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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Pengertian   

Skripsi sebagai karya ilmiah yang ditulis atas dasar berpikir ilmiah, 
baik menggunakan logika deduktif maupun induktif dengan kerangka 

berpikir ilmiah. Kerangka ilmiah tercermin dalam langkah-langkah 

penelitian, yaitu penentuan masalah atau rumusan masalah, teori dan 
hipotesis, metodologi penelitian, pengujian hipotesis (pendekatan 

kuantitatif), dan terakhir penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut 

menjadi satu-kesatuan yang menunjukkan adanya konsistensi pemikiran.
1
 

 

B. Visi, Misi dan Tujuan 

1. Visi dan Misi STAI Darunnajah 

Visi : 

Mewujudkan Perguruan Tinggi yang unggul dalam sumber daya 
manusia yang kompetitif dan visioner dalam bidang Hukum Islam dan 

Kependidikan Islam pada tahun 2025. 

 

Misi : 

a. Membentuk sarjana muslim yang berkualitas dalam hukum Islam 

b. Membentuk sarjana muslim yang berkualitas dalam bidang 

kependidikan Islam 
c. Mempersiapkan mahasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

d. Melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian dan 
pengembangan dalam bidang Hukum Islam dan Manajemen 

Pendidikan Islam.   

 

Tujuan : 

a. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi ilmuwan 

dalam hukum Islam, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan 

tenaga profesional lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, 
berkompeten tinggi dan berwawasan kebangsaan dan global. 

b. Menyalurkan bakat dan minat para alumni Madrasah Aliyah dan 

sekolah  yang sederajat dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu 
agama Islam terutama dalam bidang Hukum Islam dan Manajemen 

Kependidikan Islam. 

                                                
1 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2004), cetakan ke-8, hlm. 93. 
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c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, 

budaya dan pendidikan dengan berperan sebagai kekuatan  moral 
yang mandiri. 

d. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, 

cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat. 

 

2. Visi dan Misi Prodi  Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-

Syakksiyyah) 

Visi: Profesional, Handal, dan Berwawasan Global dalam Hukum 

Islam pada Tahun 2020. 

 

Misi: 
a. Menyelenggarakan prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Syariah) 

untuk menyiapkan ahli Hukum Islam yang berkualitas. 

b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami 

pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. 
c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam 

membangun peradaban Islam. 

d. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman dan keilmuan 
dalam bidang hukum Islam. 

e. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan 

berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri 
Darma Perguruan Tinggi. 

Tujuan: 

a. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah khususnya 
bidang Hukum Keluarga Islam. 

b.  Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan Syariah 
khususnya bidang Hukum Keluarga Islam. 

c. Menghasilkan lulusan yang memiliki landasan moral dan akhlak 
yang terpuji bagi pengembangan dan praksis ilmu-ilmu syariah, 

khususnya bidang hukum keluarga, dalam kehidupan masyarakat, 

e. Membentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-
nilai kebenaran, keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan, dengan 

tetap kritis, kreatif,  inovatif,  dan responsif, terhadap perubahan 

sosial, baik dalam skala lokal, nasional maupun global. 

f. Mewujudkan Program studi yang dikelola dengan manajemen 

modern. 

g. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan 

lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, baik di dalam 

maupun luarnegeri. 

h. Mengimplementasikan Syariah Islam secara moderat, khususnya 
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bidang Hukum Keluarga Islam. 

3. Visi dan Misi Manajemen Pendidikan Islam 

Visi: 

Terwujudnya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, 
handal, dan berwawasan global dalam pengembangan ilmu-ilmu 

kependidikan Islam pada tahun 2020” 

Misi: 

a. Menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Islam yang bermutu 

b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami 
pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. 

c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam 

membangun peradaban Islam. 
d. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman dan keilmuan 

dalam pendidikan dan pengajaran. 

e. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan 

berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri 
Darma Perguruan Tinggi. 

Tujuan: 

a. Melaksanakan pendidikan, pengajaran serta pengembangan ilmu 

kependidikan Islam didukung oleh SDM dan fasilitas yang 
memadai. 

b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu 

kependidikan Islam. 

c. Menyelenggarakan praktikum dan melengkapinya dengan sarana 
laboratorium yang representatif. 

d. Penataan sistem administrasi dan informasi dengan berorientasi 

pada pelayanan yang berkualitas. 
e. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang sejalan dengan 

kompetensi program studi. 

f. Menjalin kemitraan dan kerjasama akademik dan non akademik 
yang menunjang kepentingan program studi di masa kini dan 

mendatang. 
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4. Visi, Misi, dan Tujuan  Prodi Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD) 

Visi : 

Profesional, handal, dan berwawasan global dalam 

pengembangan ilmu-ilmu Pendidikan Islam Anak usia Dini di 

Indonesia pada tahun 2025 
 

MISI: 

a. Menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini yang bermutu 

b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang 

Islami pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. 

c. Mengembangkan program-program penelitian tentang 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Indonesia 

d. Mengembangkan program-program pengabdian kepada 

masyarakat yang sesuai dengan Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini dalam membangun peradaban Islam. 

e. Memadukan dan mengembangkan studi ke-Islaman dan 

keilmuan dalam pendidikan dan pengajaran Anak Usia Dini. 

f. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama 

dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Tujuan: 

a. Melaksanakan pendidikan, pengajaran serta pengembangan 

ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang didukung oleh 

SDM dan fasilitas yang memadai. 

b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini. 

c. Menyelenggarakan praktikum Mata kuliah dan melengkapinya 

dengan sarana laboratorium yang representatif. 

d. Penataan sistem administrasi dan informasi dengan berorientasi 

pada pelayanan yang berkualitas. 

e. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang sejalan dengan 

kompetensi program studi. 

f. Menjalin kemitraan dan kerjasama akademik dan non 

akademik yang menunjang kepentingan program studi di masa 

kini dan mendatang. 
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C. Dasar Hukum  

Penyusunan Buku Pedoman Penulisan Skirpsi di lingkungan Sekolah 
Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta dilandasi oleh ketentuan hukum 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 
Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomr 60 tahun 1999 tentang Pendidikan 
Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 
5. Peraturan Pemerinatah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di 
Perguruan Tinggi; 

7. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Darunnajah Jakarta Nomor 

081/YDN/VIII/ 1986/ 3 Agustus 1986 tentang Pendirian STAI 
Darunnajah. 

8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta 

Nomor: 391.01/STAIDA/XII/2019 tentang Penetapan Tim Revisi Buku 
Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah 

Jakarta. 

 

D Tujuan  

Tujuan penyusunan Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini untuk 

dijadikan pedoman teknis dan praktis bagi para mahaiswa, dosen 

pembimbing, dan penguji skripsi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama 
Islam Darunnajah Jakarta.   

 

E. Bobot dan Kelulusan  

Skripsi sebagai karya ilmiah dan dijadikan sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana strata Satu (S1) di lingkungan perguruan 

tinggi dan dapat dijadikan kendali mutu (quality control) bagi calon sarjana 

maka diberi bobot dan kriteria kelulusan. STAI Darunnajah Jakarta dalam 
ketentutan pembobotan, bahwa penulisan skripsi diberi bobot 6 sks dan 

kriteria kelulusan minimal rata-rata 70 (B). 
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F. Prosedur Penulisan Skripsi 

Prosedur penulisan skripsi di lingkungan STAI Darunnajah Jakarta 
melalui langkah-langkah yang tertuang pada gambar sebagai berikut: 

          

         
         

         

         

         
         

         

         
         

    

          

         
         

         

         
    

 

 
 

 

 

 
 

   Gambar 1 Prosedur Penulisan Skripsi 
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G. Persyaratan Penulisan Skripsi  

 Mahasiswa STAI Darunnajah Jakarta dapat melaksanakan 
penulisan skripsi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan statistik (bagi 

penelitian dengan pendekatan kuantitatif); 
2. Proposal skripsi yang disusun telah mendapat persetujuan dari Dosen 

Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi atau Wakil 

Ketua I, Bidang Akademik; 

3. Telah menyelesaikan minimal 120 sks yang dibuktikan dengan kartu 
hasil studi (KHS) mahasiswa; 

4. Mendapat persetujuan dari tempat atau lembaga yang diteliti (model 

penelitian survei, studi kasus di suatu lembaga, dan sejenisnya). 
5. Persyaratan untuk melaksanakan Seminar proposal Skripsi telah 

memiliki : 

6. Lulus Seminar Proposal Skripsi dengan nilai minimal 70 (B) 

 

H. Proposal  

 Proposal skripsi merupakan rencana penelitian penulisan skripsi 

yang diusun oleh mahasiswa diajukan sebelum pelaksanaan seminar 
proposal dan setelah lulus dilanjutkan dengan penelitian. Syarat seminar 

proposal yaitu judul proposal sudah disetuji oleh Ketua Program Studi atau 

Puket Bidang Akademik dan diketahui oleh Dosen Penasihat/Pembimbing 
Akademik.  Struktur proposal sekurang-kurangnya seperti yang akan 

diuraikan di bawah ini sesuai dengan pendekatan yang akan dilakukan. 

Sedangkan pelaksanaan seminar proposal diujikan sekurang-kurangnya 

dihadapan 3 dosen penguji yaitu satu dosen PA, satu dosen ahli materi 
sesuai prodi, dan satu dosen ahli bidang penelitan. Bila proposal dinyatakan 

tidak lulus, maka dilakukan seminar ulang. 

Penulisan proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai 
berikut: 

a. Pendekatan Kualitatif cara pertama: 

1. Judul (temasuk nama, NIM, dan NIRM mahasiswa bersangkutan) 
2. Pendahuluan (latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, 

rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, 

sistematika penulisan) 

3. Kajian Teoretik (deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian 
serta hasil penelitian yang relevan) 

4. Metodologi Penelitian (tempat dan waktu penelitian, metode dan 

prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur 
pengumpulan data, prosedur analisis data, pemeriksaan keabsahan 

data) 
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5. Daftar pustaka (sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) buku, 5 (lima)  

judul buku bebahasa asing, 15 buah jurnal yang mendukung berupa 
konsep atau teori yang berkenaan masalah yang diteliti) 

6. Referensi buku dan jurnal minimal terbitan 10 tahun terakhir (kecuali 

refrensi primer) 
7. Rancangan outline (sistematika/daftar isi). 

b. Pendekatan Kualitaitf cara kedua (dan atau biasanya digunakan oleh 

Prodi HK) 

1. Judul (temasuk nama dan NIRM mahasiswa bersangkutan) 
2. Pendahuluan (latar belakang masalah, fokus penelitian, pembatasan 

konsep/definisi konseptual, rumusan masalah dan pertanyaan 

penelitian, kegunaan penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan) 

3. Daftar pustaka (sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) buku, 5 (lima)  

judul buku bebahasa asing, 15 buah jurnal yang mendukung berupa 

konsep atau teori yang berkenaan masalah yang diteliti) 
4. Referensi buku dan jurnal minimal terbitan 10 tahun terakhir 

(kecuali refrensi primer) 

5. Rancangan outline (sistematika/daftar isi). 
 

c. Pendekatan Kualitatif Tindakan: 

1. Judul (temasuk nama, NIM, dan NIRM mahasiswa bersangkutan) 
2. Pendahuluan (latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan 

masalah, kegunaan hasil penelitian, sistematika penulisan) 

3. Kajian Teoretik (konsep penelitian tindakan, konsep model tindakan 

yang dilakukan, hasil penelitian yang relevan, kerangka teoretis, 
hipotesis tindakan  

4. Metodologi Penelitian (tempat dan waktu penelitian, metode 

penelitian, prosedur penelitian tindakan, kriteria keberhasilan 
tindakan, sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik 

analisis data) 

5. Daftar pustaka (sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) buku, 5 (lima)  
judul buku bebahasa asing, 15 buah jurnal yang mendukung berupa 

konsep atau teori yang berkenaan masalah yang diteliti) 

6. Referensi buku dan jurnal minimal terbitan 10 tahun terakhir 

(kecuali refrensi primer) 
7. Rancangan outline (sistematika/daftar isi). 

 

d. Pendekatan Kuantitiaf uji perbedaan atau eksperimen: 
1. Judul (temasuk nama, NIM, dan NIRM mahasiswa bersangkutan) 

2. Pendahuluan (latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, kegunaan hasil penelitian, 

sitematika penulisan) 
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3. Kajian Teoretik (deskripsi konseptual, hasil penelitian yang 

relevan, variabel terikat,  variabel perlakuan atau variabel, 
kerangka teoretik, hipotesis penelitian)  

4. Metodologi Penelitian (tempat dan waktu penelitian, metode 

penelitian [termasuk rancangan eksperimen], populasi dan sampel, 
rancangan perlakuan, kontrol validitas internal dan eksternal, 

teknik pengumpulan data: instrumen variabel terikat, definisi 

konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, jenis 

instrumen, pengujian validitas dan penghitungan reliabilitas, 
instrumen variabel moderator/atribut, definisi konseptual, definisi 

operasional, kisi-kisi instrumen, jenis instrumen, pengujian 

validitas dan penghitungan reliabilitas, teknik analisis data, 
hipotesis statistika) 

5. Daftar pustaka (sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) buku, 5 (lima)  

judul buku bebahasa asing, 15 buah jurnal yang mendukung berupa 

konsep atau teori yang berkenaan masalah yang diteliti) 
6. Referensi buku dan jurnal minimal terbitan 10 tahun terakhir 

(kecuali refrensi primer) 

7. Rancangan outline (sistematika/daftar isi). 
 

e. Pendekatan Kuantitatif korelasional: 

1. Judul (temasuk nama, NIM, dan NIRM mahasiswa bersangkutan) 
2. Pendahuluan (latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, kegunaan hasil penelitian, 

sistematika penulisan) 

3. Kajian Teoretik (deskripsi konseptual, variabel terikat atau 
dependent variabel  (Y), variabel bebas atau independent variabel 

(X), hipotesis penelitian, dan hasil penelitian yang relevan 

4. Metodologi Penelitian (tempat dan waktu penelitian, metode 
penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

instrumen variabel terikat, definisi konseptual, definisi operasional, 

kisi-kisi instrumen, jenis instrumen, pengujian validitas dan 
penghitungan reliabilitas, instrumen variabel terikat bebas, definisi 

konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, jenis 

instrumen, pengujian validitas dan penghitungan reliabilitas, teknik 

analisis data, hipotesis statistika) 
5. Daftar pustaka (sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) buku, 5 (lima)  

judul buku bebahasa asing, 15 buah jurnal yang mendukung berupa 

konsep atau teori yang berkenaan masalah yang diteliti) 
6. Referensi buku dan jurnal minimal terbitan 10 tahun terakhir 

(kecuali refrensi primer) 

7. Rancangan outline (sistematika/daftar isi). 
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I. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup skripsi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 
Darunnajah Jakarta sesuai dengan keilmuan program studi mahasiswa yang 

bersangkutan. Program Studi Hukum Keluarga (Syari’ah) bidang kajian 

yang berkaitan hukum, teori hukum, aplikasi atau implikasi hukum, dan 
sejenisnya. Sedangkan untuk Program Studi Manajamen Pendidikan Islam 

(Tarbiyah) meliputi manajamen yang berkaitan dengan standar pendidikan 

antara lain standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kepala 

sekolah, standar laboran, standar sarana dan prasarana, dan sejenisnya. Hal 
yang perlu diperhatikan untuk Prodi MPI tidak meneliti bidang KBM atau 

proses belajar yang sudah diteliti oleh mahasiswa Prodi PAI atau 

sejenisnya. Program studi PIAUD (Tarbiyah): Pendidikan Anak Usia Dini 
merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) 

perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap 
perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti 

yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar 

Nasional PIAUD (menggantikan Permendiknas 58 tahun 2009). 
 

J. Metodologi Penelitian 

 Metode merupakan arah dalam menentukan penelitian itu 
dikategorikan sebagai karya ilmiah atau bukan karya ilmiah. Ada beberapa 

pendapat atau konsep yang mengemukakan metodologi penelitian dengan 

berbagai klasifikasi. Secara umum berdasarkan pengolahan data dan 

penyimpulan hasil penelitian yaitu penelitian kuantitastif adn penelitian 
kualitatif. 

Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif 

dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka 
dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap 

hasilnya. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif 

ini peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam 
hal-hal tertentu, misalnya menyebutkan jumlah anggota keluarga, 

banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk belanja sehari-hari ketika 

menggambarkan kondisi sebuah keluarga, tentu saja bisa. Anggapan yang 

tidak tepat adalah apabila dalam mengumpulkan data dan penafsirannya 
peneliti menggunakan rumus-rumus statistik. 

Sebaliknya dengan penelitian kuantitatif, sesuai dengan namanya, 

banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, 
penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian 

juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila juga 

disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain. Selain data 

yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa 
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informasi kualitatif. Dengan gambaran ini maka tidak ada garis yang tegas 

antara penelitian kuantitatif dengan penelitian ditinjau hanya dari 
penggunaan angka-angka. Ada pula penelitian yang mengambungkan 

penelitan kualitaif dan kuantitif denfan istilah Penelitian kombinasi.  

