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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 
 

Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan 

Yang Maha Esa pengayom segenap alam yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya 

Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

keluaraga dan sahabat serta ummatnya yang selalu memegang teguh sunnahnya. 

Buku pedoman penulisan skripsi ini merupakan acuan dan pedoman penulisan skripsi 

bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Wiraldora. Buku ini memuat aturan 

umum teknis penulisan skripsi, proses bimbingan, dan ujian munaqosah (skripsi) mahasiswa 

sarjana strata satu (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra. 

Terbitnya buku pedoman ini diharapkan dapat mendukung komitmen dalam 

menunjang peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah/skripsi yang 

dilandasi oleh kejujuran dan etika akademik agar terhindar dari plagiarism melalui aturan 

dan cara ilmiah. Kami berharap dengan wasilah buku ini dapat memotivasi dan memacu 

semangat para mahasiswa dalam menyusun skripsi dan karya ilmiah lainnya dengan lebih 

berkualitas.   

Kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan buku pedoman 

ini khususnya Civitas akademika Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, kami 

ucapkan terima kasih. Kami menerima saran dan masukan sebagai bagian dari upaya 

penyempurnaannya. Semoga Allah SWT. Memberikan balasan dan menjadikannya sebagai 

amal saleh. Amin ya Robbal Alamin 

 

 

       Indramayu, Januari 2020 

    Dekan Fakultas Agama Islam 

 

        Ibnu Rusydi, MA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Pengertian 

     Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat untuk memenuhi salah 

satupersyaratan dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1). Skripsi merupakan 

hasilpenelitian yang membahas suatu permasalahan dalam bidang ilmu tertentu dengan 

menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 

     Secara umum, karya ilmiah didefinisikan sebagai tulisan yang mengungkapkan 

buah pikiran, yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan terhadap 

sesuatu yang disusun menurut metode dan sistematika tertentu, dan isi serta kebenarannya 

dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang 

memaparkan hasil penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu 

penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium ataupun kajian pustaka. Kedua 

definisi ini menegaskan bahwa yang dipaparkan dalam karya ilmiah adalah  hasil 

penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim. Kajian atau 

penelitian itu bisa berbentuk penelitian lapangan, penelusuran literatur (kepustakaan) atau 

pengamatan (observasi).  

     Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau 

pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan 

menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. 

Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan, untuk meningkatkan wawasan, serta 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Bagi penulis, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk 

meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai 

gagasan dan menyajikannya secara sistematis, memperluas wawasan, serta memberi 

kepuasan intelektual, di samping menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu 

pengetahuan. 

     Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan (science) dan 

teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses 

perwujudannya lewat metode ilmiah. Bila fakta yang disajikan berupa fakta umum yang 

obyektif dan dapat dibuktikan benar tidaknya serta ditulis secara ilmiah, yaitu menurut 

prosedur penulisan ilmiah, maka karya tulis tersebut dapat dikategorikan karya ilmiah, 

sedangkan bilamana fakta yang disajikan berupa dakta pribadi yang subyektif dan tidak 

dapat dibuktikan benar tidaknya serta tidak ditulis secara ilmiah, karya tulis tersebut 

termasuk karya tulis non ilmiah. 
 

B. Etika dalam Penulisan Skripsi 

    Mahasiswa dalam mengerjakan tugas penulisan karya ilmiahnya harus menjunjung 

asas kejujuran dan obyektivitas ilmiah. Hal-hal yang bertentang dengan nilai kejujuran 

dan obyektivitas dapat berupa:  

1. Manipulasi data yang sebenarnya tidak ada atau membuat data fiktif;  

2. Mengubah data sesuai dengan keinginan peneliti, terutama untuk mendukung 

simpulan yang diinginkan;  
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3. Mengambil kata-kata atau teks orang lain tanpa memberikan kutipan atau plagiat. 

    Secara khusus, pedoman ini menekankan penjelasan mengenai plagiat dengan lebih 

rinci pada bab tersendiri.  Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, 

namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar 

pustaka. Sedangkan artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya 

abstrak. 

    Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan 

menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa 

menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Bahasa yang digunakan dalam karya 

ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata/istilah, dan kalimat-kalimat 

yang efektif dengan struktur yang baku. 
 

C. Tujuan dan Manfaat 

     Ada beberapa tujuaan dan manfaaat yang bisa diambil dari penulisaan karya ilmiah, 

aantara lain: 

1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam 

bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 

2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi 

konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil (produsen) 

pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah 

penyelesaian studinya. 

3. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi 

pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat, atau orang-orang yang berminat 

membacanya. 

4. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam 

menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang 

bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. 

5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. 
 

     Adapun manfaat yang diperoleh dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai 

berikut: 

1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif; 

2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber; 

3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan; 

4. Meningkatkan pengorganisasian fakta/data secara jelas dan sistematis; 

5. Memperoleh kepuasan intelektual; 

6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan; 

7. Sebagai bahan acuan/penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. 
 

D. Bentuk dan Macam Karya Ilmiah 

      Karya tulis ilmiah dapat disajikan dalam bentuk laporan penelitian, artikel ilmiah di 

jurnal, artikel ilmiah popular di media massa, makalah seminar, buku, diktat, modul, 

maupun karya terjemahan. Dengan demikian terdapat banyak pilihan bagi guru dalam 

mengembangkan profesinya melalui karya tulis ilmiah. Tidak ada salahnya pada tulisan 

ini saya jabarkan lagi secara singkat jenis-jenis karya tulis ilmiah. 
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1. Makalah atau paper, merupakan rumusan atau simpulan pemikiran sebagai hasil 

telaah atau pengkajian sederhana dari sebuah referensi bacaan, pemikiran tokoh, 

ilmuwan atau penulis sebelumnya. Karya ilmiah jenis ini biasa diberikan oleh dosen 

atau guru kepada mahasiswa atau siswanya. Tujuannya biasa untuk memberikan 

ruang bagi peserta didik dalam menuangkan gagasan ilmiahnya untuk mengasah 

kemampuan intelektualnya dalam menanggapi permasalahan yang berkembang. 

Makalah biasanya disajikan dalam forum seminar, lokakarya, workshop dan 

sejenisnya. 

2. Laporan praktikum, biasanya merupakan laporan tertulis dari serangkaian kegiatan 

praktikum yang telah dilakukan oleh seorang atau sekelompok siswa. Dalam 

menuliskan laporan unsur kronologis menjadi sangat penting karena praktik kerja 

baik di lapangan maupun di laboratorium terdiri dari tahapan-tahapan yang sistematis 

yang harus dilaporkan secara sistematis juga. Dengan demikian penulisan laporan 

praktikum dituntut untuk menyampaikan sebuah kegiatan secara sistematis, runtut 

dan terperinci.  

3. Artikel, merupakan gagasan tertulis dari penulis tentang suatu permasalahan yang 

didasarkan pada kajian pustaka atau hasil penelitian. Artikel merupakan diseminasi 

pemikiran dari ahli atau seseorang yang secara intens mengamati permasalahan 

tertentu (pengamat). Artikel hampir mirip dengan makalah, yang membedakan adalah 

ruang publikasinya. Apabila makalah disampaikan dalam forum seminar atau 

workshop, artikel dipublikasikan di media massa baik jurnal ilmiah atau media massa 

(koran atau majalah, yang biasa disebut artikel ilmiah populer). Artikel dapat ditulis 

dalam berbagai bentuk yaitu opini, essay atau feature. Opini merupakan gagasan 

pribadi penulis, sedangkan essay merupakan karangan prosa yang membahas suatu 

masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang penulisnya (Kamus Besar Bagasa 

Indonesia, 2005: 308). Sedangkan feature merupakan bentuk penulisan artikel yang 

berupa berita. 

4. Tugas akhir, baik Skripsi (tingkat S1),Thesis (S2) atau Disertasi (S3) merupakan 

karya ilmiah yang ditujukan untuk mengakhiri studi di perguruan tinggi. Tugas akhir 

biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program 

studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat 

kelulusan dan kelayakan 
 

E. Ketentuan Umum 

1. Skripsi merupakan salah satu mata kuliah dalam komponen kurikulum program Strata 

1 (sarjana) Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra dengan bobot 6 SKS (1 SKS 

Proposal Penelitian dan 5 SKS Skripsi).  

