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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Skripsi 

Skripsi adalah karya ilmiah yang harus disusun mahasiswa dalam rangka 

menyelesaikan studi pada tingkat sarjana strata satu (S-1). Keberhasilan mahasiswa dalam 

menyusun sebuah skripsi diharapkan menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menguasai 

dasar-dasar langkah ilmiah dan keterampilan sesuai dengan konsentrasi keilmuan yang 

mereka tekuni.   

Skripsi disusun secara sistematis dan metodologis berdasarkan pada hasil 

penelitian, baik penelitian lapangan, penelitian literer maupun penelitian laboratorium 

dengan menggunakan kerangka teori tertentu dan dipertanggung jawabkan didepan 

dewan penguji skripsi.  

B. Tujuan dan Fungsi  

Tujuan penyusunan skripsi adalah agar mahasiswa mampu menulis karya ilmiah 

bidang keilmuan dengan menggunakan metodologi penelitian secara benar. Di dalamnya 

terdapat aktivitas menggambarkan, memahami, menganalisis, dan menjelaskan masalah 

(yang berhubungan dengan keilmuan), serta merumuskan hasil kajian secara sistematik 

dan logis. Hal penting yang ditekankan di dalam penulisan skripsi adalah pembahasannya 

harus menunjukkan adanya pemahaman penulis secara komprehensif atas topik yang 

dibahas.  

C. Penentuan Judul 

Judul atau tema masalah dalam skripsi yang diajukan harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan berhubungan dengan disiplin keilmuwan keahlian 

mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Bukti kesesuaian dengan disiplin keahlian 

dapat berupa materi yang dikaji maupun pendekatan atau metode yang digunakan di 

dalam kajian.  

D. Kedudukan dan Kegunaan Skripsi 

Skripsi merupakan mata kuliah baku, universal dan menjadi bagian dari 

komponen kurikulum nasional yang wajib diambil oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

dan Dakwah dan tidak dapat diganti dengan tugas lain, kecuali ada hal-hal yang 
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memperbolehkan digantikannya dengan tugas lain. Bobot skripsi adalah enam (6) sks. 

Penyusunan skripsi dimulai dengan proposal skripsi yang diajukan kepada Program Studi 

masing-masing. Dengan demikian mahasiswa dapat menyajikan hasil-hasil temuan 

penelitian secara ilmiah yang berguna bagi pengembangan ilmu dan/atau kepentingan 

praktis dalam beragama, bermasyarakat maupun bernegara.  

E. Syarat Menulis Skripsi  

a. Telah menempuh dan lulus mata kuliah teori minimal 138 SKS; 

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00; 

c. Telah menempuh dan lulus mata kuliah Statistik (bagi prodi yang menyelenggarakan), 

dan atau Metodologi Penelitian (sesuai Prodi) dan Proposal Skripsi. Penjelasan lebih 

lanjut disesuaikan dengan ciri khas program studi masing-masing (lihat bab 3). 

d. Tidak ada mata kuliah yang mendapatkan nilai D. 

e. Telah lulus dan mendapatkan sertifikat PBAK, SKL Al-Qur’an dan Ibadah, 

Komputer, dan Bahasa. 

f. Telah mengikuti dan lulus KKN, PPL, KKL, yang dibuktikan dengan melampirkan 

sertifikat. 

g. Mahasiswa aktif dan sedang tidak cuti. 

h. Telah menghadiri ujian Seminar/ Munaqosyah minimal 5 kali yang dibuktikan dengan 

lembar bukti kehadiran. 

i. Lulus semua mata kuliah dan mendapatkan tanda tangan Kaprodi pada transkip nilai 

sementara. 

j. Rencana judul skripsi yang diajukan harus berhubungan dengan disiplin ilmu program 

studi 

k. Penyusunan naskah skripsi wajib memenuhi sistematika penulisan yang berlaku. (lihat 

bab 3). 

l. Skripsi yang dibuat mahasiswa harus memenuhi ketentuan plagiasi minimal 30 % 

dengan menggunakan software Turnitin. (lihat bab 2). 

m. Memenuhi syarat pengajuan proposal skripsi. 

n. Mencantumkan mata kuliah Skripsi pada Kartu Rencana Studi (KRS). 

o. Dan teknis-teknis lain yang diatur dalam ciri khas program studi masing-masing. 
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F. Mekanisme Ujian Seminar Proposal dan Munaqosah Skripsi 

1. Ketua Sidang membuka ujian dengan bacaan Basmalah 

2. Mahasiswa wajib membaca Al Qur’an minimal 5 ayat atau menghafal surat-surat 

pendek dari juz 30. 

3. Mahasiswa presentasi skripsi selama 10 menit 

4. Masing-masing Penguji mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa selama 20 menit. 

5. Setelah ujian selesai ketua siding dan penguji mendiskusikan hasil ujian 

6. Ketua sidang membacakan berita acara semprop/munaqosah. 

 

Ketentuan setelah ujian semprop dan munaqosah : 

1. Mahasiswa wajib merevisi naskah proposal atau skripsi maksimal 2 minggu setelah 

diujikan dengan mengacu masukan catatan  dari penguji, 

2. Bila lebih dari 2 minggu mahasiswa perlu meminta memo dari ketua jurusan 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PROPOSAL SKRIPSI 

 

Bab ini berisi Panduan umum tentang penulisan proposal skripsi, di dalamnya 

dijelaskan juga tentang Mendeley, turnitin, Transliterasi International (kata arab yang 

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tidak perlu memakai transliterasi). Hal 

dilakukan untuk memberikan panduan kepada mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan 

Dakwah yang akan menuliskan proposal skripsi, untuk kemudian diujikan dalam ujian 

proposal skripsi. 

Pada umumnya, proposal skripsi adalah sebuah gambaran awal tentang alasan 

mengapa sebuah penelitian dalam bentuk skripsi ditulis. Proposal skripsi juga akan 

menjelaskan bagaimana sebuah penelitian akan dilakukan sekaligus, dampak atau 

manfaat apa yang akan diperoleh dari sebuah penelitian. Sehingga menuliskan proposal 

skripsi adalah bagian penting dalam sebuah skripsi. Untuk itu, pada bagian ini akan 

dijelaskan beberapa hal penting dalam menuliskan proposal. 

A. Judul 

Judul skripsi harus singkat tetapi jelas, dan mencerminkan masalah yang akan 

diteliti. Dalam membuat judul  penelitian,  hendaknya  tidak  terlalu  luas  cakupannya 

atau sebaliknya terlalu sempit. 

B. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah berisi penjelasan dan argumen mengapa suatu penelitian 

penting dilakukan. Pengertian penting di sini tentu bukan dalam pengertian peneliti yang 

bersifat subjektif , melainkan dalam pengertian akademik: misalnya membangun teori 

baru, membatalkan teori lama, perbedaan antara teori dengan praktik, menemukan 

sesuatu yang baru tentang persoalan, atau secara pragmatik memberikan solusi dan 

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, masalah penelitian 

bukan hanya soal selera atau interest peneliti terhadap suatu hal, tetapi secara teoretik, 

metodologis memberikan sumbangan baru. 

Dalam membangun argumen mengapa penelitian itu perlu dilakukan bisa 

terinspirasi oleh hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain, data-data statistik, hasil 

bacaan di jurnal penelitian, studi pustaka, pengamatan yang menceritakan terjadinya 
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kesenjangan antara yang “seharusnya” (das sollen) dengan fakta-fakta sosial “yang ada” 

(das sein).  Yang terpenting, latar belakang hendaknya berisikan argumentasi mengapa 

penelitian itu perlu dilakukan. Yang harus dihindari dalam menyusun latar belakang 

adalah membangun alasan-alasan yang tidak konsisten atau tidak relevan.  

Jadi, di sini selain dibutuhkan cara meyakinkan tentang arti pentingnya mengapa 

penelitian itu menarik untuk dilakukan, juga perlu adanya konsistensi terhadap fokus 

masalah yang akan diteliti untuk menghindari uraian yang melebar kemana-mana 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditemukan 

jawabannya di dalam penelitian. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan di dalam 

rumusan masalah dijadikan sebagai titik tolak dalam merumuskan jawaban di dalam 

suatu penelitian. Seluruh analisis data berangkat dari persoalan-persoalan yang 

dipertanyakan tersebut. 

Antara persoalan atau masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, analisis dan 

kesimpulan haruslah konsisten. Sebab, rumusan masalah pada dasarnya terkait dengan 

tujuan dan sifat penelitian yang akan dilakukan. Artinya, perumusan masalah sangat 

tergantung dengan tujuan penelitian yang akan dicapai dan jenis penelitian yang akan 

dilakukan. 

Bentuk perumusan masalah lebih baik berupa pertanyaan. Jika tujuan 

penelitian itu bersifat deskriptif (to describe), misalnya, maka bentuk pertanyaannya 

biasanya dirumuskan dengan pertanyaan “bagaimana” (how); jika jenis penelitiannya 

bersifat eksplanasi (to explain), maka perumusan masalahnya biasanya didahului oleh 

pertanyaan “mengapa” (why) atau sejauhmana (how); jika jenis penelitiannya ingin 

mengungkap hakikat atau esensi biasanya dirumuskan dengan pertanyaan “apa” (what). 

Pokok-pokok masalah   pada rumusan masalah disusun dalam deretan yang logis untuk 

memudahkan alur logika pokok-pokok masalah penelitian.  

Hal-hal yang dapat dipilih sebagai masalah antara lain: kontribusi terhadap 

khasanah ilmu pengetahuan; menindaklanjuti temuan-temuan sebelumnya; dan mencari 

jawaban dari masalah dan sebagainya. 

D. Tujuan dan Manfaat 

Manfaat dan kegunaan di sini menguraikan tentang manfaat dan kegunaan dari 

skripsi bila telah selesai ditulis. Manfaat dan kegunaan penelitian skripsi ini sangat terkait 

dengan masalah yang dirumuskan dan tujuan yang diacu. 
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Biasanya, manfaat di sini dapat dibedakan ke dalam dua hal: 

1. Manfaat secara akademis, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

konsep-konsep di dalam keilmuan dan atau pemahaman terhadap sesuatu hal. 

2. Manfaat secara praktis, yaitu hasil penelitian mempunyai nilai manfaat bagi 

kehidupan di masyarakat luas. Bisa berupa masukan untuk pengambilan kebijakan 

pemerintah, aspek bisnis, perubahan sosial, dan sebagainya. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka memuat uraian singkat tentang inti pokok dari hasil-hasil 

penelitian yang diperoleh dari penulis terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Sehingga dari penulisan telaah pustaka, akan terlihat posisi 

peneliti dan jelas novelty-nya. Penyajiannya hendaknya dengan menunjukkan bahwa ada 

perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada yang 

diteliti oleh peneliti lain; atau dengan menunjukkan bahwa permasalahan yang akan 

diteliti belum pernah diteliti oleh penelitian yang lain; atau perspektif yang digunakan 

berbeda dengan penelitian lain yang pernah dilakukan.  

Hasil penelitian yang telah ada tersebut seyogyanya ditunjukkan dengan merujuk 

pada sumber asli dan mencantumkan nama peneliti, subyek penelitian dan tahun ketika 

penelitian tersebut dilakukan. Hal ini dalam rangka memberikan peta yang tegas dan jelas 

posisi penelitian yang akan dilakukan di antara penelitian-penelitian yang telah ada. 

F. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan kerangka pemikiran yang dirumuskan dengan jelas dan 

dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Teori ini diambil dari rumusan yang telah 

mapan yang dirumuskan dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, posisi teori 

digunakan untuk membantu memahami atau menafsirkan realitas sosial, makna-makna 

dalam fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dan pemikiran seorang tokoh, 

yang akan diteliti. Misalnya, mengapa masalah agama dan etnis merupakan ikatan sub-

primordial yang paling sensitif dalam provokasi politik dan konflik sosial. Bila arah 

penelitian adalah untuk memahami, maka di sini jelas tidak ada verifikasi teori. Posisi 

teori hanya dimanfaatkan untuk membantu memahami atau menafsirkan hal-hal terkait 

dengan gejala sosial.  

Contoh lain, kita hendak meneliti pemikiran seorang tokoh, kita menggunakan 

teori hermeneutika sosial. Di sini teori digunakan untuk menganilisis pemikiran tokoh 

tersebut dalam konteks hubungannya dengan masalah-masalah dan realitas pada saat sang 
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tokoh tersebut hidup, serta pemikiran-pemikiran yang menjadi inspirasi atau teman dialog 

oleh sang tokoh tersebut di dalam membangun kerangka pemikirannya.  

Sebaliknya, dalam penelitian kuantitatif (survei) yang bersifat eksplanasi atau 

prediksi, posisi teori merupakan sebuah hipotesis yang dibuktikan dengan cara verifikasi 

dan/atau falsifikasi yang terus-menerus, maka posisinya bisa naik menjadi theory, middle 

theory, atau mungkin menjadi grand theory.  

Dengan demikian, rumusan penelitian merupakan satu-kesatuan dengan tujuan 

penelitian, sedangkan tujuan penelitian akan sangat menentukan jenis teori yang 

digunakan. Jika tujuan penelitian hanya mendeskripsikan suatu realitas sosial, pemikiran 

seseorang, makna-makna dalam fenomena masyarakat, maka posisi teori hanyalah 

diposisikan untuk memahami atau menafsirkan temuan-temuan  lapangan. Sebaliknya, 

jika tujuan penelitiannya adalah untuk eksplanasi, maka posisi teori untuk verifikasi 

(pembuktian teori). 

G. Metode 

Di dalam penelitian ilmiah, harus dibedakan secara tegas antara “metodologi” 

dengan “metode”. “Metodologi” merupakan pendekatan atau perspektif, sedangkan 

“metode” adalah presedur atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

dan menganalisis data. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan proposal skripsi, di antaranya yaitu: 

1) Jenis Penelitian 

Dalam metode penelitian, setidaknya harus diuraikan tentang bagaimana 

data akan dikumpulkan dan dianalisis. Metode atau cara pengumpulan data dalam 

penelitian, sangat terkait dengan jenis penelitiannya. Dalam hal ini terdapat dua jenis 

penelitian, yaitu jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jika jenis 

penelitiannya adalah kepustakaan, maka sumber datanya diambil dari penelusuran dari 

buku-buku, baik yang merupakan sumber primer, maupun sekunder. Akan tetapi, jika 

jenis penelitiannya adalah jenis penelitian lapangan, maka data yang akan diambil 

adalah data-data yang berasal dari objek penelitiannya. 

2) Sumber Data 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai data-data dalam penelitian tersebut 

diperoleh serta batasan dan ruang lingkup data yang akan dikaji tersebut. Paparan ini 

sangat signifikan demi kefokusan dan kemendalaman kajian. 

3) Teknik Pengumpulan Data 
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Ada beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif biasanya 

dipakai observasi terstruktur (structured observation); kuesioner (quistionnare); 

wawancara terstruktur (structured interview); analisis isi (content analysis of 

documents).  

Dalam penelitian sosial (kualitatif) antara lain dikenal model pengumpulan 

data seperti: observasi partisipan (participant observation); focused interview; indepth 

interview; oral/life histories; focus groups interviews; dan content analysis document. 

Semuanya harus diuraikan sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 

4) Teknik Analisis Data 

Ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan di dalam analisis data ini. 

Pertama, dari segi teknis harus ada konsistensi antara posisi teori yang digunakan 

dengan temuan data yang ada. Apakah teori difungsikan sebagai alat untuk 

memahami atau menafsirkan realitas sosial keagamaan yang diteliti atau berfungsi 

untuk diverifikasi. Yang tidak boleh terjadi jika teori yang diuraikan sama sekali tidak 

digunakan dalam analisis data.  

Kedua, ada penjelasan teknis mengenai praktik pengolahan data. Sebab, 

hakikatnya dalam bagian metode penelitian ini merupakan operasionalisasi secara 

teknis dari kerangka teori yang bersifat konseptual. Misalnya, jika ingin meneliti 

tentang praktik bimbingan manasik haji, maka perlu memperjelas bagaimana 

idealnya langkah-langkah dalam manasik haji. Kemudian langkah-langkah tersebut 

digunakan untuk menganalisis data yang ada atau didapat di lapangan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah narasi tentang daftar isi yang akan dimuat 

dalam bagian awal, bagian inti (batang tubuh) maupun bagian akhir skripsi. Sistematika 

bukan daftar isi melainkan pembahasan berisi rencana isi skripsi yang akan ditulis dengan 

disertai uraian singkat hal-hal yang akan dibahas maupun dianalisis. Fungsi Sistematika 

Pembahasan untuk menunjukkan adanya alur logis dari penulis dalam melakukan 

penulisan dan pembahasan skripsi. 

I. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat referensi pustaka yang dijadikan acuan di dalam 

penyusunan proposal skripsi dan skripsi nantinya. Daftar pustaka yang dimasukkan 

adalah semua acuan yang digunakan dalam isi proposal. Adapun tatacara pengutipannya, 
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mengikuti gaya (syle) reference manager yang telah dirumuskan oleh masing-masing 

program studi di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.  

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah telah menyepakati 2 (dua) klaster tatacara 

pengutipan dengan menggunakan reference manager. Bagi mahasiswa program studi 

Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Tasawuf dan 

Psikoterapi menggunakan model pengutipan Turabian Fullnote. Sedangkan bagi 

mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Bimbingan dan 

Konseling Islam (BKI),  Manajemen Dakwah (MD), Psikologi Islam (PI) 

menggunakan model pengutipan American Psychological Association (APA) 6th edition 

style. Penjelasan tentang teknis penulisan referensi dapat dibaca pada penjelasan 

selanjutnya. 

Dalam Daftar Pustaka memuat sumber-sumber tulisan yang benar-benar 

digunakan dalam penulisan skripsi. Fungsinya adalah memberikan informasi kepada 

pembaca tentang rujukan yang digunakan. Dari Daftar Pustaka ini bisa dilihat 

kemampuan bahasa, keluasan dan keragaman bacaan, serta kebaruan dan keklasikan 

rujukan-rujukan yang digunakan. Khusus untuk skiripsi pada Fakultas Ushuluddin dan 

Dakwah, dipersyaratkan memuat sekurang-kurangnya 15 hasil penelitian baik skripsi, 

tesis, disertasi, laporan penelitian, dan jurnal serta 20 buku karya ilmiah yang diterbitkan 

pada 10 tahun terakhir.  

J. Tatacara Pengutipan dengan ‘Mendeley’ Reference Manager 

Dalam panduan ini, akan dijelaskan tata cara penggunaan reference manager 

“Mendeley”, karena beberapa alasan. Secara mendasar, Mendeley terintegrasi dengan 

data base di bawah Elsavier yang sama-sama membawahi Lembaga pengindex scopus 

yang di Indonesia sendiri scopus lebih familiar dibandingkan pengindex lainnya. Jurnal-

jurnal di Indonesia juga sebagian besar terindex scopus. EndNote sendiri terintegrasi 

dengan web of science, sementara Zotero terintegrasi ke open of science. 

Alasan teknis yang lain, Mendeley lebih praktis dan mempunyai backup data dan 

terintegrasi di elsevier dan bisa didapatkan gratis. Sementara EndNote berbayar dan tidak 

tersedia di semua platform digital (system informasi). Dari semua manajemen referensi 

yang ada, Mendeley adalah aplikasi yang tersedia di semua platform, lebih familiar di 

Indonesia dan lebih mudah digunakan. Secara teknis, cara penggunaannya akan 

dijelaskan sebagai berikut.  

a. Registrasi Akun Mendeley 
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Dalam proses penggunaan Mendeley, ada beberapa tahapan yang harus dilalui: 

1. Melakukan registrasi, dengan masuk ke laman www.mendeley.com. Atau 

https://www.mendeley.com/download-desktop/Windows/.  

 

Maka akan muncul tampilan berikut: 

 

2. Tahapan selanjutnya adalah membuat akun dengan cara masuk ke bagian create a free 

account yang terdapat pada bagian pojok kanan tampilan di atas, dengan memasukkan 

first name, Last name, email dan password, dan klik get started sebagaimana gambar 

berikut. 

http://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/download-desktop/Windows/
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Atau akan muncul gambar seperti ini, 

 

 
3. Setelah itu pilih bidang studi dan status academic lalu klik finish. 
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Jika muncul seperti gambar berikut, maka klik save, dan pendaftaran anda telah selesai. 

 
Setelah tahapan ini terisi, maka anda akan mendapatkan notifikasi email dari Mendeley 

sekaligus untuk mengkonfirmasi bahwa email anda aktif. Selanjutnya, buka email anda dan 

lakukan konfirmasi. Lalu klik verify e-mail address untuk menjalankan, dan tahapan 

registrasi anda selesai. 

 
  

Download dan Install Mendeley Desktop  

1. Setelah melakukan registrasi akun, tahap selanjutnya adaalah mendownload aplikasi dan 

menginstallnya di laptop anda.  
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2. Ikuti proses instalasinya dengan membuka file dan lanjutkan hingga proses instalasi 

berhasil dilakukan. 

3. Setelah proses instalasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah membuka file yang 

sudah muncul di desktop anda. 

 

  
 

4. Setelah itu, akan muncul tampilan sebagaimana tampilan berikut. 
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Masukkan alamat email dan password yang telah anda daftarkan sebelumnya untuk 

menggunakannya. Disarankan untuk menconteng tombol “Stay signed in”, agar setiap 
kali menggunakan aplikasi Mendeley, anda langsung termasuk ke system library anda. 

5. Jika sudah muncul tampilan seperti itu, maka proses installasi aplikasi Mendeley anda 

sudah berhasil. 

 

b. Membuat Library di Mendeley 

Setelah anda berhasil menginstall aplikasi Mendeley di laptop, anda dapat menggunakannya 

dengan membuat library di dalamnya. Library ini akan memudahkan anda dalam menulis 

referensi atau bibliografi dalam proses menyusun sebuah arikel atau menuliskan hasil 

penelitian. Caranya adalah sebagai berikut. 

1. Buka Mendeley anda, lalu masukkan referensi anda satu persatu dari folder laptop anda 

dengan menyeretnya atau dengan mengklik add files yang ada di pojok atas sebelah kiri 

aplikasi Mendeley anda.  
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Bisa juga dengan meng-klik tombol add files 

 

 
 

Kemudian pilih buku, file artikel jurnal, atau yang lain dan klik open untuk memasukkan 

file ke Mendeley. 
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2. Lengkapi data file yang telah diunggah dengan mengisi kolom author, journal, year, 

volume, issue, page, Url, dan sebagainya (jika file jurnal).  

 

  
Perlu diingat, anda perlu memilih type sesuai dengan file yang dimasukkan ke dalam 

library anda. Sebab ada banyak pilihan type di situ yang isiannya bisa jadi berbeda setiap 

type yang dipilih. Misalnya anda memasukkan file buku, maka akan berbeda dengan file 

artikel jurnal, laporan penelitian, thesis, web, dan sebagainya. 
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Jika sudah dipilih, maka anda perlu menyesuaikan file dengan isian yang diminta seperti 

judul buku, author, year, page, city, editor, publisher, dan sebagainya. 