 

1. Metode Kuantitatif 

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini 

sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode 

untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena 
berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode 

ilmiah scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini 
juga disebut metode konfirmatif, karena cocok digunakan untuk 

pembuktian/konfirmasi. Metode ini disebut metode kuantitatif karena 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

Dengan demikian metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Metode kuantitatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode eksperimen 
dan metode survei. Metode penelitian eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment tertentu 

(perlakuan) dalam kondisi yang terkontrol (laboratorium). outcome". 

Kerlinger, dalam Sugiono, mengemukakan bahwa, penelitian survei 
adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 
distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 

psikologis. Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil 

suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Walaupun 
metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya 

pada metode eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih 

akurat bila digunakan sampel yang representatif, menurut  David Kline, 

dalam Sugiono. 
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2. Metode Kualitatif 

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena 
popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga 

sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni 
(kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretatif karena data 

hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan. Metode ini juga sering disebut sebagai metode 

konstruktif karena, dengan metode kualitatif dapat diternukan data-data 
yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang 

lebih bermakna dan mudah difahami. 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 
karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya 

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 

budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul 
dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, 

yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus 
memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, 

menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti 

menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemaharnan 
yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka 

teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan 

berbagai tel:nik pengumpulan data secara gabungan/simultan. Analisis 

data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang 
ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis 

atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data 
yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik 

data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak 

menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. 
Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability. 

Dengan demikian metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
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3. Metode Penelitian Kombinasi 

Metode penelitian kombinasi, merupakan metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat pragmatisme (gabungan positivisme dan 

pospositivisme). Model penelitian ini memandang filsafat pragmatisme 

membuka pintu adanya berbagai metode penelitian, berbagai perbedaan 
dalam memandang dunia/realitas, dan berbagai perbedaan asumsi, 

sehingga dapat terjadi perbedaan dalam pengumpulan data dan analisis. 

Dengan demikian metode penelitian kombinasi dapat diartikan bagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme 
(kombinasi positivisme dan postpositivisme) digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah maupun buatan (laboratorium), 

peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk 
pengukuran, teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, 

kuesioner dan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif 

(kualitatif), dan deduktif (kuantitatif), serta hasil penelitian kombinasi 

bisa untuk memahami makna dari dan membuat generalisasi. 

4. Karakteristik Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi 
No. Metode Kuantitatif Metode Kualitatif Metode Kombinasi 

1. A. Desain 
a. Spesifik,jelas, 

rinci 
b.Ditentukan 

secara mantap 
sejak awal 

c. Menjadi pegangan 
langkah demi 
langkah 

A. Desain 
a. Umum 
b. Fleksibel 
c. Berkembang, dan 
     muncul 

dalam       
proses 
penelitian 

A. Desain 
Untuk model 
Sequential explanatory, 
proposal sudah lebih 
jelas 

2. B. Tujuan 
a. Menunjukkan 
hubungan antar 
variabel 
b. Menguji teori 
c. Mencari 
generalisasi yang 
mempunyai nilai 
prediktif 

B. Tujuan 
a. Menemukan pola 
hubungan yang 
bersifat interaktif 
b. Menemukan teori 
c. Menggambarkan 
realitas yang 
kompleks 
d. Memperoleh 
pemahaman makna 

B. Tujuan 
Untuk model 
sequential 
explanatory, 
tujuannya adalah 
menemukan pola 
dan menguji 
hipotesis yang 
ditemukan dalarn 
penelitian kualitatif 

3. C. Teknik engumpulan 
Data 

a. Kuesioner 
b. Observasi dan 
wawancara 
terstruktur 

C.Teknik 
Pengumpulan Data 
a.Participant 
observation 
b. In depth interview 
c. Dokumentasi 
d. Triangulasi 

C. Teknik Pengumpulan 
Data 
Test, kuesioner 
Participant 
observation, In 
depth interview, 
dokumentasi, 
triangulasi 

4. D. Instrumen 

Penelitian 

a. Test, angket, 

D. Instrumen 

Penelitian 

a. Peneliti sebagai 

D. Instrumen 

Penelitian Tes, angket, 

instrument terstandar, 
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wawancara 

terstruktur 

b. Instrumen yang 

    telah terstandar 

instrumen (human 

instrument) 

b. Buku cacatan, tape 

recorder, camera, 

handicam dan lain-lain 

peneliti sendiri, buku 

cacatan, tape 

 recorder, camera, 

handycam dan lain 

lain 

5. E. Data 

a. Kuantitatif 

b. Hasil pengukuran 
variabel yang 

dioperasionalkan 

dengan menggunakan 

  instrumen 

E. Data 

a.Deskriptif kualitatif 

b.Dokumen 
pribadi,catatan 

lapangan, ucapan dan 

tindakan 

 responden,dokumen 

dan lain-lain 

E. Data 

Data kuantitatif hasil 

pengukuran dan 
kualitatif hasil 

pengamatan 

6. F. Sampel 

a. Besar 

b. Representatif 

c. Sedapat mungkin 

random 

d. Ditentukan sejak 

awal 

F.Sampel/sumber 

data 

a.Kecil 

b. Tidak representatif 

c.Purposive, snowball 

d.Berkembang 

selama proses 
penelitian 

F. Sampel 

Untuk model 

sequential 

explanatory, sampel 

bisa besar dan 

representatif 

7. G.  Analisis 

a.Setelah selesai 

pengumpulan data 

b. Deduktif 

c.Menggunakan 

statistik untuk 

menguji hipotesis 

G. Analisis 

a. Terus menerus 

sejak awal sampai 

akhir penelitian 

b. Induktif 

c. Mencari pola, 

model, tema, teori 

G. Analisis 

Analisis data 

kualitatif dan 

kuantitatif 

8. H. Hubungan dengan 

Responden 

a. Dibuat berjarak, 

 bahkan sering 

 tanpa kontak 
 supaya obyektif 

b. Kedudukan peneliti 

lebih tinggi dari 

responden 

c. Jangka pendek 

 sampai hipotesis 

 dpt dibuktikan 

H. Hubungan dengan 

Responden 

a. Empati, akrab 

 supaya emperoleh 

pemahaman yg 
mendalam 

b. Kedudukan sama 

bahkan sebagai guru, 

konsultan 

c.Jangka lama, sampai 

datanya jenuh, dapat 

ditemukan hipotesis 

atau teori 

H. Hubungan dengan 

Responden 

Hubungan peneliti 

dengan yang diteliti 

bisa berjarak, bisa 
akrab, kedudukan bisa 

lebih tinggi dan sama 

dengan responden, 

jangka pendek dan 

janka panjang, 

hipotesis terbukti dg 

didukung data 

kualitatif 

9. I. Usulan Desain 

a. Luas dan rinci 

b. Literatur yang 

berhubungan 

dengan masalah, 
dan variabel yang 

diteliti 

I. Usulan Desain 

a.Singkat, umum 

bersifat sementara 

b.Literatur yang 

digunakan bersifat 
sementara, tidak 

menjadi pegangan 

I. Usulan Desain 

Untuk penelitian 

kombinasi model 

sequential exploratory, 

usulan disain bisa 
bersifat sementara 

tetapi untuk model 
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c.Prosedur yang 

spesifik dan rinci 

langkah-langkahnya 

d.Masalah dirumuskan 

dengan spesifik dan 

jelas 

e.Hipotesis 
dirumuskan 

  dengan jelas 

f. Ditulis secara 

  rinci dan jelas 

    sebelum terjun 

    ke lapangan 

utama 

c.Prosedur bersifat 

umum, seperti  

akan merencana-

kan tour/piknik 

d.Masalah bersifat 

sementara dan akan 
ditemukan setelah 

studi pendahuluan 

e. Tidak dirumuskan 

hipotesis, karena 

justru akan 

menemukan 

hipotesis 

f. Fokus penelitian 

   ditetapkan setelah 

   diperoleh data awal 

dari lapangan 

sequential explanatory 

usulan desain sudah 

rinci 

10. J. Kapan penelitian 
dianggap selesai ? 

Setelah semua 

kegiatan 

yang direncanakan 

dapat diselesaikan 

J. Kapan penelitian 
dianggap selesai ? 

Setelah tidak ada data 

yang dianggap baru/ 

jenuh 

J. Kapan penelitian 
dianggap selesai ? 

Setelah semua 

kegiatan yang 

direncanakan dapat 

diselesaikan dan 

Setelah tidak ada 

data yang dianggap 

baru lagi/jenuh 

11. K. Kepercayaan 

terhadap hasil 

Penelitian 

Pengujian validitas 
dan realiabilitas 

instrumen 

K. Kepercayaan 

terhadap hasil 

Penelitian 

Pengujian 
kredibilitas, 

depenabilitas, proses 

dan hasil penelitian 

K. Kepercayaan 

thd hasil Penelitian 

Pengujian validitas 

dan realiabilitas 
instrument, Pengujian 

kredibitas, 

depenabilitas, 

proses dan hasil 

penelitian kualittaif 
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BAB II 

ETIKA PENULISAN SKIRPSI 
 

A. Etika Proses Penelitian   

Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah, maka prosesnya pun 
menggunakan standar ilmiah yang berlaku umum di lingkungan keilmiahan 

atau metode ilmiah. Metode ilmiah  berdasar pada cara ilmiah (rasional, 

empiris, dan sistematis), data (valid reliabel, dan objektif, tujuan 

(penemuan, pembuktian dan penembangan), dan kegunaan (memahami, 
memecahkan, dan mengantisipasi masalah).  

Selain hal tersebut, sebagai ukuran etika proses penelitian, apa yang 

tidak diperbolehkan secara umum, berarti tidak boleh dilakukan dalam 
proses penemuan penelitian dan dilanjutkan penyusunan hasil penelitian 

yang berupa skripsi. Mulai dari pengajuan permasalahan penelitian dan 

judul penelitian hingga penyerahan akhir yang telah diperbaiki, mahasiswa 

hendaknya menjaga sopan santun dan etika ilmiah.  Ketika melaksanakan 
penelitian hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Mendapat izin dari tempat yang diteliti (jika model penelitian yang 

memerlukan data dari suatu tempat atau lembaga); 
2. Menjaga nama baik lembaga, instansi, organisasi, atau individu 

(responden) yang dijadikan objek penelitian; 

3. Tidak memaksakan kehendak terhadap objek penelitian (responden 
atau pihak yang diteliti, baik secara lembaga maupun individu); 

4. Tidak memberatkan atau merugikan objek penelitian; 

5. Menjalin hubungan yang harmonis antara peneliti dan yang diteliti atau 

objek penelitian. 
 

B. Etika Penulisan   

Penulisan karya ilmiah memiliki standar umum yang harus dipatuhi 
oleh seseorang dalam menulis hasil penelitian. Indikator etika penulisan 

secara positif antara lain menjunjung: (1) kebenaran, (2) kejujuran, (3) 

objektif, (4) rasional, (5) kritis, (6) terbuka, (7) mendasarkan argumentasi, 
(8) netral terhadap nilai subjektif, (9) pragmatis, (10) bertanggung jawab 

atas karyanya. 

Sedangkan hal-hal yang harus dihindari dalam penulisan skripsi 

antara lain: (1) tidak jujur, (2) tidak objektif, (3) curang, (4) kurang teliti, 
(5)  pemalsuan, (6) plagiat. (Lebih lanjut dapat dibaca pada lampiran 10 

salinan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan plagiat) 
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C. Pelanggaran dan Sanksi 

Pelanggaran dalam penulisan skripsi yaitu pelanggaran yang 
dilakukan berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau etika yang 

telah tertera pada etika proses dan etika penulisan skripsi di atas. Hal lain 

yang berkenaan dengan pelanggaran karya ilmiah yaitu plagiat. 
Permendiknas nomor 17 tahun 2010 memberi penjelasan pada Bab II 

Lingkup dan Pelaku Pasal 2 ayat 1 bahwa Plagiat meliputi tetapi tidak 

terbatas pada:  

a. 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;  
b. 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;   
c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 

menyatakan sumber secara memadai;    

d. 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;   

e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah 
dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa 

menyatakan sumber secara memadai.   

 

Selanjutnya, pada Bab V Penanggulangan pada Pasal 10 ayat: 
(1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua 

jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya 

ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang 
diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.  

(2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat 

sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang 
kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.  

(3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan 

melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/ 

bagian.   
(4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti 

terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian 

menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.  
(5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak 

dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat 

dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.   
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Sedangkan sanksi sesuai Permendiknas nomor 17 tahun 2010 Bab VI 

Sanksi Pasal 12 ayat 1 bahwa Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti 
melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), 

secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, 

terdiri atas:  
a. Teguran;  

b. Peringatan tertulis;   

c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;  

d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang 
diperoleh mahasiswa;   

e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;   

f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai 
mahasiswa; atau  

g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu 

program.
2
 

 
Dengan demikian berdasarkan pada uraian pelanggaran dan sanksi 

jika benar-benar melanggar aturan yang merujuk pada Permendiknas nomor 

17 tahun 2010, maka STAI Darunnjah Jakarta dalam pemberikan sanksi 
secara berjenjang dari yang ringan hingga yang berat sebagai berikut: 

1. Surat peringatan atau teguran dari Ketua Program Studi atau Ketua 

STAI Darunnajah (jika pelanggaran ringan); 
2. Lulus bersyarat dan mahasiswa diwajibkan memperbaiki skripsinya 

yang dikategorikan melanggar aturan; 

3. Dinyatakan tidak lulus ujian dan harus menulis ulang.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

                                                
2  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
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BAB III  

TEKNIK PENULISAN 

A. Sistem Penulisan   

Format penulisan skripsi di lingkungan STAI Darunnajah Jakarta 

sebagai berikut: 
1. Ukuran Kertas: kertas yang dipergunakan berukuran B5 (182 x 257 mm) 

dengan berat 80 gram, dicetak bolak-balik. 

2. Prosentasi isi skripsi: 

a) 15% Pendahuluan 

b) 25% Kajian Teori 

c) 15% Metodologi Penelitian 

d) 40% Pembahasan Hasil Penelitian 

e) 5 %  Kesimpulan  

f) Daftar Pustaka 
3. Jumlah halaman: isi skripsi berbahasa Indonesia kualitatif atau 

kuantitatif minimal 75 halaman. Jumlah halaman isi skripsi berbahasa  

Inggris atau Arab 50 halaman 

4. Ukuran margin:  
a. skripsi yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ukuran margin atas dan 

bawah masing-masing 1.18 Inch (3 Cm), sedangkan margin kiri dan 

kanan masing-masing 1.25 Inch (3,2 Cm); 
b. skripsi yang ditulis dalam bahasa Arab, ukuran margin atas dan 

bawah 1.18’, sedangkan margin kiri dan kanan masing-masing 1.25”. 

5. Jenis Huruf/Font: jenis huruf dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

menggunakan huruf Times New Roman, ukuran Font 12 pada judul, sub-
judul, dan tubuh skripsi. Judul dan sub-judul dicetak tebal, sedangkan 

kata bahasa asing atau kata yang belum dikenal secara umum dan kata 

yang dianggap penting atau makna khusus ditulis dengan cetak miring. 
Sedangkan pada halaman judul ukurannya disesuaikan secara 

proporsional atau antara 14 hingga 16. Jenis dan huruf/font berbahasa 

arab, Traditional Arabic 18, paragraf 1 spasi. Spasi dan awal paragraf: 

tulisan dalam skripsi ditulis dengan jarak 1,5 spasi, kecuali halaman 

judul, abstrak, ditulis dengan satu spasi. Setiap awal paragraf menjorok 

ke dalam sebanyak 5 karakter (huruf). 
6. Penulisan nomor halaman, mulai dari halaman judul hingga daftar 

lampiran menggunakan nomor romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya), 

untuk halaman judul nomornya tidak ditampakkan. Nomor halaman 
mulai bab I hingga akhir lampiran menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 

dan seterusnya). Setiap awal bab nomor diletakkan di bawah tengah dan 

halaman berikutnya di bagian atas sebelah kanan. 
  



20 

 

7. Penulisan nomor dalam bab, sub-bab, dan rincian sebagai berikut: 

a.  Model pertama: 
II. ……… 

A. …….. 

a. ……. 
a. ….. 

b. ….. 

b. ……. 

a. …… 
b. ……. 

B. …….. 

a. ……. 
a. ……. 

b. ……. 

b. Model kedua: 

1. ............ 
 1.1 ....... 

    1.1.1 ........ 

    1.1.2 ........ 
      1.1.3 ....... 

 2.2 ........... 

2. ............. 
 2.1 ............ 

 2.2 ............... 