2. Naskah skripsi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa 

Inggris. 

3. Dalam menyusun skripsi mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen yang memenuhi 

syarat sesuai dengan kompetensi keilmuannya dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

4. Draft skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akan diuji dalam sidang 

munaqosah untuk menentukan kelulusan mahasiswa.  
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BAB II 

PROPOSAL SKRIPSI 
 

 

A. Persyaratan Mengajukan Proposal Skripsi 

     Bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra diperbolehkan 

mengajukan proposal penelitian skripsi setelah memenuhi beberapa persyaratan 

akademik, administrasi, dan telah melunasi biaya sidang proposal skripsi. Satu diantara 

persyaratan akademik yang harus dipenuhi adalah mahasiswa telah menyelesaikan 

minimal 120 sks dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan 

kuantitatif, atau pada awal semester VII. Adapun persyaratan administrasi bisa ditentukan 

kemudian. 

     Penulisan proposal skripsi harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Penulisan proposal skripsi menggunakan jenis huruf Times New Roman, dan ukuran 

huruf 12 font untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Arab 

menggunakan ukuran huruf 16 font.  

2. Ukuran spasi proposal skripsi ditulis dengan 2 spasi, dan jumlah halaman berkisar 

antara 15 hingga 20 halaman. 

3. Jumlah referensi pada proposal skripsi minimal 10 buku dan 5 jurnal. 
 

B. Prosedur Pengajuan Proposal Skripsi 

     Prosedur pengajuan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam Unwir 

Indramayu diatur sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra boleh mengajukan proposal 

skripsi, setelah melakukan proses konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau 

Ketua Prodi untuk mendapatkan persetujuan awal. 

2. Proposal yang telah dikonsultasikan dan dapat persetujuan dari Ketua Prodi, maka 

proposal skripsi tersebut dapat diajukan dan diikut sertakan dalam seminar proposal 

skripsi yang pendaftarannya di bagian Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas 

Wiralodra. 

3. Proposal yang telah diseminarkan dan disetujui, maka penelitiannya bisa dilanjutkan di 

bawah bimbingan dosen pembimbing ditetapkan melalui SK Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Wiralodra. 

 

C.  Seminar Proposal Skripsi 

    Seminar proposal skripsi adalah seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Agama Islam untuk memberikan masukan, perbaikan, dan pandangan kepada mahasiswa 

terhadap proposal skripsi yang dibuatnya, baik masukan di bidang metodologi maupun 

dibidang konten (materi). Teknis operasional penyelenggaraan seminar proposal diatur 

sebagai berikut: 

1. Tim penguji proposal skripsi ditetapkan oleh Dekan dengan surat tugas Dekan setelah 

mempertimbangkan usulan dari Wakil Dekan dan Ketua Program Studi. 

2. Penyelenggaraan seminar skripsi dipimpin oleh Pimpinan Fakultas. 

3. Penguji seminar proposal skripsi terdiri dari; Ketua Sidang dan dosen penguji. 
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4. Pelaksanaan seminar proposal skripsi bersifat tertutup. 

5. Proposal skripsi mahasiswa yang diterima oleh tim penguji dengan beberapa 

perbaikan dapat dilanjutkan penelitiannya, namun harus diperbaiki terlebih dahulu. 

Kemudian propsal skripsi yang sudah diperbaiki dan sudah mendapat persetujuan 

ketua sidang diserahkan ke bagian Tata Usaha Fakultas Agama Islam untuk 

selanjutnya mendapatkan SK Dosen pembimbing skripsi melalui Keputusan Dekan.  

6. Proposal skripsi yang ditolak oleh tim penguji dinyatakan tidak dapat dilanjutkan 

penelitiannya, dan mahasiswa yang bersangkutan harus mengganti judul proposal 

dengan topik yang berbeda, dan ditempuh dari awal lagi (konsultasi lagi dengan dosen 

pembimbing akademik atau ketua prodi). 

 

D. Kandungan Proposal Skripsi 

    Proposal skripsi merupakan sebuah usulan penelitian yang diajukan oleh 

mahasiswa Strata 1  Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra dalam rangka 

menentukan penyusunan skripsi sebagai bagian dari syarat mutlak menyelesaikan studi 

perkuliahan.  Proposal skripsi tersebut akan menjadi bab pendahuluan (bab I) dari skripsi 

yang akan dibuat. Secara garis besar sistematika proposal skripsi terdiri dari empat pokok 

komponen, yaitu: judul, daftar isi (outline), isi (kandungan), dan daftar pustaka. 

 

E. Struktur dan Komponen Proposal Skripsi 

     Bagian awal proposal skripsi adalah judul dan daftar isi (outline). Sementara bagian 

yang terpenting dalam proposal skripsi adalah isi (kandungan) dari penelitian yang akan 

diteliti. Adapun kandungan (isi) dari proposal skripsi mencakup: 1) Latar belakang 

masalah, 2) Rumusan masalah, 3) Tujuan dan manfaat penelitian, 4) Kerangka pemikiran, 

5) Kajian terdahulu, 6) Metode penelitian, 7) sistematika penulisan. Untuk melengkapi 

proposal skripsi harus ada daftar pustaka sebagai bagian akhir dari proposal tersebut. 

 

    1. Judul Penelitian.  

       Judul penelitian untuk skripsi harus dirumuskan dengan sebaik mungkin dan 

mencerminkan topik, masalah, variabel dan objek yang diteliti dengan menggunakan 

kata-kata yang jelas dan spesifik. Kalimat yang digunakan pada judul adalah kalimat 

yang singkat, padat, komunikatif, dan afirmatif. Judul pada skripsi harus memberikan 

cerminan terhadap permasalahan yang akan dibahas, juga tidak boleh melenceng dari 

ruang lingkup, tujuan dan metode penelitiannya.  

       Judul pada dasarnya bersifat tentatif, yakni harus ditetapkan sejak penyusunan 

proposal skripsi, tetapi dapat berubah ketika masa penulisan dan bimbingan, dan 

bahkan bisa berubah setelah skripsi dipertanggungjawabkan dihadapan penguji. 

Demikian pula outline (daftar isi) bersifat tentatif, yakni dapat berubah menuju 

kesempurnaan penelitian ketika masa penulisan dan bimbingan berlangsung. Outline ini 

pada akhirnya menjadi daftar isi secara keseluruhan pada skripsi.  

       Judul skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra harus 

sesuai dengan lingkup dan wilayah kajian program studinya, misalnya Program studi 

Pendidikan Agama Islam harus terkait dengan bidang kajian pendidikan Agama Islam. 

Begitupun untuk program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dan Perbankan 
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Syariah.  
 

Contoh Judul Skripsi pada Fakultas Agama Islam : 

1. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa di MAN 2 Indramayu Tahun 2019 

2. Efektifitas Bimbingan Belajar Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di 

MTSN 1 Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2019 

3. Gagasan Pendidikan Pluralisme Menurut Nurcholis Majid (Studi Atas Pemikiran 

Cendekiawan Muslim Indonesia Nurcholis Majid) 

4. Konsep Guru Ideal Menurut Syaikh Al-Zarnuji dan Relevansinya Dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

5. Sifat-Sifat Pendidik dalam Persfektif Al-Qur'an (Studi Analisis QS. Al-Alaq ayat 

1-5 dan QS. Al-Fath ayat 29) 

 

    2. Latar Belakang Masalah 
        Bagian ini menjelaskan argumen yang bersifat akademik (theoretical review) 

atau telaah ulang hasil-hasil penelitian sebelumnya serta perkembangan terkini tentang 

topik yang diteliti dengan menyertakan alasan-alasan praktis mengapa penelitian ini 

perlu dilakukan, dengan merujuk pada literatur yang memadai dan up to date.  

           Adapun yang harus diperhatikan dalam penulisan latar belakang masalah adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketertarikan pada suatu masalah. Seseorang dalam membahas suatu masalah 

biasanya didorong oleh faktor-faktor subjektif dan objektif. Ketertarikan karena 

faktor subjektif, misalnya karena orang tersebut terlibat dengan masalah itu. 