 

c. Menginstall Plugin MS Word  

Sebelum membuat kutipan dalam proses penulisan artikel, anda perlu menginstall terlebih 

dahulu akun Mendeley ke dalam ms word. Langkah dan tahapannya adalah sebagai 

berikut. 

1. Klik Mendeley di Desktop anda lalu masuk ke bagian tools, kemudian klik install MS 

Word Plugin, seperti gambar berikut. 

 

 
 

2. Mendeley anda telah berhasil terinstall di MS Word  
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3. Gambar berikut menunjukkan tampilan Mendeley pada bagian references di MS anda 

 

 
 

d. Membuat Kutipan dan Bibliografi atau Daftar Pustaka 

Setelah membuat library dan instalasi selesai dilakukan, maka Mendeley sudah siap 

digunakan dalam proses pembuatan artikel atau penulisan karya tulis. File-file referensi yang 

sudah dimasukkan ke dalam akun Mendeley, siap dipanggil kembali untuk dibuat kutipan dan 

daftar referensi atau daftar pustaka. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Sebelum membuat kutipan, anda harus menentukan style yang ingin digunakan dapat 

langsung di dalam aplikasi Mendeley (gambar 1) atau langsung klik di MS Word, 

sebagaimana contoh berikut. 
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Gambar 1 

 
 

Gambar 2 

 
 

2. Jika sudah, anda tinggal memasukkan referensi dengan klik References, Insert Citation 

dan Go To Mendeley.  
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3. Anda juga bisa merubah style meskipun artikel anda sudah jadi semua, dengan memilih 

dan mengganti style yang dituju. 

 
4. Tahap terakhir adalah membuat bibliografi dengan cukup menekan tombol insert 

bibliografi 
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K. PLAGIARISME (CEK TURNITIN) 

Terdapat salah satu hal penting yang sederhana namun tidak banyak dihiraukan oleh 

mahasiswa dalam menulis skripsi atau karya ilmiah yang lain. Satu hal tersebut adalah 

kecenderungan melakukan plagiarism. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme 

diartikan sebagai “penjiplakan yang melanngar hak cipta”. Adapun Permendiknas Nomor 

17 Tahun 2010 memberikan batasan plagiarisme adalah “perbuatan yang secara sengaja atau 

tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu 

karya ilmiah, dengan mengutip sebagian ataua seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain 

yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”. 

Meski sederhana, plagiarism merupakan bentuk pelanggaran yang berdampak serius.  

Dalam pasal 2 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, tindakan yang termasuk 

plagiarisme adalah: 

1. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi 

dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa 

menyatakan sumber secara memadai; 

2. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau 

informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau 

tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

3. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber 

secara memadai; 

4. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau 

kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara 

memadai; 

5. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/ atau telah dipublikasikan oleh pihak 

lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. 

Arif Maftuhin (2020) dalam bukunya berjudul “Tanya Jawab Plagiarisme” mengutip 

dari situs plagiarism.org bahwa contoh beberapa bentuk karya yang dapat dianggap 

sebagai plagiarisme adalah: 

1. Menerbitkan tulisan orang lain sebagai tulisan Anda. 

2. Meng-copy kata-kata atau pikiran orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. 

3. Tidak memberi tanda kutip pada kalimat  yang seharusnya diberi tanda kutip. Berbicara 

tentang kutipan, terdapat dua jenis kutipan. Pertama, kutipan langsung yaitu ketika penulis 

mengutip 100% ide dan kalimat dari sumber, biasanya kalimat yang dikutip dicetak miring 

dan diberi tanda kutip serta dituliskan sumbernya. Kedua, kutipan bebas yaitu ketika 
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penulis menuangkan ulang gagasan tokoh yang dikutip dengan kalimatnya sendiri serta 

tetap menyertakan referensi asal. 

4. Salah memberi informasi tentang sumber kutipan. 

5. Meng-copy kalimat dan mengubah kata-katanya tanpa menyebutkan sumber aslinya. 

6. Menyebutkan sumber tetapi sebagian besar isi karya Anda hanya berasal dari sumber 

tersebut. 

Di sisi lain, plagiarisme bukan hanya menjiplak atau menyalin pendapat orang 

lain ke dalam bagian tulisan yang baru tanpa menuliskan asal atau sumbernya. Ketika 

mahasiswa menuliskan sumbernya pun, akan tetap dianggap plagiarism jika kalimat yang 

dikutip benar-benar sama atau identik dari sumber tersebut. Maka dari itu, sejak awal 

mahasiswa hendaknya membiasakan diri untuk tidak hanya menyalin dan menuliskan sumber 

kutipan, tetapi juga memparafrase kalimat yang dikutip. 

Memparafrase ini pun bukan sekadar menambah beberapa kata sehingga terlihat 

berbeda. Akan tetapi, memparafrase ini lebih kepada sikap mahasiswa yang membaca 

buku dan pendapat orang lain, kemudian dituliskan ke dalam bagian tulisan yang baru 

dengan kalimat yang benar-benar baru berdasarkan pemahamannya terhadap kalimat 

yang dikutip namun dengan tetap menjaga esensi kutipan tersebut agar tidak 

melenceng dengan yang dikehendaki kutipan tersebut. 

Terdapat perangkat lunak yang dapat mendeteksi tingkat plagiarism ini, yaitu 

Turnitin. Batas tingkat plagiarism yang diperbolehkan adalah maksimal 30%. Apabila 

terdapat skripsi mahasiswa yang tingkat plagiarism lebih dari 30%, maka konsekuensinya 

tidak dapat diizinkan mendaftar munaqasyah. Berikut akan dijelaskan mengenai tahapan 

mengecek tingkat plagarism dengan menggunakan perangkat lunak Turnitin. 

 

1. Ketik turnitin.com atau cari perangkat lunak Turnitin melalui mesin pencari google, 

kemudian klik. 
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2. Setelah berhasil klik, maka akan muncul tampilan semacam ini. Kemudian, login 

dengan mengetikkan username dan kata kunci. 

 

 
3. Setelah berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti ini. 
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4. Klik “Add Class” dan akan muncul tampilan seperti ini. Beberapa data harus diisikan. 

Ketika semua data sudah diisi, maka klik submit. 

 
5. Ketika sudah berhasil menambahkan kelas, maka akan muncul tampilan seperti ini. 
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6. Selanjutnya, ketika akan mengecek tingkat plagiarisme, maka klik kelas yang sudah 

dibuat, lalu klik “Add Assignment”. 

 
7. Apabila “Add Assignment” sudah diklik, maka akan muncul kotak dialog semacam ini. 

Kolom-kolom yang kosong tersebut harus diisi, misalkan “Assignment Title” diisi 

dengan judul naskah yang akan dicek tingkat plagiarismenya. Pada “Optional Settings” 

terdapat tanpa plus di sisi kiri, maka bisa diklik dan dipilih opsi yang dikehendaki. 

 
8. Setelah submit berhasil, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Klik “More Actions” 

dan klik “Submit”. 
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9. Ketika “Submit” sudah diklik, maka muncul tampilan semacam ini. “First name” diisi 

nama depan penulis, “last name” diisi nama belakang penulis, dan “submission title” 

diisi dengan judul naskah yang akan dicek tingkat plagiarismenya.  

 
10. Setelah itu, unggah naskah yang akan dicek dengan klik “choose from this computer” 

atau “choose from dropbox” atau “choose from google drive” dan kemudian klik 

“Upload” dan klik “Confirm”. 
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11. Apabila berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, klik “Go To Asignment 
Inbox”. 

 
12. Ketika berhasil, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Setelah menunggu 

beberapa saat, maka akan keluar hasil dari cek plagiarisme. “Similarity” menunjukkan 

tingkat persamaan naskah yang sedang dicek dengan naskah lain. Untuk skripsi, 

maksimal tingkat similaritas ini sebanyak 20%. Pengecekan lebih detil, maka 

“similarity” bisa diklik. 
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13. Setelah “similarity” diklik, muncul kotak dialog semacam ini. Angka yang menunjukkan 

tingkat similaritas naskah atau “Match Overview” bisa diklik (lihat gambar). 

 
 

14. Apabila “Match Overview” bisa diklik, maka akan terlihat bagian naskah yang 

mengandung plagiarisme dan referensi plagiarisme tersebut.  
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15. Untuk lebih jelas lagi, tanda panah “download” (urutan dua dari bawah) dapat diklik. 

Maka, akan muncul pilihan semacam ini. Kemudian, klik “Current View” dan “Digital 

Receipt” untuk mengunduh hasil cek plagiarisme. 
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16. Setelah berhasil mengunduh, maka hasil cek plagiarisme bisa dicermati. Bagian naskah 

yang terdeteksi sebagai plagarisme akan diberi tanda. 

17. Apabila sudah selesai, maka naskah yang dicek tingkat plagiarismenya bisa dihapus 

dengan mengklik “delete”. 

 
 

 

 

 

 

 

Catatan:  

Ketentuan/ prosentase cek turnitin, maksimal 30% 

Bagian skripsi yang diturnitin: pendahuluan, teori, dan metode penelitian 

Waktu cek turnitin sebelum semprop 

Pelaksana cek turnitin adalah dosen pembimbing skripsi 
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BAB III 

PANDUAN SKRIPSI BERBASIS CIRI KHAS PROGRAM STUDI 

 

Pada bagian ini dijelaskan panduan penulisan skripsi sesuai dengan ciri khas program 

studi masing-masing. Bab ini selain menjadi panduan dalam menyusun skripsi masing-

masing program studi, sekaligus memberikan gambaran tentang wilayah kajian sesuai 

keilmuan dalam bidang studi masing-masing prodi di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan 

Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dengan begitu, pembeda dan penciri dari masing-

masing program studi menjadi jelas.  

A. PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM (AFI) 

Tema-tema kajian untuk penulisan skripsi mahasiswa Program Studi Aqidah dan 

Filsafat Islam seputar kajian-kajian bidang ilmu Aqidah maupun Filsafat Islam sebagai 

berikut beserta contoh masing-masing : 

1. Kajian Aqidah Islam, contoh: Sifat-Sifat Tuhan dalam Perspektif Mu’tazilah dan 

Asy’ariyah, Konsep Teologi Lingkungan pada Pusur Institut di Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten, dll. 

2. Kajian Filsafat dan Pemikiran Islam, contoh: Reaktualisasi Filsafat Manusia Ali 

Syari’ati di Era Revolusi Teknologi Abad 21, Pemikiran Pluralisme Nurcholis 

Madjid dan Implikasinya terhadap Revolusi Konflik di Indonesia (1929-2005), dll. 

3. Kajian Islam dan Budaya Jawa, contoh: Konsep Tuhan dalam Filsafat Jawa 

Sangkan Paraning Dumadi (Studi dalam Serat Kidungan Kawedhar), Ajaran Etika 

Jawa dalam Olahraga Jemparingan Mataram Jawa (Studi Kasus di Sriwedari), dll.  

4. Kajian Kearifan Lokal, contoh: Nilai-nilai Estetika dalam Kesenian Reog Ponorogo, 

Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Desa Labuhan Kecamatan Brondong 

Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Eksistensialisme Simone De Beauvoir, dll.  

5. Kajian Kajian Tasawuf, contoh: Spiritualitas Perempuan (Studi atas Pergulatan 

Spiritual Rabiah al Adawiyah), Gagasan Wahdah al-Wujud Ibn Arabi dalam Creative 

Imagination (Imajinasi Kreatif) Henri Corbin 

6. Kajian Pemikiran Filsuf Barat, contoh: Hakekat Kematian Manusia Menurut 

Martin Heidegger, Konsep Negara Ideal (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu 

Taimiyyah dan G.W.F Hegel), dll.  
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Adapun Sistematika penulisan skripsi mahasiswa Program Studi Aqidah dan 

Filsafat Islam adalah sebagai berikut: 

Contoh Judul: Gagasan Wahdah al-Wujud Ibn Arabi dalam Creative Imagination 

(Imajinasi Kreatif) Henri Corbin 

Bab I   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan Bagian awal dalam penulisan skripsi yang terdiri dari : 

a. Latar belakang masalah 

b. Rumusan masalah 

c. Tujuan penelitian 

d. Manfaat dan kegunaan penelitian 

e. Tinjauan pustaka 

f. Kerangka teori 

g. Metode penelitian 

h. Sistematika pembahasan 

Bab II PEMBAHASAN OBJEK MATERIAL PENELITIAN 

Contoh: Dalam bab ini menjelaskan tentang Biografi dan Pemikiran Ibn Arabi, yang 

terdiri dari beberapa sub-bab seperti tentang biografi Ibn Arabi yang terdiri sub-sub 

pembahasan riwayat hidup, karir intelektual dan karya-karyanya, baik sebagai seorang 

Filsuf maupun ahli tasawuf serta pemikiran-pemikirannya. 

Bab III PEMBAHASAN OBJEK FORMAL PENELITIAN 

Contoh: Bab ini menerangkan tentang Imajinasi Kreatif (Creative Imagination) Henri 

Corbin yang meliputi beberapa sub-bab tentang biografi penggagas ‘Imajinasi Kreatif’ 

yakni Henri Corbin, pengertian ‘Imajinasi Kreatif’, pembagian ranah imajinasi, serta 

Wahdah al-Wujud dalam kacamata beberapa Orientalis (dalam hal ini dapat menyebut 

seperti Annemarie Schimmel, Reynold Alleynie Nicholson, dsb).  

Bab IV ANALISA KRITIS PENELITIAN 

Contoh: Didalamnya berbicara seputar Wahdah al-Wujud Ibn Arabi perspektif 

imajinasi kreatif (creative imagination), dengan beberapa sub-bab seperti Wahdah al-

Wujud menurut Ibn Arabi, Imajinasi Kreatif sebagai Teofani, dan Tuhan yang 

termanifestasi melalui imajinasi Teofanik. 

Bab V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan (memaparkan tentang rumusan masalah) dan saran-

saran penulis (mahasiswa) terkait dengan kajian skripsinya.  
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B. PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR (IAT) 
Secara garis besar penulisan skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu 

bagian awal, bagian inti/isi, dan bagian akhir. Masing-masing bagian harus memiliki 

keterkaitan satu dengan lainnya sehingga naskah skripsi dapat berkesinambungan secara 

utuh. Adapun bagian-bagian tersebut sebagai berikut: 

Bagian awal 

Bagian ini terdiri dari beberapa hal berikut. Aturan detail dan contohnya dapat dilihat 

pada bagian lampiran. 

1. Halaman sampul 

Skripsi dijilid dengan cover warna biru telur bebek, dengan font berwarna hitam dan 

mengukuti aturan penulisan sebagaimana dijelaskan dalam lampiran. 

2. Halaman judul 

Halaman judul dibuat sama dengan halaman sampul terletak setelah halaman sampul. 

3. Halaman pernyataan keaslian 

4. Nota dinas 

5. Halaman Pengesahan 

6. Pedoman Transliterasi 

7. Abstrak  

8. Motto 

9. Persembahan 

10. Kata Pengantar 

11. Daftar Isi 

12. Daftar Tabel (jika diperlukan) 

13. Daftar Ilustrasi (jika diperlukan) 

14. Daftar Lampiran (jika diperlukan) 

15. Daftar Istilah 

Bagian Inti/Isi 

1. Pendahuluan, yang terdiri Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

2. Pembahasan, bisa terdiri dari beberapa bab sesuai kebutuhan 

3. Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran. 

Bagian Akhir, terdiri dari: 

1. Daftar Pustaka 
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2. Curriculum Vitae 

3. Lampiran-lampiran (bila diperlukan) 

 

Tema-Tema Kajian Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir merupakan program studi yang fokus 

dalam pengkajian ilmu Al-Qur’an dan Tafsirnya. Hingga saat ini, kajian dalam program 

studi ini telah mengalami banyak perkembangan. Hal ini disebabkan karena wilayah 

kajian ini tidak hanya diminati oleh umat Muslim saja, melainkan juga berkembang pesat 

di barat. adapun wilayah kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang dapat dijadikan objek 

penelitian dalam skripsi, di antaranya yaitu: 

1. Al-Qur’an dan Ilmunya 

Pada tema ini, mahasiswa dapat mengambil kajian pada Al-Qur’an yang fokus pada 

bidang penelitian Sejarah Perkembangan Mushaf Utsmani di Indonesia, Sejarah 

Perkembangan Rasm, Sejarah Perkembangan Mushaf Digital, dan sebagainya. 

Mahasiswa juga bisa meneliti ilmu Al-Qur’annya, misalnya Konsep Nasikh Mansukh 

Menurut Syahrur, Problem Asbab Nuzul Mikro dan Makro, dan sebagainya. Bisa juga 

melakukan kajian terhadap tokoh yang mempunyai konsep-konsep penting dalam 

aspek pengembangan ilmu Al-Qur’an, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, 

Nash Hamid Abu Zaid, Arkoun, Abied Aljabiri, Hasan Hanafi, Farid Esack, dan lain 

sebagainya.  

 

2. Produk Tafsir baik Klasik maupun Kontemporer 

Perkembangan kajian tafsir Nusantara juga sudah begitu pesat. Program Studi IAT 

memiliki peran untuk turut melestarikan warisan para ulama’ khususnya dalam 

pengkajian produk tafsir mereka. Dalam hal ini, mahasiswa dapat mengambil banyak 

celah untuk melakukan kajian terhadap sebuah produk tafsir. Dalam hal ini, 

mahasiswa dapat menggunakan berbagai perspektif untuk meneliti sebuah produk 

tafsir. Mahasiswa dapat mengambil satu tema menarik dalam sebuah produk tafsir 

kemudian menelitinya dalam bentuk skripsi. Bisa juga meneliti dinamika kepenulisan 

sebuah kitab tafsir, dan sebagainya.  

Selain itu, kajian kontemporer tentang produk tafsir di media sosial juga menarik 

untuk diteliti. meneliti tentang penafsiran seorang ustadz atau kyai di Youtube atau 

Facebook juga bisa dilakukan. Misalnya, metode penafsiran Gus Baha’, atau 

Penafsiran Gus Baha’ tentang anak, dan sebagainya. 

 

3. Kajian Tafsir Tematik  
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Kajian ini berangkat dari isu-isu sosial-masyarakat atau berangkat dari penjelasan dari 

Al-Qur’an yang kemudian digali kontekstualisasinya sesuai perkembangan zaman. 

Namun yang perlu diperhatikan dalam melakukan kajian tematik ini adalah 

konsistensi dalam penggunaan teori dan literature yang memadai. Buku karya Asma 

Afsaruddin “Tafsir Dekonstruksi Jihad dan Syahid”, rasanya penting untuk dibaca 

bagi para peminat kajian tafsir tematik. 

 

4. Kajian Living Qur’an dan Praktek Interaksi Manusia dengan Al-Qur’an 

Kajian ini berangkat dari fenomena masyarakat berinteraksi dengan Al-Qur’an. 

Dalam hal ini, dapat juga dikaji dari beragam perspektif, antropologi, fenomenologi, 

psikologi, sejarah, sosiologi, dan sebagainya. Mahasiswa dapat meneliti praktek 

interaksi para hafidz dengan Al-Qur’an, Tradisi pembacaan Al-Qur’an di suatu 

wilayah, Pengajaran Al-Qur’an, Festivalisasi Al-Qur’an, dan sebagainya. Buku-buku 

semacam ‘Merayakan Islam Dengan Irama’ karya Anna K. Rasmussen, ‘Perfection 

Makes Practice’ karya Anna M. Gade, sangat penting dibaca dalam konteks ini. 

 

Struktur Penulisan Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi, dan sistematika 

pembahasan skripsi. Beberapa item yang disebutkan, telah dibahas dalam bab 

sebelumnya. (lihat bab II, tentang tatacara penulisan proposal skripsi). 

BAB II SETTING PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang setting penelitian yang berkaitan dengan tema atau 

masalah yang diangkat. Jika penelitiannya seputar Kitab Tafsir maka bab ini akan 

mejelaskan biografi sang penulis, menjelaskan deskripsi kitab, konteks kepenulisan dan 

sebagainya. Jika penelitiannya seputar Tradisi Pengajaran Al-Qur’an di suatu wilayah 

misalnya, maka pada bab ini akan berisi deskripsi lokasi penelitian, konteks 

perkembangan pengajaran Al-Qur’an dan dinamika keislaman di lokasi penelitian. Jika 

penelitiannya tentang studi Al-Qur’an tematik, maka bab ini akan berisi deskripsi tentang 

dinamika makna atau istilah yang diangkat dalam penelitian. 

BAB III HASIL PENELITIAN 
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Pada bab ini, berisi pemaparan data-data terkait dengan penelitian. Jika penelitiannya 

memuat dua pertanyaan penelitian, pada bab ini dapat juga berisi jawaban pertanyaan 

penelitian pertama.  

BAB IV ANALISA DATA 

Pada bab ini, berisi analisa atas data-data yang ditemukan di lapangan berdasarkan 

kerangka teori yang telah dijelaskan pada bab I 

BAB  V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari diskusi yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Atau 

berisi jawaban pertanyaan penelitian sebagaimana dirumuskan pada bagian pendahuluan. 

Deskripsi jawaban dijelaskan dengan singkat antara 3 sampai 4 paragraf saja, dan tidak 

perlu mengulang pembahasan. Pada bab sepenuhnya berisi argument penulis sehingga 

tidak boleh ada rujukan di dalamnya. 

C. PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI) 

Skripsi di prodi KPI pada umumnya berkisar pada dua ranah kajian yakni dakwah 

dan komunikasi. Kajian dakwah meliputi: manajemen dakwah, sejarah dakwah, metode 

dakwah (dakwah dan media sosial, dakwah dan politik, dakwah dan kearifan lokal, 

dakwah dan filantropi, dakwah dan pesantren, dakwah dan musik, dakwah dan 

pemberdayaan masyarakat dll).  

Tema-tema  kajian skripsi prodi komunikasi dan penyiaran Islam (KPI) meliputi:  

1. Komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. 

2. Komunikasi politik, termasuk strategi komunikasi politik, political branding, personal 

branding, kampanye politik, pemasaran politik, pemerintahan, kebijakan publik, dan 

partai politik. 

3. Pengembangan komunikasi, seperti perencanaan komunikasi, komunikasi dan 

masalah kontemporer, dan manajemen komunikasi. 

4. Ilmu komunikasi dalam studi psikologi dan budaya sosial, termasuk dalam bidang 

sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi, komunikasi dan kearifan lokal, dan 

komunikasi antar budaya. 

5. Studi media, termasuk ruang lingkup jurnalisme, komunikasi massa, manajemen 

media massa, analisis konten media, konvergensi media, literasi media dan studi 

media baru. 
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6. Public Relations (PR), terdiri dari cyber PR, cyber branding, human relations, 

Corporate Social Resposibility (CSR), media relations, public affair, marketing 

communications, advertising. 