(catatan: mahasiswa dipersilakan memilih model yang ingin diambil. 

tetapi harus konsisten dalam satu model penomoran) 
 

B. Notasi Ilmiah 

Notasi ilmiah dalam skripsi di antaranya mengatur tata cara 
mengutip, interpolasi, catatan kaki, dan daftar pustaka. Hal ini merupakan 

ciri penulisan ilmiah. 

1. Kutipan 
Kutipan yang digunakan dalam karya ilmiah dimaksudkan untuk 

menunjukkan kata-kata atau pendapat seseorang yang sama dengan ide 

penulis atau yang bertentangan.Penulis skripsi berhak menetapkan apakah 

bahan yang dikutip  itu, dikutip langsung seperti apa adanya, dikurangi, 
atau dirubah redaksinya untuk menghindari kutipan yang terlalu panjang. 

Setiap kutipan harus disebutkan dari mana sumbernya dan sumber itu 

dicantumkan dalam citasi. Panjang pendek kutipan dari manapun 
sumbernya dibuat sesingkat mungkin dan satu sumber secara etika tidak 

lebih dari ½ halaman teks dalam skripsi, sedangkan kutipan langsung tidak 

lebih dari 1/3 halaman teks dalam skripsi. 
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Bentuk dan jenis kutipan dalam penulisan skripsi terdiri atas kutipan 

langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung terdiri atas (a) 
kutipan langsung pendek, (b) kutipan langsung panjang. Kutipan langsung 

sangat diperlukan apabila penulis kutipan:  

a) sumber hukum, peraturan resmi, dan pernyataan penting  
b) rumus ilmiah dan teori/konsep ilmiah  

c) pendapat seorang penulis buku yang dianggap penting. Kutipan 

langsung baik dari buku atau sumber lisan harus ditulis lengkap 

seperti apa adanya. 
a. Kutipan langsung pendek: 

 Kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari tiga baris teks. 

 Kutipan ini diletakkan di dalam teks diantara tanda petik (“), dan 

jaraknya sama dengan teks yakni 2 spasi, kemudian diberi  nomor 

footnote 
contoh: 

Data dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, baik berupa 

angka-angka atau lainnya, terutama penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Sugiyono menjelaskan tentang jenis data diskrit dan 
kontinum, ”Data diskrit sering juga disebut data nominal, adalah 

merupakan data kuantitatif yang satu sama lain terpsiah, tidak dalam 

satu garis kontinum.”
1
 

_______________________ 
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 7.  
 

b. Kutipan langsung panjang 

 Kutipan yang panjangnya lebih dari empat baris  dan tidak lebih dari  

setengah halaman teks 

 Kutipan ini harus diletakkan di luar konteks teks dengan jarak  masing-

masing baris 1 spasi 

 Kutipan ini dimulai sejajar dengan paragraf baru teks dan tidak 

menggunakan tanda petik (“) 

 Jarak teks dengan kutipan 1,5 spasi 

 Pada akhir kata dari kalimat teks yang akan dilanjutkan kutipan 

langsung panjang diberi tanda titik dua (:) 

contoh: 

Masih ada pendapat yang sering mempertentangkan dua pendekatan 
penelitian, seperti yang dikemukakan Sugiyono: 

 

Metode kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama 
metode yang tradisional, dan metode baru; metode positivistik dan 

metode postposivistik; metode scientific dan metode artistik, metode 

konfirmasi dan discovery/temuan; serta kuantitatif dan interpretif.
1
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___________________ 
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

10. 

 

(Catatan: penulis boleh memilih salah satu cara menulis catatan kaki, boleh 

menulis secara lurus kanan, atau diawali dengan menjorok ke dalam 
(tabbing) 5 karakter/huruf seperti menulis paragraf, yang perlu diperhatikan 

adalah konsisten memilih satu cara) 

 

c. Kutipan tidak langsung 

 Kutipan dari berbagai sumber tetapi tidak dikutip seperti apa 

adanya dan mengalami perubahan redaksional 

 Kutipan tersebut diketik dalam teks dan merupakan kelanjutan dari 

teks,  jaraknya sama dengan jarak antar teks yakni 1,5 spasi, dan 

tanpa diberi tanda petik 
d. Kutipan yang Telah Dikutip Di Suatu Sumber 

Kutipan yang diambil dari naskah yang merupakan kutipan dari suatu 

sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, di kutip 
dengan menyebutkan nama penulis asli dan nama pengutip 

pertamaserta tahun dikutipnya. cara mengutip seperti ini hanya 

dibolehkan jika benar-benar sumber asli tidak di dapatkan,dan harus 

dianggap sebagai keadaan darurat. 

Contoh: 

Kerlinger, dalam Ary, memberikan batasan penelitian ex post facto 

adalah penyelidikan empiris yang sistematis dimana ilmuan tidak 
mengendalikan variable bebas secara langsung karena varibel 

perwujudan tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada 

dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. 
 

2. Interpolasi (penyisipan kata, kalimat, dan sebagainya) 

 Apabila penulis mengetahui dan yakin bahwa kutipan yang dikutip 

itu terdapat kesalahan: Anda berhak membetulkannya atau 

membiarkan seperti apa adanya. 

 Bila Anda membetulkannya maka pembetulan itu diketik diantara 

tanda kurung ( ) sesudah kata atau kalimat yang salah. 

 Bila Anda tetap membiarkannya maka sesudah kata atau kalimat 

yang salah itu diberi tanda (sic) 

Catatan: Kutipan langsung hanya yang bersumber dari Al quran,  Al hadist, 
Undang-undang, dan Definisi. 

 

  



23 

 

Singkatan-Singkatan Penting dalam  Footnote 

 n.p. (no place)     = kota penerbit tidak ada atau tidak diketahui 

 n.n. (no name)     = nama penerbit tidak ada atau tidak diketahui 

 n.d. (no date)       = tahun penerbit tidak ada atau tidak diketahui 

 untuk Indonesia diganti : t.k. (tanpa kota) ; t.p. (tanpa penerbit); t.t. 

(tanpa tahun) 
 

Contoh catatan kaki sebagai berikut: 

 
a. Buku 

1
Budi Martono, Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam 

manajemen Kearsipan. Jilid 3 Cetakan 5 (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1994), hlm. 16. 

 (Catatan: ikuti contoh di atas baik penulisan kata dan tanda baca) 

Buku terjemahan: 

2Peter Lautser, Tes Kepribadian, terjemahan D.H. Gulo (Jakarta: 
Gramedia, 2007), hlm. 7. 

b. Artikel dalam terbitan berkala (majalah ilmiah, jurnal) 
3
Gemala Rabi’ah Hatta, “Rekam Medis dan Kesehatan (Medical 

Records) dalam Kedudukannya sebagai Penunjang Kesehatan Nasional”, 

dalam Berita Arsip Nasional, No. 26, Juni 1988  (Jakarta: ANRI, 1988), 

hlm. 8. 

c. Artikel dalam sebuah buku (kumpulan karangan) 
4
David Roberts, “Managing Records in Special Formats”, dalam 

Judith Ellis (ed.), Keeping Archives (Victoria: D.W. Thorpe, 1993), hlm. 

387. 
d. Makalah Seminar 

5
Machmoed Effendhie, “Arsip  Sebagai  Sumber Informasi dalam 

Pengambilan Keputusan”, Makalah Disampaikan pada Seminar 

Apresiasi Kearsipan Pejabat Eselon III dan IV Kabupaten Sleman, 11 
September 2001, hlm. 14. 

e. Terbitan Pemerintah 
6
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 2, ayat 1. 

f. Terbitan Organisasi 
7
Developing and Oprating a Records retention Programme, 

ARMA, 1986, hlm. 52. 

g. Sumber Lisan 
8
Wawancara dengan Ahmad Faruq, tanggal 13 Oktober 2013 di 

Kantor KUA Pesanggrahan Jakarta Selatan. 
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h. Karya Ilmiah Tidak diterbitkan (Skripsi, Tesis, Disertasi, dll.) 
9
Ratna Handayani dkk.., “Peningkatan Kinerja Tenaga Pendidikan 

dan Tenaga Kependidikan melalui Sertifikasi”, Skripsi Program Studi 

Kependidikan Islam STAI Darunnajah Jakarta, hlm. 28. 

i. Kota penerbit tidak diketahui 
10

David Roberts, “Managing Records in Special Formats”, dalam 

Judith Ellis (ed.), Keeping Archives (n.p.: D.W. Thorpe, 1993), hlm. 

387. 

j. Tahun terbit tidak diketahui 
11

Budi Martono, Penyusutan Dan Pengamanan Arsip Vital Dalam 

Manajemen Kearsipan (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, t.t.), hlm. 16 

k. Proceeding Konferensi atau Simposium  
12

Australian Association of Social Workers. 1969. Social issues of 

today. Proceedings of the Australian Association of Social Workers’ 

11th Annual Conference. Hobart, Australia. hlm. 17-34 

l. Internet 

 Internet (karya individual): 

Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. (1996). A Survey of STM Online 

Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm, (Online), 
(http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html, diakses 12 Juni 

1996). 

• Internet (artikel dalam jurnal online): 

Kumaidi. (1998). Pengukuran Bekal Awal Belajar dan 
Pengembangan Tesnya. Jurnal Ilmu Pendidikan (Online), Jilid 5, No. 

4, (http://www.malang.ac.id, diakses 20 Januari 2000). 

 
• Internet (forum diskusi online): 

Wilson, D. 20 November 1995 . Summary of Citing Internet Sites. 

NETTRAIN Discussion List , (Online), (NETTRAIN@ubvm.cc. 

buffalo.edu , diakses 22 November 1995). 
 

 Internet (e-mail pribadi): 

Naga, D.S. (ikip-jkt@indo.net.id). 1 Oktober 1997. Artikel untuk 

JIP . E-mail kepada Ali Saukah (jippsi@mlg.ywcn.or.id). 

m. Ibid. (ibidem) artinya sama: digunakan untuk catatan kaki dari satu 

sumber yang dirujuk secara berurutan tanpa diselingi sumber lain. 
13

Budi Martono, Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam 
Manajemen Kearsipan (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1994), hlm. 

16. 
14

Ibid.  (bila halamannya sama, hlm. 16) 
15

Ibid., hlm. 17 (halaman yang dikutip berbeda) 

mailto:NETTRAIN@ubvm.cc
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n. op.cit. (opere citato) artinya bahan yang dikutip: op.cit. digunakan bila 

kutipan berasal dari sumber yang sama dan halaman berbeda tetapi telah 
diselingi sumber lain yang berbeda 

16
 Budi Martono, Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam 

Manajemen Kearsipan (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1994.), hlm. 16. 
17

 David Roberts, “Managing Records in Special Formats”, dalam 

Judith Ellis (ed.), Keeping Archives (Victoria: D.W. Thorpe, 1993), hlm. 

387. 
18

 Budi Martono, op.cit., hlm. 17. 

o. loc.cit. (loco citato) artinya tempat/halaman yang dikutip: Digunakan bila 

kutipan berasal dari sumber yang sama dan halaman sama tetapi telah 

diselingi sumber lain yang berbeda 
19

Budi Martono, Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam 

manajemen Kearsipan (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1994.), hlm. 16. 
20

David Roberts, “Managing Records in Special Formats”, dalam 

Judith Ellis (ed.), Keeping Archives (Victoria: D.W. Thorpe, 1993), hlm. 
387. 

21
Budi Martono, loc.cit. 

(Catatan: penomoran catatan kaki ditulis setiap bab dimulai dengan 

nomor satu, supaya memudahkan penulusuran refernesi/rujukan) 

3. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka yang lazim digunakan dalam penulisan 
karya ilmiah, termasuk skripsi terdapat dua bentuk/model, pertama model 

yang digunakan dalam EYD yang mengadopsi sistem APA (tahun ditulis 

setelah nama penulis), dan kedua menggunakan sistem Turabian (tahun 

ditulis pada bagian akhir). Penulis skripsi dipersilakan memilih model mana 
yang ingin diambil, tetapi harus konsisten satu model 

a. Model APA (EYD):  

1) jika nama terdiri dua unsur, nama kedua di depan diikuti tanda 
koma, disusul nama pertama, kemudian tanda titik  

2) tahun terbit di antara dua kurung, kemudian tanda titik 

3) judul ditulis cetak miring, kemudian tanda titik 
4) jilid atau cetakan ke-berapa, kemudian titik 

5) nama kota penerbit kemudian titik dua 

6) nama penerbit kemudian titik 

contoh: 
Martono, Budi. (1994). Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam 

Manajemen Kearsipan. Jilid 3 Cetakan 5. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan. 
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Teknik penulisan daftar pustaka dengan jarak 1 (satu) spasi pada satu buku 

dan 1,5 (satu setengah) spasi antarbuku dan pada baris kedua menjorok ke 
dalam 5 karakter/huruf serta urut abjad pengarang dari atas ke bawah. 

 

Contoh Lengkap model APA/Harvard. 
 

 DAFTAR PUSTAKA 

Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. (1976). Pengantar Penelitian 

Pendidikan . Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha 
Nasional. 

Australian Association of Social Workers. (1969). Social issues of today. 

Proceedings of the Australian Association of Social Workers’ 11th 
Annual Conference. Hobart, Australia.  

Bangun, A.P. (2004). Menangkal Penyakit dengan Jus Buah dan Sayuran. 

Depok: Agromedia Pustaka. 

Damono, Sapardi Djoko. (1983). Perahu Kertas. Jakarta : Balai Pustaka.  

Echols, J.M. dan Shadily, H. (Eds). (1989). Kamus Inggris – Indonesia.  

Jakarta: PT Gramedia. 

Eneste, Pamusuk. (1982). Proses Kreatif : Mengapa dan Bagaimana Saya 
Mengarang. Jakarta : PT Gramedia.  

Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. (1996). A Survey of STM Online 

Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm, (Online), 
(http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html, diakses 12 Juni 

1996). 

Kuncoro, T. (1996). Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM 

Nasional Malang Jurusan Bangunan, Program Studi Bangunan 
Gedung: Suatu Studi Berdasarkan Kebutuhan Dunia Usaha Jasa 
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Catatan kaki dan daftar pustaka dengan bahasa Arab: 

 

a. Catatan Kaki 

أمحد شليب، كيف تكتب حبثا أو رسالة، )ألقاهرة: مكتبة النهضة 3 
 .63، ص. 3(،ط 7557املصرية،
ة أمساعيل مصطفى الصيفي و آخرون، النقداألديب و اليالغة، )الكويت : وزار 4
 .77، ص  7(، ط7571الرتبية ،
 .773، ص2نفس املرجع، ج 5
 .221، ص 3أمحد شليب، املرجع السابق، ج 6
 21، ص 7أمحد شليب، نفس املكان، ج 7

 

(ibid dalam bahasa Arab نفس املرجع, op. cit dalam bahasa Arab  املرجع
 (نفس املكان sedangkan loc. cit dalam bahasa Arab السابق
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b. Daftar Pustaka Berbahasa Arab 
 

 ملراجع العريبا
 .القاهرة:دار املعارف .يف علم النحو اجلزأاألول. 7711.السيد أمن علي

سورااباي: سنار ابرو . كتاب متممة اجلرومية   .1177. الشيخ الشمش دين
 .الغنسندو

 .لبنان: دار الفكر. يف قواعداللغة العربية  .7797.األفغاين سعي  .د
بريوت:املكتبة .حامع الدروس العربية اجلزء الثالث  .7711.مصطفي الغالييين

 .العصرية
 .لبنان: دار الرائد العربية. يف النحو العريب .7711. الدكتور مهدي املهزومي

 .: دار املعارفالقاهرة: 71معجم الوسيط، ج .7711.أنيس، إبراهيم
 .م 7711املعارف، ، مصر: دار 71حسن، عباس، حنو الوايف، ج

الوسيط يف تفسري القرأن  هـ. 119. النيسابوري، أيب احلسن على ابن أمحد الواحدي
 .لبنان : دار الكتب العلمية . 11اجمليد، ج

 .انشرون، –بريوت : كتاب  .املنجد يف اللغة و األعالم هـ. 144.معلوف، لويس
 .جتديد النحو، القاهرة : دار املعارف م.7711.ضيف، شوقي

، بريوت لبنان : دار الفكر،  41اللغة العربية حنوها و صرفها، ج .دس.رضا، على
 .جمهول السنة

تفسري السمرقندي،  . 413.السمرقندي، أيب الليث نصر بن دمحم بن أمحد بن إبراهيم
 .لبنان : دار الكتب العلمية-، بريوت11ج 
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C. Tabel dan Gambar 

1. Tabel 

a. Tabel diberi keterangan dan diletakkan di atasnya. 

b. Font keterangan tabel ukuran 12 dan posisinya di tengah pada 

keberadaan tabel. 
c. Teks dalam tabel dipsosisikan rata kiri dan jarak satu spasi. 

d. Penulisan keterangan tabel dibedadkan tiap bab, pada bab 1 diberi 

label 1.X pada bab 2 diberi label 2.X dan seterusnya 

Contoh: 
Tabel 4.1Distribusi Frekuensi Kinerja Guru 

No Interval Kelas Frekuensi Presentase (%) 

Absolut Kumulatif 

1 58-59 6 6 26,087 

2 60-61 4 10 17,391 

3 62-63 7 17 30,435 

4 64-65 4 21 17,391 

5 66-67 2 23 8,696 

 

2. Gambar 

a. Keterangan gambar (grafik, foto, diagram, bagan, peta, denah, dan 

gambar lainnya) ditulis di bagaian bawah gambar. 
b. Ukuran font keterangan 12 dan posisi di tengah. 

c. Penulisan keterangan gambar dibedakan pada setiap bab, pada bab 1 

diberi label 1.X pada bab 2 diberi label 2.X dan seterusnya. 