Sedangkan ketertarikan karena faktor objektif biasanya terjadi setelah seseorang 

memikirkan masalah itu secara sungguh-sungguh dan logis dengan memperhatikan 

berbagai fakta, data, dan kajian yang ada.  

b. Penulisan latar belakang masalah diawali dengan menampilkan berbagai data atau 

informasi yang terkait dengan tema penelitian antara harapan dan kenyataan, 

sehingga menimbulkan keingintahuan akademik.  

c. Latar belakang masalah dapat pula dimulai dengan memberikan komentar, 

evaluasi, atau kritik terhadap karya tulis atau hasil penelitian yang relevan dengan 

tema penelitian. Komentar, evaluasi, atau kritik dimaksud terutama ditujukan untuk 

memperoleh permasalahan yang belum terjawab. 

d. Latar belakang masalah harus dilengkapi dengan banyak referensi dan pustaka 

dalam memperjelas masalah yang akan diteliti.  

e. Latar belakang masalah harus mencantumkan ayat al-Qur’an atau Hadits Nabi yang 

relevan dengan tema penelitian untuk memperkuat argumen dan sebagai landasan 

dari penelitian.  

f. Pada alinea akhir di latar belakang masalah perlu ada penegasan bahwa dalam tema 

yang dibahas itu memang terdapat permasalahan, dan layak diteliti berdasarkan 

beberapa alasan yang telah dikemukakan  
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     2. Rumusan Masalah 

       Bagian ini memformulasikan secara ringkas, jelas, dan spesifik tentang 

permasalahan penelitian. Rumusan masalah merupakan penjabaran dari pokok masalah 

yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, artinya bahwa pokok masalah 

yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah kemudian dirumuskan menjadi 

rumusan masalah. 

       Fungsi dari rumusan masalah adalah sebagi petunjuk yang membimbing peneliti 

untuk mencari jawaban di lapangan atau pada literatur yang menjadi bahan penelitian. 

Rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti itulah yang harus diuraikan pada 

pembahasan penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah.   

       Adapaun yang harus diperhatikan dalam pembuatan rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Jumlah rumusan masalah untuk proposal skripsi di Fakultas Agama Islam adalah 

2 rumusan masalah. 

2. Perumusan masalah disusun dengan diawali menggunakan ungkapan kata 

“bagaimana”, ’’apa”, dan “mengapa’’, dan diakhiri dengan tanda tanya (?). 

3. Masing-masing pertanyaan dalam rumusan masalah akan diuraikan, dianalisis 

dan dijawab dalam bab II dan bab III secara komprehensif. 

4. Bab IV pada bagian kesimpulan, isinya adalah jawaban dari rumusan masalah 1 

dan rumusan masalah 2.  

 

         Contoh rumusan masalah : 
 

1).   Judul Penelitian :  Efektifitas Bimbingan Belajar Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar  Siswa di MTSN Karangampel Kabupaten Indramayu 

Tahun 2017 

  

                 Rumusan masalah : 

1. Bagaimana Teori dan Praktek Bimbingan Belajar Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa di Sekolah? 

2. Bagaimana Efektifitas Bimbingan Belajar Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Siswa di MTSN  Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2017? 

 

 

2).  Judul Penelitian :  Konsep Guru Ideal Menurut Syaikh Al-Zarnuji dan 

Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen.  

                  Rumusan masalah : 

1. Bagaimana Konsep Guru Ideal Menurut Syaikh Al-Zarnuji? 

2. Bagaiaman Relevansi Konsep Guru Ideal Menurut Syaikh Al-Zarnuji dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen?. 

 

    3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
        Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan hal spesifik yang diinginkan 
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daripenelitian berdasarkan rumusan masalah. Tujuan penelitian antara lain untuk: 

mencari (to explore), menggambarkan (to describe), memahami (to understand), 

menjelaskan (to explain), dan memprediksi (to predict) permasalahan tertentu atau 

permasalahan keilmuan tertentu yang dianggap memiliki potensi baik untuk manfaat 

praktis, maupun manfaat pengembangan keilmuan itu sendiri. Tujuan penelitian adalah 

sebuah target yang hendak dicapai pada sebuah penelitian. Target tersebut tentunya 

harus seiring dengan rumusan masalah yang dibuat. Oleh karena demikian, maka tujuan 

penelitian harus memiliki konsistensi dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian 

sebaiknya dirumuskan dengan menggunakan kalimat operasional, tetapi tidak boleh 

bertele-tele. Dari tujuan penelitian ini pada akhirnya dapat diketahui arah dan langkah 

penelitian yang akan dikaji, dan dapat pula diketahui metode apa yang akan digunakan 

dalam penelitiannya. 

        Sedangkan manfaat penelitian menggambarkan kegunaan penelitian baik secara 

praktis maupun teoretis. Kegunaan penelitian merupakan salah satu hal yang perlu 

diungkap dalam penelitian. Pada kegunaan penelitian, uraiannya berkisar pada manfaat 

yang akan dihasilkan dalam penelitian. Uraian kegunaan penelitian berkisar pada 

manfaat teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis rumusannya mengarah pada 

sumbangsih penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang 

digelutinya. Manfaat secara praktis rumusannya mengarah pada peningkatan, 

perbaikan, pengembangan, penerapan kebijakan, dan  penerapan teknik atau metode 

bagi lembaga terkait. 

        Adapaun yang harus diperhatikan dalam penulisan tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1.  Tujuan penelitian harus disinkronkan dengan rumusan masalah yang telah 

disebutkan di atas. Jika rumusannya ada 2, maka tujuan penelitianyapun harus 2 

mengikuti rumusan masalah. 

2.  Narasi dalam tujuan penelitian ini biasanya menggunakan kata kerja operasional   

“untuk mengetahui” . 

 

4.  Landasan Teori 
       Secara umum, teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan 

generalisasi, digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu.Dengan 

demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu explanation, 

prediction, dan control atau pengendalian terhadap suatu gejala.. Dalam konteks ilmiah, 

suatu teori berfungsi: . 

a)  Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel. 

b)  Memprediksi dan memandu dalam menemukan fakta . 

c)  Mengontrol proses dan hasil penelitian, untuk kemudian dipakai dalammemberikan 

saran teoritis dan praktis. 
 

        Adapaun yang harus diperhatikan dalam penulisan landasan teori adalah sebagai 

berikut: 

1). Setiap kata biasanya memiliki jumlah arti yang banyak, maka agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pemahaman skripsi, maka perlu diberi pembatasan konsep.  Untuk 
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itu kata kata yang terdapat dalam judul proposal skripsi diuraikan, diberi 

pemahaman, dan dibatasi maknanya. 

2). Pembatasan ini juga untuk memberi batasan penjabaran variabel dan indikator 

variabel dalam suatu penelitian. Hal ini perlu dilakukan  karena tanpa batasan 

konsep yang baik merupakan kesalahan besar dalam suatu penelitian. 

 

   5. Kajian Terdahulu 

   Review kajian terdahulu berisi tentang telaah kajian-kajian yang pernah 

dilakukan sebelumnya terkait dengan masalah penelitian. Review kajian terdahulu 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kajian yang diangkat 

dengan kajian lainnya, sehingga tidak terjadi duplikasi. Review kajian terdahulu dapat 

dipaparkan dalam sub bab tersendiri, dalam latar belakang masalah atau dalam kajian 

teori. 

         Adapaun yang harus diperhatikan dalam penulisan kajian terdahulu adalah 

sebagai berikut: 

a) Membuat ringkasan tentang judul, isi, dan kesimpulan skripsi atau penelitian 

orang lain yang judulnya mirip atau mendekati dengan judul penelitian yang akan 

kita teliti. 

b) Menjelaskan posisi penelitian yang akan dilaksanakan dengan hasil penelitian/

skripsi terdahulu dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan antara 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. 

c) Untuk memastikan posisi permasalahan yang hendak diteliti dalam rangka 

menghindari duplikasi dengan penelitian yang sudah ada. 