Berikut adalah contoh-contoh judul skripsi di prodi KPI UIN Raden Mas Said 

Surakarta:  

a. Strategi Komunikasi Solo Radio dalam Mempertahankan Citra Melalui Media Sosial 

(Daham Fathoni) 

b. Strategi Cyber Public Relations Diskominfo Kabupaten Klaten dalam Optimalisasi 

Layanan Informasi Publik (Dewi Ayu Sri Hastuti) 

c. Strategi Literasi Media Mafindo Solo Raya dalam Menanggulangi Hoaks di Tahun 

Politik 2019 (Riza Dwi Maqruf) 

d. Pengaruh Mengikuti Akun Dakwah di Instagram terhadap Tingkat Religiositas 

Anggota FSLDK Soloraya (Desi Ambarsari) 

e. Implementasi Community Relations UPT Kawasan Wisata Dinas Pariwisata Taman 

Balekambang Kota Surakarta Pada Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 

(Yeni Dwi Puji Astuti) 

f. Pesan Dakwah Lagu Tiket Akhirat Karya KH. Ma'ruf Islamuddin (Analisis Semiotika 

Charles Sanders Pierce) (Santi Rahmada Wulandari) 

g. Komodifikasi Agama dalam Bingkai Layar Kaca (Analisis Wacana Kritis Program 

Hidayah Fajar TATV Surakarta) (Chelin Indra Sushmita) 

h. Manajemen Siaran Program Nyantri on the Air di Radio Gesma 97.6 FM (Siti Ulil 

Hidayati Walaf Doliyah) 

i. Analisis Resepsi Budaya dalam Tradisi Weton pada Film Pendek Mimi Lan Mintuno 

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Abdi Dalem Kraton Surakarta) (Edo Roby Sarjana) 

j. Wacana Perlawanan Perempuan pada Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak 

(Niken Prahastiwi) 

Sistematika penulisan Skripsi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN NOTA PEMBIMBING  

HALAMAN PENGESAHAN  

HALAMAN PERSEMBAHAN  

HALAMAN MOTTO  

ABSTRAK  
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KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR  

DAFTAR LAMPIRAN 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Identifikasi Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Pembatasan Masalah  

E. Tujuan Penelitian  

F. Manfaat Penelitian  

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori  

B. Kajian Pustaka  

C. Kerangka Berpikir  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

B. Pendekatan Penelitian  

C. Subjek Penelitian  

D. Teknik Pengumpulan Data  

E. Teknik Analisis Data  

F. Keabsahan Data  

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum 

B. Analisis Data  

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran  

LAMPIRAN 
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D. PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (BKI) 

Tema-tema Kajian Skripsi pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam  

Bagian ini menjelaskan tentang wilayah kajian yang akan diteliti oleh mahasiswa 

program studi Bimbingan Konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Tema-tema 

kajian skripsi pada prodi BKI berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam 

ilmu bimbingan dan konseling, meskipun tidak terlepas dalam kajian keilmuan 

bimbingan dan konseling secara konvensional pada umumnya. Adapun tema-temanya 

diantaranya adalah : 

1. Konsep teoritis bimbingan dan konseling menurut para tokoh Islam 

2. Bimbingan rohani Islam 

3. Bimbingan dan konseling keagamaan 

4. Bimbingan dan konseling anak, remaja dan lansia 

5. Konseling keluarga 

6. Konseling multikultural 

7. Konseling krisis 

8. Bimbingan dan konseling karir 

9. Bimbingan dan konseling belajar 

10. Konseling online 

11. Konseling rehabilitasi 

12. Media konseling 

13. Bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus 

14. Evaluasi dan supervisi bimbingan konseling 

 

Struktur penulisan Skripsi pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam 

BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

b. Identifikasi Masalah 

c. Pembatasan Masalah 

d. Rumusan Masalah 

e. Tujuan Penelitian 

f. Manfaat Penelitian 

 

BAB II LANDASAN TEORI 
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a. Kajian teori 

b. Hasil Penelitian yang Relevan 

c. Kerangka Berfikir 

d. Hipotesis (jika kuantitatif) 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

1. Penelitian Kualitatif 

a. Pendekatan Penelitian 

b. Tempat dan Waktu Penelitian 

c. Subyek Penelitian 

d. Teknik Pengumpulan Data 

e. Teknik Keabsahan Data 

f. Teknik Analisis Data 

 

2. Penelitian Kuantitatif 

a. Pendekatan Penelitian   

b. Tempat dan Waktu Penelitian 

c. Populasi dan Sampel 

d. Teknik Pengumpulan Data 

e. Variabel Penelitian 

f. Definisi Operasional 

g. Uji Instrumen Penelitian 

h. Teknis Analisis Data 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

1. Penelitian Kualitatif 

a. Deskripsi Lokasi Penelitian 

b. Hasil Temuan Penelitian 

c. Pembahasan 

2. Penelitian Kuantitatif 

a. Deskripsi Lokasi Penelitian 

b. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

c. Pengujian Prasyarat Analisa 

d. Uji Hipotesis 
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e. Pembahasan 

 

BAB V PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

c. Keterbatasan Penelitian   

Daftar Pustaka 

Lampiran 

Lampiran berisi tentang surat izin penelitian dari lembaga dan lokasi penelitian, 

panduan wawancara dan observasi, dokumentasi penelitian, laporan verbatim, hasil 

uji instrumen penelitian (jika kuantitatif), dan CV peneliti. 

E. PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH (MD) 

Tema-tema kajian untuk penelitian skripsi Program Studi Manajemen Dakwah adalah : 

1. Manajemen Dakwah meliputi : manajemen pemberdayaan masjid, program dakwah 

pengembangan masyarakat, pengelolaan lembaga dakwah, program dakwah/syiar;  

2. Manajemen Pariwisata Islam meliputi : pengelolaan destinasi wisata  Islam, 

pemasaran wisata religi, industri pariwisata halal, perhotelan syariah;  

3. Manajemen Haji Umroh meliputi : strategi pemasaran biro Haji dan Umroh; 

pelayanan jamaah Haji dan Umroh, kepuasan jamaah Haji dan Umroh; efektifvitas 

bimbingan manasik Haji dan Umroh. 

Contoh judul skripsi sesuai dengan ruang lingkup tersebut, adalah: 

1. Manajemen pengelolaan Masjid Raya Fatimah. 

2. Analisa daya tarik wisata yang mempengaruhi minat pengunjung. 

3. Destinasi wisata religi dan kultur keberagaman masyarakat. 

4. Tingkat pelayanan terhadap kepuasan Biro Haji Umroh. 

5. Pengaruh pendapatan, kesehatan dan religiusitas terhadap motivasi mendaftar Haji. 

 

Sistematika Penulisan Skripsi Manajemen Dakwah 

Adapun sistematika penulisan skripsi Program Studi Manajemen Dakwah, sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
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Pertama, bagian latar belakang ini berisi alasan atau penjelasan mengapa penelitian 

Anda penting untuk dianalisis (misal fokus penelitian tentang strategi pemasaran Biro 

Haji dan Umroh, maka pada latar belakang peneliti dapat memaparkan bahwa strategi 

pemasaran penting untuk dianalisis karena sering terjadi kasus penipuan Biro Haji dan 

Umroh sehingga menuntut para pelaku bisnis pada bidang ini untuk mampu membuat 

strategi pemasaran yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Biro 

Haji dan Umroh). Kedua, latar belakang harus berisi masalah yang mendorong 

dilakukannya penelitian. Masalah tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk data angka 

(dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, grafik ataupun narasi dalam paragraf), 

fenomena (kasus yang terjadi dan beritanya dimuat di media massa), juga temuan di 

lapangan berdasarkan wawancara / survei pendahuluan dengan narasumber pada 

perusahaan / institusi yang akan diteliti. Ketiga, latar belakang juga seharusnya 

memuat perbedaan hasil penelitian sebelumnya (research gap) tentang fokus 

pembahasan yang sama, terutama untuk penelitian kuantitatif.  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah harus dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang jelas dan 

mencerminkan judul penelitian Anda. 

C. Tujuan Penelitian 

Bagian ini berisi tujuan penelitian yang jumlahnya harus sama dengan poin-poin 

rumusan masalahnya.  

D. Manfaat Penelitian 

Bagian ini berisi kegunaan hasil penelitian Anda bagi akademisi, praktisi, pemerintah 

atau masyarakat secara umum. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori. 

Terdapat grand theory berkaitan dengan tema atau teori yang berkaitan dengan 

variabel misal teori pemasaran Kotler, teori Maslow,dan lain-lain. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan. 

Terdiri dari 10 penelitian sebelumnya yang relevan dalam bentuk jurnal nasional/ 

internasional, tesis dan skripsi. 

C. Kerangka Berfikir (untuk penelitian kuantitatif) 

Model atau gambar penelitian yang meliputi  

INPUT   PROSES   OUTPUT 
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D. Hipotesis (untuk penelitian kuantitatif) 

Bagian ini adalah dugaan sementara atau jawaban dari rumusan masalah 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

1. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  

a. Jenis Penelitian; 

b. Waktu dan Wilayah Penelitian (kualitatif lapangan); 

c. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel; 

d. Data dan Sumber Data; 

e. Teknik Pengumpulan Data; 

f. Variabel Penelitian; 

g. Definisi Operasional Variabel; 

h. Teknik Analisis Data;   

i. Sistematika Penulisan Skripsi; 

 

2. Penelitian Kualitatif 

a. Jenis Penelitian; 

b. Waktu dan Wilayah Penelitian (kualitatif lapangan); 

c. Teknik Pengambilan Sampel (kualitatif lapangan); 

d. Data dan Sumber Data; 

e. Teknik Pengumpulan Data; 

f. Teknik Pengecekan Keabsahan Data; 

g. Teknik Analisa Data; 

h. Sistematika Penulisan Skripsi; 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Kualitatif) ANALISIS 

DATA DAN PEMBAHASAN (Kuantitatif) 

a. Gambaran Umum Penelitian; 

b. Pengujian dan Hasil Analisis Data;  

c. Pembahasan Hasil Analisis Data; 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Fokus 
Penelitian 

Teori sosial yang 
digunakan 

Hasil penelitian 
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A. Kesimpulan; 

B. Saran–saran.   

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

F. PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI (TP) 

Bagian ini merupakan panduan menulis skripsi pada program studi Tasawuf dan 

Psikoterapi UIN Raden Mas Said Surakarta. Hal yang perlu dipahami bahwa judul skripsi 

harus sesuai dengan bidang program studi. Oleh karena itu, perlu untuk disajikan 

beberapa contoh terkait bidang dan judul atau tema permasalahan yang dapat diteliti oleh 

para mahasiswa program studi Tasawuf dan Psikoterapi.  

Beberapa tema yang dapat menjadi objek penelitian mahasiswa program studi Tasawuf 

dan Psikoterapi adalah: 

1. Pemikiran tasawuf tokoh 

2. Permasalahan kejiwaan pada pelaku tasawuf 

3. Pengaruh pengobatan cara tasawuf terhadap gangguan fisik dan psikis 

Beberapa judul atau tema yang terkait dengan bidang-bidang tersebut di antaranya 

adalah: 

1. Proses Penyembuhan Dengan Metode Tasawuf (Sufi Healing) Dalam Tari Sufi 

2. Ketenangan jiwa para pelaku tarekat. 

3. Konsep tasawuf menurut Habib Lutfi bin Yahya. 

4. Efektivitas terapi zuhud untuk menurunkan tingkat depresi. 

5. Implementasi nilai tasawuf dalam pengobatan ala Nabi (thibbun nabawi). 

 

Sistematika Penulisan Skripsi Prodi Tasawuf dan Psikoterapi (TP) 

Sistematika penulisan skripsi program studi Tasawuf dan Psikoterapi UIN RM Said 

Surakarta adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bab I sebaiknya dituliskan dengan model umum ke khusus. Mahasiswa 

menuliskan sesuatu yang umum, kemudian menuju ke sesuatu yang khusus, yaitu 

permasalahan atau fenomena yang akan teliti. Ada beberapa jenis permasalahan. 

Pertama, apabila suatu fenomena yang terjadi (realitas/das sein) berbeda dengan 

yang seharusnya (idealitas/das sollen). Kedua, terdapat permasalahan yang butuh 
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penanganan. Kriteria permasalahan yang kedua ini biasanya melibatkan gangguan 

pada sampel penelitian yang membutuhkan penanganan agar gangguan tersebut 

hilang. Ketiga, permasalahan bisa berupa hasil penelitian yang berbeda-beda 

meskipun penelitian tersebut meneliti satu variabel. Sehingga, mahasiswa bisa 

meneliti untuk mencari tahu faktor penyebab perbedaan hasil penelitian terdahulu 

tersebut. Keempat, fenomena tersebut belum menjadi masalah saat ini, namun 

berdasarkan pola dinamika yang terjadi saat ini fenomena tersebut diprediksi akan 

menjadi masalah di masa mendatang.  

Hal penting yang harus dimuat dalam bab I ini adalah data yang menunjukkan 

adanya permasalahan, baik data tersebut secara kuantitatif maupun kualitatif, baik 

data tersebut merupakan data di luar kelompok sampel yang akan diteliti maupun data 

kelompok sampel yang akan diteliti. Misalkan, 50 orang dari 60 orang memiliki 

indikator depresi, di antara 20 orang menarik diri dari pergaulan, 20 orang sulit 

berkonsentrasi, dan 10 orang memiliki keinginan bunuh diri. Atau, berdasarkan 

wawancara yang dilakukan kepada responden X, bahwa remaja di desa tersebut 

memiliki perilaku tidak menunaikan ibadah, suka meminum minuman keras, dan 

pergaulan bebas. Data-data semacam ini bersifat konkret dan jelas sehingga dapat 

membuktikan bahwa fenomena yang akan diteliti benar-benar ada, bukan diada-

adakan. Data-data tentang indikator atau gejala perilaku ini membantu mahasiswa 

untuk menentukan nama konstruk atau variabel yang akan diteliti. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam menentukan fenomena yang akan diteliti, mahasiswa hendaknya bersifat 

objektif berdasarkan data dan tingkat urgensitas fenomena tersebut. Mahasiswa tidak 

disarankan membidik masalah sebelum turun ke lokasi penelitian. Mahasiswa baru 

menentukan fenomena yang akan diteliti setelah melakukan studi pendahuluan di 

lokasi penelitian kemudian menemukan berbagai masalah yang ada. Tahap ini 

dinamakan identifikasi masalah.  

C. Rumusan Masalah 

Setelah mahasiswa berhasil mengidentifikasi berbagai masalah, maka 

mahasiswa baru memilih satu masalah yang akan diteliti karena masalah tersebut 

paling urgen. Urgensitas tersebut bisa dilihat dari banyaknya orang yang mengalami 

masalah tersebut, atau masalah tersebut sedikit dialami oleh orang namun dampak 

negatifnya sangat besar sehingga harus segera diteliti dan ditangani. Ketika 

mahasiswa sudah memilih masalah, tahap ini dinamakan rumusan masalah dan 
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mahasiswa hendaknya fokus pada masalah tersebut. Pada tahapan ini, mahasiswa 

sudah harus memahami nama konstruk atau variabel yang akan diteliti. 

D. Tujuan Penelitian 

Bab I juga memuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian 

harus mencakup salah satu atau beberapa dari mendeskripsikan (to describe), 

menjelaskan (to explain), memprediksi (to predict), mengendalikan (to control), 

mengembangkan (to develop), menciptakan (to creat), dan memperbarui (to renew).  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian terdapat dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka isi dari Bab I Pendahuluan 

adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan originalitas penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Selain itu, bab I juga berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini diperoleh dari 

penelusuran mahasiswa terhadap berbagai penelitian terdahulu dengan tema yang 

sama dengan tema yang sedang mahasiswa teliti, kemudian mahasiswa menunjukkan 

perbedaan penelitiannya dengan penelitian terdahulu pada segi tema penelitian, 

variabel penelitian, sampel dan lokasi penelitian, pendekatan dan metode penelitian, 

alat pengumpulan data, dan teori yang digunakan. Penelusuran terhadap penelitian 

terdahulu ini minimal 15 penelitian (berbentuk jurnal, baik nasional maupun 

internasional). 

B. Teori Variabel Penelitian (kuantitatif) atau Teori Gejala Penelitian (kualitatif) 

Bab II berisi landasan teori. Landasan teori ini berisi sejumlah teori yang 

menjelaskan konstruk atau variabel penelitian (jika penelitian kuantitatif) dan gejala 

penelitian (jika penelitian kualitatif). Hal yang penting dipahami dalam mencari dan 

menuliskan landasan teori ini adalah lengkap, namun singkat dan padat. Lengkap 

artinya mahasiswa mengutip bukan hanya satu tokoh, tetapi berbagai tokoh yang 

teorinya relevan. Singkat dan padat artinya mahasiswa menuliskan teori secukupnya, 

tidak perlu shopping theory (belanja teori). Setiap bagian akhir dari landasan teori 

harus disimpulkan oleh mahasiswa. Kesimpulan dari mahasiswa ini mengindikasikan 

bahwa mahasiswa benar-benar memahami teori dari konstruk atau variabel yang 
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sedang ditelitinya. Selain itu, dalam menuliskannya mahasiswa perlu memparafrase, 

bukan menjiplak atau memindahkan dari buku referensi ke skripsi. 

Terdapat minimal tiga hal yang harus ada dalam landasan teori. Pertama, 

definisi. Definisi ini merupakan pengertian dari konstruk atau variabel yang sedang 

diteliti. Definisi ini penting sebagai modalitas membuat definisi operasional di bab III. 

Kedua, aspek atau dimensi atau komponen. Aspek atau dimensi atau komponen dari 

konstruk atau variabel ini merupakan bagian-bagian yang menyusun dan mendukung 

terjadinya konstruk atau variabel. Ibarat rumah, aspek itu berupa jendela, pintu, lantai, 

atap, dan tembok. Tanpa salah satu dari aspek itu, sesuatu itu tidak bisa dianggap 

sebagai rumah. Aspek atau dimensi atau komponen ini penting karena menjadi bahan 

untuk membuat alat ukur (jika penelitian kuantitatif), modul perlakuan (jika penelitian 

eksperimen), serta panduan wawancara dan observasi (jika penelitian kualitatif). 

Ketiga, faktor. Faktor ini adalah setiap sesuatu yang mempengaruhi dinamika dari 

konstruk atau variabel penelitian. Faktor ini menjadi penting karena sebagai bahan 

untuk menganalisis hasil penelitian. Faktor digunakan untuk menjawab “mengapa 

hasil penelitian bisa demikian?”. Selain itu, faktor juga bisa digunakan untuk 

menyusun panduan wawancara (jika penelitian kualitatif). Mahasiswa dapat 

menambahkan teori selain tiga komponen tersebut asalkan relevan dengan tema 

penelitian. 

C. Kerangka Berpikir 

Bab II juga mengandung kerangka berpikir. Jika penelitian tersebut kuantitatif, 

kerangka berpikir ini merupakan penjelasan tentang dinamika atau keterkaitan antar 

variabel yang sedang diteliti. Kerangka berpikir ini bukan hanya menjelaskan bahwa 

variabel bebas berkaitan dengan variabel terikat. Akan tetapi, juga harus menjelaskan 

“bagaimana variabel bebas dapat mempengaruhi dan berkaitan dengan variabel 

terikat?”. Jika penelitian tersebut kualitatif, kerangka berpikir ini merupakan 

penjelasan tentang dinamika faktor-faktor penyebab dan aspek-aspek sehingga 

memunculkan variabel penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir ini harus 

memuat paradigma (grand theory) yang membantu menjelaskan dinamika keterkaitan 

tersebut. Paradigma dalam psikologi dan psikoterapi misalkan paradigma 

psikodinamika, keperilakuan (behavioristik), humanistik, transpersonal, dan psikologi 

Islam. Sedangkan, paradigma dalam tasawuf misalkan tasawuf akhlaki, tasawuf 

amali, tasawuf falsafi.  

D. Hipotesis/ Pertanyaan Penelitian 
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Bab II diakhiri dengan hipotesis (jika penelitian kuantitatif) dan pertanyaan 

penelitian (jika penelitian kualitatif). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa isi dari Bab II Landasan Teori adalah Teori Variabel Bebas, Teori 

Variabel Terikat, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis (jika penelitian kuantitatif) atau 

Pertanyaan Penelitian (jika penelitian kualitatif). 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi metode penelitian. Metode penelitian ini berisi identifikasi variabel, 

definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, alat pengumpulan data, teknik 

keabsahan data, dan teknik analisis data.  

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Bagian ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

secara ringkas namun padat. Terkait pendekatan penelitian, ada tiga yaitu kualitatif, 

kuantitatif, dan mixed-method. Setiap pendekatan memiliki metode penelitian masing-

masing. Misalkan, pendekatan kualitatif memiliki metode penelitian studi kasus, 

fenomenologi, etnografi, studi kritis, dan grounded research; pendekatan kuantitatif 

memiliki metode penelitian korelasional, komparasional, eksperimen, penelitian 

tindakan (action research), cross sectional, dan longitudinal.  

Hal yang perlu dipahami oleh mahasiswa sebagai peneliti adalah pemilihan 

pendekatan dan metode penelitian bukan didasarkan keinginan mahasiswa. Akan 

tetapi, pemilihan pendekatan dan metode penelitian didasarkan jenis fenomena atau 

permasalahan yang sedang diteliti dan tujuan penelitian. Pendekatan dan metode 

penelitian harus tergambar jelas dalam judul. Misalkan, jika penelitian kualitatif maka 

tidak mungkin menggunakan kata “hubungan”, “efektivitas”, dan kata lain yang 

memerlukan upaya kalkulasi atau penghitungan angka. Sebaliknya, penelitian 

kuantitatif maka tidak boleh menggunakan kalimat “dinamika kejiwaan”, “studi 

kasus”, dan kata lain yang menggambarkan upaya mendinamikakan variabel. 

B. Identifikasi Variabel (kuantiatif) atau Identifikasi Gejala Penelitian (kualitatif) 

Identifikasi variabel atau gejala penelitian adalah bagian yang menuliskan nama 

konstruk atau variabel penelitian. Variabel penelitian boleh berjumlah berapapun. 

C. Definisi Operasional Variabel (kuantitatif) atau Definisi Operasional Gejala 

Penelitian (kualitatif) 

Definisi operasional adalah definisi atau pengertian dari konstruk atau variabel 

penelitian yang sudah dioperasionalkan sekonkret mungkin sehingga orang awam pun 
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paham mampu menggambarkan dan membayangkan variabel penelitian. Definisi 

operasional terdiri dari tiga unsur, yaitu kesimpulan definisi konseptual/teoritis, 

aspek/dimensi variabel yang akan digunakan, dan arah pengukuran (jika penelitian 

berupa kuantitatif).  