 
Contoh: 

 

Gambar 2.1 Histogram dan Poligon Frekuensi Data Variabel Y 
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BAB IV 

MODEL-MODEL PENELITIAN 
 

A. Penelitian Kualitatif   

Penelitian pendekatan kualitatif adalah penelitian yang lebih 
mengutamakan deksripsi dalam bentuk uraian kalimat secara detail. 

Sitematika yang akan diuraikan di bawah ini yaitu bentuk penelitian 

kualitatif studi kasus atau sejenisnya, penelitian tindakan, dan evaluasi pada 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. 
 

1. Penelitian Kualitatif (Studi Kasus) 

a. Sistematika Penelitian Kualitatif/Outline 

HALAMAN JUDUL   

LEMBAR PERNYATAAN   

ABSTRAK   
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

KATA PENGANTAR   
DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GRAFIK   
DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian 

D. Tujuan Penelitian  
E.   Manfaat Penelitian 

F. Sistemaka Penulisan 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual Fokus  
1. Deskripsi Konseptual Sub-fokus 1 

2. Deskripsi Konseptual Sub-fokus 2 

3. Deskripsi Konseptual Sub-fokus 3 
4. Deskripsi Konseptual Sub-fokus  dst. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

B.  Metode dan Prosedur Penelitian 

C.  Data dan Sumber Data 

D.  Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 
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E. Teknik Analisis Data 

F. Validitas Data  

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A.Gambaran Umum Tempat  Penelitian 

B.Temuan Penelitian  
1.Sub-fokus 1 

2.Sub-fokus 2 

3. .............. 

C. Pembahasan Temuan Penelitian 
1.Sub-fokus 1 

2.Sub-fokus 2 

3.…………… 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pedoman Observasi 

Lampiran 2. Pedoman wawancara 
Lampiran 3. Catatan Lapangan Hasil Observasi 

Lampiran 4. Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

Lampiran 5. Dokumen Pendukung  

RIWAYAT HIDUP PENULIS  

 

b. Penjelasan Sistematika penelitian kualitatif 

HALAMAN JUDUL   

Halaman judul terdiri atas judul ditulis dengan huruf besar semua dalam 

bentuk simetris, kemudian persyaratan penulisan skripsi, Logo STAIDA, 

nama mahasiswa, NIM/NIRM, nama program studi dan sekolah tinggi, 
serta tempat dan tahun penulisan skripsi.(CT) 

LEMBAR PERNYATAAN   

Lembar pernyataan  ditulis dengan jarak 1,5 (satu setengah spas) huruf  
Times New Roman dan font 12, sekurang-kurangnya terdiri atas tiga 

paragraf yang berisi tentang skripsi sebagai karya sendiri, kemudian 

bagian yang berisi kutipan akan ditulis sumbernya, dan apabila terdapat 

plagiat sanksinya akan ditanggung sendiri, terakhir ditulis tempat dan 
tanggal penulisan serta nama, tanda tangan bermetrai Rp 6000. (CT) 
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ABSTRAK   

Abstrak ditulis dalam spasi satu/rapat, huruf Times New Roman dan font 
12, dan terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama berisi identitas 

penulis, judul ditulis dengan cetak miring, nama prodi dan sekolah 

tinggi, jumlah halaman, dan kata kunci. Paragraf kedua berisi latar 
belakang secara singkat, metodologi dan prosedur penelitian secara 

singkat, dan hasil penelitian secara singkat. (CT) 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

Lembar pembimbing ditulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New 
Roman dan font 12, diawali menulis lembar persetujuan pembimbing 

(huruf kapital) identitas mahasiswa, program studi, judul skripsi, 

pernyataan telah diperiksa oleh kedua pembimbing, tempat dan tanggal 
penulisan, nama pembimbing satu dan pembimbing dua, serta Ketua 

Prodi. (CT) 

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

Lembar pengesahan distulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New 
Roman dan font 12, diawali dengan menulis lembar pengesahan panitia 

ujian (huruf kapital), paragraf pertama pernyataan dengan menulis judul 

(ditulis dengan cetak miring dan hanya awal kata yang menggunakan 
huruf kapital) dan pernyataan telah diujikan, program studi, sekolah 

tinggi dan tanggal sidang. Paragraf kedua menyatakan bahwa skripsi 

telah diterima sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Kemudian ditulis 
tempat dan tanggal ujian, nama panitia ketua dan sekretaris, serta nama 

penguji satu dan dua. (CT) 

KATA PENGANTAR   

Kata pengantar ditulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman 
dan font 12. Diawali dengan kata pengantar (huruf kapital), bismillah 

(huruf Arab), pernyataan rasa syukur atas penyelesaian penulisan skripsi 

serta ucapan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paragraf kedua 
ucapan terima kasih secara hierarki mulai dari Ketua STAI Darunnajah, 

Ketua Prodi, kedua pembimbing, seluruh dosen dan staf STAI 

Darunnajah, pimpinan dan staf tempat penelitian (jika ada), orang-orang 
yang membantu penulisan atau penelitian, orang tua, saudara, dan 

teman-teman, serta seluruh pihak yang membantu. Paragraf ketiga berisi 

bahwa penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan dan paragraf 

keempat berisi penulis meminta kritik dan saran. Kemudian tempat dan 
tanggal penulisan dan nama penulis skripsi. (CT)  
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DAFTAR ISI 

Daftar isi ditulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman dan 
font 12, urutan sesuai dengan sistematika di atas berikut halaman sesuai 

dengan bab dan subjudul mulai halaman judul hingga riwayat hidup. 

(CT) 
 

DAFTAR GAMBAR 

Daftar gambar ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 
daftar gambar dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Gambar ditulis 

setelah gambar yang dikutip [foto, skema, dan sejenisnya] di bawahnya 
ditulis gambar ke-berapa dan tentang apa). (CT)  

DAFTAR TABEL 

Daftar tabel ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 
daftar tabel dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Tabel ditulis 

sebelum tabel yang dikutip dan  tabel ke-berapa serta tentang apa). (CT) 

DAFTAR GRAFIK   

Daftar grafik ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 
daftar grafik dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Grafik ditulis 

setelah grafik yang dikutip di bawahnya ditulis grafik ke-berapa dan 

tentang apa)  

DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman 

dan font 12, berisi daftar lampiran mulai lampiran 1 hingga terakhir 
(disesuaikan dengan lampiran yang dijadikan bahan data penelitan) 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Penulis menjelaskan situasi atau keadaan yang mendasari suatu 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Permasalahan yang 

dijadikan dasar  misalnya dari  tinjauan historis, ekonomis, sosial, 

dan lain sebaginya. Uraian permasalahan penelitian berupa 
penjelasan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris atau kejadian 

sehari-hari yang terjadi di masyarakat yang sudah terpublikasikan 
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melalui media massa, buku, hasil penelitian sebelumnya, atau sumber 

lainnya. 

B. Fokus Penelitian 

Penulis menetapkan fokus penelitian berupa permasalahan secara 

sepesifik yang akan diteliti. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya 
ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-subfokus 

penelitian. (misalnya fokus penelitian kinerja guru dirinci menjadi 

subfokus kinerja guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, 

adminsitasi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan lain 
sebagainya). 

C. Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian 

Penulis merumuskan masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya 
yang bersifat umum sebagai pertanyaan yang menjadi dasar 

penelitian. Kemudian rumusan masalah ini dikembangkan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan yang lebih sepesifik  sesuai dengan sub-

subfokus penelitian. 

D. Tujuan Penelitian 

Penulis menjelaskan beberapa tujuan yang disesuaikan dengan fokus 

dan sub-fokus penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

Penulis menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. 

Manfaat penelitian dapat diklasifikasikan menjadi manfaat secara 
teoretis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoretis adalah 

bagaimana hasil penelitian menjadi bagian dari proses pengembangan 

ilmu. Sedangkan manfaat praktis adalah bagaimana hasil penelitian 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis sesuai 
dengan prodi dan kajian masing-masing. 

F.  Sistematika Penulisan 

Penulis  menjelaskan isi setiap bab dan subbab dari bab satu hingga 
bab lima secara ringkas   

BAB II  KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual  
Penulis menjelaskan konsep-konsep yang dijadikan landasan 

penelitian yang berhubungan dengan fokus dan subfokus penelitian. 

Frase Deskripsi Konseptual diganti dengan konsep atau variabel yang 

dijadikan sub-judul, misalnya Kinerja Guru dan minimal pada bab 
kajian teori terdapat dua penjelasan konsep yang menjadi fokus dan 

diuraikan lebih rinci pada sub-fokus misalnya menjadi tiga sub-fokus 

(1) Penyusunan Perencanaan Pembelajaran, (2) Kegiatan Belajar 
Mengajar, dan (2) Pelaksanaan evaluasi belajar. Konsep tersebut 
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didasarkan pada kajian teoretik dari berbagai buku dan jurnal yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Deskripsi konseptual ini 
diperlukan untuk memberikan gambaran tentang fokus penelitian dan 

bagaimana fokus penelitian dikembangkan menjadi subfokus 

penelitian, minimal 5 (lima) rujukan konsep para ahli dalam satru 
sub-fokus. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penulis menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

orang lain dan relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya 
peneliti menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang 

dilakukannya dengan penelitian-penelitian relevan yang disajikan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penulis menjelaskan di mana penelitian dilakukan dan kapan 

penelitian itu dilakukan. Waktu penelitian adalah sejak melakukan 
observasi awal sebagai persiapan penulisan proposal sampai pada 

penulisan laporan penelitian. Khusus penelitian analisis isi tidak 

terikat dengan tempat tertentu. 

B. Metode dan Prosedur Penelitian 

Penulis menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan serta prosedur pelaksanaannya. Pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode 

penelitian sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan 

(misalnya: etnografi, studi kasus, fenomenologi, grounded theory, 

naratif, atau analisis isi). Prosedur penelitian menjelaskan langkah-
langkah penelitian, yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. 

Selainn itu untuk memperjelas dibuat desain penelitian dengan 

membuat skema atau gambar. 

C. Data dan Sumber Data 

Penulis menjelaskan informasi atau data yang dikumpulkan 

sehubungan dengan fokus dan subfokus penelitian. Kemudian 
dijelaskan pula sumber-sumber data primer maupun sekunder yang 

digunakan dalam penelitian baik informan, peristiwa, maupun 

dokumen yang dijadikan data penelitian. 

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 
Penulis menjelaskan teknik dan prosedur yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang meliputi: (1) observasi, (2) wawancara, (3) 

dokumen, dan (4) focus group discussion. (catatan: angket dalam 
penelitian kualitatif kurang tepat karena data angket akan diolah 

dalam bentuk angka serta menggunakan cara statistika, sedangkan 
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angka-angka boleh dicantukan yang diambil dari dokumen nilai atau 

data statistik seperti daftar hadir dan lain-lain tetapi bukan sebagai 
olahan nilai kecuali bentuk penelitian tindakan atau evaluasi) 

E. Prosedur Analisis Data 

Penulis menjelaskan prosedur analisis data, baik selama proses 
pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. Prosedur analisis 

data misalnya menggunakan salah  satu dari model-model analisis 

data kualitatif yang sesuai dengan jenis (metode) penelitian kualitatif 

yang digunakan (model Milles & Hubberman, Spradly, atau Analisis 
Isi, dan lain sebagainya). 

F. Validitas Data  

Penulis menguraikan bagaimana proses dan teknik yang digunakan 
untuk memeriksa validitas atau keabsahan data. Keabsahan data yang 

mencakup: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). 

Kredibilitas (Credibility) yaitu penetapan hasil penelitian kualitatif 

yang kredibel atau dapat dipercaya dari persepektif partisipan dalam 

penelitian tersebut. Selain itu, tujuan penelitian kualitatif adalah 
untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik 

perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah orang yang 

dapat menilai secara sah kredibelitas hasil penelitian tersebut. 
Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan 

pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan memberchecking.  

Transferabilitas (Transferability) yaitu tingkat kemampuan hasil 
penelitian kualitatif untuk dapat digeneralisasikan atau ditranfer pada 

konteks atau setting yang lain. Penulis dapat meningkatkan 

transferabilitas dengan melakukan pendiskripsian atau penguraian 
secara rinci konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi 

sentral pada penelitian tersebut.  

Dependabilitas (Dependability) yaitu menekankan perlunya penulis 
memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang 

dilakukan. Penulis bertanggung jawab menguraikan perubahan-

perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-

perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan penelitian yang 
dilakukan. 

Konfirmabilitas (Confirmability) yaitu objektivitas merujuk pada 

tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasikan oleh orang 
lain. Penulis dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek 

dan mengecek kembali seluruh data penelitian. Selain itu, secara aktif 
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dapat menelusuri dan menjelaskancontoh-contoh negatif yang 

bertentangan dengan pengamatan sebelumnya. (Lebih lanjut dapat 
dibaca buku-buku penelitian kualititf, misalnya karya Sugiono dan 

lain sebaginya) 

BAB IV  HASIL  PENELITIAN 

A. Gambaran Umum 

Penulis menguraikan secara rinci tentang latar sosial, historis, 

budaya, ekonomi, demografi, lingkungan, tugas atau pekerjaan, 

pembagian tugas, dll. sebagai gambaran umum penelitian yang 
mendasarii temuan penelitian. 

B. Temuan Penelitian  

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

1. Subfokus 1 

2. Subfokus 2 

3. ............... 

C. Pembahasan temuan penelitian 

Penulis menjelaskan temuan penelitian, seperti yang dijelaskan pada 

hasil penelitian. Pembahasan temuan penelitian sesuai dengan fokus 
dan sub-fokus penelitian merupakan interpretasi atau verifikasi 

temuan dengan menghubungkan dengan konsep-konsep dan teori 

yang sudah diuraikan pada bab II Kajian Teori. Temuan yang 
diurikan dan dikaitkan dengan kajian toeri ditulis sesuai dengan 

temuan penelitian yang terdiri: 

1. Subfokus 1 

2. Subfokus 2 
3. …………….. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penulis menuliskan kesimpulan penelitian yang berisi proposisi-

proposi atau tema-tema sebagai hasil interpretasi atau verifikasi 

temuan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan 
fokus dan sub-fokus penelitian yang dilakukan.   

B. Saran 

Penulis menyampaikan saran berupa tindak lanjut berdasarkan 

kesimpulan yang diperoleh, baik yang menyangkut segi positif 
maupun negatifnya yang ditujukan kepada pihak yang terkait dan 

kepada peneliti berikutnya.  
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DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul buku 
yang telah dikutip dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah 

(notasi ilmiah).  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pedoman Observasi 

Lampiran pedoman observasi diawali dengan judul waktu dan tempat 

observasi, materi yang diobservasi (misalnya KBM di kelas), berupa 

deskripsi dengan kronologis kejadian ditulis dengan bentuk matriks 
atau tabel. 

 

Lampiran 2. Pedoman wawancara 
Lampiran pedoman wawancara diawali dengan judul waktu dan 

tempat wawancara, nama dan pekerjaan yang diwawancarai, materi 

wawancara (misalnya KBM di kelas), berupa deskripsi dengan urutan 

sesuai dengan materi ditulis  dengan bentuk matriks atau tabel. 

Lampiran 3. Catatan Lapangan Hasil Observasi 

Lampiran catatan lapangan hasil observasi diawali dengan judul 

waktu dan tempat observasi, materi yang diobservasi (misalnya KBM 
di kelas), berupa deskripsi dengan kronologis kejadian secara rinci 

dan terdiri lebih dari satu catatan lapangan diuraikan secara rinci 

ditulis dengan bentuk matriks atau tabel atau urian (narasi) secara 
detail. 

Lampiran 4. Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

Lampiran catatan lapangan hasil wawancara diawali dengan judul 

waktu dan tempat wawancara, nama dan pekerjaan yang 
diwawancarai, materi wawancara (misalnya KBM di kelas). Catatan 

lapangan hasil wawancara yang dilampirkan semua orang yang 

diwawancara (jumlah disesuaikan dengan materi dan subfokus 
penelitian) berupa deskripsi dengan urutan sesuai dengan materi 

ditulis  secara kronologis atau pertanyaa yang diajukan, dan dapat 

ditulis dengan bentuk matriks atau tabel atau seperti dalam contoh 
dialog drama wawancara wartawan. 