 

    

    6.  Metode Penelitian 
       Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis tentang cara penelitian 

dilakukan. Pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian mencakup 

1). waktu dan tempat penelitian, 2). desain penelitian, 3) definisi dan operasional 

variable penelitian, 4). metode penentuan populasi dan sampel, 5) metode 

pengumpulan data, dan 6). metode analisis data 

       Kualitas hasil penelitian tergantung dari kualitas dan keabsahan data yang 

didapat, di samping proses pengolahan yang dilakukan.  Oleh karena itu, variabel, 

populasi dan sampel yang dipakai, instrumen pengumpulan data, desain penelitian, 

dan alat-alat analisis harus telah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Keabsahan metode 

dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Namun pada bagian 

ini cukup dijelaskan secara ringkas, karena secara detail akan dijelaskan ulang pada 

babak khusus dari laporan akhir penelitian. 

 

7. Jadwal Penelitian 

        Dalam sebuah proposal penelitian, penulis merumuskan jadwal pelaksanaan 

penelitian yang akan dilakukan, agar dapat memperhitungkan setiap tahapan,dan 

bekerja secara sistematis dan terencana. 
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     8. Sistematika Penulisan 

        Sistematika penulisan merupakan bagian yang harus ditulis pada proposal skripsi. 

Tujuannya adalah memberikan informasi tentang rencana dari keseluruhan kajian 

yang akan dibahas. Isi dan kandungan sistematika penulisan adalah kerangka 

pembahasan dari mulai bab awal hingga bab akhir. Kalimat yang digunakan dalam 

sistematika penulisan tidak baku, artinya bahwa kalimat yang digunakan variatif, 

tergantung kadar kemampuan peneliti dalam mengungkap kata.  

 

    9.  Daftar Pustaka 

       Daftar Pustaka memuat referensi primer dan sekunder yang terdiri dari buku 

buku, jurnal, majalah, atau bahan pustaka lainnya yang relevan dan mutakhir. Sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi. Daftar pustaka juga dapat dilengkapi 

dengan tulisan-tulisan dari website atau bahan lain  dari internet, selama ditulis sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Secara umum, rujukan yang digunakan untuk materi 

utama sebanyak 70%, sementara sisanya adalah penggunaan materi pendukung. 

Penulis dianjurkan untuk menggunakan referensi artikel jurnal ilmiah. Jumlah minimal 

daftarpustaka untuk skripsi minimal 15 referensi. 

 

F.  Ruang-lingkup Penelitian 

         Pada Fakultas Agama Islam Unwir, pembuatan skripsi harus disesuaikan dengan 

pilihan jurusan yang ada. Adapun program studi yang dikembangkan di Fakultas Agama 

Islam meliputi Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, dan 

Perbankkan Syariah. Dengan demikian mahasiswa harus memilih dari salah satu wilayah 

kajian pada program studi yang dipilihnya.  

         Dimensi kajian skripsi yang hendak dibuat oleh mahasiswa pada Fakultas 

Agama Islam Universitas Wiralodra meliputi kajian sebagai berikut: 

 

      1. Wilayah Kajian Program Studi Pendidikan Agama Islam 
- Teori Pendidikan Islam; 

- Pengembangan Metodologi Pendidikan Islam; 

- Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Islam; 

- Pengembangan Pengelolaan Tenaga Kependidikan; 

- Pengembangan Peserta Didik; 

- Pengembangan Kurikulum; 

- Kebijakan Pendidikan; 

- Kajian Pendidikan Agama Islam pada Lingkungan/Organisasi 

- Manajemen Pendidikan Islam; 

- Manajemen Kelas; 

- Supervisi Pendidikan; 

- Perencanaan Pendidikan; 

 

     2.  Wilayah Kajian Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 
-  Teori Bimbingan dan Konseling Islam; 

-  Bimbingan Konseling di Sekolah/Madrasah; 
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-  Model-model Bimbingan Konseling Islam; 

-  Pengembangan Bimbingan Konseling Islam; 

-  Manajemen Bimbingan Konseling Islam; 

-  Supervisi Konseling Islam; 

-  Kajian Konseling Islam pada Lingkungan Pendidikan; 

-  Pengelolaan Bimbingan Konseling Islam; 

 

     3.  Wilayah Kajian Jurusan Perbankan Syariah 
- Teori dan Praktek Perbankan Syariah 

- Manajemen Perbankan Syariah 

- Supervisi Perbankan Syariah 

- Model Perbankkan Syariah 

- Pengembangan dan Pengelolaan Perbankan Syariah 

- Kebijakan Perbankan Syariah 

- Pengembangan Pengelolaan Tenaga Perbankan Syariah 

- Akutansi Perbankan Syariah 
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BAB III 

SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN SKRIPSI 
 
 

 

A. Sistematika Penyusunan Skripsi 

      Sistematika penyusunan skripsi secara garis besar terbagi dalam tiga bagian 

pokok, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Ketiganya harus dipenuhi sesuai 

dengan aturan yang ada. 
 

1.   Bagian Awal 

      Bagian awal terdiri dari: 

1).  Sampul luar (tidak diberi nomor halaman) 

2).  Sampul dalam 

3).  Lembar judul 

4).  Lembar Persetujuan 

5).  Lembar pengesahan penguji 

6).  Lembar Pernyataan 

7).  Kata pengantar 

8).  Biografi Penulis 

9).  Abstrak 

10)  Transliterasi  

11). Daftar tabel (jika ada) 

12). Daftar gambar/bagan (jika ada) 

13). Daftar lampiran 

14)  Daftar istilah (jika ada) 

15). Daftar isi 

          Secara keseluruhan, bagian awal ini diberi nomor angka Romawi kecil 

(misalnya: i, ii, iii, dan seterusnya) sebagai penanda halaman. 
 

     2. Bagian Tengah (Kajian) 
        Bagian kajian merupakan bagian yang paling utama pada skripsi, karena bagian 

ini merupakan pembahasan dan kajian penelitian. Adapun sistematika bagian yang 

utama ini terdiri dari empat pokok bahasan, yaitu: 

 BAB I    PENDAHULUAN 

 BAB II   KAJIAN TEORI 

 BAB III  ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

 BAB IV  PENUTUP 

 

    3. Bagian Akhir 

         Bagian akhir skripsi memuat dua bagian, yaitu:  

 1). Daftar pustaka  

 2). Lampiran.  

         Daftar pustaka merupakan daftar rujukan  yang memuat sumber yang tertulis, 

baik dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan dokumen lainnya. 

Lampiran merupakan bagian dari akhir pembahasan yang isinya berupa dokumen yang 
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digunakan dalam penelitian, pada setiap lampiran harus diberi judul dan nomor urutnya.   

B. Format Pengetikan 

1. Naskah diketik di atas kertas HVS ukuran A4 80 gram, dalam satu muka (tidak 

bolak-balik). 

2. Penulisan menggunakan font Times New Roman ukuran 12 untuk seluruh naskah 

berbahasa Indonesia dan Inggris, Untuk bahasa Arab menggunakan ukuran 16. 

3. Jumlah halaman skripsi minimal 50 halaman, maksimal 80  halaman. 

4. Sampul pada skripsi berwarna hijau. 

5. Penulisan catatan kaki menggunakan font Times New Roman ukuran 10. 

6. Margin Kiri  : 4 cm   Kanan : 3 cm 

 Margin Atas : 4 cm   Bawah : 3 cm 
    

     5.   Ukuran Jarak Baris 

            a.  Tulisan disusun dalam jarak 2 (dua) spasi. 

 b.  Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung pendek dengan 2 spasi 

 c.  Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung panjang dengan 1 spasi 

 d.  Judul daftar (tabel) dan gambar yang lebih 1 baris dengan 2 spasi. 

 e.  Terjemahan ayat Al-Qur’an atau Hadits Nabi diketik dengan 1 spasi. 

 f.   Daftar pustaka diketik dengan 1 spasi. 

 g.  Abstrak diketik dengan 1 spasi 

     

    6.  Format Penomoran Halaman 

         Penomoran halaman diatur sebagai berikut: 

  a.  Bagian awal menggunakan angka romawi kecil (i, ii,iii, dst.); 

  b. Bagian tengah dan daftar pustaka menggunakan angka arab (1, 2, 3, dst.); 

c. Bagian akhir pada lampiran juga mengunakan nomor halaman, penomoran halaman 

merupakan lanjutan dari bab sebelumnya dan juga harus diberi tanda Lampiran 1, 

Lampiran 2, dan seterusnya. 

