikan laporan hasil penelitianya sesuai yang direncanakan.
g. Tugas Pembimbing II :

1) Membimbing mahasiswa penyusun skripsi terutama dalam aspek kohesi dan
koherensi (keutuhan dan kelogisan) mulai daftar isi,  isi paragraf/ alenia,
diksi (pilihan kata), tata bahasa dan model/standar kutipan serta lampiran.

2) Memotivasi mahasiswa bimbingannya agar tetap semangat dalam menyusun
skripsi (selesai tepat waktu)

3) Mencatat saran-saran dari tim penguji saat berlangsunganya ujian skripsi
mahasiswa sebagai bahan perbaikan isi skripsi lebih lanjut.

B. Prosedur Bimbingan Skripsi
Bimbingan skripsi mahasiswa diatur dengan prosedur sebagai berikut :

a. Mahasiswa memperoleh SKP yang sudah ditanda tangani Wadek I, distempel basah
(5 rangkap)dari jurusan dan mahasiswa membagikan kepada pembimbing I dan II,
Wadek I dan Jurusan/Prodi.

b. Mahasiswa memperoleh blanko/ buku monitoring konsultasi skripsi dari Kassubag
Kemahasiswaan FUAD, dan membawannya setiap kali konsultasi dengan
pembimbing.

c. Setiap konsultasi dengan pembimbing, mahasiswa harus rapi, memakai sepatu,
tidak boleh memakai kaos oblong dan menutup aurat (khusus mahasiswi memakai
kerudung/jilbab).

d. Seakan mahasiswa konsultasi skripsi, sebelumnya SMS ke pembimbing dulu atas
waktu dan tempat bimbingan, dengan menyebutkan nama dan tujuannya.

3) Kutipan yang sebagian dihilangkan. Jika peneliti sengaja akan
menghilangkan kata karena tidak sependapat dengan penulis/pengarang
buku dan seterusnya, maka peneliti harus menggantikannya dengan 3
(tiga) buah titik, contoh:
“Umumnya, orang Indonesia memiliki kebiasaan kurang disiplin dan tidak
pernah tepat waktu saat ... menghadiri undangan pada acara pengajian, dan
seterusnya”. (Hartono, 1999:26)

Jika yang dihilangkan berbentuk kalimat, maka gantilah dengan 4
(empat) buah titik, contoh :
Ujang (2009:10) menyatakan : “Biaya operasionalisasi sebuah lembaga
dakwah mulai tahun ini akan ditingkatkan, seiring dengan fungsi, tugas,
beban dan tanggung jawab yang semakin berat untuk mencerdaskan umat
.... sehinnga ke depan secara bertahap semua program bisa dilaksanakan
dengan baik dan efektif”.

4) Kutipan Ayat al-Qur`an dan Matan Hadis. Ketik sesuasi aslinya (bahasa
Arab), nama surat dan ayat ditulis dalam 2 (dua) kurung, size 16,  contoh :

الذ ى خــلق المـوت و الحـیوة لیـبلوكم أ یكم أحـسن عمـال , 
ـو العـزیزالغـفور . (سورة الملـك :    )وھ

Untuk matan hadis, Ketik matan hadis sesuai aslinya (bahasa Arab)
lengkap dengan sanadnya dan perawi ditulis dalam dua buah kurung
(buka-tutup), size 16, contoh :

ـب طلعـن أنس بن مالك قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :
العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة . ( رواه ابن ماجة)

Jika memerlukan terjemahan, gunakan Al-Qur`an dan Terjemahnya
yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, ketik sesuai aslinya (bahasa
Indonesia), jika lebih dari 5 (lima) baris diketik rapat (satu spasi)size 11,
kurang dari 5 (lima) baris diketik 2 spasi size 12, diberi tanda “ dan
menjorok ke dalam kira-kira 7  ketukan dari margin kiri. Bila kurang dari 5
(lima) baris diketik 2 spasi dan size 12 New Roman. Halini,  sama halnya
dengan terjemahan matan hadis, contoh :
Terjemah : “Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di

antara keduanya. Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat
berbicara dengan Dia. Pada hari, ketika ruh dan para malaikat
berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa
yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha
Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari
yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki,
niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhan-nya.
(Kemenag RI, 2017: 606).
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Cara Mengutip Kutipan Tidak Langsung :
Yang dimaksud adalah mengutip pendapat pakar tetapi penulis/peneliti

membuat redaksi sendiri dengan tidak merubah esensi yang dipesankan oleh pakar
tersebut, diketik 2 (dua) spasi, size 12, tanda tanda “   namun tetap mencantumkan
nama pakar, tahun dan halaman, contoh :

Husni (2017: 17) tidak menduga bahwa mahasiswa Program Studi Sejarah
Peradaban Islam Jurusan Adab, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)
IAIN Palangka Raya memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang menggembirakan.