Lampiran 5. Dokumen Pendukung (dokumen tertulis, foto, gambar dan 

sejenisnya) 

Lampiran dokumen pendukung baik berupa dokumen tertulis yang 
mendukung penelitian, foto, gambar, dan sejenisnya diletakkan 

dengan urutan materi atau pembahasan fokus dan sub-fokus, serta 

diberi keterangan di bawahnya. 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Peneliti menuliskan identitas dirinya termasuk riwayat pendidikan, 
pekerjaan dan kegiatan yang dilakukannya serta hal lain yang 

diangap perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti.  

2. Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan yang berkaitan dengan Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam atau Manajemen Pendidikan Islam adalah berupa 

tindakan yang ditujukan untuk manajemen sekolah meliputi kinerja 

tenaga kependidikan (TU), tenaga pendidik (guru) dan kepala sekolah, 
atau lebih umum dikenal istilah PTS (Penelitian Tindakan Sekolah, lebih 

lanjut dapat dibaca dalam buku karya H.E. Mulyasa, dan penulis 

lainnya). Jika untuk Prodi PGRA dan sejenisnya berupa perbaikan 
pembelajaran di kelas. 

a. Sistematika Penelitian Tindakan 

HALAMAN JUDUL   

LEMBAR PERNYATAAN   
ABSTRAK   

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   
KATA PENGANTAR   

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR TABEL 

DAFTAR GRAFIK   

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian  

C. Perumusan Masalah 
D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Hasil Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II  KAJIAN TEORI  

A. Konsep Penelitian Tindakan 

B. Konsep Model Tindakan yang Dilakukan 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 
D. Kerangka Teoretis 

E. Hipotesis Tindakan (jika ada) 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
B. Metode Penelitian 

C. Prosedur Penelitian Tindakan 

D. Kriteria Keberhasilan Tindakan 
E. Sumber Data 

F. Teknik Pengumpulan Data 

G. Validasi Data 

H. Teknik Analisis Data 
 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Tempat Penelitian 
B. Deskripsi Hasil Penelitian 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan 

B. Saran 

 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran  1. Model Tindakan 
Lampiran  2. Instrumen Pengumpulan Data 

Lampiran  3. Catatan Lapangan Kolaborator 

Lampiran  4. Hasil Validasi Data  

Lampiran  5. Hasil Tindakan 
Lampiran  6. Dokumen (daftar siswa, nilai, dll.) 

Lampiran  7. Foto Pelaksanaan Tindakan 

 
RIWAYAT HIDUP 

Peneliti menuliskan identitas dirinya termasuk riwayat pendidikan, 

jabatan, pekerjaan dan kegiatan yang pernah dilakukan serta hal lain 
yang diangap perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 

 

b. Penjelasan Sistematika Penelitian Tindakan 

HALAMAN JUDUL   

Halaman judul terdiri atas judul ditulis dengan huruf besar semua dalam 

bentuk simetris, kemudian persyaratan penulisan skripsi, Logo STAIDA, 

nama mahasiswa, NIM/NIRM, nama program studi dan sekolah tinggi, 
serta tempat dan tahun penulisan skripsi. 
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LEMBAR PERNYATAAN   

Lembar pernyataan  ditulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New 
Roman dan font 12 sekurang-kurangnya terdiri atas tiga paragraf yang 

berisi tentang skripsi sebagai karya sendiri, kemudian bagain yang berisi 

kutipan akan ditulis sumbernya, dan apa bila terdapat plagiat sanksinya 
akan ditanggung sendiri, terakhir ditulis tempat dan tanggal penulisan 

serta nama, tanda tangan bermetrai Rp 6000.  

ABSTRAK   

Abstrak ditulis dalam spasi satu, huruf Times New Roman dan font 12, 
dan terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama berisi identitas penulis, 

judul ditulis dengan cetak miring, nama prodi dan sekolah tinggi, jumlah 

halaman. Paragraf kedua berisi latar belakang secara singkat, metodologi 
dan prosedur penelitian secara singkat,  hasil penelitian dan kesimpulan 

secara singkat. Setelah paragraf kedua ditulis kata kunci  

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

Lembar pembimbing ditulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New 
Roman dan font 12 diawali menulis lembar persetujuan pembimbing 

(huruf kapital) identitas mahasiswa, program studi, judul skripsi, 

pernyataan telah diperikasi oleh kedua pembimbing, tempat dan tanggal 
penulisan, nama pembimbing satu dan pembimbing dua, serta Ketua 

Prodi. 

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

Lembar pengesahan distulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New 

Roman dan font 12, diawali dengan menulis lembar pengesahan panitia 

ujian (huruf kapital), paragraf pertama pernyataan dengan menulis judul 

(ditulis dengan cetak miring dan hanya awal kata yang menggunakan 
huruf kapital) dan pernyataan telah diujikan, program studi, sekolah 

tinggi dan tanggal sidang. Paragraf kedua menyatakan bahwa skripsi 

telah diterima sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Kemudian ditulis 
tempat dan tanggal ujian, nama panitia ketua dan sekretaris, serta nama 

penguji satu dan dua. 

KATA PENGANTAR   

Kata pengantar ditulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman 

dan font 12 Diawali dengan kata pengantar (huruf kapital), bismillah 

(huruf Arab), pernyataan rasa syukur atas penyelesaian penulisan skripsi 

serta ucapan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paragraf kedua 
ucapan terima kasih secara hierarki mulai dari Ketua STAI Darunnajah, 

Ketua Prodi, kedua pembimbing, seluruh dosen dan staf STAI 

Darunnajah, pimpinan dan staf tempat penelitian (jika ada), orang-orang 
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yang membantu penulisan atau penelitian, orang tua, saudara, dan 

teman-teman, serta seluruh pihak yang membantu. Paragraf ketiga berisi 
bahwa penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan dan paragraf 

keempat berisi penulis meminta kritik dan saran. Kemudian tempat dan 

tanggal penulisan dan nama penulis skripsi.  

DAFTAR ISI 

Daftar isi ditulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman dan 

font 12, urutan sesuai dengan sistemtika di atas berikut halaman sesuai 

dengan bab dan subjudul mualai halaman judul hingga riwayat hidup. 

DAFTAR GAMBAR 

Daftar gambar ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 
daftar gambar dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Gambar ditulis 

setelah gambar yang dikutip [foto, skema, dan sejenisnya] di bawahnya 

ditulis gambar keberapa dan tentang kegiatan atau proses apa)  

DAFTAR TABEL 

Daftar tabel ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman dan font 1212, berisi 
daftar tabel dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Tabel ditulis 

sebelum tabel yang dikutip dan  tabel ke-berapa serta tentang apa) 

DAFTAR GRAFIK   

Daftar grafik ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 

daftar grafik dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 
(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Grafik ditulis 

setelah grafik yang dikutip di bawahnya ditulis grafik ke-berapa dan 

tentang apa)  

DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran ditulis dengan jarak 1,5 spasi huruf Times New Roman 

dan font 12, berisi daftar lampiran mulai lampiran 1 hingga terakhir 
(disesuaikan dengan isi lampiran yang dijadikan bahan data dalam 

penelitan) 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penulis menjelaskan kondisi nyata di lapangan (sekolah) dengan 

memberikan uraian  bahwa kondisi tersebut menyebabkan terjadinya 

suatu permasalahan, sehingga perlu untuk diperbaikai atau 
dipecahkan. Penjelasan dimulai dengan mengidentifikasikan 

kesenjangan-kesenjangan yang ada antara kondisi nyata dengan 

kondisi ideal, serta dampak yang ditimbulkan oleh kesenjangan-

kesenjangan tersebut. Penulis juga menyajikan berbagai alternatif 
untuk mengatasi kesenjangan tersebut yang dipaparkan secara singkat 

dan disertai dengan identifikasi faktor penghambat serta 

pendukungnya.  

B. Fokus Penelitian  

Penulis menetapkan fokus permasalahan yang akan diteliti 

berdasarkan latar belakang masalah. Fokus penelitian dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan yang menyatakan solusi atau alternatif 
pemecahan masalah. 

C. Perumusan Masalah 

Penulis menjabarkan fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan penelitian yang lebih bersifat khusus pada permasalahan 

yang dikemukakan. Pertanyaan penelitian memuat alternatif 

pemecahan yang ditawarkan sebagai salah satu cara pemecahan yang 
tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada.  

E. Tujuan Penelitian 

Penulis menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan dan 

disesuaikan dengan rumusan penelitan. Rumusan tersebut mengarah 
pada perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang sedang diteliti. 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Penulis memaparkan kegunaan hasil penelitian yang dilakukan untuk 
memberikan beberapa solusi sebagai alternatif pada masalah yang 

diajukan oleh penulis.  

F. Sistematika Penulisan 
Penulis menjelaskan isi setiap bab dan subbab dari bab satu hingga 

bab lima.   
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BAB II KAJIAN TEORI 

A. Konsep Penelitian Tindakan 

Penulis menguraikan berbagai metode penelitian tindakan dengan 

memberikan penjelasan karakteristik masing-masing metode 

penelitian tindakan. kemudian  menentukan salah satu metode 
penelitian tindakan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 

dan menjelaskan kelebihan metode penelitian tindakan yang dipilih 

dan relevansinya dengan masalah yang diteliti.  

B. Konsep Model Tindakan yang diteliti 
Penulis menjelaskan konsep atau teori dari berbagai sumber yang 

relevan dengan permasalah penelitian. Selanjutnya, konsep atau teori 

yang dikemukakan dijadikan pedoman menyusun kerangka acuan 
tindakan terkait dengan permasalahan. Setelah mendeskripsikan dan 

menganalisis beberapa konsep maka peneliti melakukan sintesis 

untuk menentukan atau konsep peneliti tentang kerangka tindakan, 

minimal 5 (lima) rujukan konsep.  
C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penulis menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

orang lain dan relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya 
peneliti menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang 

dilakukannya dengan penelitian-penelitian relevan yang disajikan 
(Prodi MPI berupa Penelitian Tindakan Sekolah, sedangkan Prodi 

PIAUD dan sejenisnya berupa PTK dalam pengingkatan 

pembelajaran atau hasil belajar). 

D. Kerangka Teori 
Penulis menjelaskan keterkaitan konsep atau teori dengan 

permasalahan penelitian dan pemecahan masalah yang dipilih 

sehingga menghasilkan langkah-langkah (prosedur) tindakan. 
(Misalnya, Pelatihan Menulis Surat sebagai Upaya Peningkatan 

Kinerja TU, maka penulis menjelaskan tentang pelatiah menulis surat 

dan termasuk menejlaskan konsep surat-menyurat dan kinerja TU 
yang dikatikan dengan model tindakan. Jika prodi PGRA dan 

sejenisnya, misalnya Penggunaan Media Gambar dalam 

Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa) 

E. Hipotesis Tindakan 
Penulis merumuskan hipotesis tindakan yang merupakan jawaban 

tentatif sebagai prediksi model tindakan untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penulis menjelaskan tempat penelitian mencakup karakteristik objek 

yang diteliti serta kondisi lokasi penelitian dan waktu yang 

digunakan selama penelitian mulai dari penyusunan rencana 
penelitian (proposal) hingga penyusunan laporan penelitian itu 

selesai dilakukan. 

B.  Metode Penelitian 

Penulis menjelaskan metode penelitian tindakan yang digunakan 
dalam pemecahan masalah.  

 

C. Prosedur Penelitian Tindakan 
Penulis menjelaskan siklus yang dirancang dalam penelitian sesuai 

dengan model tindakan yang dipilih. Setiap siklus dijelaskan 

bagaimana tindakan tersebut dilakukan secara rinci sesuai dengan 

tahapan model tindakan yang dipilih. Setiap tahapan dijelaskan apa 
yang dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya dan apa hasil pada 

siklus tersebut.  

D. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Penulis memberikan indikator atau parameter (ukuran) keberhasilan 

sesuai dengan teori yang diacu dari model tindakan. Indikator 

keberhasilan dijelaskan secara opersional untuk mengetahui 
keberhasilan setiap siklus (contoh: TU dianggap berhasil jika mampu 

menulis surat-menyuarat sesuai EYD dengan waktu yangrelatifd 

singkat, dan minim kesalahan dalam pencetakan, serta tidak 

menghabur-hamburkan kertas, selian itu kriteria tersebut dapat diberi 
angka untuk mempermuhan mengukur keberhasilan. Sedangkan 

peningkatan pembelajaran, untuk Prodi PIAUD, dianggap berhasil 

bila ada peningkatan hasil belajar atau tingkat aktivitas belajar). 

E. Sumber data 

Penulis  mengungkapkan dari mana sumber data diperoleh dan  yang 

berkaitan dengan kolaborator (dengan tim di luar peneliti), objek 
penelitian dan sumber data lain. Sumber data sebaiknya bukan hanya 

dari hasil tindakan, tetapi hendaknya ditambah dengan observasi dan 

wawancara secara mendalam. 

F. Teknik Pengumpulan Data 
1. Kisi-kisi Instrumen 

Penulis menjelaskan kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan  data penelitian tindakan. Kisi-kisi memuat aspek 
yang akan diukur  dalam model tindakan yang digunakan dalam 

penelitian. 
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2. Jenis Instrumen 

Penulis menjelaskan jenis instrumen yang digunakan sebagai alat 
pengambilan data dalam tindakan penelitian. 

3. Validasi Instrumen 

Penulis menjelaskan teknik yang digunakan untuk pengujian 
validitas instrumen. 

G. Validasi Data 

Penulis menjelaskan teknik yang digunakan untuk menelaah model 

tindakan yang memuat prosedur dan penjelasan ahli dalam bidang 
yang diteliti untuk  menelaah model tindakan. Untuk menvalidasi 

data kualitatif dilakukan melalui triangulasi data (seperti yang telah 

dikemukakan di  atas).  

H. Teknik Analisis Data 

Penulis menjelaskan teknik analisis data yang digunakan yang 

meliputi analisis data dengan statistika deskriptif  dan analisis data 

secara kualitatif. Analisis data dengan statistika deskriptif disajikan 
dalam bentuk tabel atau grafik. Analisis secara kualitatif dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan informasi yang digunakan sebagai data 

selama pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Analisis 
selama pengumpulan data meliputi: hasil mengembangkan catatan 

lapangan yang dilakukan oleh penulis (hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi). 
 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Tempat Penelitian 

Penulis menjelaskan tempat penelitian (sekolah) misalnya: meliputi 
sejarah sekolah, keadaan siswa, guru, prestasi, sarana dan prasarana, 

kegiatan di sekolah, dan khususnya yang berkaitan objek tindakan 

(contoh dalam peningkatan kerja TU, maka TU menjadi sorotan yang 
lebih tajam) 

B. Deskripsi Pelaksanaan  

Penulis menyajikan uraian masing-masing siklus dengan data 
lengkap, menyangkut berbagai aspek yang terjadi akibat tindakan. 

Selain itu, harus menunjukkan adanya perbedaan tindakan dengan 

kegiatan yang selama ini dilakukan. Pada refleksi diakhir setiap 

siklus berisi penjelasan tentang aspek yang mendukung tercapainya 
standar yang terdapat pada indikator keberhasilan dan faktor 

penyebab tidak tercapainya standar yang terdapat pada indikator 

keberhasilan. Penulis juga mendeskripsikan dan menyajikan 
perubahan/kemajuan/perbaikan yang terjadi pada objek penelitian. 
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Kemudian, peneliti menyajikan hasil dari keseluruhan siklus ke 

dalam ringkasan untuk bahan/ data dasar analisis dan pembahasan. 
Bahan/data tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau bagan 

sehingga akan memperjelas adanya perubahan yang terjadi dan diberi 

pembahasan secara sistematik dan jelas. 

D.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Penulis membahas hasil penelitian secara keseluruhan dengan 

menjelaskan keberhasilan perlakuan pada siklus serta kelemahan 

yang ada ketika perlakuan tersebut dilaksanakan. Bagian pembahasan 
ini penulis mengacu pada konsep atau teori yang mendasari model 

tindakan yang dibahas pada bab dua. 

 
BAB V PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Penulis menjelaskan kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan 

permasalahan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya.  

B. Saran 

Penulis menyampaikan saran berupa tindak lanjut berdasarkan 

kesimpulan yang diperoleh, baik akademis non-akademis, teoritis 
atau praktis. 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulis menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul buku 
yang telah dikutip dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah.  