     

    7.  Letak nomor halaman diatur sebagai berikut: 

a. Nomor halaman pada proposal skripsi dan bagian awal skripsi diletakkan di tengah 

bawah; 

b. Nomor halaman bagian pokok (Bab 1, 2, 3, dan 4) diletakkan di sudut kanan atas, 

kecuali pada halaman pertama setiap bab diketik nomor halaman pada bagian 

tengah bawah. 

b. Lampiran diberi tanda dengan dituliskan lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya, 

yang penulisannya dilakukan di kiri atas. Sedangkan nomor halaman lampiran 

diletakkan di kanan atas. 

 

7.  Penulisan Bab, Subbab dan Subsubbab 

a.  Penulisan nomor bab harus menggunakan angka romawi: I, II, III, dan seterusnya; 

b.  Setiap sub bab ditulis dengan teknik nomor bab diikuti nomor subbab, dan 

seterusnya. Penulisan subbab menggunakan subbab-subbab yang ditulis dengan 

teknik nomor bab diikuti nomor subbab-subbab dan seterusnya. Jika masih ada 
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pemecahan maka digunakan huruf abjad kecil: a, b, c, dan seterusnya. Pemecahan 

selanjutnya digunakan angka yang diberi tanda kurung tutup tanpa diberi titik di 

belakangnya: 1), 2), 3), dan seterusnya. Selanjutnya, jika masih ada digunakan 

abjad yang diberi tanda kurung tutup tanpa diberi titik di belakangnya: a), b), c) dan 

seterusnya. Selanjutnya, secara berurut sebagai berikut: angka arab yang diletakkan 

dalam kurung buka dan tutup tanpa titik di belakangnya (1), (2), (3), dan 

seterusnya; kemudian huruf kecil yang diletakkan dalam kurung buka dan tutup 

tanpa titik di belakangnya (a), (b), (c), dan seterusnya. Jika masih terdapat rincian 

lagi, digunakan kata-kata; pertama, kedua dan seterusnya yang dicetak miring. 

C. Bahasa 

1. Penulisan proposal atau skripsi menggunakan bahasa Indonesia baku, sesuai dengan 

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

2. Penulisan proposal atau skripsi dengan menggunakan bahasa asing (Arab atau 

Inggris) harus ada persetujuan dari Ketua Program Studi. 

3. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing dicetak miring (italics). 

4. Jika kata atau istilah tersebut ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka padanan 

tersebut harus digunakan. 

5. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa Arab yang belum ada 

padanannya dalam bahasa Indonesia harus ditulis sesuai dengan pedoman 

Transliterasi Arab-Latin. 
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BAB IV 

PLAGIARISME DAN CARA MENGHINDARINYA 
 

 

A. Plagiarisme 

Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan akademisi salah satu dasar 

kebudayaan akademik adalah tradisi menghormati hak pemilikan terhadap gagasan dimana 

gagasan dianggap sebagai properti intelektual sehingga setiap penulis (dosen/mahasiswa) 

tidak diijinkan untuk menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan terhadap 

karya orang lain. Penggunaan kata-kata dari penulis lain, mengharuskan seorang penulis 

untuk menghargai penulis aslinya dengan cara menyebutkan dengan teknik pengutipan yang 

benar. Demikian juga saat menggunakan ide dari penulis lain dengan paraphrase 

(paraphrase) maka penulis harus menghargai penulis yang menjadi sumber idenya dan jika 

tidak, maka penulis telah melakukan kejahatan akademik yang serius, yaitu plagiarisme.  

 Plagiarisme adalah mengambil (mencuri) gagasan, kata-kata, kalimat atau hasil 

penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Plagiariasme dan 

berbagai bentuk kecurangan akademik dilarang di universitas karena kebenaran dalam ilmu 

pengetahuan tidak boleh dirusak, dan bagi ilmuwan, kebenaran inilah yang membuat seluruh 

pekerjaan ilmuwan menjadi berharga.  

Bentuk paling umum dari kecurangan akademik (academic fraud) adalah mencontek 

atau menggunakan kertas contekan dalam ujian atau tindakan lain seperti menggunakan 

peralatan yang tidak diijinkan dalam ujian (kalkulator, handphone, buku, outline, catatan dan 

sebagainya), mencoba membaca apa yang ditulis kandidat lain selama ujian, atau bertukar 

informasi saat ujian, menggunakan identitas orang lain, memiliki soal ujian yang akan 

dikerjakan sebelum jadwal ujian dilaksanakan, memalsukan atau membuat-buat jawaban 

wawancara atau survei atau data riset.  

Bentuk plagiarisme sebagai bentuk kecurangan akademik dalam menyusun sebuah 

tulisan atau karya ilmiah meliputi tindakan sebagai berikut: 

1. Menggunakan atau mengambil teks, data,struktur, gagasan utama,materi audio atau 

visual orang lain, materi tes, software dan kode programatau gagasan orang lain 

tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber secara benar dan lengkap. 

2. Tidak menunjukkan secara jelas dalam teks, misalnya dengan tanda kutipan atau 

penggunaan layout tertentu, bahwa kutipan literal atau yang mendekati literal telah 

dimasukkan dalam karya tulis.  

3. Memparafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa 

mengubah idenya) isi dari teks orang lain tanpa rujukan terhadap sumber. 

4. Menggunakan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya, atau menggunakan teks 

yang mirip dengan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya untuk tugas sebuah 

mata kuliah.  

5. Mengambil karya sesama mahasiswa dan menjadikannya sebagai karya sendiri.  

6. Mengumpulkan paper yang dibuat dengan cara membeli atau membayar orang lain 

untuk membuatnya.  

 

Plagiarisme dalam perkuliahan atau penelitian contohnya seperti yang terdapat dalam 
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draft makalah yang dikumpulkan sebagai teks definitif (resmi sebagai tugas kuliah), 

kemungkinan akan menghadapi masalah hukum pidana di kemudian hari, Plagiarisme 

dalam tahap persiapan (sebelum teks definitif), yang tidak sengaja dilakukan dan berhasil 

dideteksi harus dilakukan perbaikan, hal demikian dikategorikan sebagai plagiarisme tidak 

sengaja (inadvertent plagiarism), yaitu plagiarisme karena ketidaktahuan (ignorancy) 

metode dokumentasi, mengutip dan melakukan parafrase. Plagiarisme tidak sengaja dapat 

dicegah dengan menunjukkan cara menghindari plagiarisme namun plagiarisme tidak 

sengaja adalah tetap tindakan plagiarisme dan pelakunya dapat dikenai sangsi seperti 

halnya plagiarisme yang sengaja (deliberate plagiarism). Plagiariasme sengaja adalah 

plagiarisme dengan niat jahat untuk mencuri atau secara sengaja menjiplak karya orang 

lain demi kepentingan diri sendiri dan umumnya untuk kepentingan jangka pendek, 

misalnya, agar cepat lulus. Pelaku plagiarisme sengaja diberi hukuman yang sepadan 

sesuai dengan aturan universitas.  

Cara Menghindari plagiarisme adalah memberikan pengakuan kepada sumber yang 

dikutip atau diparafrase dan memiliki kemampuan menyebutkan dalam referensi secara 

akurat.  Mahasiswa biasanya diharuskan membuat pernyataan formal bermeterai yang 

menyatakan bahwa karya tulisnya adalah murni hasil karya sendiri dan bukan hasil 

plagiarisme. Pernyataan formal ini adalah salah satu instrumen untuk mencegah plagiat. 

Selain pernyataan formal dengan konsekuensi hukum pidana, lembaga pendidikan perlu 

memberikan panduan menghindari plagiarisme kepada mahasiswa terutama untuk tugas 

akademik seperti skripsi, tesis atau disertasi.  Pengetahuan atau teknik-teknik yang perlu 

dikuasai mahasiswa agar terhindar dari tuduhan melakukan plagiarisme adalah teknik 

kutipan, parafrase dan penulisan referensi yang benar.  

Cara menghindari kesalahan seperti ini adalah dengan cara: 

1).  Mengutip keseluruhan kata dan menyebutkan sumbernya secara benar.  

2).  Melakukan parafrase dari bagian yang dikutip dan menyebutkan sumber rujukan.  
 