D. Populasi dan Sampel Penelitian (kuantitatif) atau Informan Penelitian 

(kualitatif) 

Populasi merupakan sekelompok orang atau makhluk hidup yang menempati 

suatu lokasi penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, sedangkan sampel 

merupakan bagian dari populasi. Hal yang penting dipahami oleh mahasiswa bahwa 

pemilihan karakteristik pada populasi dan sampel penelitian ini bukan tanpa dasar, 

melainkan dengan dasar dan tujuan meminimalisasi terjadi variabel bias (variabel 

yang kehadirannya tidak diinginkan namun berdampak pada variabel penelitian 

sehingga menyebabkan penelitian menjadi bias). Caranya, mahasiswa harus 

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi variabel-variabel terikat/tergantung. 

Faktor-faktor tersebut dihomogenkan atau diseragamkan. Contohnya, mahasiswa 

meneliti variabel religiositas. Faktor yang mempengaruhi religiositas adalah jenis 

kelamin, pengalaman mati suri, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Maka, 

mahasiswa sebagai penelitian harus menyeragamkan seluruh faktor tersebut pada diri 

populasi dan sampel penelitian. Sehingga, karakteristik populasi dan sampelnya 

adalah laki-laki (tidak mencampur dengan perempuan), yang memiliki pengalaman 

mati suri (tidak mencampurnya dengan yang belum mengalaminya), tngkat 

pendidikan maksimal SMA (tidak mencampurnya dengan yang lulusan S1, S2, dan 

S3), serta tingkat ekonomi menengah ke bawah (orang yang memiliki tingkat 

ekonomi menengah ke atas tidak diikutsertakan).  

Pada bagian sampel penelitian juga harus dijelaskan teknik pengambilan sampel 

(teknik sampling) dan prosesnya. Secara umum, teknik sampling ada dua, yaitu total 

samplin (mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian, biasanya 

berlaku jika jumlah anggota populasi sedikit), random (acak: bisa dengan cara undian 

sederhana, klaster sampling, probabilitas daerah, tabel bilangan random, dan acak 

bertahap), nonrandom (tidak acak: bisa dengan sampling sesukanya, sampling 

purposif, sampling kuota, sampling bertingkat, sampling sukarela, sampling klaster), 

serta multifarious sampling (teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

beberapa teknik sekaligus). 

E. Metode Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data berisi penjelasan tentang alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Apabila penelitian kuantitatif, maka berisi penjelasan tentang 

aspek-aspek variabel, blueprint atau kisi-kisi sebaran item pernyataan alat ukur, serta 

bentuk alat ukurnya (likert, atau pilihan ganda, atau semantic differensial). Jika 

penelitian sudah selesai dilakukan, maka bab III ini akan memuat validitas alat ukur, 

indeks daya beda/diskriminasi item, dan indeks reliabilitas alat ukur. Apabila 

penelitian kualitatif, maka berisi panduan wawancara (bukan daftar pertanyaan) dan 

panduan observasi. Selain itu, juga berisi cara melakukan wawancara atau teknik 

wawancara (terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur) dan teknik observasi 

(partisipan atau nonpartisipan, laboratorium atau nonlaboratorium, time sampling atau 

event sampling). 

F. Rancangan Eksperimen (jika penelitian eksperimen) 

Apabila penelitian menggunakan metode eksperimen, maka bisa ditambahkan 

desain eksperimen dan desain perlakuan. Secara garis besar, terdapat tiga desain 

eksperimen, yaitu praeksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen murni. Masing-

masing desain eksperimen memiliki rancangan yang bermacam-macam. Mahasiswa 

hendaknya menggunakan desain eksperimen semu dan eksperimen murni serta tidak 

disarankan untuk menggunakan praeksperimen. Dalam hal ini, mahasiswa harus 

membaca buku-buku tentang eksperimen dan memahaminya dengan baik.  

G. Desain Perlakuan (jika penelitian eksperimen) 

Sedangkan, desain perlakuan adalah bagian yang menyajikan tentang penjelasan 

nama perlakuan yang diberikan, tahapan perlakuan diberikan, tujuan setiap tahapan 

perlakuan, alat dan bahan yang diperlukan, serta waktu yang dibutuhkan masing-

masing tahapan perlakuan. Dalam memberikan perlakuan, mahasiswa tidak 

diperbolehkan memberikannya sendiri. Dengan kata lain, perlakuan harus diberikan 

oleh ahli yang memiliki legalitas (psikoterapis yang ditandai dengan lulus pendidikan 

Magister Psikologi Profesi sehingga memiliki Surat Izin Praktik Psikolog dan Surat 

Sebutan Psikolog; atau konselor yang lulus menempuh pendidikan profesi konselor 

dan bergelar Konselor; atau seseorang yang memiliki legalitas di bidang teknik 

psikoterapi tertentu misalkan memiliki sertifikat pengakuan sebagai hipnoterapis). Hal 

ini harus ditempuh untuk menjaga validitas penelitian serta objektifitas penelitian. 

H. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data berisi penjelasan tentang teknik yang digunakan oleh 

mahasiswa sebagai penelitian untuk menjamin validitas data penelitian dan validitas 
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penelitian. Validitas merupakan komponen penting dalam penelitian karena menjamin 

ketepatan sasaran penelitian dan tingkat kepercayaan hasil penelitian. Jika penelitian 

tidak menggunakan teknik validitas, maka hasil penelitiannya tidak dapat dipercaya. 

Teknik validitas ini terbagi berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu teknik 

validitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Meskipun demikian, keduanya 

tetap memiliki validitas internal dan validitas eksternal. Menurut Saifuddin (2019), 

validitas internal artinya validitas penelitian mengenai sejauh mana data mampu 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, validitas internal 

berkaitan dnegan data penelitian yang telah digali. Validitas internal dapat dicapai 

dengan beberapa cara, misalkan mengambil teori yang tepat dan menggambarkan 

permasalahan, menggunakan teori tersebut untuk menyusun alat ukur dan 

pengambilan data, meminta validasi alat pengambilan data dan alat ukur kepada ahli, 

dan mengujicobakan alat ukur tersebut. Adapun validitas eksternal yaitu validitas 

yang berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian ilmiah. Sejauh mana hasil 

penelitian dapat menggembarkan hal yang sesuai dengan kejadian, fenomena, dan 

masalah yang terjadi di lapangan penelitian. “Apakah hasil penelitian ilmiah terhadap 

sampel penelitian dapat mencerminkan keadaan suatu populasi yang dituju?” 

Validitas eksternal dapat dicapai dengan cara teknik pengambilan sampel penelitian 

dari populasi yang cermat dan teliti. 

Dalam penelitian kuantitatif, validitas alat ukur dapat dicapai dengan salah satu 

dari tiga jenis validitas, yaitu:  

1. Validitas Isi, contohnya validitas tampang, validitas logis, dan validitas konten 

(misalkan validitas Aiken, validitas Lawshe, dan validitas Indeks Iik Hambleton) 

2. Validitas Konstruk, contohnya adalah validitas multitrait-multimethod, validitas 

faktorial, validitas kelompok. 

3. Validitas Kriteria, contohnya adalah validitas prediktif dan validitas konkuren. 

Adapun penelitian kualitatif, teknik keabsahan data dapat ditempuh dengan 

beberapa cara, misalkan: 

1. Member checking 

Member checking adalah tehnik keabsahan data untuk melihat akurasi data 

dan hasil penelitian dengan memberikan deskripsi dan hasil penelitian kepada 

narasumber untuk dimintai keterangan tentang akurasi deskripsi dan hasil 

penelitiannya. Peneliti akan membawa hasil penelitian yakni data yang sudah 
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diolah dan hasil yang telah dikembangkan dengan tema-tema atau teori yang 

sudah ada kepada narasumber. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah memeriksa bukti dari sumber data yang digunakan untuk 

membangun justifikasi tema-tema, dimana tema-tema tersebut berasal dari 

patisipan yang dapat menambah validitas penelitian. Triangulasi ini mencakup 

triangulasi metode, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber 

penelitian/responden. 

Terkait metode penelitian, mahasiswa diminta untuk rajin membaca dan 

memahami buku-buku terkait metode penelitian. Berikut ini referensi buku 

psikologi eksprimen, penyusunan skala/alat ukur psikologi, dan metode analisis 

data kuantitatif: 

• John Creswell. (2013). Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method. 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

• Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2012). Research 

Methods in Psychology. New York: McGraw-Hill. 

• Shadish, W.R, Cook, T.D., Campbell, D.T. (2002). Experimental and Quasi-

Experimental Design for Generalized Causal Inference. New York: Houghton 

Mifflin Company. 

• Paul Cozby. (2009). Methods In Behavioral Research Edisi ke-9. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

• Kazdin, A. E. (2002). Research Design In Clinical Psychology. Penerbit 

Pearson. 

• Sumadi Suryabrata. (2005). Pengembangan Alat Ukur Psikologis. Yogyakarta: 

Penerbit Andi. 

• Saifuddin Azwar. (2005). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

• Saifuddin Azwar. (2016). Dasar-Dasar Psikometrika. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

• Saifuddin Azwar. (2013). Tes Prestasi : Fungsi Dan Pengembangan 

Pengukuran Prestasi Belajar Edisi II Cetakan XIV. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
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• Saifuddin Azwar. (2015). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

• Ahmad Saifuddin. (2019). Penelitian Eksperimen Dalam Psikologi. Jakarta: 

Kencana Prenadamedia. 

• Ahmad Saifuddin. (2020). Penyusunan Skala Psikologi. Jakarta: Kencana 

Prenadamedia. 

• Ahmad Saifuddin. (2020). Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Psikologi. 

Depok: Rajagrafindo Persada. 

• Sutrisno Hadi. (2016). Metodologi Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

• Sutrisno Hadi. (2016). Statistika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

• Fred N. Kerlinger. (1990). Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

• Latipun. (2010). Psikologi Eksperimen. Malang: UMM Press. 

• Liche Seniati. Psikologi Eksperimen. Penerbit Indeks. 

• Cornelius Trihendradi. (2005). Step By Step SPSS 13 Analisis Data Statistika. 

Yogyakarta: Penerbit Andi. 

• Sofyan Yamin & Heri Kurniawan. (2009). SPSS Complete, Teknik Analisis 

Statistik Terlengkap dengan Software SPSS. Jakarta: Salemba Infotek. 

Referensi buku untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif 

dan teknik analisis data kualitatif diantaranya : 

• Creswell (2013). Qualitative Inquiry and Research Design (3rd edition ed.). 

Los Angeles: Sage Publications, Inc. 

• Patton (2009). Metode Evauasi Kualitatif. (B. P. Priyadi, Penerj.) Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

• Patton (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park: 

Sage publication, Inc. 

• Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2012). Research 

Methods in Psychology. New York: McGraw-Hill. 

• Denzin, N.K. & Lincoln Y.S. (2009). Handbook of Qualitative Research. 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar 

• Moeloeng. L.J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. 
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I. Teknik Analisis Data 

Selanjutnya, Bab III memuat teknik analisis data. Teknik analisis data adalah 

suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan. Secara garis 

besar, teknik analisis data dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data pendekatan 

kuantitatif dan teknik analisis data pendekatan kualitatif. Setiap teknik analisis data 

tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan metode penelitian yang 

digunakan. Misalkan, penelitian kuantitatif yang korelasional maka menggunakan 

teknik uji asumsi dan uji korelasional, penelitian kuantitatif yang komparasional maka 

menggunakan teknik uji asumsi dan uji perbedaan, dan sebagainya. Sedangkan, dalam 

pendekatan kualitatif, teknik analisis pada metode fenomenologi berbeda dengan 

teknik analisis metode studi kasus, dan sebagainya. Oleh karena itu, mahasiswa 

hendaknya membaca buku-buku tentang metode penelitian sehingga memahami 

teknik analisis data secara tepat. Kesalahan menggunakan teknik analisis data akan 

berakibat pada kesalahan penafsiran data sehingga hasil penelitian tidak dapat 

dipercaya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Bab III Metode Penelitian berisi 

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, alat 

pengumpulan data (jika sudah selesai penelitian maka harus menjelaskan hasil dari 

validitas, daya beda, dan reliabilitas alat ukur), teknik keabsahan data, desain 

eksperimen dan desain perlakuan (bagi penelitian eksperimen), dan teknik analisis 

data.  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab IV berisi beberapa 

bagian, yaitu orientasi kancah, tahapan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.  

A. Orientasi Kancah 

Orientasi kancah merupakan bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian 

dan karakteristiknya.  

B. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tahapan mahasiswa 

dalam melakukan penelitian, misalkan mulai dari mengurus perizinan, mencari lokasi 

penelitian, memulai penelitian, membuat alat ukur, mengujicobakan alat ukur serta 

hasil ujicobanya, dan melakukan pengambilan dan pengumpulan data penelitian 

sampai analisis data.  
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C. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berisi data-data yang diperoleh dari penelitian. Pada bagian 

hasil penelitian tidak perlu membahas hasilnya.  

D. Pembahasan 

Sedangkan, pembahasan hasil penelitian dilakukan di bagian pembahasan. 

Dalam pembahasan ini, mahasiswa harus mampu menjawab “mengapa hasil 

penelitian demikian?” dan “bagaimana dinamika yang dialami oleh responden/sampel 

penelitian sehingga memunculkan hasil penelitian demikian?” apabila penelitian 

lapangan, serta menjawab “bagaimana pemikiran seseorang?”, “apa makna dari 

pemikiran tersebut?”, “berasal dari mana pemikiran tersebut tercipta?”, dan “apa 

kontribusi pemikiran tersebut?”. Dalam melakukan pembahasan, maka mahasiswa 

harus mengelaborasikan dengan penelitian terdahulu. Sehingga, jurnal-jurnal yang 

dicantumkan di bagian originalitas penelitian serta teori-teori yang dituliskan di 

landasan teori harus digunakan dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga harus 

menggunakan paradigma tertentu yang sudah dituliskan di dalam kerangka teori. 

Dalam melakukan pembahasan, mahasiswa diharapkan mampu menuliskannya 

minimal 10 halaman. Pembahasan ini diakhiri dengan limitasi atau keterbatasan 

penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus selaras dengan rumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian penelitian, dan hipotesis. Sehingga, 

mahasiswa tidak asal membuat kesimpulan.  

B. Saran 

Sedangkan, saran harus bersifat konkret dan operasional, bisa ditujukan kepada 

sampel penelitian, institusi yang menaungi sampel penelitian, dan peneliti selanjutnya 

(berdasarkan keterbatasan penelitian). 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka dituliskan dengan menggunakan perangkat lunak Mendeley 

sehingga bisa selaras dengan kutipan. Adapun penulisan kutipan dengan model bodynote 

bukan footnote serta menggunakan gaya American Psychological Association (APA) 6th 

Edition. 
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LAMPIRAN 

Beberapa hal yang tidak bisa dimuat dalam badan laporan penelitian atau skripsi, 

maka boleh dilampirkan dalam lampiran. Misalkan, modul perlakuan (jika penelitian 

eksperimen), verbatim penelitian dan hasil analisisnya (jika penelitian kualitatif), 

informed consent (form kesediaan menjadi sampel penelitian), data mentah skor alat ukur, 

hasil validasi alat ukur, hasil uji coba alat ukur, hasil analisis data (jika penelitian 

kuantitatif), dan surat bukti selesai penelitian dari instansi terkait yang menjadi lokasi 

penelitian. 

G. PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM (PI) 

Penulisan Skripsi Program Studi Psikologi Islam (PSPI) Fakultas Ushuluddin dan 

Dakwah UIN RM Said Surakarta mengacu pada bidang-bidang psikologi yaitu 

Pendidikan, Perkembangan, Sosial, Klinis, Industri dan Organisasi dan atau integrasinya 

dengan kajian keislaman (Psikologi Islam).  

Tema-tema dan beberapa contoh judul penelitian berdasarkan desain penelitian dalam 

bidang psikologi yang biasa digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Deskriptif, menggambarkan situasi atau kejadian secara sistematik, 

factual, dan akurat suatu populasi atau bidang tertentu. 

Contoh: a) Evaluasi pelaksanaan kebijakan lembaga forum anak di tingkat Kecamatan 

X,  b) Evaluasi program posyandu lansia tahun 2020 di Kelurahan X 

2. Penelitian Kasus, mempelajari intensif kasus individu, kelompok, lembaga, atau 

masyarakat untuk memahami siklusnya atau untuk mencari pemecahan masalah. 

Contoh: a) Studi tentang perkembangan kepribadian seorang muallaf,  b) Studi 

mendalam tentang kehidupan anak yang mengalami progeria 

3. Penelitian Studi Kasus, penyelidikan mendalam (indepth study) pada suatu unit 

sosial untuk mendapatkan gambaran lengkap, intensif, dan terorganisir 

Contoh: a) Studi pengembangan kompetensi sosial anak yang menyandang autisme di 

sekolah inklusi X,  b) Studi penyebab munculnya hoaks pada saat terjadi wabah 

penyakit  

4. Penelitian Fenomenologi, eksplorasi pengalaman personal dan kebermaknaan suatu 

fenomena 

Contoh: a) Ketangguhan (‘kesabaran’) seorang penyintas penyakit mematikan X, b) 

Kehidupan Kyai pesantren salaf di era milenial  

5. Penelitian Korelasional, melihat hubungan antar variabel atau beberapa variabel  
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Contoh: a) Hubungan antara sense of organization belonging dengan kepatuhan pada 

aturan organisasi b) Hubungan antara perilaku memaafkan dengan kesejahteraan 

psikologis pada santri yang mengalami bullying 

6. Penelitian Kausal Komparatif, expost facto membandingkan dan mencari hubungan 

sebab akibat dari variabel tanpa melakukan treatmen 

Contoh: a) Perbedaan pola asuh orang tua ditinjau dari pemahaman agama,  b) 

Perbedaan prestasi mahasiswa ditinjau dari kemandirian belajar  

7. Penelitian Eksperimen Semu/Quasi Experiment,  kemungkinan hubungan sebab 

akibat antara variabel-variabel melalui sebuah perlakuan.  

Contoh: a) Efektivitas recitation group dalam meningkatkan hafalan pada santri 

penghafal Al-Quran,  b) Efektifitas pelatihan team work terhadap task commitment 

pada karyawan bagian marketing Perusahaan X 

8. Penelitian Eksperimen Subjek Tunggal (n-kecil)/Single Case (N=1) Experiment, 

analisis eksperimental suatu perilaku melalui manipulasi variabel independen.  

Contoh: a) Intensitas membuang sampah pada anak usia dini selama satu hari,  b) 

Tingkat keseringan perubahan mood pada penderita manic depresif 

9. Penelitian Tindakan (Action Research), penelitian yang mengembangkan suatu 

pendekatan atau keterampilan baru dalam pemecahan masalah.  

Contoh: a) Program inservice training untuk melatih para konselor bekerja dengan 

anak putus sekolah,  b) Program penjajagan dalam pencegahan kecelakaan pada 

pendidikan pengemudi. 

10. Evaluasi Program, desain penelitian untuk mengukur efektivitas suatu program atau 

kebijakan.  

Contoh: a) Evaluasi pelaksanaan kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi X,  

b) Evaluasi program posyandu lansia tahun 2020 di Kelurahan X 

 

Sedangkan pendekatan yang digunakan terdiri dari dua pendekatan besar yaitu kualitatif 

dan kuantitatif (eksperimen). Berikut ini diuraikan sistematika penulisan berdasarkan dua 

pendekatan tersebut :  

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PENELITIAN KUANTITATIF 

Secara umum terdiri dari tiga bagian yaitu: 1) Bagian Awal meliputi : Halaman 

Sampul, Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar 

Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Intisari/Abstrak), 2) Bagian Inti/Utama 

meliputi : BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Metode 
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Penelitian, BAB IV Hasil dan Pembahasan, BAB V Kesimpulan dan Saran, 3) Bagian 

Akhir meliputi : Daftar Pustaka dan Lampiran. Adapun bagian inti diuraikan sebagai 

berikut:   

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Bagian ini menguraikan gambaran permasalahan yang menjadi fokus 

penelitian. Peneliti dapat merujuk data-data empiris, penelitin, atau kejadian 

nyata di masyarakat yang sudah dipublikasikan di berbagai media / sudah 

diteliti sebelumnya. Data-data statistik terkait atau hasil studi pendahuluan 

(pre-eliminary study) dapat disajikan. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang terkait dengan fakta, fenomena, atau kejadian yang diteliti 

untuk masuk kepada permasalahan penelitian dan menguatkan bahwa 

penelitian ini penting dan menarik untuk dikaji. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berisi deskripsi permasalahan penelitian yang memuat 

adanya kesenjangan antara kondisi nyata (das sein) dengan kondisi ideal (da 

solen). Dalam mengangkat persoalan menjadi fokus penelitian perlu 

diperhatikan orisinalitas penelitian, aktualitas, manfaat teoritis dan praktis, 

dapat diteliti dan diuji secara operasional, dan data dapat dianalisis sesuai etika 

penelitian, serta sesuai dengan keahlian dan kemampuan peneliti. Penelti dapat 

menguraikan faktor-faktor yang terkait dengan penelitian dan mengakhirinya 

dengan faktor yang mempengaruhi variable penelitian (X).  

C. Batasan Masalah  

Peneliti perlu melakukan pembatasan masalah penelitian agar lebih fokus 

dalam melakukan penelitian. Pembatasan dapat dilakukan dengan menguraikan 

ruang lingkup penelitian, subjek, dan setting penelitian pada penelitian yang 

dilakukan. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada 

penelitian. Hubungan antar variabel dan ruang lingkup penelitian dapat 

ditunjukkan pada rumusah masalah penelitian kuantitatif. Contoh dalam format 

interogatif dan deklaratif: “Bagaimana hubungan antara konflik pekerjaan-

keluarga dengan keterlibatan karyawan pada perusahaan X?” atau “Penelitian 
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terdahulu menujukkan adanya hubungan antara konflik personal dengan 

keterlibatan karyawan, namun belum ada penelitian yang mengkaji hubungan 

antara konflik pekerjaan-keluarga dengan keterlibatan karyawan pada 

perusahaan.” 

E. Tujuan Penelitian 

Berisi pernyataan yang menunjukkan apa yang ingin dicapai dari proses 

penelitian dan memiliki kaitan dengan rumusan masalah. Contoh: “Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara kecerdasan 

spiritual dengan prestasi akademik santri penghafal Al-Qur’an.” 

F. Keaslian Penelitian 

Pada bagian ini peneliti dapat menguraikan beberapa penelitian sebelumnya 

yang memiliki kesamaan atau terkait dengan tema atau persoalan penelitian. 

Kemudian peneliti menjelaskan perbedaan penelitian miliknya dengan 

penelitian sebelumnya baik perbedaan dalam subjek, metode, strategi, 

intrumen, maupun rancangan penelitian.   