LAMPIRAN 

Lampiran  1.  Model Tindakan 

Lampiran  2.  Instrumen Pengambilan Data 
Lampiran  3.  Hasil Pengujian Keabsahan Data 

Lampiran  4.  Catatan Lapangan Kolaborator  

Lampiran  5.  Hasil Tindakan 
Lampiran  6.  Dokumen dan Foto Pelaksanaan Tindakan 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Peneliti menuliskan identitas dirinya termasuk riwayat pendidikan, 
jabatan, pekerjaan dan kegiatan yang pernah dilakukan serta hal lain 

yang diangap perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 
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3. Penelitian Evaluasi 

Penelitian evaluasi merupakan bentuk penelitian kualitatif (bila lebih 
banyak mendisktipsikan dan mengikuti cara peneltian kualitaif dan tidak 

mengutamakan metode statistika) dan dapat pula mask dalam kategori 

pendekatan kuantitif (bila mengutamakan metode statistika). Penelitian 
ini dapat dilakukan pada Prodi KI atau MPI yang bertujuan 

mengevaluasi dari segi manajemennya atau kebijakan yang ada di 

lembaga pendidikan. (untuk membantu mendalami penelitian ini 

diantaranya dapat dibaca pada buku Evaluasi Program dan Instrumen 
Evaluasi Untuk Program pendidikan dan Penelitian karya Faridah 

Yusuf Tayibnaspis, Penerbit Rineka Cipta 2008, Evaluasi Program 

Pembelajaran karya Eko Putro Widoyoko penerbit Pustaka Pelajar 2010, 
atau lebih dalam lagi baca buku karya para ahlinya yaitu Stufflebean, 

Brinkerhoff, Alkin, dll.) 

a. Sistematika Penelitian Evaluasi 

HALAMAN JUDUL   
LEMBAR PERNYATAAN   

ABSTRAK   

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

KATA PENGANTAR   

DAFTAR ISI 
DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GRAFIK   

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian  
C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian 
F. Sistematika Penulisan 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Konsep Evaluasi Program/Kebijakan 

B. Konsep Program/Kebijakan  
C. Model  Evaluasi Program/Kebijakan  

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

E. Kriteria Evaluasi 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
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B. Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian 

C. Instrumen Penelitian 
1. Kisi-kisi Instrumen 

2. Validasi Instrumen 

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data  
E. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Evaluasi 

B. Pembahasan  

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Pedoman Observasi 

Lampiran 2. Pedoman wawancara 

Lampiran 3. Instrumen Evaluasi 
Lampiran 4. Catatan Lapangan Hasil Observasi 

Lampiran 5. Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

Lampiran 6. Dokumen Pendukung (Foto, dokumen program dan 
kebijakan yang dievaluasi sesuai fokus) 

RIWAYAT HIDUP 

b. Penjelasan Sistematika Penelitian Evaluasi 

HALAMAN JUDUL   

Halaman judul terdiri atas judul ditulis dengan huruf besar semua dalam 

bentuk simetris, kemudian persyaratan penulisan skripsi, , nama 

mahasiswa, NIM/NIRM, Logo STAIDA nama program studi dan 
sekolah tinggi, serta tempat dan tahun penulisan skripsi. 

 

LEMBAR PERNYATAAN   

Lembar pernyataan  ditulis dengan jarak satu spasi huruf Times New 

Roman dan font 12, sekurang-kurangnya terdiri atas tiga paragraf yang 

berisi tentang skripsi sebagai karya sendiri, kemudian bagain yang berisi 

kutipan akan ditulis sumbernya, dan apa bila terdapat plagiat sanksinya 
akan ditanggung sendiri, terakhir ditulis tempat dan tanggal penulisan 

serta nama, tanda tangan bermetrai Rp 6000.  

ABSTRAK   

Abstrak ditulis dalam spasi satu, huruf Times New Roman dan font 12, 

dan terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama berisi identitas penulis, 
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judul ditulis dengan cetak miring, nama prodi dan sekolah tinggi, jumlah 

halaman. Paragraf kedua berisi latar belakang secara singkat, metodologi 
dan prosedur penelitian secara singkat,  hasil penelitian dan kesimpulan 

secara singkat. Setelah paragraf kedua ditulis kata kunci  

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

Lembar pembimbing ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New 

Roman dan font 12, diawali menulis lembar persetujuan pembimbing 

(huruf kapital) identitas mahasiswa, program studi, judul skripsi, 

pernyataan telah diperikasi oleh kedua pembimbing, tempat dan tanggal 
penulisan, nama pembimbing satu dan pembimbing dua, serta Ketua 

Prodi. 

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

Lembar pengesahan distulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New 

Roman dan font 12, diawali dengan menulis lembar pengesahan panitia 

ujian (huruf kapital), paragraf pertama pernyataan dengan menulis judul 

(ditulis dengan cetak miring dan hanya awal kata yang menggunakan 
huruf kapital) dan pernyataan telah diujikan, program studi, sekolah 

tinggi dan tanggal sidang. Paragraf kedua menyatakan bahwa skripsi 

telah diterima sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Kemudian ditulis 
tempat dan tanggal ujian, nama panitia ketua dan sekretaris, serta nama 

penguji satu dan dua. 

KATA PENGANTAR   

Kata pengantar ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman 

dan font 12. Diawali dengan kata pengantar (huruf kapital), bismillah 

(huruf Arab), pernyataan rasa syukur atas penyelesaian penulisan skripsi 

serta ucapan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paragraf kedua 
ucapan terima kasih secara hierarki mulai dari Ketua STAI Darunnajah, 

Ketua Prodi, kedua pembimbing, seluruh dosen dan staf STAI 

Darunnajah, pimpinan dan staf tempat penelitian (jika ada), orang-orang 
yang membantu penulisan atau penelitian, orang tua, saudara, dan 

teman-teman, serta seluruh pihak yang membantu. Paragraf ketiga berisi 

bahwa penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan dan paragraf 
keempat berisi penulis meminta kritik dan saran. Kemudian tempat dan 

tanggal penulisan dan nama penulis skripsi.  

DAFTAR ISI 

Daftar isi ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan 
font 12, urutan sesuai dengan sistemtika di atas berikut halaman sesuai 

dengan bab dan subjudul mualai halaman judul hingga riwayat hidup. 

DAFTAR GAMBAR 
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Daftar gambar ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 
daftar gambar dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Gambar ditulis 

setelah gambar yang dikutip [foto, skema, dan sejenisnya] di bawahnya 
ditulis gambar ke-berapa dan tentang apa) 

DAFTAR TABEL 

Daftar tabel ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 
daftar tabel dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Tabel ditulis 

sebelum tabel yang dikutip dan  tabel ke-berapa serta tentang apa) 

DAFTAR GRAFIK   

Daftar grafik ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 

daftar grafik dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 
(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Grafik ditulis 

setelah grafik yang dikutip di bawahnya ditulis grafik ke-berapa dan 

tentang apa)  

DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman 

dan font 12, berisi daftar lampiran mulai lampiran 1 hingga terakhir 
(disesuaikan dengan isi lampiran yang dijadikan bahan data dalam 

penelitan) 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Penulis menjelaskan tentang mengapa program atau kebijakan 

tersebut penting untuk diteliti. Alasannya harus berdasarkan kepada 

fakta empiris yang dibandingkan dengan konsep program atau 
kebijakan. Penulisan latar belakang masalah peneliti memulai dengan 

gambaran faktual secara induktif dibandingkan dengan konsep atau 

secara deduktif diawali dengan konsep dilanjutkan dengan faktual. 
Uraikan secara singkat gambaran model evaluasi yang sesuai dengan 

program atau kebijakan yang akan dievaluasi.  

B. Fokus Penelitian  

Penulis menjelaskan fokus penelitian yang mencakup komponen-
komponen apa yang akan dievaluasi pada suatu program atau 

kebijakan. Fokus penelitian dinyatakan dalam bentuk pernyataan. 
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C. Rumusan Masalah  

Penulis meguraikan fokus permasalahan penelitian dalam bentuk 
pertanyaan penelitian yang menekankan kepada efektivitas masing-

masing komponen pada model evaluasi yang ditentukan. 

D.Tujuan Penelitian 

Penulis menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan dan 

disesuaikan dengan rumusan penelitan. Rumusan tersebut mengarah 

pada perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang sedang diteliti. 

E.  Manfaat Penelitian 
Penulis menjelaskan manfaat penelitian yang berisi penjelasan 

tentang manfaat hasil penelitian sebagai salah satu bahan informasi 

bagi pengambil kebijakan/keputusan dalam rangka perbaikan 
program/kebijakan.   

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Konsep Evaluasi Program/Kebijakan 

Penulis mengungkapkan beberapa konsep yang berkaitan dengan 
evaluasi program atau kebijakan dengan minimal 7 (tujuh) rujukan 

konsep yang sesuai. Kajian konseptual merupakan hasil analisis dari 

berbagai konsep dijadikan dasar sintesis dari konsep yang akan 
menjadi rujukan dalam evaluasi program/kebijakan. 

B. Konsep Program/Kebijakan  

Penulis menjelaskan tentang program atau kebijakan yang akan 
dievaluasi di antaranya: tujuan, sasaran, kebutuhan, rumusan 

kebijakan/program, gambaran keberadaan program/kebijakan secara 

real di lapangan, termasuk pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

program/kebijakan, yang dapat diperoleh melalui survei pendahuluan 
sebelum menyusun proposal penelitian.   

C. Model  Evaluasi Program/Kebijakan  

Penulis menjelaskan model evaluasi program atau evaluasi kebijakan 
yang relevan dengan karakteristik penelitian. Selanjutnya peneliti 

menentukan model evaluasi yang relevan dengan karakteristik 

program/ kebijakan yang akan diteliti. Model evaluasi yang telah 
ditentukan dijabarkan ke dalam komponen evaluasi secara rinci 

dengan mengaitkan pada program/ kebijakan yang diteliti.  

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penulis menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
orang lain dan relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya 

peneliti menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang 
dilakukannya dengan penelitian-penelitian relevan yang disajikan. 
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E. Kriteria Evaluasi 

Penulis menjelaskan konsep yang berkaitan dengan aspek yang akan 
dievaluasi pada setiap komponen sehingga diperoleh kriteria/standar 

evaluasi setiap aspek yang dievaluasi. Sumber yang digunakan untuk 

penentuan kriteria dapat dikembangkan dari standar yang telah ada 
atau peneliti dapat mengembangkan berdasarkan teori yang didukung 

oleh argumentasi logis dari peneliti. kemudian kriteria/standar 

evaluasi yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi kolom 

komponen evaluasi, aspek yang dievaluasi, dan kriteria/ standar 
evaluasi/keberhasilan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penulis menjelaskan lokasi penelitian dilakukan dan waktu yang 

digunakan selama penelitian mulai dari penyusunan rencana 

penelitian (proposal) hingga penyusunan laporan penelitian itu 

selesai dilakukan. 

B. Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian 

Penulis menentukan pendekatan, metode penelitian yang digunakan 

dan menjelaskannya menurut ahli tertentu. Selanjutnya peneliti 
menjelaskan desain evaluasi program atau kebijakan yang telah 

ditetapkan. Disain disajikan dalam bentuk bagan yang dilengkapi 

dengan penjelasan. 

C. Instrumen Penelitian 

1. Kisi-kisi Instrumen 

Penulis merancang kisi-kisi instrumen sesuai dengan komponen 

dan aspek yang dievaluasi. Kisi-kisi instrumen disajikan dalam 
bentuk tabel yang berisikan aspek yang dievaluasi, indikator, 

nomor butir dan jumlah butir untuk setiap aspek yang dievaluasi. 

2. Validasi Instrumen 
Validasi konstruk dilakukan dengan telaah pakar dan/atau panel. 

Proses penelaahan teoretis suatu konsep dimulai dari komponen 

evaluasi, aspek yang dievaluasi, indikator sampai kepada 
penjabaran dan penulisan butir instrumen. Peneliti menjelaskan 

pakar yang menelaah instrumen, prosedur telaah dan hasil 

telaahnya secara kualitatif. Selanjutnya peneliti menjelaskan 

prosedur telaah dan hasil uji validasi panel secara kualitatif/ 
kuantitatif.  

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data  

Penulis menjelaskan teknik pengumpulan data yang meliputi 
wawancara, observasi, angket, telaah dokumen dan focus group 

discussion. Untuk memvalidasi data kualitatif dilakukan melalui 
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triangulasi data, baik triangulasi sumber informasi/data, triangulasi 

teknik, maupun perpanjangan waktu penelitian. Kemudian peneliti 
menyajikan teknik pengumpulan data dalam bentuk tabel atau bagan 

yang meliputi komponen evaluasi, aspek yang dievaluasi, sumber 

data, instrumen yang digunakan dan sumber data, teknik 
pengumpulan data dan jenis instrumen yang digunakan. Peneliti 

menjelaskan prosedur pengumpulan data yang disesuaikan dengan 

komponen-komponen evaluasi. 

E. Teknik Analisis Data 

Penulis menjelaskan teknik analisis data yang digunakan meliputi 

analisis data dengan statistika deskriptif dan analisis data secara 

kualitatif. Analisis data dengan statistika deskriptif disajikan dalam 
bentuk tabel atau grafik tentang aspek yang diukur dalam evaluasi. 

Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis selama 

pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul. Analisis 

selama pengumpulan data meliputi: catatan lapangan, 
mengkategorikan data, memberi kode pada data, memasukkan data 

ke dalam format analisis, dan mengembangkan pertanyaan untuk 

mengumpulkan data selanjutnya. Sedangkan analisis setelah data 
terkumpul meliputi mengumpulkan dan memberi nomor secara 

kronologis sesuai dengan waktu pengumpulan data, meneliti ulang 

data dan mengelompokkannya dalam satu format kategori dan 
klasifikasi data sesuai dengan kodenya. Selanjutnya, pemaparan data 

yang telah dianalisis, sesuai dengan komponen model evaluasi, dan 

penarikan beberapa kesimpulan. Penarikan kekesimpulan diambil 

setelah membandingkan data yang telah dianalisis dengan kriteria 
evaluasi yang telah ditentukan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Evaluasi 

Penulis menguraikan hasil evaluasi untuk setiap komponen yang 

dievaluasi. Data kuantitatif yang dijaring melalui angket disajikan 

dalam bentuk tabel atau grafik, sedangkan data kualitatif yang 
dijaring melalui hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi 

dideskripsikan secara naratif dan dimaknai untuk setiap komponen 

evaluasi. 

B. Pembahasan  
Penulis membandingkan hasil temuan dengan kriteria evaluasi 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya kekesimpulan 

penelitian dibahas mengapa hal itu terjadi  dengan dukungan data 
kualitatif dan kuantitaif yang telah dimaknai dan mengaitkan dengan 

komponen-komponen model evaluasi. 
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BAB V KESIMPULAN  

A. Kesimpulan 
Peneliti menyajikan kekesimpulan hasil evaluasi, baik kekesimpulan 

setiap  kom-ponen maupun kekesimpulan umum yang merupakan inti 

atau saripati dari keseluruhan kekesimpulan hasil evaluasi. 

B. Saran  

Penulis mengemukakan saran, baik untuk memperbaiki konsep dan 

rumusan program/kebijakan maupun untuk memperbaiki 

implementasi program/kebijakan. Saran memuat apa yang harus 
dilakukan dan bagaimana melakukannya dan mempertimbangkan 

kelayakan sesuai kemampuan atau sumber-sumber yang dimiliki 

pembuat program atau.  

DAFTAR PUSTAKA  

Penulis menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul buku 

yang telah dikutip pada isi tesis dan disertasi dengan menggunakan 

kaidah penulisan ilmiah.  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pedoman Observasi 

Lampiran 2. Pedoman wawancara 
Lampiran 3. Instrumen Evaluasi 

Lampiran 4. Catatan Lapangan Hasil Observasi 

Lampiran 5. Catatan Lapangan Hasil Wawancara 
Lampiran 6. Dokumen Pendukung (Foto, dokumen program dan 

kebijakan yang dievaluasi sesuai fokus) 

 

RIWAYAT HIDUP 
Penulis menuliskan identitas dirinya termasuk riwayat pendidikan, 

jabatan, pekerjaan dan karya-karya tulis yang pernah dibuatnya serta hal 

lain yang diangap perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 
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B. Penelitian Kualitatif pada Prodi Hukum Keluarga (Syari’ah) 

Khusus untuk Prodi Hukum Keluarga dapat menggunakan model studi 
kasus pada model pertama di atas dan menggunakan model yang selama 

ini dilakukan (mungkin dapat pula dimodifikasi dengan model kualitatif 

pada bagian awal yaitu dari halaman judul sampai daftar grafik). 
 

a. Sistematika Penelitian Kualitatif pada Prodi Hukum Keluarga 

HALAMAN JUDUL   

LEMBAR PERNYATAAN   
ABSTRAK   

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   
KATA PENGANTAR   

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR TABEL (jika ada) 
DAFTAR GRAFIK  (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  

B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 
D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian 

F. Hasil Penelitian yang Relevan 

G. Metode Penelitian 
H. Sistematika Penulisan 

BAB II   (KAJIAN TEORI FOKUS 1) 

A. (Sub-fokus 1) 
B. (sub-fokus 2) 

C……………………….. 