B.  Jenis Penulisan Sumber Acuan Kutipan 

      Mahasiswa mungkin mengambil sebagian dari sumber lain ketika membaca 

literatur riset, memfotokopi atau membuat catatan dengan tujuan dimasukkan dalam 

penulisan skripsi. Mahasiswa diperbolehkan mengakumulasi sebanyak mungkin kutipan 

yang cocok dalam tahap awal pengumpulan informasi, namun, pada akhirnya mahasiswa 

harus tetap menyeleksi kutipan yang dipergunakan secara bijaksana.  

      Tata cara penulisan sumber mencakup tiga hal, yaitu kutipan, catatan kaki dan 

daftar pustaka. 

a. Kutipan 

Kutipan digunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau 

argumen sejauh yang diperlukan oleh penulis. Kutipan tidak boleh dijadikan sebagai 

bahan utama sebuah tulisan ilmiah, karena mengakibatkan seolah-olah karya itu hanya 

merupakan kumpulan kutipan belaka. Namun pada jenis penelitian yang memusatkan 

pada kajian pandangan seorang tokoh secara mendalam, misalnya biografi dan hasil 

karya, dapat dipergunakan kutipan yang jauh lebih banyak dibanding karya ilmiah 

biasa pada umumnya. Sumber kutipan bisa diperoleh melalui tulisan maupun hasil 

wawancara, observasi serta angket. Kesemuanya itu, ditulis dengan menyebutkan 
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sumbernya. 

  Kutipan dibuat untuk tujuan tertentu, antara lain sebagai landasan berpikir 

pengarang dan penguat pendapatnya sendiri. Kutipan dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 

1) Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah jenis kutipan yang harus sama dengan aslinya, baik 

tentang susunan katanya, ejaannya, maupun tanda bacaannya. Dalam hal ini ada 

beberapa cara mengutip: 

a) Kutipan ditulis sesuai bahasa aslinya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa 

asing; 

b) Petikan (sitasi) ditulis sesuai dengan sumber tertulis dengan sama sekali 

tidak menyimpang sedikitpun dengan yang tertulis dalam sumber tersebut 

baik ejaan maupun tanda bacanya.  

c) Kutipan ditulis sesuai isi atau kandungan artinya dan penulis 

menerjemahkan dengan bahasanya sendiri. Hal ini dilakukan karena teks 

aslinya memang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; 

d) Kutipan ditulis sesuai bahasa asli dan terjemahannya karena memang sudah 

diterjemahkan; misalnya, Kitab Suci Al-Qur’an dan terjemahnya, atau hadis 

yang sudah diterjemahkan; 

e) Kutipan ditulis sesuai dengan bahasa aslinya kemudian diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia oleh pengutipnya sendiri. Namun, jika pengutip 

tidak menerjemahkan tetapi memberi komentar atau mengambil inti 

maknanya saja, maka ketentuannya termasuk kutipan tidak langsung, 

khususnya berkenaan dengan komentar tersebut;  

f) Jika kutipan langsung kurang dari empat baris, maka langsung dimasukkan 

ke dalam teks karangan biasa dengan diberi tanda kutip ganda pada awal 

dan akhirnya. Selanjutnya di akhir kutipan diberi nomor urut kutipan 

(footnote).  
       
    Contoh:   

  

 Professor Olim, dalam pidato pengukuhan yang diberikan di Charles Sturt 

University, April 1992, menyatakan, “Hanya ada sedikit keraguan bahwa 

masyarakat modern dikekang oleh usaha teknologi dan ilmiah yang 

berkembang pesat .1  
 

g). Kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 (empat) baris diketik satu 

spasi, ditempatkan dalam alinea tersendiri yang ditulis 5 (lima) ketukan dari 

garis margin biasa sebelah kiri sejajar ke bawah. Gunakan footnote untuk 

penomoran kutipan. . 
   

  Contoh: 

 Menurut Lukman bahwa: Kombinasi Pendekatan ilmiah (scientific 

approach) dengan Kisah Kontekstual mampu mendorong siswa berpikir 

ilmiah, logis, kritis dan objektif sesuai dengan fakta yang ada dan 
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menciptakan pembelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta 

didik dan sesuai dengan kondisi psikologis mereka. Dengan Kombinasi 

Pendekatan Ilmiah dan Kisah Kontekstual ini, integrasi agama dan sains 

akan dapat menemukan salah satu jalan penerapannya dalam dunia 

pendidikan.1  
 

2) Kutipan Tidak Langsung:  

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil inti sari atau ide pokoknya 

saja kemudian penulis menggunakan bahasanya sendiri dalam mengemukakannya. 

Hal ini dibenarkan, namun penulis tetap harus mencantumkan tanda kutipan dengan 

memberi nomor urut kutipan serta dibuat catatan kaki. Kutipan tidak langsung 

memerlukan kecermatan khusus karena jangan sampai terjadi ide yang dikutip malah 

bertentangan dengan maksud penulis aslinya. 
 

b. Penomoran kutipan ditentukan sebagai berikut: 

1). Setiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan itu selesai, bukan di belakang nama 

pengarang yang dikutip atau kalimat pengantar kutipan; 

2). Nomor kutipan setiap bab dimulai nomor urut 1 secara berurutan. Jika masuk ke bab 

berikutnya maka nomor kutipan dimulai dari nomor 1 kembali. 

3).  Pembuatan nomor kutipan dengan teknik footnote. 

4). Kutipan harus bersumber dari buku atau karya asli penulis yang diambil pendapatnya. 

Kutipan dapat dilakukan dengan mengambil dari buku atau karya orang lain, tetapi 

harus menyebut nama pakar atau penulis dan bukunya yang diambil pendapatnya 

tersebut. 
 

C. Melakukan Parafrase   

    Parafrase berarti mengambil ide atau gagasan orang lain dan mengungkapkannya 

dengan kalimat atau kata-kata sendiri dengan tetap menyebutkan sumber ide atau gagasan 

tersebut. Kemampuan melakukan parafrase adalah ketrampilan penting yang harus 

dikuasai penulis (dosen/mahasiswa) karena parafrase lebih baik dibandingkan mengutip 

penggalan kalimat. Parafrase juga membantu mahasiswa mengontrol kecenderungan 

untuk terlalu banyak mengutip serta menata proses pemikiran agar lebih sistemik.Secara 

khusus parafrase mengandung tiga pengertian:  

1. Mengungkapkan ide atau informasi esensial dari orang lain dan menyajikannya 

dalam bentuk baru.  

2. Cara yang absah (ketika disertai dengan dokumentasi yang akurat) untuk meminjam 

ide dari sebuah sumber.  

3. Pernyataan kembali yang lebih rinci, ringkas dan fokus dibandingkan rangkuman 

yang dibuat oleh pemilik ide aslinya, karena parafrase difokuskan pada ide atau 

gagasan yang penting bagi tulisan yang sedang dibuat.  

    Parafrase menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibacanya 

melalui pengungkapan dengan kata-katanya sendiri, melakukan parafrase adalah lebih 

dari sekedar merangkum (summary) gagasan atau ide dari penulis lain. Mengubah 

beberapa kata adalah melakukan editing, bukan melakukan parafrase.Tahap parafrase 

adalah sebagai berikut:  



Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, 2020 19 

 

1. Baca dan baca kembali bagian kalimat dari sumber asli yang hendak dikutip agar 

sungguh dipahami artinya.  

2. Kesampingkan buku/artikel yang mengandung bagian kalimat dari sumber asli dan 

tulislah kalimat atau kata-kata sendiri dalam sebuah catatan tersendiri.  

3. Ubah bentuk kata atau kalimat dari pasif ke aktif atau sebaliknya dan ubah kalimat 

melalui penggunaan sinonim atau persamaan kata  

4. Bandingkan susunan kalimat yang dibuat dengan susunan kalimat aslinya untuk 

memastikan bahwa versi kalimat yang dibuat telah secara akurat mengungkapkan 

semua informasi penting dalam bentuk yang baru.  
 

D. Penulisan Catatan Kaki (Foot Note) 

     Kutipan-kutipan pada karya ilmiah/skripsi harus dibarengi dengan adanya catatan 

kaki (foot note), yaitu catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber 

kutipan, pendapat, atau keterangan penyusun mengenai suatu hal yang diuraikan dalam 

teks. 