3. Penulisan Tabel
Agar pembaca tidak merasa bosan, maka ada sebagian pakar penelitian

mengatakan bahwa laporan penelitian kualitatif juga memerlukan tabel, bagan, gambar,
skema, dan seterusnya, lebih-lebih laporan penelitian kuantitatif sarat dengan tabel-
tabel numerial. Namun, kehadiran tabel pada laporan hasil penelitian harus dijadikan
sebagai penjelas dan dijelaskan agar mudah dipahami maksudnya.
Tabel harus diberi identitas (nomor dan nama), ditempatkan di atas tabel, contoh :

Tabel : 1.1
Jenis Kelamin Mahasiswa Prodi BPI Angkatan Tahun 2016

No Nama Mahasiswa Laki-Laki Perempuan Keterangan
1. Nida Muthia Safitri >
2. Pujiannor <
3. Muhammad Zailani Putra <
4. Siti Aulia Diah >
5. Ayu Juniarti >

Dst-nya.

4. Penulisan/Penyajian Gambar
Foto, garfik, chart, peta, skema, bagan, sket, diagram dan gambar-gamar lain

dimaksud sebagai pengganti data berupa narasi tulis, yang divisualiasikan agar
pembaca tertarik membacanya dan ikut merenungkan makna kandungan pada gambar
tersebut. Gambar dan seterusnya juga dapat dipakai untuk menyajikan data statistik
(khusus penelitian kuantitatif), misalnya berbentuk grafik dan ini harus dijelaskan
secara kualitatif, contoh :

Gambar 1.1. Hubungan antara bumi, bulan dan matahari, diadaptasi dari Rahman
(2018:15)

BAB III

PEMBIMBING, PROSEDUR DAN UJIAN SKRIPSI (MUNAQASHAH)

A. Pembimbing Skripsi
1. Syarat dan Legalitas.

Pembimbing skripsi terdiri 2 (dua) orang dosen pembimbing, yaitu pembimbing
I dan II. Untuk mendapatkan legalitas, maka jurusan mengkonsultasikan kepada
Wadek.I dan selanjutnya diusulkan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya untuk kemudian di-SK-an oleh Dekan. An.
Dekan, Wadek I menandatangani Surat Keterangan Pembimbing (SKP) untuk
Pembimbing I dan II (digabung) setelah diparaf ketua jurusan. SKP (format
terlampir) diketik 5 rangkap (2 buah untuk 2 orang pembimbing, 1 untuk mahasiswa,
1 untuk arsip Wadek I, dan 1 untuk arsip jurusan/prodi). Pembimbing skripsi yang
diusulkan harus memenuhi syarat-syarat berikut :
a. Pembimbing I, syaratnya adalah dosen tetap pns dan serendah-rendahnya

berpangkat/ memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar (Profesor).
Golongan IVa, IVb, IVc dan Guru Besar (Gol. IVd dan IVe)

b. Pembimbing II, syaratnya adalah dosen tetap pns dan atau dosen tetap non pns
dan serendah-rendahnya berpangkat/ memiliki jabatan Asisten Ahli(Gol.  IIIb,
IIIc dan IIId /Lektor), ahli dalam bidangnya, dan ber-home base pada program
studi yang ada di lingkungan FUAD.

2. Status dan Hak Pembimbing.
Berdasar pada legalitas formal yang disandang pembimbing, semua

pembimbing memiliki otoritas yang melekat pada dirinya dan berhak untuk
menyatakan layak dan tidaknya  skripsi diujikan dan berhak menyatakan akan sah
dan tidaknya skrispi untuk digandakan dan dijilid sesuai ketentuan yang berlaku pada
buku panduan ini. Karena itu,  tanda tangan pembimbing merupakan bukti sah bahwa
skripsi layak untuk diujikan di ruang sidang ujian skripsi (manaqasyah).