BAB III  (KAJIAN TEORI FOKUS 2) 
A. (Sub-fokus 1) 

B. (sub-fokus 2) 

C………………………..  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Temuan Penelitian  

1. Fokus  1 

2. Fokus  2 
3. .............. 

B. Pembahasan Temuan Penelitian 

1. Fokus  1 
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2. Fokus 2 

3. …………… 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP  

 

b. Penjelasan Sistematika Penelitian Kualitatif pada Prodi HK 

HALAMAN JUDUL   

Halaman judul terdiri atas judul ditulis dengan huruf besar semua dalam 
bentuk simetris, kemudian persyaratan penulisan skripsi, Logo STAIDA, 

nama mahasiswa, NIM/NIRM, nama program studi dan sekolah tinggi, 

serta tempat dan tahun penulisan skripsi. 

 
LEMBAR PERNYATAAN   

Lembar pernyataan  ditulis dengan jarak satu spasi huruf Times New 

Roman dan font 12, sekurang-kurangnya terdiri atas tiga paragraf yang 
berisi tentang skripsi sebagai karya sendiri, kemudian bagain yang berisi 

kutipan akan ditulis sumbernya, dan apa bila terdapat plagiat sanksinya 

akan ditanggung sendiri, terakhir ditulis tempat dan tanggal penulisan 
serta nama, tanda tangan bermetrai Rp 6000.  

ABSTRAK   

Abstrak ditulis dalam spasi satu, huruf Times New Roman dan font 12, 

dan terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama berisi identitas penulis, 
judul ditulis dengan cetak miring, nama prodi dan sekolah tinggi, jumlah 

halaman. Paragraf kedua berisi latar belakang secara singkat, metodologi 

dan prosedur penelitian secara singkat,  hasil penelitian dan kesimpulan 
secara singkat. Setelah paragraf kedua ditulis kata kunci  

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

Lembar pembimbing ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New 
Roman dan font 12, diawali menulis lembar persetujuan pembimbing 

(huruf kapital) identitas mahasiswa, program studi, judul skripsi, 

pernyataan telah diperikasi oleh kedua pembimbing, tempat dan tanggal 

penulisan, nama pembimbing satu dan pembimbing dua, serta Ketua 
Prodi. 
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LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

Lembar pengesahan distulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New 
Roman dan font 12, diawali dengan menulis lembar pengesahan panitia 

ujian (huruf kapital), paragraf pertama pernyataan dengan menulis judul 

(ditulis dengan cetak miring dan hanya awal kata yang menggunakan 
huruf kapital) dan pernyataan telah diujikan, program studi, sekolah 

tinggi dan tanggal sidang. Paragraf kedua menyatakan bahwa skripsi 

telah diterima sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Kemudian ditulis 

tempat dan tanggal ujian, nama panitia ketua dan sekretaris, serta nama 
penguji satu dan dua. 

KATA PENGANTAR   

Kata pengantar ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman 
dan font 12. Diawali dengan kata pengantar (huruf kapital), bismillah 

(huruf Arab), pernyataan rasa syukur atas penyelesaian penulisan skripsi 

serta ucapan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paragraf kedua 

ucapan terima kasih secara hierarki mulai dari Ketua STAI Darunnajah, 
Ketua Prodi, kedua pembimbing, seluruh dosen dan staf STAI 

Darunnajah, pimpinan dan staf tempat penelitian (jika ada), orang-orang 

yang membantu penulisan atau penelitian, orang tua, saudara, dan 
teman-teman, serta seluruh pihak yang membantu. Paragraf ketiga berisi 

bahwa penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan dan paragraf 

keempat berisi penulis meminta kritik dan saran. Kemudian tempat dan 
tanggal penulisan dan nama penulis skripsi.  

DAFTAR ISI 

Daftar isi ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan 

font 12, urutan sesuai dengan sistemtika di atas berikut halaman sesuai 
dengan bab dan subjudul mualai halaman judul hingga riwayat hidup. 

DAFTAR GAMBAR (Jika ada) 

Daftar gambar ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 
dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 

daftar gambar dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Gambar ditulis 
setelah gambar yang dikutip [foto, skema, dan sejenisnya] di bawahnya 

ditulis gambar ke-berapa dan tentang apa)  

DAFTAR TABEL (Jika ada) 

Daftar tabel ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 
dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 

daftar tabel dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 
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(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Tabel ditulis 

sebelum tabel yang dikutip dan  tabel ke-berapa serta tentang apa) 

DAFTAR GRAFIK (Jika ada) 

Daftar grafik ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 
daftar grafik dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Grafik ditulis 

setelah grafik yang dikutip di bawahnya ditulis grafik ke-berapa dan 

tentang apa)  
 

     DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman 
dan font 12, berisi daftar lampiran mulai lampiran 1 hingga terakhir 

(disesuaikan dengan isi lampiran yang dijadikan bahan data dalam 

penelitan) 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penulis menjelaskan situasi atau keadaan yang mendasari suatu 
permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Permasalahan yang 

dijadikan dasar  misalnya dari  tinjauan historis, ekonomis, sosial, 

dan lain sebaginya. Uraian permasalahan penelitian berupa 
penjelasan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris atau kejadian 

sehari-hari yang terjadi di masyarakat yang sudah terpublikasikan 

melalui media massa, buku, hasil penelitian sebelumnya, atau sumber 

lainnya. 

B. Fokus Penelitian 

Penulis menetapkan fokus penelitian berupa permasalahan secara 

sepesifik yang akan diteliti. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya 
ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-subfokus 

penelitian.  

C. Rumusan Masalah 
Penulis merumuskan masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya 

yang bersifat umum sebagai pertanyaan yang dijadikan dasar 

penelitian. Kemudian rumusan masalah ini dikembangkan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan yang lebih sepesifik  sesuai dengan fokus atau 
sub-fokus penelitian. 

D. Tujuan Penelitian 

Penulis menjelaskan tujuan penelitian yang disesuaikan dengan fokus 
dan subfokus penelitian 



60 

 

E.Manfaat Penelitian 

Penulis menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. 
Manfaat penelitian dapat diklasifikasikan menjadi manfaat secara 

teoretis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoretis adalah 

bagaimana hasil penelitian menjadi bagian dari proses pengembangan 
ilmu. Sedangkan manfaat praktis adalah bagaimana hasil penelitian 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis sesuai 

dengan prodi dan kajian masing-masing. 

F. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penulis menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

orang lain dan relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya 

peneliti menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara 
mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang 

dilakukannya dengan penelitian-penelitian relevan yang disajikan. 

G. Metodologi Penelitian 

(1) Metode dan Prosedur Penelitian 
Penulis menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan serta prosedur pelaksanaannya. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode 
penelitian sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan 

(misalnya: etnografi, studi kasus, fenomenologi, grounded theory, 

naratif, atau analisis isi). Prosedur penelitian menjelaskan 
langkah-langkah penelitian, yang disesuaikan dengan metode 

yang digunakan.  

(2) Data dan Sumber Data 

Penulis menjelaskan informasi atau data yang dikumpulkan 
sehubungan dengan fokus dan subfokus penelitian. Kemudian 

dijelaskan pula sumber-sumber data primer maupun sekunder 

yang digunakan dalam penelitian baik informan, peristiwa, 
maupun dokumen yang dijadikan data penelitian. 

(3) Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Penulis menjelaskan teknik dan prosedur yang digunakan dalam 
pengumpulan data misalnya: (a) observasi, (b) wawancara, (c) 

dokumen, dan (4) focus group discussion.  

(4) Prosedur Analisis Data 

Penulis menjelaskan prosedur analisis data, baik selama proses 
pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. Prosedur 

analisis data misalnya menggunakan salah  satu dari model-model 

analisis data kualitatif yang sesuai dengan jenis (metode) 
penelitian kualitatif yang digunakan 
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H.  Sistematika Penulisan 

Penulis  menjelaskan isi setiap bab dan subbab dari bab satu hingga 
bab lima secara ringkas   

 

BAB II  (KAJIAN TEORI FOKUS 1) 

Penulis menjelaskan konsep-konsep yang dijadikan landasan 

penelitian yang berhubungan dengan fokus dan subfokus penelitian. 

Konsep tersebut didasarkan pada kajian teoretik dari berbagai buku 

dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Deskripsi 
konseptual ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang fokus 

penelitian dan bagaimana fokus penelitian dikembangkan menjadi 

subfokus penelitian, minimal 5 (lima) rujukan konsep para ahli. 
Kemudian dari Fokus dikembangkan lebih rinci hingga menjadi sub-

fokus 

BAB III  (KAJIAN TEORI FOKUS 1) 

Penulis memberi penjelasan sama dengan yang ada di Bab II, hanya 
saja beda fokus dan sub-fokus yang dideskripsikan.  

BAB IV  HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan Penelitian  
Peneliti mendeskripsikan hasil analisis dan temuan penelitian sesuai 

dengan fokus dan subfokus penelitian. 

1. Fokus 1 
2. Fokus 2 

3. ............... 

B. Pembahasan temuan penelitian 

Penulis menjelaskan temuan penelitian, seperti yang dijelaskan pada 
hasil penelitian. Pembahasan temuan penelitian sesuai dengan fokus 

dan subfo-kus penelitian merupakan interpretasi atau verifikasi 

temuan dengan menghubungkan dengan konsep-konsep dan teori 
yang sudah diuraikan pada bab Kajian Teori. Temuan yang diurikan 

dan dikaitkan dengan kajian toeri ditulis sesuai dengan temuan 

penelitian yang terdiri: 
1. Fokus 1 

2. Fokus 2 

3. …………….. 

BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Penulis menuliskan kesimpulan penelitian yang berisi proposisi-

proposi atau tema-tema sebagai hasil interpretasi atau verifikasi 
temuan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan 

fokus dan subfokus penelitian yang dilakukan.   
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B. Saran 

Penulis menyampaikan saran berupa tindak lanjut berdasarkan 
kesimpulan yang diperoleh, baik yang menyangkut segi positif 

maupun negatifnya yang ditujukan kepad pihak yang terkait dan 

kepada peneliti berikutnya.  

DAFTAR PUSTAKA 

Penulis menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul buku 

yang telah dikutip dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah 

(notasi ilmiah).  

LAMPIRAN 

Penulis mencantumkan lampiran yang mendukung data penelitian 

baik berupa bahan pustaka atau gambar dan lain sebagainya. 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis menuliskan identitas dirinya termasuk riwayat pendidikan, 

jabatan, pekerjaan dan karya-karya tulis yang pernah dibuatnya serta hal 
lain yang diangap perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 

 

C. Penelitian Kuantitatif   
1. Model Penelitian Korelasi atau Pengaruh 

Penelitian kuantitatif dapat menggunakan teknik atau model analisis 

korelasi dapat pula menggunakan teknik atau model analisis jalur. 
  

a. Sistematika Model Penelitian Korelasi atau Pengaruh 

HALAMAN JUDUL   

LEMBAR PERNYATAAN   

ABSTRAK   
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

KATA PENGANTAR   
DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GRAFIK   
DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 
E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Hasil Penelitian 
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G. Sistematika Penulsian 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi konseptual(Variabel Terikat/ Dependent Variable Y ) 

B. Deskripsi konseptual(Variabel Bebas/ Independent Variable X) 
C. Hasil Penelitian yang Relevan 

D. Kerangka Teori  

E. Hipotesis Penelitian 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

B. Metode Penelitian  

C. Populasi dan Sampel 
D. Teknik Pengumpulan Data 

 1. Instrumen Variabel Terikat (Y) 

a. Definisi Konseptual 
b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Instrumen 
e. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 

2. Instrumen Variabel Bebas (X) 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional  
c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Instrumen  

e. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 
E. Teknik Analisis Data 

F. Hipotesis Statistika 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambar Umum Tempat Penelitian 

B. Deskripsi Data  

C. Pengujian Persyaratan Analisis Data  

D. Pengujian Hipotesis 
E. Pembahasan Hasil Penelitian 

BAB  V  KESIMPULAN DAN  SARAN   

A. Kesimpulan 
B. Saran 

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN   

Lampiran 1. Instrumen   
Lampiran 2. Hasil Uji coba 

Lampiran 3. Kisi-kisi Akhir Instrumen  (sesudah Uji coba) 
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Lampiran 4.Data Hasil Penelitian  (Data Variabel Terikat dan  Variabel 

Bebas) 
Lampiran 5. Pengujian  Persyaratan Analisis 

Lampiran 6. Hasil penghitungan  koefisien korelasi, koefisien jalur, dan 

reliabilitas pada setiap variabel atau indikator dari setiap 
variabel laten  penelitian (dapat dalam bentuk print out 

komputer dengan SPSS) 

Lampiran 7. Pengujian  Hipotesis   

RIWAYAT HIDUP 

b.  Penjelasan Sistematika Model Penelitian Korelasi 

HALAMAN JUDUL   

Halaman judul terdiri atas judul ditulis dengan huruf besar semua dalam 

bentuk simetris, kemudian persyaratan penulisan skripsi, Logo STAIDA, 
nama mahasiswa, NIM/NIRM, nama program studi dan sekolah tinggi, 

serta tempat dan tahun penulisan skripsi. 

 

LEMBAR PERNYATAAN   

Lembar pernyataan  ditulis dengan jarak satu spasi huruf Times New 

Roman dan font 12, sekurang-kurangnya terdiri atas tiga paragraf yang 

berisi tentang skripsi sebagai karya sendiri, kemudian bagain yang berisi 
kutipan akan ditulis sumbernya, dan apa bila terdapat plagiat sanksinya 

akan ditanggung sendiri, terakhir ditulis tempat dan tanggal penulisan 

serta nama, tanda tangan bermetrai Rp 6000.  

ABSTRAK   

Abstrak ditulis dalam spasi satu, huruf Times New Roman dan font 12, 

dan terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama berisi identitas penulis, 

judul ditulis dengan cetak miring, nama prodi dan sekolah tinggi, jumlah 
halaman. Paragraf kedua berisi latar belakang secara singkat, metodologi 

dan prosedur penelitian secara singkat,  hasil penelitian dan kesimpulan 

secara singkat. Setelah paragraf kedua ditulis kata kunci  

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

Lembar pembimbing ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New 

Roman dan font 12, diawali menulis lembar persetujuan pembimbing 

(huruf kapital) identitas mahasiswa, program studi, judul skripsi, 
pernyataan telah diperikasi oleh kedua pembimbing, tempat dan tanggal 

penulisan, nama pembimbing satu dan pembimbing dua, serta Ketua 

Prodi. 
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LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

Lembar pengesahan distulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New 
Roman dan font 12, diawali dengan menulis lembar pengesahan panitia 

ujian (huruf kapital), paragraf pertama pernyataan dengan menulis judul 

(ditulis dengan cetak miring dan hanya awal kata yang menggunakan 
huruf kapital) dan pernyataan telah diujikan, program studi, sekolah 

tinggi dan tanggal sidang. Paragraf kedua menyatakan bahwa skripsi 

telah diterima sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Kemudian ditulis 

tempat dan tanggal ujian, nama panitia ketua dan sekretaris, serta nama 
penguji satu dan dua. 

KATA PENGANTAR   

Kata pengantar ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman 
dan font 12. Diawali dengan kata pengantar (huruf kapital), bismillah 

(huruf Arab), pernyataan rasa syukur atas penyelesaian penulisan skripsi 

serta ucapan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paragraf kedua 

ucapan terima kasih secara hierarki mulai dari Ketua STAI Darunnajah, 
Ketua Prodi, kedua pembimbing, seluruh dosen dan staf STAI 

Darunnajah, pimpinan dan staf tempat penelitian (jika ada), orang-orang 

yang membantu penulisan atau penelitian, orang tua, saudara, dan 
teman-teman, serta seluruh pihak yang membantu. Paragraf ketiga berisi 

bahwa penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan dan paragraf 

keempat berisi penulis meminta kritik dan saran. Kemudian tempat dan 
tanggal penulisan dan nama penulis skripsi.  

DAFTAR ISI 

Daftar isi ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan 

font 12, urutan sesuai dengan sistemtika di atas berikut halaman sesuai 
dengan bab dan subjudul mualai halaman judul hingga riwayat hidup. 

DAFTAR GAMBAR  

Daftar gambar ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 
dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 

daftar gambar dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Gambar ditulis 
setelah gambar yang dikutip [foto, skema, dan sejenisnya] di bawahnya 

ditulis gambar ke-berapa dan tentang apa)  

DAFTAR TABEL  

Daftar tabel ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 
dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 

daftar tabel dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 
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(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Tabel ditulis 

sebelum tabel yang dikutip dan  tabel ke-berapa serta tentang apa) 

DAFTAR GRAFIK  

Daftar grafik ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 
daftar grafik dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Grafik ditulis 

setelah grafik yang dikutip di bawahnya ditulis grafik ke-berapa dan 

tentang apa)  

DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman 

dan font 12, berisi daftar lampiran mulai lampiran 1 hingga terakhir 
(disesuaikan dengan isi lampiran yang dijadikan bahan data dalam 

penelitan) 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penulis menjelaskan tentang kesenjangan antara fakta atau apa yang ada 

(Das Sein) dan harapan atau yang seharusnya (Das Sollen) yang menjadi 
ma-salah utama penelitian (Variabel terikat). Fakta dapat merupakan apa 

yang ada sekarang berupa data sekunder, hasil observasi, pengalaman 

pribadi, atau hasil penelitian lainnya, sedangkan harapan dapat berupa 
apa yang ada yang terdapat pada undang-undang, peraturan, visi-misi, 

renstra, kurikulum, atau teori-teori dalam text book (literature) dan 

jurnal. 