G. Manfaat Penelitian 

Bagian yang memuat kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu 

psikologi (manfaat teoretis) dan sumbangan aplikatif dari hasil penelitian 

(manfaat praktis). 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Bagian yang memuat kajian teori  dan uraian yang dihasilkan dari hasil 

penalaran  dan hubungan antar variabel (variabel bebas (VI / X) dengan 

variabel tergantung (VD / Y). Pada bagian ini peneliti perlu menujukkan 

relevansi teori-teori dengan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian, dan 

berbagai pendapat yang dijadikan referensi  (bukan kumpulan teori semata). 

Pada bagian akhir peneliti dapat membuat kesimpulan berdasarkan berbagai 

teori yang telah diuraikan sebelumnya sebagai penuntun dalam memecahkan 

masalah dan perumusan hipotesis. 

B. Definisi Konsep dan Ruang Lingkup Penelitian 

Bagian yang berisi penjelasan tentang konsep, konteks, dan ruang lingkup yang 

mendasari dan membatasi penelitian yang akan mengantarkan pada 

pembahasan variabel penelitian. 
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C. Penjelasan Variabel  dan Indikator 

Menguraikan kajian teoretis variabel penelitian beserta indikator-indikator 

yang digunakan dalam penelitian. Peneliti dalam menguraikan definisi variabel 

(variabel bebas, tergantung, dan variabel lain jika ada), faktor-faktor, aspek-

aspek, indikator-indikator, serta hubungan antar variabel atau benang merah 

yang menujukkan kaitan secara logis dan runtut. 

D. Kerangka atau Alur Pemikiran. 

Menjelaskan keterhubungan antara konsep teoretik, permasalahan dengan 

variabel dan indikator yang menujukkan arah dan luaran penelitian. Alur 

pemikiran dapat digambarkan dengan symbol atau bagan disertai penjelasan.  

Contoh: (penyesuaian diri gagal ginjal). 

E. Rumusan Hipotesis 

Merupakan rumusan jawaban sementara  atau prediksi hubungan antar variabel 

berdasarkan teori-teori yang telah disusun sebelumnya. Pernyataan hipotesis 

memuat variabel tergantung dan variabel bebas dan menyatakan adanya 

hubungan kedua variabel tersebut (hipotesis kerja/H1) didukung dengan teori 

yang ada. Contoh : “Teknik relaksasi A dapat menurunkan kecemasan lebih 

cepat dibandingkan teknik B”  atau “Terdapat perbedaan penurunan kecemasan 

pada penderita depresi yang melakukan relaksasi dengan teknik A dan B.”  

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Pendidikan dan Metode Penelitian 

Bagian ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

secara ringkas namun padat. Pendekatan kuantitatif memiliki metode penelitian 

korelasional, komparasional, eksperimen, penelitian tindakan (action research), 

cross sectional, dan longitudinal. Untuk penelitian taraf S1, disarankan 

menggunakan metode penelitian korelasional, komparasional, dan eksperimen. 

Pemilihan pendekatan dan metode penelitian didasarkan jenis fenomena atau  

permasalahan yang sedang diteliti, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 

Pendekatan dan metode penelitian harus tergambar jelas dalam judul. 

Misalkan, jika penelitian kualitatif maka tidak mungkin menggunakan kata 

“hubungan”, “efektivitas”, dan kata lain yang memerlukan  upaya kalkulasi 

atau penghitungan angka. Selain itu, mahasiswa harus meningkatkan 
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keterampilan dirinya terkait metode penelitian karena termasuk ke dalam 

bagian validitas penelitian. 

B. Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel atau gejala penelitian adalah bagian yang menuliskan 

nama konstruk atau variabel penelitian. Variabel penelitian boleh berjumlah 

berapapun, minimal dua (untukukuran S1), yaitu satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Contoh, apabila mahasiswa meneliti hubungan antara qana’ah 

dengan kesejahteraan psikologis, maka variabel bebasnya adalah qana’ah dan 

variabel terikatnya adalah kesejahteraan psikologis. Mahasiswa juga boleh 

menggunakan lebih dari dua variabel (misalkan, dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat) jika fenomenanya mengandung lebih dari dua variabel.) 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah definisi atau pengertian dari konstruk atau 

variabel penelitian yang sudah dioperasionalkan sekonkret mungkin sehingga 

orang awam pun paham dan mampu menggambarkan dan membayangkan 

variabel penelitian. Definisi operasional terdiri dari empat unsur, yaitu 

kesimpulan definisi konseptual/teoritis,aspek/dimensi variabel yang akan 

digunakan, cara pengukuran, dan arah pengukuran. Pada bagian ini, mahasiswa 

menuliskan definisi operasional seluruh variabel penelitian 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan sekelompok orang atau makhluk hidup yang menempati 

suatu lokasi penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, sedangkan sampel 

merupakan bagian dari populasi. Hal yang penting dipahami oleh mahasiswa 

bahwa pemilihan karakteristik pada populasi dan sampel penelitian ini bukan 

tanpa dasar, melainkan dengan dasar dan tujuan meminimalisasi terjadi 

variabel bias (variabel yang kehadirannya tidak diinginkan namun berdampak 

pada variabel penelitian sehingga menyebabkan penelitian menjadi bias). 

Caranya, mahasiswa harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

variabel-variabel terikat/tergantung. Faktor-faktor tersebut dihomogenkan atau 

diseragamkan. Contohnya, mahasiswa meneliti variabel religiositas. Faktor 

yang mempengaruhi religiositas adalah jenis kelamin, pengalaman mati suri, 

tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Maka, mahasiswa sebagai penelitian 

harus menyeragamkan seluruh faktor tersebut pada diri populasi dan sampel  

penelitian. Sehingga, karakteristik populasi dan sampelnya adalah laki-laki 
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(tidak mencampur dengan perempuan), yang memiliki pengalaman mati suri 

(tidak mencampurnya dengan yang belum mengalaminya), tngkat pendidikan 

maksimal SMA (tidak mencampurnya dengan yang lulusan S1, S2, dan S3) 

serta tingkat ekonomi menengah ke bawah (orang yang memiliki tingkat 

ekonomi menengah ke atas tidak diikutsertakan). 

Pada bagian sampel penelitian juga harus dijelaskan teknik pengambilan 

sampel (teknik sampling) dan prosesnya. Secara umum, teknik sampling ada 

dua, yaitu total sampling (mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel 

penelitian, biasanya berlaku jika jumlah anggota populasi sedikit), random 

(acak: bisa dengan cara undian sederhana, klaster sampling, probabilitas 

daerah, tabel bilangan random, dan acak bertahap), nonrandom (tidak acak: 

bisa dengan sampling sesukanya, sampling purposif, sampling kuota, sampling 

bertingkat, sampling sukarela, sampling klaster), serta multifarious sampling 

(teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa teknik sekaligus). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data berisi penjelasan tentang alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, misalkan dengan menggunakan skala atau alat ukur. 

Selain itu, mahasiswa juga menjelaskan tentang aspek-aspek dari masing-

masing variabel, blueprint atau kisi-kisi sebaran item pernyataan alat ukur, 

serta bentuk alat ukurnya (likert, atau skala perilaku, atau pilihan ganda, atau 

semantic differensial).  

F. Rancangan Eksperimen (Jika Penelitian Eksperimen) 

Apabila penelitian menggunakan metode eksperimen, maka bisa ditambahkan 

desain eksperimen dan desain perlakuan. Secara garis besar, terdapat tiga 

desain eksperimen, yaitu praeksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen 

murni. Masing-masing desain eksperimen memiliki rancangan yang bermacam-

macam. Mahasiswa hendaknya menggunakan desain eksperimen semu atau 

eksperimen murni serta tidak disarankan untuk menggunakan praeksperimen. 

Dalam hal ini, mahasiswa harus membaca buku-buku tentang eksperimen dan 

memahaminya dengan baik. 

G. Desain Perlakuan (Juka Penelitian Eksperiman) 

Desain perlakuan adalah bagian yang menyajikan tentang penjelasan nama 

perlakuan yang diberikan (misalkan, terapi qana’ah, terapi tawakal, terapi 

kognitif, terapi zuhud, dan sejenisnya), tahapan perlakuan diberikan, tujuan 
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setiap tahapan perlakuan, alat dan bahan yang diperlukan, serta waktu yang 

dibutuhkan masing-masing tahapan perlakuan. Dalam memberikan perlakuan, 

mahasiswa tidak diperbolehkan memberikannya sendiri. Dengan kata lain, 

perlakuan harus diberikan oleh ahli yang memiliki legalitas (psikoterapis yang 

ditandai dengan lulus pendidikan Magister Psikologi Profesi sehingga memiliki 

Surat Izin Praktik Psikolog dan Surat Sebutan Psikolog; atau konselor yang 

lulus menempuh pendidikan profesi konselor dan bergelar Konselor; atau 

seseorang yang memiliki legalitas di bidang teknik psikoterapi tertentu 

misalkan memiliki sertifikat pengakuan sebagai hipnoterapis atau sertifikat 

terapi sejenis). Hal ini harus ditempuh untuk menjaga validitas penelitian serta 

objektifitas penelitian.  

H. Teknik Validitas, Daya Beda Item, dan Reliabilitas  

1. Uji Validitas 

Teknik keabsahan data berisi penjelasan tentang teknik yang digunakan 

oleh mahasiswa sebagai penelitian untuk menjamin validitas data penelitian 

dan validitas penelitian. Validitas merupakan komponen penting dalam 

penelitian karena menjamin ketepatan sasaran penelitian dan tingkat 

kepercayaan hasil penelitian. Jika penelitian tidak menggunakan teknik 

validitas, maka hasil penelitiannya tidak dapat dipercaya. Teknik validitas ini 

terbagi berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu teknik validitas dalam 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Meskipun demikian, keduanya tetap 

memiliki validitas internal dan validitas eksternal. Menurut Saifuddi (2019), 

validitas internal artinya validitas penelitian mengenai sejauh mana data 

mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, validitas 

internal berkaitan dnegan data penelitian yang telah igali. Validitas internal 

dapat dicapai dengan beberapa cara, misalkan mengambil teori yang tepat dan 

menggambarkan permasalahan, menggunakan teori tersebut untuk menyusun 

alat ukur dan pengambilan data, meminta validasi alat pengambilan data dan 

alat ukur kepada ahli, dan mengujicobakan alat ukur tersebut.Adapun validitas 

eksternal yaitu validitas yang berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian 

ilmiah.Sejauh mana hasil penelitian dapat menggembarkan hal yang sesuai 

dengan kejadian, fenomena, dan masalah yang terjadi di lapangan penelitian. 

“Apakah hasil penelitian ilmiah terhadap sampel penelitian dapat 

mencerminkan keadaan suatu populasi yang dituju?” Validitas eksternal  dapat 
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dicapai dengan cara tekni pengambilan sampel penelitian dari populasi yang 

cermat dan teliti. 

Dalam penelitian kuantitatif, validitas alat ukur dapat dicapai dengan 

salah satu dari tiga jenis validitas, yaitu:  

a. Validitas Isi, contohnya validitas tampang, validitas logis, dan validitas 

konten (misalkan validitas Aiken, validitas Lawshe, dan validitas Indeks Iik 

Hambleton) 

b. Validitas Konstruk, contohnya adalah validitas multitrait-multimethod, 

validitas faktorial, validitas kelompok. 

c. Validitas Kriteria, contohnya adalah validitas prediktif dan validitas 

konkuren. 

Validitas yang praktis dan memungkinkan digunakan oleh mahasiswa 

dalam penelitian skripsi adalah validitas tampang, validitas logis, dan validitas 

konten. Penjelasan dari masing-masing validitas tersebut, mahasiswa dapat 

membaca dan mendalaminya di buku terkait. Selain validitas alat ukur, desain 

perlakuan dalam bentuk modul perlakuan (jika penelitiannya menggunakan 

metode eksperimen), juga perlu divalidasi. Modul perlakuan juga harus 

diujicobakan terlebih dahulu.  

2. Uji Daya Beda Item 

Daya beda item adalah kemampuan item dalam memilah subjek 

penelitian dengan tingkatan variabel tertentu. Daya beda merupakan syarat 

kedua dari alat ukur atau skala pengukuran yang baik setelah validitas. Untuk 

mengetahui daya beda tersebut, maka mahasiswa perlu mengujicobakan alat 

ukur atau skala pengukuran kepada sekelompok individu yang karakteristiknya 

mirip atau setara dengan karakteristik kelompok subjek atau sampel penelitian. 

Sehingga, mahasiswa tidak disarankan mengujicobakan kepada kelompok 

sampel penelitian atau sering disebut dengan ujicoba terpakai karena akan 

memperbesar potensi proses belajar pada sampel penelitian sehingga 

dikhawatirkan data penelitian menjadi bias. Jumlah dari subjek ujicoba alat 

ukur ini harus lebih banyak daripada jumlah subjek penelitian. Data hasil 

ujicoba alat ukur ini kemudian dihitung dengan menggunakan rumus Corrected 

Item Total Correlation. Batasan daya beda item yang baik adalah apabila skor 

Corrected Item Total Correlation lebih dari 0,300. Jika Corrected Item Total 

Correlation suatu item kurang dari 0,300 maka item tersebut dianggap tidak 
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memiliki daya beda yang baik dan harus digugurkan. Penjelasan lebih lanjut, 

mahasiswa dapat membaca buku terkait metode penelitian kuantitatif dan 

penyusunan alat ukur psikologi. 

3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat konsistensi alat ukur apabila digunakan di 

lain waktu, baik pada sekelompok orang yang sama maupun berbeda. Terdapat 

tiga pendekatan dalam menghitung reliabilitas ini, yaitu pendekatan tes ulang, 

pendekatan tes paralel, dan pendekatan konsistensi internal. Mahasiswa 

disarankan menggunakan pendekatan konsisten internal. Adapun pendekatan 

konsisten internal terdapat banyak sekali rumus, misalkan formula Alpha, 

Hoyt, Feldt, Kuder-Richardson, Spearman-Brown, Rulon, dan Kristof. 

Mahasiswa dapat mempelajari lebih lanjut di buku terkait.  

Reliabilitas dapat dihitung dari hasil ujicoba alat ukur. Dengan 

demikian, hasil ujicoba alat ukur bukan hanya untuk menghitung daya beda 

item, tetapi juga untuk menghitung reliabilitas alat ukur. Batasan minimal 

reliabilitas alat ukur adalah 0,700. Apabila hasi dari reliabilitas alat ukur 

kurang dari 0,700 maka alat ukur dianggap tidak reliabel dan tidak bisa 

digunakan. Mahasiswa diperbolehkanmenggunakan perangkat lunak SPSS 

untuk menghitung daya beda item dan reliabilitas ini. 

Dalam proposal skripsi, mahasiswa menuliskan berbagai metode dan 

kaidah dalam bagian uji validitas, daya beda item, dan reliabilitas. Adapun 

dalam skripsi, mahasiswa menuliskan metode, kaidah, dan hasil dari berbagai 

uji tersebut. 

4. Teknik Analisis Data  

Selanjutnya, Bab III memuat teknik analisis data. Teknik analisis data 

adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan. 

Setiap teknik analisis data tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis 

berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Misalkan, penelitian 

kuantitatif yang korelasional maka menggunakan teknik uji asumsi dan uji 

korelasional, penelitian kuantitatif yang komparasional maka menggunakan 

teknik uji asumsi dan uji perbedaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, 

mahasiswa hendaknya membaca buku-buku tentang metode penelitian 

sehingga memahami teknik analisis data secara tepat.  
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Kesalahan menggunakan teknik analisis data akan berakibat pada 

kesalahan penafsiran data sehingga hasil penelitian tidak dapat dipercaya. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi digunakan untuk memenuhi sejumlah asumsi yang 

diharapkan sehingga sifat data penelitian bisa mencapai parametrik. Uji asumsi 

ini tergantung dari bentuk kasu permasalahan dan model penelitian. Misalkan, 

penelitian kuantitatif yang korelasional maka menggunakan teknik uji asumsi 

dan uji korelasional, penelitian kuantitatif yan komparasional maka 

menggunakan teknik uji asumsi dan uji perbedaan, dan sebagainya.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk seluruh metode penelitian. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran data sampel penelitian 

mengikuti kurva normal atau tidak. Teknik yang dapat digunakan untuk 

menghitung uji normalitas (dengan menggunakan SPSS) adalah 

Kolmogorov-Smirnovdengan Asymp. Sig. sebesar lebih dari 0,05 untuk 

dapat dianggap mengikuti sebaran normal. Sehingga, jika kurang dari 

0,05 maka data penelitian dianggap tidak normal. Mahasiswa 

menuliskan metode dan kaidah tersebut dalam proposal skripsi. 

Sedangkan, dalam skripsi mahasiswa dapat menuliskan metode, kaidah, 

dan hasil dari uji normalitas. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan jika penelitiannya adalah komparasional 

dua variabel maupun lebih dari dua variabel. Uji homogenitas bertujuan 

untuk mengetahui tingkat homogenitas sampel penelitian. Teknik yang 

dapat digunakan untuk menghitung uji homogenitas (dengan 

menggunakan SPSS) adalah melalui One Way Anova kemudian menuju 

Homogeneity of Variance Test. Jika hasilnya Asymp. Sig. kurang dari 

0,05 maka sifat data tidak homogen, sedangkan jika hasilnya Asymp. 

Sig. lebih dari 0,05 maka sifat data adalah homogen. 

c. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan jika penelitiannya adalah korelasional dua 

variabel dan lebih dari dua variabel. Uji linearitas adalah teknik untuk 

menghitung ada atau tidak adanya hubungan yang linear antara variabel 

prediktor dengan variabel kriterium. Korelasi yang baik terjadi apabila 
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variabel prediktor dan variabel kriterium bersifat linear. Teknik yang 

dapat digunakan untuk menghitung uji linearitas (dengan menggunakan 

SPSS) adalah melalui Compare Means kemudian menuju Test for 

Linearity. Jika hasilnya Sig. kurang dari 0,05 maka sifat data tidak 

linear, sedangkan jika hasilnya Sig. lebih dari 0,05 maka sifat data 

adalah linear. 

d. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitias digunakan jika penelitiannya adalah 

korelasional lebih dari dua variabel. Uji heteroskedastisitas berfungsi 

untuk menguji ada atau tidak adanya perbedaan variance dari nilai 

residual pada suatu periode pengamatan atau pengukuran. Apabila 

variance dari residual suatu periode pengamatan bersifat tetap, maka 

dianggap homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu 

data dapat dihitung dengan analisis regresi, apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas.Teknik yang dapat digunakana dalah menggunakan 

metode scatterplot(menggunakan SPSS). Data tidak terjadi 

heteroskedastisitas apabila titik-titik data menyebar di atas dan di 

bawah angka 0; titik tidak hanya mengumpul di garis 0 saja; serta 

penyebaran titik-titik data tidak berpola. Jika tidak demikian, maka data 

bersifat homoskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Parametrik 

Parametrik adalah sifat data dari sampel penelitian yang 

diasumsikan memenuhi batasan (parameter) untuk dapat 

digeneralisasikan kepada populasi penelitian. Secara teknis, sifat 

parametrik dapat dicapai apabila sampel penelitian banyak (batasannya 

berbeda-beda, sehingga mahasiswa disarankan membaca buku terkait 

hal tersebut) dan lolos seluruh uji asumsi. Mahasiswa diperbolehkan 

menggunakan SPSS. 

1) Jika penelitiannya adalah korelasional dua variabel, maka 

menggunakan korelasi Pearson. Dianggap signifikan jika p<0,05. 

2) Jika penelitiannya adalah korelasional lebih dari dua variabel, 

maka menggunakan analisis regresi. Dianggap signifikan jika 

p<0,05. 
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3) Jika penelitiannya adalah komparasional dua variabel, maka 

menggunakan Independent Sample T-Test. Dianggap signifikan jika 

p<0,05. 

4) Jika penelitiannya adalah komparasional lebih dari dua variabel, 

maka menggunakan One Way Anova. Dianggap signifikan jika 

p<0,05. 

5) Jika penelitiannya adalah komparasional satu kelompok dengan 

dua pengukuran, maka menggunakan Paired Sample T-Test. 

Dianggap signifikan jika p<0,05. 

6) Jika penelitiannya adalah komparasional satu kelompok dengan 

lebih dari dua pengukuran, maka menggunakan Repeated Measure. 

Dianggap signifikan jika p<0,05. 

b. Nonparametrik 

Nonparametrik adalah sifat data dari sampel penelitian yang 

diasumsikan tidak memenuhi batasan (parameter) untuk dapat 

digeneralisasikan kepada populasi penelitian. Secara teknis, sifat 

nonparametrik terjadi ketika sampel penelitian sedikit dan tidak lolos 

salah satu dari uji asumsi.Mahasiswa diperbolehkan menggunakan 

SPSS. 

1) Jika penelitiannya adalah korelasional dua variabel, maka 

menggunakan korelasi Spearman. Dianggap signifikan jika p<0,05. 

2) Jika penelitiannya adalah komparasional dua variabel, maka 

menggunakan Mann Whitney U Test. Dianggap signifikan jika 

p<0,05. 

3) Jika penelitiannya adalah komparasional lebih dari dua variabel, 

maka menggunakan Kruskal Wallis. Dianggap signifikan jika 

p<0,05. 

4) Jika penelitiannya adalah komparasional satu kelompok dengan 

dua pengukuran, maka menggunakan Wilcoxon. Dianggap 

signifikan jika p<0,05. 

5) Jika penelitiannya adalah komparasional satu kelompok dengan 

lebih dari dua pengukuran, maka menggunakan Friedman. 

Dianggap signifikan jika p<0,05. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Bab III Metode Penelitian 

berisi identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan 

sampel penelitian, alat pengumpulan data (jika sudah selesai penelitian 

maka harus menjelaskan hasil dari validitas, daya beda, dan reliabilitas 

alat ukur), teknik keabsahan data, desain eksperimen dan desain 

perlakuan (bagi penelitian eksperimen), dan teknik analisis data.  

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Subjek Penelitian 

Peneliti dapat memberikan gambaran subjek penelitian dengan memaparkan ciri 

khusus subjek penelitian yang diperlukan dan terkait dengan hasil penelitian. 

Penggambaran dapat dilakukan secara demografis, sosial budaya, historis, atau 

psikologis.  

B. Pelaksanaan Penelitian 

Bagian pelaksanaan penelitian berisi uraian kegiatan pengambilan data 

penelitian seperti waktu dan tempat, jumlah subjek penelitian dan jumlah yang 

dianalisis serta alasan penetapan jumlahnya, prosedur dan administrasi 

pengambilan data (siapa saja yang melaksanakan, apa kualifikasi, dan 

bagaimana langkahnya), dan bila perlu disampaikan hambatan yang ditemui 

dalam proses pelaksanaan penelitian. 