3. Tugas dan Wewenang Pembimbing
Atas dasar legalitas formal yang diterima pembimbing, maka semua

pembimbing bertugas untuk melakukan bimbingan secara terprogram dan
memastikan waktu, efisiensi dan efektifitas bimbingan. Karena itu, apabila dalam
proses bimbingan terjadi persoalan yang menyebabkan tidak jelasnya waktu
penyelesian skripsi, maka pembimbing berwenang menyerahkan ke jurusan dan atau
Wadek I untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut. Secara terperinci kewenangan
pembimbing skrispi adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan dengan jurusan, bersama jurusan mengkonsultasikan ke

Wadek I untuk mendapat penyelesaian (tetap atau ada pergantian pembimbing).
Jika terjadi penggantian pembimbing, jurusan mengusulkan kembali langsung
ke Wadek I,  maka An.Dekan, Wadek I menandatangi SKP pergantian
pembimbing setelah diparaf oleh jurusan.
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3. Jenis Huruf dan Cetak Miring
a. Menggunakan jenis huruf Times New Roman, program Windows (komputer),

ukuran size 12, diketik 2 spasi,  kecuali kutipan langsung yang minimal terdiri
dari 5 (lima) baris dan atau terjemahan ayat al-Qur`an dan arti matan hadis yang
minimal terdiri dari 5 baris (ketik rapat dan size 11).

b. Kata-kata asing yang belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, dicetak
miring (italic), contoh : Times New Roman, al-Mar`ah al-Shaalihah, dts-nya.

4. Jumlah Halaman
Karya ilmiah berupa skripsi untuk program sarjana di lingkungan Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya,  minimal berjumlah
60 halaman (tidak termasuk lampiran) dengan komposisi bagian awal 30 sd. 40 %
(pendahuluan, teori dan metodologi) dan 60 sd. 70 % (paparan data, analisis dan
pembahasan temuan hasil penelitian, penutup dan daftar pustaka).

5. Penjilidan dan Warna Kertas
a. Skripsi harus dijilid dengan ketentuan : menggunakan kertas tebal atau karton,

pada punggung sampul diketik judul skripsi, di bagian tengah diketik nama dan
NIM, di bagian bawah diketik nama dan lambang lembaga serta tahun ujian,
contoh terlampir.

b. Skripsi yang sudah diperbaiki dan ditanda tangani semua penguji dan dekan
harus digandakan sebanyak 5 eksemplar (1 eks untuk perpustakaan, 2 eks untuk
masing-masing pembimbing, 1 eks untuk mahasiswa, dan 1 eks untuk arsip
program studi)

c. Warna kertas sampul skripsi ditentukan, sebagai berikut :
(1) Program Studi KPI berwarna kuning
(2) Program Studi BPI berwarna ungu muda
(3) Program Studi SPI berwarna biru
(4) Program Studi IQT berwarna merah

E. Format Pengetikan dan Penjilidan
1. Ketentuan Pengetikan

a. Menggunakan komputer
b. Bab dan judul bab diketik menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, posisi di

tengah atas dan simetris, antara ketikan kata bab dan judul bab berjarak 1,5
spasi ke bawah, contoh :

BAB I

PENDAHULUAN
c. Judul sub-bab diketik menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, diberi

titik, dimulai dari batas margin kiri dan dicetak tebal,  contoh :
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah

d. Anak sub-bab judul, diketik dengan angka dan dicetak tebal, contoh :
1. Metode Dakwah
2. Sasaran Dakwah

e. Anak-anak sub-bab judul, diketik menggunakan huruf kecil dan diberi titik,
setiap awal kata menggunakan huruf kapital, contoh :
a. Tanggung Jawab Suami
b. Fungsi Seorang Istri

f. Di bawah anak-anak sub-bab judul, diketik menggunakan angka dan diberi
kurung buka dan tutup serta diberi titik, dicetak tebal, contoh :
(1). Sejarah Perang Badar
(2). Identifikasi Kegiatan Sosial Keagamaan

g. Di bawahnya anak-anak sub-bab judul, diketik menggunakan huruf kecil lalu
diberi kurung buka dan tutup, tidak diberi titik, contoh :
(a) Islam Agama Damai
(b) Islam Agama Moderat

2. Kertas dan Jarak Pengetikan
a. Menggunakan kertas HVS kuwarto warna putih, ukuran 4A (21,0 cm x 29,7

cm) dengan berat minimal 80 gram.
b. Jarak pengetikan 4 (empat) cm dari margin kiri dan batas bawah, 3 (tiga) cm

dari margin kanan dan batas atas.
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