Penulisan catatan kaki secara runtut dan berurutan dirumuskan sebagai berikut: 

     - Fungsi Catatan Kaki atau Footnote 

         Catatan kaki atau footnote memiliki fungsi sebagai berikut: 

Tipe Dokumen Footnote 

Buku Syekh Muhammad Hasim Asy’ari, Adabul ‘Alim wa al-Muta’alim, (Jombang: 

Maktabah al-Thurosy al-Islami, 1415 H), 24 

Artikel Jurnal Ibnu Rusydi “Wacana Pemikiran tentang Civil Society di Indonesia”.Jurnal 

Pemikiran dan Pendidikan Islam,vol.1, no.2 (2017): 22-40. www.al-afkar.dom, 

diakses, 27 april 2019 
Dokumen Web Philips B. Kurland dan Ralph Lerner. eds. The founders’ Constitution. (Chicago: 

University of Chicago Press, 2000), bab. 9, dok. 3, http://presspubs.uchicago.edu/

founders/diakses 27 Januari 2019 
Dokumen 

Pemerintahan 

Environmental Protection Agency (EPA). Toxicology Handbook. 2nd ed. 

(Rockville, MD: Government Institutes, 1986). 101-114 
Bab dalam Buku Ali Miftah. “Perkembangan Open Journal Sistem di Universitas Wiralodra 

Indramayu. Dalam Edward (ed) Tantangan Perguruan Tinggi di Era 4.0(Edi 

Press,1990). 627-642. 
Skripsi Imam Abdul Jabbar, “Bimbingaan Konseling dalam Perspektif Ajaran Islam”, 

Tesis Magister Konseling, (Surabaya: Perpustakaan FAI UNWIR, 2012), 14,  

Presentasi Paper Ibnudin “Perbankan Syariah dalam Perspektif Orientalis” 

Makalah dipresentasikan pada Seminar Internasional di Fakultas Agama Islam 

Universitas Wiralodra Inframayu. 24-26 Mei, 2019. 
Majalah Zaenudin Abubakar, “Membuka Pola Pikir Manusia Modern”, Panji Islam, IX, 31 

Desember 2017, 14 

Surat Kabar “Rencana Presiden Jokowi Memperkuat Ketahanan Pangan”, Republika, 

(Jakarta), 21 Oktober 2014 
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1. Memberikan informasi tentang sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, 

faktafakta atau ikhtisar. Sumber informasi ini bisa berupa buku, majalah, kamus, 

ensiklopedi, dokumen maupun hasil wawancara. Hal ini untuk membuktikan validitas 

dari pernyataan yang dikutip. 

2. Memberikan tambahan informasi berupa komentar atau penjelasan yang dirasa 

penting bagi pembaca, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam teks karangan karena 

mengganggu koherensi kalimat.  Tambahan informasi ini pembaca dapat memperluas 

serta mengembangkan lebih lanjut informasi tersebut. 
 

      -   Format Pengetikan Footnote 

1. Footnote diketik menggunakan font Times New Roman ukuran 10. 

2. Pengetikan footnote (catatan kaki atau catatan pustaka) dimulai setelah dikosongkan 

5 (lima) ketukan dari garis teks 

3. Footnote diberi nomor sesuai dengan nomor kutipan, petikan atau uraian yang perlu 

diberi penjelasan lebih lanjut.  

4. Setiap footnote diberi nomor urut dari awal sampai dengan akhir bab, dan diawali 

nomor 1 pada bab berikut. 

5. Dalam penulisan footnote dan daftar pustaka, nama pengarang ditulis selengkap-

lengkapnya, tetapi gelar akademik atau kesarjanaan tidak dicantumkan. 

6. Apabila mengutip ulang sumber yang dikutip, cukup dengan menulis nama 

pengarang, judul buku, dan no halaman. Tidak menggunakan istilah ibid, atau loc.it . 
  

            Contoh : 
                   Syekh Muhammad Hasim Asy’ari, Adabul ‘Alim wa al-Muta’alim, (Jombang: Maktabah al-

Thurosy al-Islami, 1415 H), 24  
  

     Menjadi: 

                        Syekh Muhammad Hasim Asy’ari, Adabul ‘Alim wa al-Muta’alim, 30 
 

E.  Penulisan Daftar Pustaka 

1. Disusun secara alfabetis dan tidak perlu diberi nomor urut. 

2. Nama pengarang dibalik atau ditulis nama belakangnya lebih dahulu. Penulisan nama 

pengarang tanpa mencantumkan gelar akademik atau kesarjanaan. 

3. Secara urut penulisannya adalah: nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, 

tempat atau kota, penerbit. Ketentuan yang sama berlaku pula untuk jurnal, majalah, 

ensiklopedi, kamus, dan surat kabar. 

4. Daftar pustaka diketik 1 spasi. 

      Contoh : 
 

Aly, Hery Noer, dan Munzir, Watak Pendidikan Islam, Jakarta: Friska Agung Insani, 2015 

Al-Zarnuji, penj. Abdul Kadir al-jufri, Ta’lim al-Muta’alim, Surabaya: Mutiara Ilmu 

Surabaya, 1995  

________, Ta’lim al-Muta’alim fi Bayaani thoriqi Ta’alum, Jakarta: Syaba’ al-Munawar, 

1990 

Best, John W. Metode Penelitian Pendidikan, ahli bahasa Sanfiyah Faisal, Surabaya: Usaha 

Nasional, 1982,  

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 

2003 
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BAB V 

BIMBINGAN SKRIPSI 
 

 

A. Bimbingan Skripsi 

     1.  Ketentuan Pembimbing dan Tahapannya 

          a.   Pembimbing 
1). Pembimbing skripsi diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan setelah 

mempertimbangkan usulan penguji proposal. 

2). Penetapan dosen pembimbing skripsi dilakukan setelah proposal skripsi 

disetujui dalam seminar proposal skripsi dan diperbaiki, serta mendapat 

persetujuan dari ketua sidang. 

3). Pembimbing skripsi diberikan otoritas penuh akan keabsahan skripsi, dan 

membimbing hingga mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian skripsi 

(munaqosah). 

4). Pembimbingan skripsi berlaku selama satu semester. 

5). Syarat akademik pembimbing skripsi adalah dosen Fakultas Agama Islam yang 

berpangkat serendah-rendahnya Asisten Ahli.  

6). Jumlah pembimbing skripsi adalah dua orang dosen, yaitu pembimbing I dan 

pembimbing II, masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dari wilayah 

keilmuan kajian skripsi. 

7). Pembimbing I memberikan bimbingan pada aspek kandungan materi, 

sedangkan pembimbing II memberikan bimbingan pada aspek penulisan dan 

metodologi. 
 

 b.  Tahapan Bimbingan  
1). Tahapan bimbingan dimulai dari keluarnya surat keputusan pengangkatan 

pembimbing sampai selesainya bimbingan maksimal 6 (enam) bulan. 

2). Tahapan teknik pelaksanaan bimbingan dimulai dari konsultasi mahasiswa 

terhadap proposal yang telah diseminarkan sampai pelaksanaan penelitian, 

dilakukan secara berkala sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

3). Tahapaan penyelesaian akhir, pembimbing menilai hasil laporan penelitian 

yang memenuhi syarat sebagi sebuah karya ilmiah bentuk skripsi, dibuktikan 

dengan tanda tangan kedua pembimbing. Bimbingan masih tetap berlanjut 

sampai tahap ujian dan perbaikan. 

 

    2.  Kewajiban Pembimbing 

1) Pembimbing berkewajiban memberikan layanan bimbingan kepada mahasiswa 

dengan penuh tanggung jawab. 

2) Pembimbing berkewajiban mencatat tanggal dan catatan bimbingan pada formulir 

yang disediakan  setiap kali mahasiswa melakukan bimbingan. 

3) Pembimbing memiliki kewajiban memberikan nilai terhadap skripsi bimbingannya. 

 

    3.  Tugas Pembimbing dan Pelaksanaannya 
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      a.  Pembimbing I 
1). Memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa bimbingan tentang 

rumusan proposal penelitian, metodologi penelitian, dan materi skripsi. 

2). Memberikan bimbingan dan rekomendasi tentang prosedur penulisan karya ilmiah 

yang akan digunakan. 

3). Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada mahasiswa tentang materi 

skripsi yang akan dibuat. 

4). Memberikan persetujuan terhadap penyelesaian skripsi 

 

       b. Pembimbing II 
1). Memberikan bimbingan dan arahan dalam kaitan metodologi dan teknik 

penulisan. 

2). Memberikan persetujuan terhadap penyelesaian skripsi. 

  

B.  Ujian Skripsi (Munaqosah) 

      1. Aturan Umum 

          Mahasiswa dapat mengajukan ujian skripsi (munaqosah) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Telah mendapat persetujuan dari kedua pembimbing skripsi, dibuktikan dengan 

telah ditandatangi oleh pembimbing. 

b. Telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian skripsi. 

c. Telah dijilid (penjilidan sementara) dengan soft cover atau plastik, sebanyak  5 

rangkap (3 buah untuk penguji, 2 buah untuk pembimbing). 

d. Membuat ringkasan skripsi yang diketik dengan 1,5 spasi (minimal 15 halaman, 

maksimal 20 halaman), sebanyak 5 buah. 

e. Ujian skripsi dilaksanakan dalam satu tahap dan diselenggarakan secara terbuk a, 

artinya siapapun berhak untuk melihat dan menyaksikan jalannya sidang ujian 

skripsi. 

         

       2.  Ketentuan Ujian dan Penguji 

a. Wakil Dekan membuat konsep panitia ujian skripsi, tim penguji dan waktu ujian, 

kemudian diajukan kepada Dekan untuk ditetapkan. 

b. Persyaratan akademik tim  penguji skripsi adalah dosen dengan kualifikasi 

minimal magister dan berpangkat serendah-rendahnya Lektor.  

c. Ujian skripsi diselenggarakan oleh panitia ujian skripsi yang diangkat oleh dekan 

melalui SK Dekan  

d. Tim  Penguji skripsi diangkat oleh Dekan melalui Surat Tugas Dekan 

e. Pembimbing skripsi diperbolehkan mendampingi mahasiswa bimbingannya 

mengikuti jalannya sidang skripsi. 

f. Penguji skripsi memiliki kewenangan mempertanyakan beberapa hal antara lain: 

teknik penulisan, akurasi rujukan, relevansi metodologi dengan masalah 

penelitian, relevansi judul dengan masalah, isi skripsi, dan relevansi antara 

rumusan dengan kesimpulan. 

g. Dalam hal ujian skripsi, peserta ujian, ketua sidang, penguji, dan sekretaris tidak 
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dibenarkan keluar masuk dari ruang sidang, dan tidak dibenarkan meninggalkan 

ruang sidang sebelum sidang disekors atau ditutup. 

h. Ketua sidang dan penguji menggunakan pakaian rapi dan memakai baju 

kebesaran (Toga). 

i. Bagi mahasiswa ujian skripsi menggunakan pakaian rapi, berdasi, dan berjas 

almamater. 

j. Bagi mahasiswi ujian skripsi menggunakan pakaian rapi dan berjas almamater.  

  

      3.   Penilaian Skripsi 

a. Penilaian skripsi diambil dari dua kategori, yaitu aspek penilaian bimbingan dan 

aspek penilaian ujian skripsi. 

b. Penilaian bimbingan terdiri dari: proses penyusunan skripsi, materi, metodologi, 

bahasa dan sistematika penyusunannya, akurasi rujukan dan originilitas skripsi. 

c. Penilaian ujian skripsi terdiri dari: penampilan, penguasaan materi dan 

metodologi, penyampaian bahasa dan kemampuan argumentasi, dan originilitas 

naskah skripsi. 

d. Bobot nilai bimbingan adalah 40, sementara bobot nilai ujian skripsi adalah 60. 

e. Penilaian skripsi menggunakan format sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Perbaikan Skripsi 

a. Skripsi yang sudah diujikan dalam sidang skripsi biasanya mendapat banyak masukan 

dari penguji. Kewajiban mahasiswa penulis skripsi adalah memperbaiki skripsi 

tersebut sesuai dengan arahan pembimbing yang dicatat oleh sekretaris sidang. 

b. Perbaikan skripsi dilakukan dan kemudian dikonsultasikan kepada ketua sidang, 

selambat-lambatnya 1 bulan setelah sidang skripsi. 

c. Ketua sidang mengecek kembali perubahan skripsi, sehingga dapat dipastikan bahwa 

skripsi tersebut sudah diperbaiki. 

d. Apabila diketahui bahwa skripsi tersebut belum diubah sesuai dengan petunjuk 

penguji, ketua sidang berhak meminta kembali kepada penulis skripsi untuk 

melakukan perbaikan ulang. 

 

No. Aspek Penilaian Bobot 

1.  Proses Penyusunan Skripsi 40 

2.  Penampilan dalam Ujian Skripsi  

  a.  Penguasaan Materi 20 

  b. Metodologi 10 

  c. Penguasaan Bahasa dan Argumentasi 10 

3 Originilitas Naskah Skripsi 20 

 Jumlah 100 
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D.  Ketentuan Setelah Ujian Skripsi 

a. Skripsi yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh 2 orang pembimbing, 2 orang 

penguji, dan 1 ketua sidang diserahkan ke sekretariat Fakultas Agama Islam untuk 

digandakan dan dijilid. 

b. Skripsi yang dapat digandakan adalah skripsi yang sudah disetujui yang dibuktikan 
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ABSTRAK 

 

 

HUSNI MUBAROK, Konsep Bimbingan Karir dan implementasiny dalam al-

Qur’an (kajian al-Qur’an Surat an-Nahl ayat 125 dan al-Qur’an surat al-

Qashas ayat 77).  

 

 Bimbingan karir merupakan bagian integral dalam kehidupan, namun 

dalam pelaksanaannya lebih mengutamakankebahagiaan dunia, orientasi 

pelaksanaannya lebih identik kepada kepuasan secara material, selain itu pula 

dimensi bimbingan karir yang sudah terlaksana, sering keluar dari koridor 

hukum penciptaan manusia dan melupakan tugas utama manusia diciptakan 

oleh Allah SWT. Yakni beribadah kepadanya. Sehingga manusia lebih 

mengutamakan hawa nafsu duniawi nya saja bahkan konsekuensi terparahnya 

adalah manusia kufur nikmat yang telah Allah berikan. 

 Berdasarkan realitas diatas, peneliti berusaha untuk menggali konsep 

bimbingan karir yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an. Sehingga dalam 

kaitannya dengan  peneliti ini, peneliti dapat merumuskan masalah yang akan 

dikaji dalam penyusunan skripsi ini. Pertama, bagaimana konsep bimbingan 

karir dalam al-Qur’an surat an-Nahl Ayat 125 dan al-Qashas ayat 77?. Kedua, 

Bagaimana implementasi al-Qur’an surat an-Nahl Ayat 125 dan al-Qashas ayat 

77 dalam bimbingan karir? 

 Penyusunan skripsi ini dibuat untuk mengetahui konsep bimbingan karir 

dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 dan al-Qur’an surat al-Qashas ayat 77 

dan untuk mengetahui implementasi al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 dan al-

Qur’an surat al-Qashas ayat 77 dalam bimbingan karir. 

 Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (Library research), 

dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu’i (tematik). Tafsir maudhu’i 

berarti tafsir tematis. Metode ini mempunyai dua bentuk: pertama, tafsir yang 

membahas satu surah al-Qur’an secara menyeluruh, memperkenalkan dan 

menjelaskan maksud-maksud umum dan khusus secara garis besar, dengan cara 

menghubungkan ayat-ayat dengan ayat lain, dan antara satu pokok masalah 

dengan masalah pokok lain. 

 Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep bimbingan 

karir dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 dan al-Qashas ayat 77 ialah 

mengarahkan konseling agar mampu memahami tugasnya sebagai manusia 

yaitu selain mencari kebahagiaan akhirat ia juga berkewajiban untuk mencari 

kebahagiaan dunia dengan cara bekerja sesuai dengan yang telah Allah 

tentukan. Selain itu, implementasi bimbingan karir diterapakan melalui 

pendekatan ilahiyah yaitu menggunakan dasar al-Qur’an dan hadits.  
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