C. Hasil Penelitian 

Bagian hasil penelitian berisi uraian peneliti tentang hasil uji  asumsi 

(normalitas, linearitas, homogenitas, dll) dan hasil uji analisis data. Pemaparan 

dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel atau grafik dan bila perlu dapat diberikan 

analisis deskriptif masing-masing variabel penelitian. Setelah dilakukan uji 

analisis data, peneliti harus menjawab pertanyaan apakah hipotesis diterima atau 

ditolak berdasarkan taraf signifikansinya. 

D. Pembahasan 

Bagian pembahasan peneliti membahas hasil analisis berdasarkan hipotesis yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Temuan penelitian dibahas dengan 

menginterpretasi dan membandingkan pokok-pokok temuan dengan teori yang 

digunakan. Argumentasi yang logis dan kritis dapat diungkapkan peneliti 

disertai kajian-kajian lain di luar landasan teori sepanjang hal itu mendukung 

hasil penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bagian kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan penelitian berupa pernyataan 

penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian. Keterangan tambahan terkait 

dengan hipotesis dapat disampaikansecara singkat.  

B. Saran 

Bagian saran memuat saran yang ingin disampaikan oleh peneliti berdasarkan 

tujuan, manfaat, hasil, dan pembahasan dalam penelitian. Saran disampaikan 

secara singkat, padat, jelas, agar mudah diterapkan dan dirasakan manfaatnya. 

Saran yang bersifat operasional dapat berupa implikasi hasil penelitian pada 

populasi penelitian dan saran pengembangan penelitian selanjutnya berdasarkan 

keterbatasan penelitian yang ada.  

 

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF 

Secara umum terdiri dari tiga bagian yaitu: 1) Bagian Awal meliputi : Halaman 

Sampul, Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar 

Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Intisari/Abstrak), 2) Bagian Inti/Utama 

meliputi : BAB I Pendahuluan, BAB II Perspektif Teoritis, BAB III Metode 

Penelitian, BAB IV Hasil dan Pembahasan, BAB V Kesimpulan dan Saran, 3) Bagian 

Akhir meliputi : Daftar Pustaka dan Lampiran. Adapun bagian inti diuraikan sebagai 

berikut:   

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bagian ini menguraikan gambaran permasalahan yang menjadi fokus penelitian. 

Peneliti dapat merujuk data-data empiris, penelitian, atau kejadian nyata di 

masyarakat yang sudah dipublikasikan di berbagai media / sudah diteliti 

sebelumnya. Peneliti sekurangnya harus menunjukkan dua penelitian yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. Data-data dari hasil observasi atau wawancara awal 

atau hasil studi pendahuluan (pre-eliminary study) juga dapat disajikan. Peneliti 

dapat menggambarkan permasalahan penelitian dengan menunjukkan fakta-fakta, 

fenomena, data statistik / trend dari kejadian yang diteliti untuk masuk kepada 
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permasalahan penelitian dan menguatkan bahwa penelitian ini penting dan 

menarik untuk dikaji.   

Bagian latar belakang masalah ini sebaiknya diakhiri dengan batasan yang dibuat 

oleh peneliti berkaitan dengan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris, ataupun 

kejadian-kejadian aktual yang sudah dipaparkan sebelumnya. Batasan atas 

fenomena tersebut diharapkan dapat mengantarkan peneliti menuju fokus 

permasalahan yang akan diteliti sekaligus menunjukkan penting dan menariknya 

permasalahan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada  

penelitian. 

Contoh rumusan masalah: “Bagaimana konsep pemaafan seorang istri yang  

suaminya berselingkuh.”(kualitatif) dan lain-lain.  

Rumusan masalah dapat disesuaikan dengan karakteristik dan 

kedalamanpenelitian. 

C. Tujuan Penelitian 

Tulisan pada bagian ini berisi pernyataan yang menunjukkan apa yang ingin 

dicapai dari proses penelitian dan memiliki kaitan dengan rumusan masalah 

(pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian) Contoh: 

“Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika psikologis 

santri penghafal Al-Qur’an.” (kualitatif), dan seterusnya.  

D. Manfaat Penelitian 

Bagian yang memuat kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu 

psikologi (manfaat teoretis) dan sumbangan aplikatif dari hasil penelitian 

(manfaat praktis). 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

Bagian ini berisi penjelasan tentang teori-teori, hasil penelitian, dan pendapat ahli 

tentang fokus penelitian. Perlu diperhatikan bahwa kajian pustaka bukanlah 

kumpulan teori-teori yang ada, melainkan teori yang relevan dan sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Sumber kajian pustaka yang dikutip adalah hasil 

bacaan dari jurnal atau buku, bukan majalah atau media massa.  

Cara penyusunan sub-sub bagian ini sebaiknya memperhatikan kaitan logis dan 

sistematis dari teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang dipaparkan. Penyusunan 
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bagian ini sebaiknya dimulai dari konteks atau ruang lingkup penelitian 

(misalnya: pesantren, rumah sakit, perusahaan, remaja, panti wredha, Sekolah 

Luar Biasa, dll). Pada bagian akhir kumpulan teori, data, informasi yang 

mendasari identifikasi, penjelasan dan pembahasan masalah penelitian (deskripsi 

teoritis variable yang diteliti), peneliti dapat membuat kesimpulan berdasarkan 

berbagai teori yang telah diuraikan dalam sebuah kalimat operasional.  

B. Telaah Pustaka 

Peneliti menelaah penelitian sebelumnya dan melakukan perbandingan antara 

penelitian yang diajukan dengan penelitian sebelumnya, baik pada level 

paradigma/perspektif teori, fokus penelitian, subjek penelitian, ataupun metode  

dan rancangan yang digunakan. Peneliti harus menunjukkan kedudukan 

penelitiannya jika dibandingkan dengan penelitian yang lain (sebelumnya). 

Peneliti menelaah minimal 20 jurnal ilmiah  dengan  batasan 15 jurnal nasional 

dan lima jurnal internasional yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

C. Kerangka Berpikir 

Menjelaskan keterhubungan antara konsep teoretik, permasalahan dengan variabel 

dan indikator yang menujukkan arah dan luaran penelitian. Alur pemikiran dapat 

digambarkan dengan simbol atau bagan disertai penjelasan yang didasarkan 

pada teori yang digunakan. Kerangka pemikiran akan digunakan oleh peneliti 

secara konsisten mulai dari memformulasikan pertanyaan penelitian,  

mengumpulkan data penelitian, menganalisis data, sampai pada membahas hasil 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Bagian ini berisi jenis penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan tujuan   

penelitian dan perspektif teoretis yang digunakan dalam penelitian. Jenis 

penelitian juga memuat prosesur atau cara menjalankan penelitian. Penulis harus 

menjelaskan secara argumentatif atas pilihan tipe penelitian yang dilakukannya 

berikut konsekuensi-konsekuensinya, terutama alasan menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

B. Lokasi Penelitian 

Nasution (2003) mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian  

lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu informan, tempat, dan 

kegiatan yang dapat diobservasi di lingkungan sosial informan utama. Deskripsi 



 80 

mengenai lokasi penelitian dapat dijadikan gambaran mengenai kondisi sosial 

budaya informan utama, dan pada akhirnya akan membantu peneliti dala 

melegitimasi temuan dan analisis penelitian kualitatif. 

C. Sumber Data Penelitian 

Bagian ini menguraikan sumber data penelitian, teknik penentuan informan, serta  

cara memperoleh informan penelitian. Peneliti harus menjelaskan relevans 

informan penelitian dengan topik penelitian, terutama apabila informan tersebut 

bukan informan utama (significant others/informan tambahan-red). Jumlah 

informan utama penelitian juga harus disesuaikan dengan pendekatan yang 

dipilih. Peneliti harus dapat menjelaskan alasan penentuan jumlah informan 

utama yang diambil berdasarkan standar ideal dari kajian pustaka  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Bagian ini berisi mengenai semua metode yang digunakan untuk mengumpulkan  

data penelitian. Metode pengumpul data penelitian kualitatif dapat berupa 

wawancara, observasi, catatan lapangan (field notes), studi dokumentasi 

(termasuk tracing sosial media informan utama), atau  instrumen-instrumen 

lainnya dengan mempertimbangkan relevansinya dengan fokus penelitian. Perlu 

diperhatikan bahwa instrumen pengumpul data yang disebutkan di bagian ini 

hanya alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis 

dalam penelitian. Peneliti juga harus mencantumkan guideline atau panduan dari 

instrumen penelitian yang digunakan (misalnya, pedoman wawancara atau 

panduan observasi) di lampiran proposal penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini, peneliti menguraikan tentang cara mengorganisasikan dan 

menganalisis data penelitian. Penulis perlu menjelaskan secara detail langkah-

langkah yang dilakukannya setelah mendapatkan data penelitian sampai pada 

mendapatkan hasil analisis data penelitian. Langkah-langkah analisis yang 

digunakan harus sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Jika peneliti 

menggunakan dua pendekatan sekaligus dalam penelitiannya, maka langkah-

langkah analisis data juga harus dapat mencakup dua pendekatan tersebut. Pada 

bagian ini, penulis harus dapat memperhatikan konsistensi dan menarasikan 

dengan baik instrumen yang digunakan, data yang diperoleh, serta interpretasi 

atau hasil analisis data. Peneliti dianjurkan menggunakan metode analisis data 

terkini, yaitu dengan menggunakan software dalam menganalisis data penelitian 
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seperti dengan menggunakan NVivo, Atlas.ti, QSR Merge, MAXQDA, QDA 

Miner, ataupun software lain. Software digunakan selain untuk mempermudah 

peneliti, juga agar hasil analisis dapat dicek kembali oleh pembimbing dan 

penguji dalam menjaga keobjektifan data.  

F. Kredibilitas Penelitian 

Bagian ini menguraikan cara dan/atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 

memantapkan kredibilitas penelitiannya. Terdapat beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk menjaga kredibilitas penelitian seperti member checking, paper 

trail (sumber data dokumen cetak, foto/video), triangulasi (baik triangulasi data, 

metode, maupun sumber), diskusi dengan peneliti dengan topik peminatan sejenis. 

Diskusi dengan pembimbing juga dapat digunakan untuk menjaga agar hasil 

analisis tetap objetif dan kredibel. Peneliti harus menjelaskan teknik yang 

digunakan serta menghubungkannya langsung dengan tema yang dibahas. Peneliti 

juga dapat menggunakan lebih dari satu teknik kredibilitas penelitian. 

G. Peran Peneliti 

Peran / posisi peneliti kualitatif harus diuraikan sejelas mungkin. Pendekatan 

yang dipilih dalam metode kualitatif akan menentukan peran / posisi peneliti. 

Oleh karena itu, peneliti harus dapat menjelaskan secara rasional perannya dalam 

sebuah penelitian. Kesalahan dalam memposisikan diri dapat  membuat data yang 

diambil menjadi tidak valid serta tidak dapat dianalisis sebagaimana mestinya 

(sesuai dengan tujuan penelitian). Mahasiswa dapat membaca buku referensi salah 

satunya dari Creswell (2014) untuk mengetahui peran dan posisi peneliti kualitatif 

yang sesuai dengan pendekatan yang dipilih serta  tujuan yang ingin dicapai. 

H. Etika Penelitian 

Etika penelitian harus dijelaskan dan dijalankan dengan baik oleh seorang peneliti  

kualitatif, seperti dengan menginisialkan atau menyamarkan nama dan identitas 

informan (informan utama maupun tambahan / significant others), memberikan 

pernyataan persetujuan informan untuk mengikuti penelitian (informed consent), 

maupun menyamarkan wajah informan.   

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Setting penelitian 

Pada bagian ini, peneliti harus dapat mendeskripsikan kondisi dan situasi riil 

yang menjadi setting atau latar penelitian. Untuk dapat mendeskripsikan kondisi 
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dan situasi tersebut, peneliti dapat menggunakan tinjauan sosio-demografis, 

historis, budaya, maupun psikologis. Khusus untuk penelitian studi kasus harus 

dapat memaparkan riwayat kasus dari masing-masing subjek penelitiannya. 

4.2. Hasil Penelitian 

Bagian ini setidaknya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: deskripsi penemuan dan 

hasil analisis data. Sub bagian deskripsi penemuan berisi tentang paparan 

keseluruhan hasil atau data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan kategori-

kategori yang dibuat dan mengacu pada ringkasan hasil coding transkrip 

wawancara, catatan lapangan, data observasi, dll). Sedangkan sub bagian hasil 

analisis data menguraikan interpretasi penulis atas keseluruhan data penelitian 

yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

sebelumnya dalam fokus penelitian. Pada sub bagian hasil analisis data ini, 

penulis dapat membuat sub subbagian lagi sesuai dengan jumlah pertanyaan 

yang telah diajukan dalam fokus penelitian. Penulis dapat juga memaparkan 

pertanyaan-pertanyaan apa saja yang belum terjawab dalam penelitian ini dan 

sekaligus memberikan argumentasi logis mengapa pertanyaan tersebut tidak 

terjawab. Peneliti harus mampu membedakan antara data-data penelitian dengan 

interpretasinya atas data-data penelitian. 

4.3. Pembahasan  

Pada bagian ini, penulis harus dapat mengulas hasil analisis data (jawaban 

peneliti atas pertanyaan penelitian) dalam konteks yang lebih luas. Peneliti dapat 

membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil-hasil penelitian lain atau 

kajian teoritik yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Peneliti dapat 

menambahkan teori-teori lain (yang tidak terdapat dalam kajian teoritik) untuk 

mendukung hasil penelitian. Peneliti juga dapat mengemukakan tinjauan kritis 

atas hasil penelitian berdasarkan keberpihakan dan nilai-nilai (value) yang 

dianut oleh peneliti. Peneliti juga dapat memanfaatkan pengetahuannya tentang 

situasi dan kondisi penelitian untuk mengemukakan tinjauan kritis atas hasil 

penelitian. Peneliti harus mampu membedakan antara hasil penelitian dengan 

ulasan atas hasil penelitian.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
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Bagian kesimpulan berisi jawaban eksplisist atas pertanyaan penelitian berupa 

pernyataan penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian. Keterangan 

tambahan lain terkait dengan hipotesis dapat disampaikan secara singkat.  

5.2. Saran 

Bagian saran memuat saran yang ingin disampaikan oleh peneliti berdasarkan 

tujuan, manfaat, hasil, dan pembahasan dalam penelitian. Saran disampaikan 

secara singkat, padat, jelas, agar mudah diterapkan dan dirasakan manfaatnya. 

Saran yang bersifat operasional dapat berupa implikasi hasil penelitian pada 

populasi penelitian dan saran pengembangan penelitian selanjutnya berdasarkan 

keterbatasan penelitian yang ada.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian akhir dari sitematika penulisan laporan penelitian kualitatif dan kuantitatif  ini 

memuat semua sumber/literatur yang menjadi acuan dalam penulisan laporan penelitian. 

Daftar pustaka minimal memuat 5 jurnal internasional yang terbit 10 tahun terakhir (3 

jurnal yang digunakan dalam penulisan pendahuluan, dan 2 jurnal yang dituliskan pada 

bagian diskusi). Semua sumber yang ada pada teks penelitian harus dicantumkan dalam 

daftar pustaka dan sebaliknya yang ada dalam daftar pustaka harus memiliki kesesuaian 

dengan yang ada pada tubuh teks. Ketentuan penulisan daftar pustaka mengacu pada 

gaya penulisan American Psychologycal Association (APA Style) yang telah diatur pada 

bagian tersendiri.  

 

LAMPIRAN 

Bagian akhir ini, lampiran dapat diisi dengan berbagai macam keterangan / informasi/ 

bukti-bukti yang terkait dengan proses penelitian seperti panduan observasi/wawancara, 

transkrip wawancara alat ukur penelitian, hasil uji, validitas, hasil analisis data, surat izin 

penelitian, informed consent dan sebagainya.  



 84 

BAB IV 

MENGEMAS SKRIPSI MENJADI ARTIKEL JURNAL 

 

Salah satu syarat kelulusan di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said 

Surakarta adalah mahasiswa mengemas skripsi (setelah munaqosyah) menjadi artikel jurnal. Artikel 

itu selanjutnya di-submit ke jurnal yang relevan dengan tema penelitian mahasiswa. Harapannya, 

skripsi mahasiswa tersebut mendapat pembaca lebih luas ketika dimuat suatu jurnal, yang artinya 

memberikan manfaat yang lebih luas pula.   

Adapun hal utama yang harus diperhatikan ketika akan mengemas skripsi menjadi artikel 

jurnal adalah memastikan terlebih dahulu jurnal mana yang akan dituju. Sebagaimana kita ketahui, 

setiap jurnal memiliki kekhasan masing-masing. Di sinilah pentingnya membaca dengan cermat dan 

teliti focus and scope suatu jurnal, agar penulis tidak “salah kamar” ketika submit artikel jurnal. 

Focus and scope memuat informasi rinci tentang tema kajian yang dapat dimuat di suatu jurnal.  

Selanjutnya, perhatikan pula author guideline dan template jurnal yang kita tuju. Pahami hal-

hal teknis pada author guideline dan template (gaya selingkung, panjang artikel dan lain-lain). 

Ketekunan mengikuti aturan-aturan teknis akan sangat menguntungkan penulis.  

Pada panduan ini, akan dicontohkan author guideline dan template dari dua jurnal di FUD 

UIN Raden Mas Said Surakarta, yakni Jurnal Al-Balagh dan Jurnal Al-A’raf. Pertama, mengenai 

panjang artikel, Jurnal Al-Balagh dan Jurnal Al-A’raf sama-sama memiliki ketentuan panjang artikel 

15-20 halaman. Pada jurnal lain barangkali berbeda (meskipun pada umumnya 15-20 halaman). Ada 

pula jurnal yang memiliki ketentuan panjang artikel 6.000 kata. Hendaknya ketentuan tersebut 

diikuti dengan baik. 

Hal lain yang perlu mendapat perhatian ketika hendak mengemas skripsi menjadi artikel 

jurnal adalah gaya selingkung. Contohnya dapat dilihat pada jurnal FUD. Al-Balagh menggunakan 

American Psychological Association (APA) 6th Edition, sementara Al-A’raf menggunakan Turobian 

fullnote. Ketika akan submit artikel jurnal pastikan juga telah menggunakan reference manager 

(Mendeley, Zotero dll) yang diminta oleh jurnal yang dituju (perihal reference manager, pahami 

kembali bab sebelumnya yang mengulas tentang reference manager). 

Pada tahap seleksi awal artikel jurnal, gaya selingkung menempati posisi penting. Sebagian 

besar jurnal, terutama yang bereputasi, tidak akan meloloskan artikel yang tidak menggunakan gaya 

selingkung yang telah mereka gariskan. Sehingga, penulis harus benar-benar paham gaya selingkung 

jurnal yang dituju dan menerapkannya pada artikel yang dikirim.  
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Kemudian, setiap jurnal dipastikan akan dengan sangat ketat melakukan pengecekan 

similiarity, di antaranya menggunakan aplikasi Turn it In. Similiarity yang ditoleransi oleh pada 

umumnya jurnal adalah 20%. Jauhi tradisi “copy-paste”, budayakan parafrase.  

Pastikan hanya submit satu artikel ke satu jurnal. Jangan menggunakan strategi “tebar jala”, 

mengirim satu artikel ke beberapa jurnal dengan niat agar segera dimuat.  

Selain hal-hal utama yang telah disebutkan di atas, perlu diperhatikan hal teknis lain terkait 

penulisan artikel jurnal. Misalnya perihal tata tulis. Dicontohkan pada Jurnal Al-Balagh dan Al-

A’raf, judul tidak lebih dari 15 kata. Adapun font yang digunakan untuk Jurnal Al-Ar’raf adalah 

Garamond, sedangkan Al-Balagh memakai font Book Antiqua. Terkait font, sekali lagi, kebijakan 

masing-masing jurnal berbeda-beda. Penulis dituntut untuk jeli dan teliti. 

Apabila ketentuan-ketentuan di atas diikuti, potensi artikel dimuat jurnal cukup terbuka. 

Lebih-lebih jika penulis kooperatif mengikuti masukan-masukan dari editor dan reviewer. Selepas 

submit artikel masih terdapat tahap-tahap berikutnya, penulis diharuskan merevisi/memperbaiki 

artikel. Penulis mesti rajin memantau laman OJS jurnal yang dituju.  

Lazimnya, setiap jurnal terbit dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Juni dan Desember 

(sedikit sekali jurnal yang terbit tiga kali setahun). Penulis juga hendaknya mempertimbangkan 

waktu terbit artikel. Terdapat jurnal yang memungut biaya kepada penulis, ada pula yang tidak (hal 

ini juga perlu menjadi pengetahuan bersama).  

Adapun kewajiban mahasiswa ketika submit artikel jurnal yang diolah dari skripsi adalah 

memasukkan nama pembimbing sebagai penulis kedua. Pembimbing hendaknya membantu 

mahasiswa dalam proses submit jurnal, termasuk dalam memilih jurnal yang dituju. Pembimbing 

diharapkan menimbang jurnal yang dituju dengan melihat akreditasi jurnal (Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 

dan seterusnya).  

 

Istilah Penting Penerbitan Artikel Jurnal 

Bagian ini bermaksud menjelaskan proses submit artikel jurnal hingga artikel tersebut terbit. 

Tahap pertama tentu saja adalah mendaftar di jurnal yang dituju dan submit artikel. Setelah proses 

submission selesai, penulis dapat melihat status artikel yang telah penulis kirimkan pada laman 

jurnal. Adapun tahapannya adalah: 

 Awaiting Assignment, berarti artikel penulis belum masuk ke tahap review. Masih tahap 

menunggu. Pada tahap ini penulis tidak diperbolehkan mengirim artikel ke jurnal lain 

(jika status “decline” atau “archieved” baru boleh dikirim ke jurnal lain). 
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 In Review, berarti artikel penulis sedang di-review oleh reviewer. Apabila sudah ada 

keputusan dari reviewer, editor akan mengirimkan email konfirmasi terkait hasil review 

kepada penulis. Untuk melihat hasil review dari reviewer, klik “In Review”  

 Penulis dapat melihat keputusan editor atas artikel penulis di bagian “Editor Decision”. 

Ada beberapa keputusan yang mungkin diberikan oleh Editor, yaitu “Accept Submission” 

(artikel diterima dan artikel tidak perlu direvisi), “Revisions Required” (artikel perlu 

direvisi, namun tidak akan di-review kembali), “Resubmit for Review” (artikel perlu 

direvisi dan akan di-review kembali), atau “Decline Submission” (artikel ditolak)  

 In Editing, berarti artikel penulis sudah mendapatkan keputusan “Accept Submision” dari 

Editor. Pada tahap ini penulis akan menerima email konfirmasi dari editor. Setelah dirasa 

layak dan selesai di-layout, artikel akan diterbitkan. 

 

Elemen-Elemen Artikel Jurnal 

Apa beda artikel jurnal dan naskah skripsi? Secara ringkas, terdapat beberapa elemen penting 

artikel jurnal, yakni judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, 

kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Jika dicermati, elemen-elemen tersebut sudah terkandung 

dalam sebuah skripsi yang utuh. Tinggal membutuhkan penyesuaian-penyesuaian tertentu.  

Abstrak  

Berisi gambaran isi artikel jurnal, meliputi diskursus area disiplin, tujuan penulisan artikel, 

metode penelitian (metode pengumpulan data dan sampel penelitian), hipotesis (jika ada), temuan 

riset, kontribusi tulisan di dalam area disiplin. Abstrak artikel jurnal lazimnya sepanjang 150 kata 

dan disajikan dalam dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pada akhir abstrak terdapat kata 

kunci/keyword, minimal tiga kata dan maksimal 5 kata. 

Pendahuluan  

Berisi latar belakang permasalahan, data awal riset yang memperkuat adanya permasalahan 

(bisa berupa data angket, data wawancara, dan observasi), pemetaan penelitian terdahulu (literature 

review, temuan riset sepuluh tahun terakhir, dibahas singkat dan jelas dari tahun ke tahun), tujuan 

dan manfaat penelitian, kajian teori, dan diakhiri dengan hipotesis (jika ada). Pada bagian ini juga 

memuat unsur kebaruan penelitian dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian terdahulu 

(novelty). 

Metode Penelitian  
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Berisi identifikasi variabel, subjek penelitian, instrumen penelitian, dan metode penelitian 

termasuk teknik analisis statistik yang digunakan. Hindari definisi-definisi yang dikutip dari buku 

dalam paparan di bagian metode penelitian. 

Pembahasan 

Hasil penelitian terdiri dari data wawancara dan observasi atau data kajian/telaah kritis atau 

data kualitatif lainnya (jika kualitatif), dapat pula berisi statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan 

hasil uji hipotesis (jika ada dan kuantitatif), kemudian dianalisis dan dipaparkan secara berurutan. 

Paparan bagian hasil berisi hasil analisis data. 

Kesimpulan dan Saran 

Isi kesimpulan merupakan rumusan jawaban dari tujuan penelitian dan hipotesis penelitian 

bukan rangkuman hasil penelitian. Kesimpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan 

pada hasil dan diskusi (maksimal 1 halaman), dibuat dalam bentuk alinea (bukan numerik), berisi 

temuan penelitian sebagai sintesis antara hasil analisis data dan hasil pembahasan, serta lebih 

menonjolkan hal-hal yang baru yang memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu ilmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:  

Regulasi artikel jurnal sebagai pengganti skripsi antara lain: 

1. Penyusunan artikel sebagai pengganti jurnal berlaku mulai dari semester 4 – 7 

2. Artikel diterbitkan di jurnal yang bereputasi (minimal terindeks Moraref atau Sinta 5) 

3. Artikel harus sudah melalui verifikasi jurnal  

4. Artikel jurnal berbasis hasil penelitian 

5. Minimal sudah mengambil Mata Kuliah seperti Teknik Penulisan Skripsi, Academic 

Writing, Penulisan Akademik dan lain-lain 

6. Perlu adanya afiliasi dengan lembaga UIN dan dosen pembimbing 

7. Artikel jurnal mahasiswa harus sampai terbit (publish). 

8. Penunjukan dosen pembimbing penyusunan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi 

9. Selingkung atau template artikel jurnal sebagai pengganti skripsi 

10. Aplikasi SISTA: Mahasiswa mengunggah, dicetak oleh pustakawan  

11. Himbauan kepada mahasiswa dan Reward untuk artikel yang tersubmit  

12. Draft Artikel wajib disusun oleh mahasiswa. 
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BAB V 

ETIKA PENELITIAN 

 

Secara luas etika mencakup konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas. 

Etika terkait dengan moralitas, pranata, norma, baik kemanusiaan maupun agama. Etika 

penelitian merujuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian, 

bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat, memastikan keakuratan pengetahuan 

ilmiah, dan melindungi hak intelektual. Etika yang harus selalu dijalankan ilmuwan, 

termasuk mahasiswa dan dosen ketika menjalankan penelitian dalam rangka memenuhi tugas 

akhir skripsi, antara lain:  

1. Penelitian skripsi dilakukan secara legal berdasarkan peraturan dan kebijakan terkait 

penelitian yang dilakukan. Untuk itu setiap mahasiswa wajib memahami dan mematuhi 

aturan yang dikeluarkan oleh pihak fakultas, misalnya membuat surat izin penelitian 

skripsi. 

2. Penelitian dan karya yang dihasilkannya merupakan produk orisinal dan memiliki 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian dan karya tersebut bukan jiplakan 

(meniru penelitian dan karya orang lain atau menampilkan kembali hasil karya penelitian 

terdahulu atau peneliti lain). Oleh karena itu, setiap skripsi harus menuliskan sisi 

orisinalitas penelitian atau perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian 

sebelumnya. 

3. Menjaga privasi, kerahasiaan, dan penggunaan informasi dan data dari subjek penelitian. 

Etika ini diwujudkan dengan tidak menuliskan nama maupun alamat asal subjek atau 

responden penelitian dan mengganti penulisan nama dengan kode ( inisial atau nomor 

ID). Selain itu, peneliti juga tidak diperkenankan mengambil foto subjek atau responden 

penelitian yang memperlihatkan wajah dan atau menyebarluaskannya di luar ketentuan 

yang berlaku. Penyebarluasan informasi/ data dapat dilakukan atas persetujuan komite 

etik dan subjek atau responden penelitian dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas 

subjek atau responden penelitian. Penyebarluasan tersebut harus didasarkan pada tujuan 

yang jelas dan diberikan kepada pihak yang sangat berkaitan dengan subjek atau 

responden penelitian. 

4. Mahasiswa dan dosen harus bersikap cermat dan teliti dalam menjalankan setiap tahapan 

penelitian. Artinya, mahasiswa dan dosen tidak-boleh tidak menjalankan salah satu 

tahapan penelitian karena akan mengurangi tingkat kepercayaan penelitian (validitas 
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penelitian). Oleh karena itu, setiap mahasiswa dan dosen harus memahami secara 

mendalam dan menyeluruh tentang tahapan penelitian, baik penelitian kuantitatif, 

kualitatif, maupun campuran.  

5. Mahasiswa dan dosen hendaknya bersikap teliti terhadap data, sehingga meminimalisasi 

kesalahan memasukkan (input) data, mengolah (process) data, dan menganalisis 

(analyze) data. 

6. Mahasiswa dan dosen sebagai tim peneliti menjaga integritas dan bertanggungjawab atas 

setiap hal yang dilakukan selama penelitian dan penulisan laporan penelitian dalam 

bentuk skripsi dan jurnal. Demikian juga penelitian hendaknya memberikan kemanfaatan 

dan kemaslahatan bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial.  

7. Mahasiswa dan dosen sebagai tim peneliti diizinkan untuk memperbarui hasil penelitian 

terdahulu jika hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan perbedaan dengan 

temuan terdahulu selama penelitian tersebut memiliki validitas yang tinggi. Jika terdapat 

perbedaan temuan penelitian dengan penelitian terdahulu, maka hendaknya disajikan 

dengan bahasa yang argumentatif, tidak menjatuhkan pendapat atau penelitian terdahulu, 

dan terbuka pada kritik serta ide-ide baru lainnya.  

8. Mahasiswa dan dosen tidak diperkenankan melakukan pelanggaran ilmiah yang berupa 

falsifikasi (mengubah data sesuai dengan keinginan agar sesuai dengan simpulan yang 

diinginkan dalam penelitian), fabrikasi (membuat “pabrik” data sendiri yang sebenarnya 

tidak ada atau dengan kata lain membuat data fiktif), dan plagiarism (mengambil kata-

kata atau kalimat atau teks, atau ide orang lain tanpa memberikan “pengakuan” yang 

secukupnya). Apabila mahasiswa dan dosen terbukti melalukan pelanggaran tersebut, 

maka akan mendapatkan sanksi ilmiah dan administratif yang diberikan oleh pihak 

fakultas dan program studi. 

9. Mahasiswa dan dosen wajib mempertimbangkan risiko dan manfaat yang ditimbulkan 

dari penelitian skripsi. Penelitian yang dilakukan tidak boleh memunculkan risiko, 

berupa kerugian fisik dan psikis, kerugian materi dan imateri, serta kerugikan potensi 

luka pada subjek atau responden penelitian. Risiko yang diperkenankan dalam penelitian 

hanya berupa penggunaan waktu milik subjek atau responden penelitian untuk mengikuti 

penelitian.  

10. Selain itu, mahasiswa dan dosen tidak boleh mengambil manfaat secara sepihak dari 

subjek atau responden penelitian. Mahasiswa dan dosen dapat mengambil manfaat dari 

subjek atau responden penelitian. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan juga harus 
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memberikan manfaat nyata bagi subjek atau responden penelitian, baik manfaat jangka 

pendek maupun manfaat jangka panjang. 

11. Selama penelitian, mahasiswa dan dosen tidak diperbolehkan melibatkan subjek atau 

responden penelitian jika subjek atau responden penelitian mengalami kondisi kesehatan 

yang kurang baik. Kecuali, jika karakteristik subjek penelitian melibatkan orang yang 

memiliki abnormalitas tertentu, misalnya penelitian tentang kecemasan kepada penderita 

diabetes mellitus, penelitian tentang kecemasan kematian pada penderita kanker, 

penelitian tentang skizofrenia dan abnormalitas kejiwaan yang lain. 

12. Penelitian yang melibatkan melibatkan subjek atau responden penelitian yang masih 

berusia anak-anak wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua, guru, pengasuh, atau 

pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan perizinan terhadap subjek penelitian 

tersebut.  

13. Sebisa mungkin menghindari deception karena sama saja dengan berbohong. Deception, 

artinya terkadang diperlukan tidak menyampaikan beberapa hal dalam penelitian. 

Dengan demikian, mahasiswa dan dosen wajib memberikan informasi secara terbuka 

kepada subjek atau responden penelitian. Meskipun demikian, untuk menghindari bias 

penelitian pada subjek atau responden penelitian, maka penyampaian informasi tersebut 

dilakukan dengan cara yang fleksibel. 

14. Subjek penelitian hendaknya diberikan penghargaan karena sudah bersedia berkontribusi 

selama penelitian (bisa dalam berbagai bentuk, misalnya pemberian akomodasi, uang 

transportasi, dan fasilitas lain yang tergolong pantas dan etis). 

15. Penelitian yang melibatkan melibatkan manusia (subjek penelitian) wajib mengutamakan 

keselamatan, keterlibatan bersifat sukarela (tanpa paksaan),  bersikap adil dan menjaga 

kerahasiaan, memaksimalkan manfaat, menghormati harkat kemanusiaan, dan 

mempersiapkan pencegahan atau pengobatan bila subjek mengalami efek negatif.  

16. Peneliti wajib memberikan informed consent kepada subyek penelitian. Informed consent 

atau kontrak penelitian merupakan bukti kesediaan untuk menjadi subjek penelitian yang 

berisi 1) identitas peneliti, subjek (nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor HP, 

pendidikan), 2) penjelasan penelitian (hari, tanggal, jam, dan tempat diadakan 

penelitian), 3) hak dan kewajiban subjek (penjelasan manfaat penelitian yang didapatkan, 

kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, persetujuan subjek dapat 

mengundurkan diri kapan saja atau mengikuti penelitian sampai selesai, mendapatkan 

jawaban dari peneliti berkaitan dengan prosedur penelitian, mendapatkan fasilitas 

penelitian misalnya materi pelatihan dan alat tulis), 4) kewajiban peneliti (jaminan 
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anonimitas, kerahasiaan/privasi subjek pada hasil penelitian dalam laporan penelitian/ 

skripsi), 5) hak peneliti (diperbolehkan mengambil dokumentasi foto, video, rekaman 

atau tidak). 

17. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian harus diperiksa terlebih dahulu 

oleh komisi etik dan mendapatkan lolos verifikasi oleh komisi etik. Komisi etik dibentuk 

oleh fakultas dan terdiri dari beberapa bidang yang menaungi tujuh program studi di 

fakultas Ushuluddin dan Dakwah. 

18. Apabila penelitian menggunakan manuskrip, maka akses terhadap manuskrip serta 

dokumentasi terhadap manuskrip (misalnya berbentuk foto) harus disertai izin tertulis 

dari pihak yang berwenang atau pihak yang mengelola manuskrip tersebut. 

19. Penelitian yang melibatkan manuskrip mewajibkan mahasiswa dan dosen untuk 

mengikuti prosedur dalam memegang dan menggunakan manuskrip sehingga manuskrip 

tidak rusak dan tetap terjaga dengan baik. 

20. Sikap yang objektif dan terbebas dari konflik ketertarikan (conflict of interst) diperlukan 

sehingga penelitian skripsi tidak memihak dan murni untuk tujuan ilmu pengetahuan dan 

akademik, tidak melakukan diskriminasi karena unsur SARA (suku, agama, ras, dan 

antargolongan) tertentu, serta memegang teguh prinsip penelitian ilmiah. Mahasiswa dan 

dosen tidak diperkenankan memanipulasi data sesuai dengan kepentingan pribadi 

sehingga data penelitian harus disajikan apa adanya dan dianalisis sesuai dengan kaidah 

ilmu pengetahuan yang berlaku. 

21. Setiap penelitian harus menyertakan metode keabsahan data atau teknik validitas yang 

digunakan karena metode keabsahan data atau teknik validitas mengindikasikan seberapa 

besar penelitian dilakukan secara cermat sehingga hasilnya memiliki tingkat kepercayaan 

yang tinggi. 

22. Alat pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun campuran, harus 

disusun dengan pendampingan ahli dan sesuai dengan prosedur penyusunan alat 

pengumpulan data. Jika dalam penelitian kuantitatif, maka alat pengumpulan data harus 

dinilai oleh ahli (professional judgement), melalui tahapan validitas, ujicoba alat ukur 

(terhadap sekelompok orang yang bukan subjek penelitian namun memiliki karakteristik 

yang sama dengan subjek penelitian), serta analisis alat ukur. Jika dalam penelitian 

kualitatif, maka alat pengumpulan data harus dinilai oleh ahli dan lolos verifikasi oleh 

komisi etik. Sehingga, data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi subjek 

atau responden penelitian serta memiliki tingkat eror yang kecil. 
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23. Dosen pembimbing yang berperan sebagai supervisor atau pembimbing mahasiswa wajib 

menguasai tema penelitian dan metode penelitian. Dosen pembimbing hendaknya 

memantau dan mengevaluasi tahapan penelitian. Sehingga, apabila mahasiswa 

melakukan kesalahan, maka mahasiswa dan dosen bertanggungjawab untuk 

memperbaiki tahapan penelitian. 

24. Penelitian eksperimen memiliki etika yang sama dengan metode penelitian yang lain 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, terdapat etika tambahan sebagai 

berikut: 

a. Menyertakan informed consent, seperti yang sudah dijelaskan. Berisi kesediaan 

menjadi subjek penelitian, mengikuti seluruh rangkaian penelitian, jaminan 

kerahasiaan dan keamanan, hak dan kewajiban subjek penelitian, hak dan kewajiban 

mahasiswa dan dosen sebagai peneliti. 

b. Tidak boleh merugikan subjek atau responden penelitian termasuk menimbulkan luka, 

baik fisik maupun psikis. 

c. Tidak melibatkan subjek penelitian yang menyatakan tidak sanggup dan tidak 

mampu. 

d. Menghindari desain praeksperimen serta menggunakan desain eksperimen semu 

(kuasi) atau eksperimen murni. Desain praeksperimen adalah desain eksperimen yang 

menggunakan satu kelompok atau dua kelompok dan pengukuran hanya dilakukan 

setelah perlakuan (pasca tes). 

e. Pemberi perlakuan (treatment, misalnya psikoterapi, konseling, dan pelatihan) wajib 

memiliki legalitas formal, seperti psikolog yang memiliki Surat Izin Praktik Psikologi 

(SIPP) dan Surat Sebutan Psikolog (SSP), konselor yang memiliki surat sebagai 

konselor, atau legalitas lain yang diakui. Mahasiswa dan dosen sebagai tim peneliti 

tidak boleh memberikan perlakuan karena belum tentu memiliki legalitas formal, serta 

dikhawatirkan memunculkan bias penelitian dan sikap yang tidak objektif selama 

pemberian perlakuan. 

f. Modul perlakuan harus mendapatkan penilaian dari ahli dan diujicobakan kepada 

kelompok orang (bukan kelompok subjek penelitian) yang memiliki karakteristik 

sama dengan kelompok subjek penelitian. 

g. Kelompok kontrol tetap diberikan perlakuan (treatment) namun ketika seluruh 

rangkaian penelitian sudah selesai (setelah pengukuran pasca tes dan pengukuran 

tindak lanjut). 
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h. Tidak mengandung unsur kebohongan. Data dan informasi harus dituliskan apa 

adanya, termasuk apabila hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis alternatif 

(hipotesis null diterima). 

i. Memberikan beberapa informasi hasil penelitian yang menjadi hak subjek. 

j. Mencantumkan pihak yang melayani subjek penelitian jika subjek penelitian ingin 

bertanya atau meminta inform 
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LAMPIRAN 

 

Pada bagian lampiran ini dijelaskan bagian awal dan akhir dalam penulisan skripsi di 

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN RMS Surakarta. Perlu ditekankan di sini, bahwa 

skripsi yang ditulis harus sesuai dengan lampiran yang dijelaskan di sini. Hal ini dilakukan 

agar skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah seragam dan 

standar sesuai ketentuan. Adapun lampiran-lampiran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Bagian Awal Skripsi, Meliputi: 

1. Halaman Sampul 

2. Halaman Judul 

3. Halaman Pernyataan Keaslian 

4. Nota Dinas 

5. Halaman Pengesahan 

6. Pedoman Transliterasi 

7. Abstrak 

8. Motto 

9. Persembahan 

10. Kata Pengantar 

11. Daftar Isi 

12. Daftar Tabel (jika diperlukan) 

13. Daftar Ilustrasi (jika diperlukan) 

14. Daftar Lampiran (jika diperlukan) 

15. Daftar Istilah 

 

Bagian Akhir, Meliputi: 

1. Daftar Pustaka 

2. Curriculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup) 

3. Lampiran-lampiran (bila diperlukan) 
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Lampiran 1: Halaman Sampul dan Halaman Judul 

JUDUL SKRIPSI (Ditebalkan) 

 

 

SKRIPSI (Ditebalkan) 

 

Diajukan Kepada 

Program Studi ………………………… 

Jurusan ……………………………………… 

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 

Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Memperoleh Gelar …………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

NAMA MAHASISWA (BOLD) 

NIM. (BOLD) 

 

 

PROGRAM STUDI …………………………………………… 

JURUSAN ……………………………………………… 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH 

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA 

TAHUN 

 

 (KAPITAL DAN BOLD) 
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Lampiran 2: Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama     : ………………………………………………………… 

NIM    : ………………………………………………………… 

Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………………… 

Program Studi   : ………………………………………………………… 

Jurusan   : ………………………………………………………… 

Fakultas   : ………………………………………………………… 

Alamat    : ………………………………………………………… 

Judul Skripsi   : ………………………………………………………… 

    ………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

 

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil 

karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, 

atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh 

karenanya batal demi hukum. 

 

Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Surakarta,……………... 
Penulis, 

 
Materai asli 10.000 + ttd 

 

(……………………….) 
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Lampiran 3: Contoh Halaman Nota Dinas Pembimbing  

(Nama Dosen dan gelar) 

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA 

NOTA DINAS PEMBIMBING 

Hal : Skripsi Sdr. …………………… 

 

 

Kepada Yth 

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  

di 

       Tempat 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya 

terhadap proposal saudara: 

 

Nama :…………………………………………………………………………… 

NIM :…………………………………………………………………………… 

Judul  :…………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 

dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang 

Munaqosyah Program Studi …………………………………….. Fakultas Ushuluddin dan 

Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

 

Surakarta,………………. 
Pembimbing, 

 

 

 

 

(…………………………) 

NIP/NIDN...……………. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

Lampiran 4: Contoh Halaman Pengesahan 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

JUDUL SKRIPSI (Huruf Kapital dan Ditebalkan) 

 

Disusun Oleh: 

Nama Mahasiswa (Ditebalkan) 

NIM. (Ditebalkan) 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi 

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 

Pada Hari ……….. Tanggal ….……………. 
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  

Guna Memperoleh Gelar ………………….. 
 

 

Surakarta, ………………………………. 
 

Penguji Utama 

 

 

 

 

(Hj. Kamila Adnani, M.Si.) 

     NIP. 19700723 200112 2 003 

 

              Penguji II/Ketua Sidang            Penguji I/Sekretaris Sidang 

 

 

 

 

(Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., M.A., Ph.D..) (Dr. Kholilurrohman, M.Si.) 

NIP/NIDN. 19760108 200312 1 003                        NIP/NIDN. 19741225 200501 1 005 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 

 

 

 

 

(Dr. Islah, M.Ag.) 

NIP. 19730522 200312 1 001 

 

*Gelar S.Sos. untuk prodi KPI, BKI dan MD, sedangkan gelar S.Ag untuk prodi IAT, AFI, 

TP, sedangkan gelar S.Psi untuk prodi Psikologi Islam.  

*Nama-nama dosen penguji di atas hanya sebagai contoh.  
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Lampiran 5: Contoh Pedoman Transliterasi 

 

 

 

 

TRANSILTERASI 

 

Transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini mengikuti standar transliterasi 

International Journal of Qur’anic Studies Edinburgh University, selengkapnya dapat dilihat 

di https://www.euppublishing.com/toc/jqs/21/3. 

 

Adapun tatacara penulisannya adalah sebagaimana contoh kata-kata berikut: 

Tafsīr, bismillāhirrahmānirrahīm, Rashīd Riḍa, muslimīn, Ṣufi, Ṭarīqah, Ḥadith, Rūh al-
Bayān fī tafsīr al-Qur’ān, al-Qurʾān al-ʿaẓīm alladhīna samīʿū al-Qurʾān,  dan lain-lain. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Keterangan 

 Alief -Tidak dilambangkan ا

 – Bā B ب

 – Tā T ت

 Ṡā’ Ṡ s dengan titik di atasnya ث

 – Jīm J ج

 Ḥā’ Ḥ h dengan titik di bawahnya ح

 – Khā’ Kh خ

 – Dāl D د

 Żāl Ż z dengan titik di atasnya ذ

 – Rā’ R ر

 – Zā’ Z ز

 – S S س

 –Sy Sy ش

 Ṣād Ṣ s dengan titik di bawahnya ص

 Ḍāḍ Ḍ d dengan titik di bawahnya ض

 Ṭā’ Ṭ t dengan titik di bawahnya ط

 Ẓā’ Ẓ z dengan titik di bawahnya ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atasnya‘ ع

https://www.euppublishing.com/toc/jqs/21/3
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 – Gain Gh غ

 – Fā’ F ف

 – Qāf Q ق

 – Kāf K ك

 – Lām L ل

 –Mīm M م

 – Nūn N ن

 – Wāwu W و

 – Hā’ H ھ

 Hamzah ‘ Aporstrof ء

 – Yā’ Y ي

 

a. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syad|d|ah, ditulis lengkap. 

 ditulis Ahmadiyyah :أَْحَمِديَةََ

b. Tā’ Marbūṭah di akhir Kata 

1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia. 

َماَعةَْخََ : ditulis jamā‘ah 

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t. 

 ditulis ni‘matullāh :نِْعَمةَُهللا

الفطرَاةزك : ditulis zakātul-fiṭri 

c. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

d. Vokal Panjang 

1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū.  
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2) Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fatḥah + wawū mati 

ditulis au. 

e. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof (‘) 

 ditulis a’antumأأنتم

 ditulis mu’annaṡمؤنثَ 

f. Kata Sandang Alief + Lām 

1) Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al- 

 ditulis Al-Qur’ānالقران

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang 

mengikutinya 

الشيعةَ ditulis asy-syī‘ah 

g. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

 

h. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 

tersebut. 

 ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul-Islāmشيحَِاإلسالم

i. Lain-Lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata 

ijmak, nas, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis 

sebagaimana dalam kamus tersebut. 

DAFTAR SINGKATAN 

cet.  : cetakan 

ed.  : editor 

eds.  : editors 

H.  : Hijriyah 

h.  : halaman 

J.  : Jilid atau Juz 

l.  : lahir 

M.   : Masehi 

Saw.  : Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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Swt.  : Subḥānahū wa ta’ālā 

r.a.  : Raḍiyallāhu ‘anhu 

As.   : ‘Alaihissalām 

t.d.  : tidak diterbitkan 

t.dt.  : tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan) 

t.tp.  : tanpa tempat (kota, negeri, atau negara) 

t.np.  : tanpa nama penerbit 

t.th.  : tanpa tahun 

terj.  : terjemahan 

Vol/V.  : Volume 

w.   : wafat 
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Lampiran 6: Ketentuan Abstrak  

 

ABSTRAK 

 

Nama Mahasiswa (Ditebalkan). NIM, Judul Skripsi (Ditebalkan dan Italic). Program 

Studi. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas 

Said Surakarta.Tahun skripsi. 

 

 

Ketentuan Abstrak : 

1. Isi Abstrak dalam bentuk alenia (menjorok ke depan) 

2. Abstrak ditulis dengan spasi 1 

3. Abstrak terdiri dari 3 alenia yang meliputi : 

 

Alenia 1 berisi tujuan penelitian ini dilakukan dan rumusan masalahnya apa? 

Alenia 2 berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi 

jenis penelitian (kualitatif/kuantitatif), Teknik pengumpulan data yang dilakukan: observasi, 

wawancara, dokumentasi (jika jenis penelitiannya kualitatif), observasi, angket/survei, 

dokumentasi (bila jenis penelitiannya kuantitatif) 

Alenia 3 berisi kesimpulan atau temuan penelitian. 

 

Kata Kunci : Walisongo, Islam, Penyebaran (berisi 3-5 kata/konsep yang sering muncul 

dalam skripsi).  
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Lampiran 7: Contoh Penulisan Abstrak 

 

ABSTRAK 

 

Abdul Khamid. NIM: 181211010. Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān al-Karīm karya 

Abil Fadhal as-Senory. Program Studi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin 

dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. 2021.  

 

Tafsir  aḥkām yang biasa disebut dengan tafsir corak fikih merupakan corak tafsir 

yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat al-Qur’an. Tren 
penulisan tafsir aḥkām masih jarang di Indonesia, karena itu ulama Indonesia yang menulis 

tafsir aḥkām masih jarang ditemukan. Salah satu ulama’ tafsir Indonesia yang menulis tafsir 

aḥkām ialah Abil Fadhal as-Senory (1917-1991). Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān al-
Karīm merupakan tafsir aḥkām yang ditulis oleh Abil Fadhal as-Senory dari Senori, Tuban, 

Jawa Timur. Berbeda dengan tafsir aḥkām pada umumnya, tafsir ini tidak disusun sesuai 

dengan urutan musḥafi, tetapi sesuai urutan bab-bab yang lazim dalam kitab fikih, yakni 

dimulai dari bab ṭahārah sampai warisan. Masalah dalam penelitian ini akan berfokus pada 

metode dan corak penafsiran yang digunakan Abil Fadhal dalam kitab tasirnya.  

Teknik penggalian data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan library research (kepustakaan) yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui 

bacaan dan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan. Adapun metode 

penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kritis, yaitu menekankan 

pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-

teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang 

membahas kepada pembahasan. Sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah Tafsīr 
Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān al-Karīm karya Abil Fadhal as-Senory dan literatur lainnya 

yang relevan dengan pembahasan skripsi, khususnya tentang metode dan corak dalam 

penafsiran. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa metode yang digunakan Tafsīr Ayāt al-Aḥkām 
min al-Qur’ān al-Karīm karya Abil Fadhal as-Senory ini adalah metode penafsiran maudhu’i, 
yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-

sama membicarakan satu topik masalah dan  penafsir mulai memberikan keterangan dan 

penjelasan serta mengambil kesimpulan. Abil Fadhal juga menjelaskan bahwa penulisan 

kitab ini adalah kitab tafsir yang sistematika penulisan tafsir ini mengikuti format bab-bab 

yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Tafsir ini merupakan tafsir berbahasa Arab yang 

menggunakan analisis balaghah dan ushul fiqh dengan baik dan menarik. Ditinjau dari corak 

penafsirannya, Abil Fadhal  dalam tafsirnya Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān al-Karīm 

adalah tafsir ayat aḥkām yang cenderung mengarah pada aliran fikih Syāfi’ī. 
 

Kata Kunci: Tafsir ahkam, Abil Fadhal as-Senory, Corak Penafsiran. 
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ABSTRACT 

Abdul Khamid. NIM: 181211010. Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān al-Karīm karya 

Abil Fadhal as-Senory. Program Studi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin 

dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. 2021.  

 

The tafseer of aḥkām or commonly referred to as tafseer with fiqh features is an 

tafseer style whose tendency is to look for fiqh laws in the verses of the Qur'an. Trends in 

writing the tafseer of aḥkām are still rare in Indonesia, therefore Indonesian scholars who 

write the tafseer of aḥkām are still rarely found. One of the tafseer ulama of Indonesia who 

wrote the tafseer of aḥkām was Abil Fadhal as-Senory (1917-1991). Tafsīr Ayāt al-Aḥkām 
min al-Qur'ān al-Karīm is a tafseer of aḥkām written by Abil Fadhal as-Senory from Senori, 

Tuban, East Java. Different to the tafseer of aḥkām in general, this tafseer is not arranged in 

accordance with the order of mushafī, but in the order of the chapters that are prevalent in 
fiqh, which starts from the chapter ṭahārah to inheritance. The problem in this research will 

focus on the interpretation methods and patterns used by Abil Fadhal in his book of tafseer. 

The technique of extracting data in this study uses qualitative research using library 

research, namely by collecting data through reading and some literature that is related to the 

discussion. The writing method used in this research is descriptive-critical, which emphasizes 

the power of analysis of existing sources and data by relying on existing theories and 

concepts to be interpreted based on the writings in the discussion. The primary source in the 

writing of this thesis is Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān al-Karīm by Abil Fadhal as-

Senory and other literature relevant to the discussion of the thesis, especially regarding 

methods and patterns in tafseer. 

From the research, it is known that the method used for Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-
Qur'ān al-Karīm by Abil Fadhal as-Senory is a method of interpreting maudhu'i, which is to 

gather verses of the Koran that have a purpose together in the sense of together discussing 

one topic of problem and the interpreter begins to provide information and explanation and 

draw conclusions. Abil Fadhal also explained that the writing of this book is a systematic 

commentary on the writing of this interpretation following the format of the chapters 

contained in fiqh books. This interpretation is an Arabic interpretation that uses balaghah and 

usul fiqh analysis well and interestingly. Judging from its tafseer style, that Abil Fadhal in his 

interpretation of Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān al-Karīm is the tafseer of the aḥkām 

verse which tends to lead to the flow of Shafi'i fiqh. 

 

Keywords: Tafseer of Aḥkām, Abil Fadhal, interpretation’s style 
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Lampiran 8: Contoh Halaman Motto 

 

 

 

 

 

 

“Obah Mamah Mingset Geget, Seneng Bareng-Bareng” 
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Lampiran 9: Contoh Halaman Persembahan 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

Kedua Orang Tua dan semua yang telah berjasa dalam hidup. 
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Lampiran 10: Contoh Kata Pengantar 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas taufiq 

dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan penyususnan skripsi ini.  Shalawat dan 

salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta sahabat 

dan keluarganya. 

Skripsi berjudul………, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 
gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said 

Surakarta.  

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas 

Said Surakarta. 

2. Dr. Islah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam 

Negeri Raden Mas Said Surakarta. 

3. H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said 

Surakarta. 

4. Ibu Hj. Ari Hikmawati, S.Ag., M.Pd., selaku wali studi, terima kasih atas semua ilmu dan 

bimbingan yang diberikan selama ini, semoga bermanfaat untuk agama, bangsa dan 

negara. 

5. Bapak Dr. Zainal Muttaqin, M.A., Ph.D., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan 

kearifan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 

dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. H. Abdul Matin bin Salman, L.c., M.Ag., dan Ibu Dr. Hj. Erwati Aziz, M.Ag., 

selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, catatan dan koreksi terhadap 

skripsi sehingga menjadi lebih baik. 

7. Ayah dan Ibunda tercinta yang tidak pernah lelah melantunkan doa, memberi 

dukungan moral, spirit dari waktu ke waktu dan memberikan pelajaran berharga 

bagaimana menerima dan memaknai hidup ini. 

8. Sahabat-sahabat satu angkatan di IAT 2019 yang kusayangi yang selalu memberikan 

semangat dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. 

 

 

Surakarta, 10 Maret 2022  

 

 

Penulis   
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Lampiran 11: Contoh Daftar Isi untuk prodi IAT (Library Research)  

 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .............................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN   ..............................................................................  ii 
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HALAMAN PENGESAHAN   ..............................................................................  iv 

PEDOMAN TRANSLITERASI .............................................................................  v 
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MOTTO ..................................................................................................................  ix 
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KATA PENGANTAR ............................................................................................  xii 

DAFTAR ISI ...........................................................................................................  xiii 
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A. Latar Belakang Masalah   .........................................................................  1 

B. Rumusan Masalah .....................................................................................  5 

C. Tujuan Penitian .........................................................................................  6 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian  ...........................................................  6 

E. Tinjauan Pustaka  ......................................................................................  6 

F. Kerangka Teori  ........................................................................................  9 

G. Metode Penelitian .....................................................................................  11 

H. Sistematika Pembahasan  ..........................................................................  14 

BAB II  TINJAUAN UMUM/ TEORI YANG RELEVAN  ..................................  15 

A. Teori Hukum LoA  ...................................................................................  15 

B. Sejarah Hukum LoA  ................................................................................  25 

C. Proses Hukum LoA  ..................................................................................  30 

BAB III AYAT-AYAT TENTANG DOA DAN KEDUDUKAN DOA  

DI DALAM AL-QIR’AN .........................................................................  31 

A. Pengertian Do’a  .......................................................................................  31 

B. Ayat-ayat Doa di Dalam Al-Qur’an  ........................................................  36 

C. Perintah Doa dalam Al-Qur’an   ...............................................................  45 

BAB IV ANALISI AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG ADAB BERDOA 

DAN PENERAPAN HUKUM LOAPERSPEKTIF AL-QUR’AN  ........  46 
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BAB V PENUTUP  ................................................................................................  60 

A. Kesimpulan  ..............................................................................................  61 

B. Saran   .......................................................................................................  62 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................  63 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  ..............................................................................  64 
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Lampiran 12: Contoh Daftar Isi untuk prodi IAT (Kajian Tokoh) 
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DAFTAR ISI ...........................................................................................................  xiii 
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A. Latar Belakang Masalah   .........................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ....................................................................................  5 

C. Tujuan Penitian   .......................................................................................  6 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian   ..........................................................  6 

E. Tinjauan Pustaka  ......................................................................................  6 

F. Kerangka Teori   .......................................................................................  9 

G. Metode Penelitian   ...................................................................................  11 

H. Sistematika Pembahasan  ..........................................................................  14 

 

BAB II BIOGRAFI TOKOH ABDUR RAUF AS-SINGKLI  ...............................  15 

A. Latar Belakang Kehidupan  ......................................................................  15 

B. Riwayat Pendidikan  .................................................................................  24 

C. Karya-karya   ............................................................................................  30 

D. Karakteristik Tafsir Terjemahan mustfid  .................................................  33 

BAB III INTERTEKSTUAL DALAM KAJIAN TAFSIR AL-QUR’AN .............  34 

A. Semiotika  .................................................................................................   34   

B. Semiotik Post Strukturalisme  ..................................................................  42 

C. Intertekstual dalam Kajian Al-Qur’an  .....................................................  45 

BAB IV KITAB-KITAB DAN TOPIK-TOPIK DAN KEPENTINGAN PENGUTIPAN AS-

SINGKILI   ...............................................................................................  50 
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A. Kitab-kitab yang dikutip As-Singkili dan Topik-topik Pengutipannya dalam Tafsir 

Tarjuman al-Mustafid  ..............................................................................  50 

B. Tujuan Pengutipan As-Singkili  ................................................................  62 
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DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................................  68 
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Lampiran 13: Contoh Daftar Isi untuk prodi IAT (Kajian Lapangan) 
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F. Kerangka Teori   .......................................................................................  9 

G. Metode Penelitian   ...................................................................................  11 

H. Sistematika Pembahasan  ..........................................................................  14 

BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN   ..................................................  16 

A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar  .............................................  16 

B. Gambaran Kecamatan Jaten  ....................................................................  26 

C. Gamabran Desa Dagen   ...........................................................................  35 

BAB III KALIGAFI AYAT KURSI BAGI WARGA DESA DAGEN  ................  36 

A. Living Qur’an di Desa Dagen  ..................................................................  37 

B. Kaligrafi Di Desa Dagen  .........................................................................  46 

C. Kaligrafi Ayat Kursi di Desa Dagen   .......................................................  50 

D. Tujuan dna Motivasi Masyarakat Desa Dagen   .......................................  55 

E. Memasang Kaligrafi dan Ayat Kursi di Dalam Rumah   ..........................  60 

BAB IV RELEVANSI TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT DAGEN 

TERHADAP PEMASANGAN KALIGRAFI AYAT KURSI   ...............  61 
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Dagen  .......................................................................................................  61 

B. Relevansi Tingkat Pemahaman Warga Desa Dagen Memasang Kaligrafi Ayat Kursi 
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A. Kesimpulan   .............................................................................................  76 
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DAFTAR PUSTAKA   ...........................................................................................  78 
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Lampiran 14: Contoh Daftar Tabel 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Peta Dakwah di Indonesia  .......................................................................   17 

Tabel 2 Tabel Interpretasi Nilai RAL  ...................................................................   24 

Tabel 3  Tabel Interpretasi Nilai r Product Moment ...............................................   36 

Tabel 4 Jumlah Audience Majlis Shalawat Muji Rasul .........................................   46 

Tabel 5 Tabel Distribusi Frekuensi Variable Motivasi Pengikut Majlis Shalawat   77 

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas Sebaran  ..................................................................   89 
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Lampiran 15: Contoh Daftar Gambar 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

1. Gambar Peta Sukoharjo  ...........................................................................  7 

2. Grafik Jumlah Penduduk di Sukoharjo .....................................................  19 

3. Gambar Peta Wilayah Terdampak Covid-19 ............................................  27 

4. Gambar Grafik Pekerjaan Masyarakat Sukoharjo ....................................  45 

5. Grafik Penduduk Sembuh Covid-19 .........................................................  61 
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Lampiran 16: Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden/Narasumber Penelitian 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA 

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo  

Telepon (0271) 781516 Faksimile (0271) 782774 

Homepage : iain-surakarta.ac.id. – Email : info@iain-surakarta.ac.id 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN/NARASUMBER 

PENELITIAN 

 

Kepada Bapak/Ibu Responden Yth. 

Saya............................, mahasiswa program studi......................Universitas Islam Negeri 

Raden Mas Said Surakarta (HP.........................), saat ini tengah menyelesaikan penelitian 

tentang..........................(tuliskan tema penelitiannya). Berkaitan dengan hal tersebut saya 

bermaksud melakukan penggalian data dan informasi terkait tema tersebut. Adapun 

penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan. 

Waktu dan tempat penggalian data dilakukan di rumah Bapak/Ibu atau lokasi yang 

dianggap nyaman oleh Bapak/Ibu dan bersifat fleksibel menyesuaikan aktivitas kerja 

Bapak/Ibu. Adapun kerahasiaan identitas dan informasi yang diperoleh akan dijaga dan 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata tanpa dikaitkan dengan apapun. Demi 

kelancaran proses wawancara maka saya akan menggunakan alat bantu berupa alat perekam, 

sehingga saya mohon kesediaannya untuk direkam. Namun, setelah proses pencatatan selesai 

maka data rekaman akan dihapus. 

 

1. Gambaran Umum Penelitian 

Tema pelatihan ini adalah mengenai terorisme jaringan baru, yaitu meneliti individu 

yang terlibat dengan jaringan terorisme mulai tahun 2010.  

 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menggali dinamika psikologis individu yang terlibat 

dengan terorisme jaringan baru, terutama menggali faktor-faktor penyebab dari sudut 

pandang psikologi. 

 

3. Keterlibatan Partisipan 

Penelitian ini membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu dalam beberapa kali pertemuan. 

Bentuk keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini adalah bersedia dan berkomitmen 

untuk berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian agenda kegiatan sebagai berikut: 

a. Membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi penelitian. 

b. Mengisi instrumen penelitian jika diperlukan. 

c. Wawancara mendalam dan observasi. 

 

4. Rentang Waktu Penelitian 

mailto:info@iain-surakarta.ac.id
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Penggalian data akan berhenti jika data yang menjadi tujuan penelitian sudah 

tercapai dan mencapai titik jenuh. Atau pengambilan data terhadap responden atau 

narasumber terkait dapat dihentikan jika responden atau narasumber merasa dirugikan, 

tidak nyaman, serta mengundurkan diri. 

 

5. Manfaat dan Risiko 

Manfaat dari penelitian ini adalah mendalami fenomena terorisme jaringan baru 

dalam sudut pandang psikologi sehingga tidak memunculkan penghakiman. Adapun risiko 

yang diperoleh adalah tergunakannya waktu untuk proses menjawab pertanyaan 

wawancara mendalam. 

 

6. Jaminan Kerahasiaan 

Seluruh data dan hasil rekaman yang didapatkan selama Bapak/Ibu mengikuti 

penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dan akan ditampilkan sesuai 

dengan persetujuan Bapak/Ibu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan 

penelitian (dan bentuk lain, misalkan jurnal atau buku), dimana nama serta data pribadi 

Bapak/Ibu akan disamarkan oleh peneliti sehingga terjamin kerahasiaan dan 

keamanannya. 

 

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri 

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu 

bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang 

membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar 

privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pada peneliti. Jika selama 

penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk 

menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan 

menjadi milik Bapak/Ibu. 
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Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  :………………………………………………………………… 

Pekerjaan :………………………………………………………………… 

Jenis Kelamin :………………………………………………………………… 

Usia    :………………………………………………………………… 

Alamat  :………………………………………………………………… 

menyatakan bersedia untuk: 

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara 

mendalam.  

2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan 

wawancara dan kuesioner.  

3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.  

4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.  

5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam 

kepentingan akademik dan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya 

bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini.   

Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca 

penjelasan di atas. 

 

Surakarta, 11 Maret 2022 

 

Narasumber/ responden 

 

 

 

(.....................................................) 
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Lampiran 17: Lembar Informend Consent  

 

KOP LEMBAGA 

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

LEMBAR PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Berkaitan dengan kegiatan Praktikum Observasi dan Wawancara yang diselenggarakan oleh 

Program Studi ……Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN RMS Surakarta (selanjutnya 

disingkat FUD UIN RMS Surakarta) maka: 

Nama   :  

NIM   : 

Narahubung :  

 

Akan melakukan kegiatan Observasi dan Wawancara terhadap siswa di Sekolah….. Siswa 
tersebut akan mendapatkan pemeriksaan yang terkait dengan proses pembelajaran di sekolah. 

Adapun kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 

1. Pengamatan subjek di sekolah 

2. Wawancara terhadap guru kelas  

 

Demi kelancaran kegiatan tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Mengenai waktu, tempat, dan pelaksanaan akan dilaksanakan berdasarkan 

kesepakatan bersama. 

2. Jika selama proses berjalan terdapat permasalahan maka hal tersebut akan 

diselesaikan oleh kedua belah pihak. 

3. Jika dalam proses observasi dan wawancara subyek memerlukan penanganan lebih 

lanjut, maka penanganan akan dirujuk pada ahlinya dengan segala konsekuensi yang 

ditimbulkan. 

4. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan 

penelitian berada dibawah bimbingan dosen pembimbing dari FUD UIN RMS 

Surakarta . 

5. Kerahasiaan data yang diperoleh selama penelitian menjadi tanggung jawab 

mahasiswa yang bersangkutan. 

6. Data yang diperoleh dalam proses pelaksanaan penelitian bilamana perlu dapat 

diketahui oleh pihak sekolah, pihak orang tua wali siswa/siswa dan dosen 

pembimbing penelitian (FUD UIN RMS Surakarta) 

7. Jika ada pihak lain selain yang telah disebutkan di atas membutuhkan data tersebut, 

maka perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak sekolah, orang tua / wali/ 

siswa dan FUD UIN RMS Surakarta. 

8. Jika salah satu pihak, baik subjek maupun mahasiswa penelitian merasa keberatan 

dengan proses penelitian yang sedang berlangsung, maka dapat mengundurkan diri 

dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya. 

9. Dimohon membaca kembali dengan teliti isi penjelasan tersebut diatas, jika setuju 

dengan isi dalam penjelasan tersebut harap menandatangani sebagai bentuk 

persetujuan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 
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Sukoharjo, ............................... 2022 

 

 

 

Pembimbing Skripsi                                             Mahasiswa / Peneliti 

     

 

 

 

 

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

      

 

Mengetahui, 

Kepala  Sekolah SD …. 
 

 

 

 

 

 

(................................................) 
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Lampiran 18: Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama  : 

NIM  : 

e-mail  : 

No. HP  : 

Alamat  : 

Riwayat Pendidikan  :  

Pengalaman Organisasi  : 

Nama Ayah  : 

Nama Ibu  : 

Pekerjaan Orang Tua  : 

 

 

 

 

 

 