B. Identifikasi Masalah 
Peneliti mengidentifikasi beberapa penyebab terjadinya masalah utama 

yaitu  hal-hal yang berhubungan dengan atau menjadi penyebab 

munculnya masalah utama penelitian, yang telah diungkapkan pada latar 
belakang masalah. Hasil identifikasi dalam bentuk pernyataan. 

 

C. Pembatasan Masalah 
Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan 

penelitian. Misalnya dari banyak faktor atau variabel yang diidentifikasi 

mempengaruhi variabel terikat, dibatasi dengan menetapkan hanya satu 

variabel yang akan diteliti sebagai variabel bebas penelitian. 

D. Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah yang disajikan secara rinci dalam bentuk 

pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hubungan atau pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh: 
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Penelitian Kuantitatif Model Korelasi Sederhana 

Model korelasi sederhana dapat menguji korelasi atau hubungan dapat 
pula menguji pengaruh. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut. 

Apakah 1X  berpengaruh  terhadap Y ? 

Untuk model korelasi perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

Apakah 1X  mempunyai hubungan dengan  Y ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penulis menjelaskan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan 

disesuaikan dengan rumusan masalah yang ditentukan sehingga 
memperjelas apa yang ingin dicapai oleh penulis. 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Peneliti mengungkapkan secara spesifik manfaat yang akan dicapai yang 

dapat disumbangkan dalam Pengembangan ilmu pengetahuan dan 
Pemecahan masalah praktis dalam pengingkatan atau perbaikan 

permasalahan yang dijadikan objek penelitian 

G. Sistematika Penulisan 
Penulis menjelaskan isi setiap bab dan subbab dari bab satu hingga bab 

lima secara ringkas   

BAB II KAJIAN TEORI 

A.  Deskripsi Konseptual  

Peneliti membahas variabel penelitian secara konseptual dari sejumlah 
teori atau konsep para ahli. Kajian konseptual terhapat variabel terikat (

Y ) Untuk setiap variabel penelitian dituntut menggunakan minimal 5 
(lima) rujukan konsep para ahli.  Kajian konseptual tidak sekedar 

mencantumkan konsep-konsep secara runtut dari berbagai sumber 

tetapi hasil analisis dari berbagai konsep, kemudian membandingkan 
hasil analisis dari berbagai konsep tersebut. Dalam membandingkan 

hasil analisis dari berbagai konsep akan ditemukan persamaan dan 

perbedaan. Persamaan itu menjadi dasar sintesis yang akan menjadi 
konsep/ konstruk dari variabel yang akan diteliti. 

B. Peneliti membahas variabel penelitian secara konseptual dari sejumlah 

teori atau konsep para ahli. Kajian konseptual pembahasan variabel 

bebas ( iX ). Untuk setiap variabel penelitian dituntut menggunakan 

minimal 5 (lima) rujukan konsep para ahli.  Kajian konseptual tidak 

sekedar mencantumkan konsep-konsep secara runtut dari berbagai 
sumber tetapi hasil analisis dari berbagai konsep, kemudian 

membandingkan hasil analisis dari berbagai konsep tersebut. Dalam 

membandingkan hasil analisis dari berbagai konsep akan ditemukan 
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persamaan dan perbedaan. Persamaan itu menjadi dasar sintesis yang 

akan menjadi konsep/ konstruk dari variabel yang akan diteliti. 
 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penulis menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
orang lain dan relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya 

peneliti menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara mendeskripsikan 

persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan 

penelitian-penelitian relevan yang disajikan. 

D. Kerangka Teori 

Penulis mendeskripsikan kajian berupa penalaran yang bersifat deduktif 

keterkaitan antara konsep-konsep dari setiap variabel yang mengarah ke 
hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Dalam kerangka teori ini, peneliti membahas keterkaitan antara X  dan 

Y  yang didukung oleh teori yang ada atau hasil pemikiran peneliti yang 
didukung oleh argumentasi yang logis untuk menghasilkan hipotesis 

penelitian. Kerangka teoretik ini dijadikan sebagai dasar dalam 
mendukung perumusan hipotesis penelitian. Banyaknya subjudul 

kerangka teoretik sama dengan banyaknya butir pada perumusan 

masalah. 

E. Hipotesis Penelitian  
Penulis merumuskan hipotesis penelitian dalam bentuk proposisi atau 

pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang 

merupakan pernyataan tentang karakteristik populasi sebagai hasil dari 
proses teoretik. Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan kerangka 

teoretik. Banyaknya hipotesis sama dengan banyaknya subjudul pada 

kerangka teori dan banyaknya butir pada perumusan masalah. Seperti 
telah dikemukakan bahwa penelitian kuantitatif asosiatif dapat 

menggunakan model korelasi multipel, dapat pula menggunakan model 

analisis jalur. 

Contoh untuk Model Korelasi sederhana: 
 

 

Hipotesis model korelasi menguji hubungan: 

Terdapat hubungan positif/negatif antara X  dan Y  
(Terdapat hubungan antara supervise klinis dengan kompetensi 
pedagogik guru) 

Hipotesis model korlasi menguji pengaruh: 

X pengaruh positif/negatif terhadap Y  
(Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru) 

  
  

Y X 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penulis mendeskripsikan lokasi dilakukannya penelitian tersebut dan 
waktu yang digunakan selama penelitian mulai dari penyusunan 

rencana penelitian (proposal) sampai dengan penyusunan laporan 

penelitian itu selesai dilakukan. 

B. Metode Penelitian  
Penulis menjelaskan pendekatan, metode, teknik yang digunakan 

dalam pe-nelitian, variabel penelitian dan konstelasi penelitian yang 

ditetapkan. Konstelasi penelitian menggambarkan bagan 
hubungan/pengaruh antar variabel. 

Contoh: 

Konstelasi Penelitiannya adalah: 

 

 

C. Populasi dan Sampel  
Penulis menjelaskan unit analisis dan unit sampling, populasi penelitian 

yang terdiri atas populasi target dan populasi terjangkau. Selanjutnya 

disajikan teknik pengambilan sampel dan tahap-tahap pengambilan 
sampel, serta penentuan ukuran sampel yang akan digunakan secara 

representatif mewakili populasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menjelaskan teknik pengumpulan data yaitu dengan 

menggunakan instrumen berbentuk tes, skala, kuesioner dan lain-lain. 

Pengembangan instrumen untuk setiap variabel disajikan mulai dari 

definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, pengujian 
validitas instrumen dan peng-hitungan reliabilitas. 

1. Instrumen Variabel Terikat  

a. Definisi Konseptual 
Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti berdasarkan sintesis 

peneliti terhadap konsep-konsep yang dianalisis, dilengkapi dengan 

dimensi dan indikator dari konsep variabel yang akan diteliti 

b. Definisi operasional 
Peneliti mendefiniskan yang terukur yang dilengkapi dengan rincian 

indikator penelitian (terukur) dan unit analisis pengukuran varia-bel 

yang dibuat instrumennya, serta responden yang akan mengisi 
instrumen. 

  

X Y 
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c. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen sesuai dengan definisi 
konseptual. Kisi-kisi instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang 

berisi di-mensi, indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk setiap 

indikator yang akan diukur. 

d. Pengujian Validitas Instrumen dan Penghitungan reliabilitas 

Peneliti menyajikan hasil validitas (konstruk/isi) yang dilakukan 

dengan telaah pakar dan/atau panel. Proses penelaahan teoretis suatu 

konsep dimulai dari definisi konseptual, definisi operasional, dimensi, 
indikator, dan butir instrumen. Peneliti menjelaskan pakar yang 

menelaah instrumen, prosedur telaah dan hasil telaahnya secara 

kualitatif. Selanjutnya peneliti menjelaskan prosedur telaah dan hasil 
validasi secara kuantitatif. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan 

pengujian validitas empiris dan penghitungan koefisien reliabilitas. 

Pengujian validitas empiris menggunakan korelasi biserial, korelasi 

point biserial atau korelasi product moment disesuaikan dengan bentuk 
skor butir (dikotomi atau politomi). Penghitungan koefisien reliabilitas 

antara lain menggunkaan KR20 atau Alpha Croncach. 

2. Instrumen Variabel Bebas  
a. Definisi Konseptual 

Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti berdasarkan 

sintesis peneliti terhadap konsep-konsep yang dianalisis, dilengkapi 
dengan dimensi dan indikator dari konsep variabel yang akan 

diteliti. 

b. Definisi operasional 

Peneliti menjelaskan definisi yang terukur yang dilengkapi dengan 
rincian indikator penelitian (terukur) dan unit analisis pengukuran 

variabel yang dibuat instrumennya, serta responden yang akan 

mengisi instrumen. 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen sesuai dengan definisi 

konsep-tual. Kisi-kisi instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang 
berisi di-mensi, indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk setiap 

indikator yang akan diukur. 

d. Pengujian Validitas Instrumen dan Penghitungan Reliabilitas 

Peneliti menyajikan hasil validitas (konstruk/isi) yang dilakukan 
dengan telaah pakar dan/atau panel. Proses penelaahan teoretis 

suatu konsep dimulai dari definisi konseptual, definisi operasional, 

dimensi, indikator, dan butir instrumen. Peneliti menjelaskan pakar 
yang menelaah instrumen, prosedur telaah dan hasil telaahnya 

secara kualitatif. Selanjutnya peneliti menjelaskan prosedur telaah 
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dan hasil validasi secara kuantitatif. Kemudian dilanjutkan dengan 

menjelaskan Pengujian Validitas empiris dan penghitungan 
koefisien reliabilitas. Pengujian Validitas empiris menggunakan 

korelasi biserial, korelasi point biserial atau korelasi product 

moment disesuaikan dengan bentuk skor butir (dikotomi atau 
politomi). Demikian pula dengan penghitungan koefisien 

reliabilitas antara lain menggunakan KR20 atau Alpha Croncach. 

F. Teknik Analisis Data 

Penulis mendeskripsikan teknik analisis data yang digunakan untuk 
meng-analisis data meliputi analisis data dengan statistika deskriptif, 

analisis data dengan statistika inferensial dan uji persyaratan 

analisisnya. Analisis data dengan statistika deskriptif dapat disajikan 
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, stem and leaf 

(diagram batang daun) atau box plot (diagram kotak garis). Analisis 

data dengan statistika inferensial sesuai dengan hipotesis penelitian 

yang akan diuji.   

G. Hipotesis Statistika 

Penulis mengumkapkan hipotesis statisika berupa simbol atau lambang 

parameter statistika yang menggambarkan pernyataan tentang 
karakteristik populasi yang merupakan jawaban sementara atas 

pertanyaan penelitian. Pernyataan tersebut berbentuk proposisi sebagai 

hasil dari kerangka teoretik untuk hipotesis penelitian dan ingkarannya 
adalah hipotesis nol. Banyaknya hipotesis statistika sesuai banyaknya 

hipotesis penelitian. 

 

Contoh: 

 Penelitian Korelasi Sederhana menguji hubungan: 

H0  :  0Y  .  

H1  :  0Y   

 Penelitian Korelasi Sederhana menguji pengaruh: 

H0  : 0   

H1  : 0   

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penulis menjelaskan tempat penelitian (sekolah) misalnya: meliputi 
sejarah sekolah, keadaan siswa, guru, prestasi, sarana dan prasarana, 

kegiatan di sekolah, dan khususnya yang berkaitan objek tindakan 

(contoh dalam peningkatan kerja TU, maka TU menjadi sorotan yang 
lebih tajam) 
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B. Deskripsi Data 

Peneliti menyajikan hasil analisis deskriptif  data variabel terikat (Y ) 

dan data variabel bebas ( iX ) yang dapat disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram batang daun) 

atau box plot (diagram kotak garis) yang dilengkapi dengan 

interpretasi data. Banyaknya penyajian data variabel terikat (Y ) dan 

variabel bebas ( iX ) sesuai dengan banyaknya variabel penelitian.  

C. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Penulis menjelaskan hasil uji persayaratan analisis data. Uji 

persyaratan analisis disesuaikan dengan statistika inferensial yang 
digunakan. Untuk analisis korelasi dan analisis jalur persyaratan 

analisis yang harus diuji adalah normalitas galat taksiran regresi dan 

linearitas regresi sederhana antara dua variabel. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah uji normalitas galat 

taksiran regresi sederhana, uji linearitas dan keberartian regresi 

sederhana. 

D. Pengujian Hipotesis 

Penulis menyajikan hasil penghitungan uji statistika dan hasil 

pengujian hipotesis statistika. Setiap hipotesis yang diuji dinyatakan 

dalam subjudul tersendiri, sehingga banyaknya subjudul sesuai dengan 
banyaknya hipotesis penelitian yang diuji. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Peneliti membahas hipotesis yang tidak teruji dengan mengemukakan 
argumentasi mengapa hipotesis tidak teruji termasuk keterbatasan 

penelitian. Hipotesis yang teruji dibahas berdasarkan teori dan/atau 

hasil-hasil penelitian yang relevan untuk menunjukkan apakah hasil 
penelitian mendukung atau menolak teori dan/atau hasil-hasil penelitian 

yang relevan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Penulis mendeskripsikan kesimpulan yang merupakan tesis atau 

hipotesis penelitian yang teruji atau hipotesis penelitian yang didukung 

oleh data empiris. 

B. Saran 

Penulis mengemukakan saran yang berasal dari pemikiran peneliti yang 

berkaitan dengan operasional implikasi penelitian kepada berbagai pihak 

terkait dengan masalah penelitian. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Penulis menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul buku yang 
telah dikutip pada isi tesis dan disertasi dengan menggunakan kaidah 

penulisan ilmiah.  

LAMPIRAN   
Lampiran  1.  Instrumen 

Lampiran  2.  Hasil Uji coba Instrumen 

Lampiran  3.  Kisi-kisi Akhir (sesudah Uji coba) 

Lampiran 4.  Data Hasil Penelitian (Variabel Terikat dan data dari variabel 
bebas) 

Lampiran  5.  Pengujian Persyaratan Analisis 

Lampiran 6. Penghitungan Besaran Statistik (Misal koefisien korelasi, 
koefisien jalur, muatan faktor, reliabilitas indikator) 

Lampiran 7.  Pengujian Hipotesis (penghitungan statistik uji, hasil dan 

simpulan uji) 

 

RIWAYAT HIDUP 

Peneliti menuliskan identitas dirinya termasuk riwayat pendidikan, 

jabatan, pekerjaan dan karya-karya tulis yang pernah dibuatnya serta hal 

lain yang diangap perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti. 
 

2. Penelitihan Komparatif/ Uji Beda/Eksperimen 

Penelitian kuantitatif komparatif meliputi metode penelitian eksperimen 
dan metode penelitian expost-facto. Sistematika bagian isi dalam 

penelitian kuantitatif komparatif adalah sebagai berikut: 

 

a.Sistematika Penelitian Komparatif Uji Beda/Eksperimen 
HALAMAN JUDUL   

LEMBAR PERNYATAAN   

ABSTRAK   
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING   

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

KATA PENGANTAR   

DAFTAR ISI 
DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GRAFIK   
DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 
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D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian  
F. Manfaat Hasil Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II KAJIAN TEORI 
A. Deskripsi Konseptual 

1.Variabel Terikat ( )Y  

2.Variabel Perlakuan atau variabel bebas pertama ( )A  

3.Variabel Moderator atau variabel bebas kedua ( )B  

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Teoretik 
D.Hipotesis Penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

B. Metode Penelitian (termasuk rancangan eksperimen) 
C. Populasi dan Sampel 

D. Rancangan Perlakuan  

E. Kontrol Validitas Internal dan Eksternal 
F. Teknik Pengumpulan Data:  

1.Instrumen Variabel Terikat 

a.Definisi Konseptual 
b.Definisi Operasional 

c.Kisi-kisi Instrumen 

d.Jenis Instrumen 

e.Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 
2.Instrumen Variabel Moderator/Atribut 

a.Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional  
c.Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Instrumen  

e.Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 
G. Teknik Analisis Data 

H. Hipotesis Statistika  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 
B. Deskripsi Data 

C. Pengujian Persyaratan Analisis  

D. Pengujian Hipotesis  
E. Pembahasan Hasil Penelitian 
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BAB V KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN  

A. Kesimpulan 
B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
Lampiran 1. Rancangan Perlakuan 

Lampiran 2.  Instrumen 

Lampiran 3. Hasil Uji coba 

Lampiran 4.  Kisi-kisi Akhir (sesudah Uji coba) 
Lampiran  5. Data Hasil Penelitian (Variabel Terikat dan Variabel       

Moderator) 

Lampiran 6 .  Data Hasil Pengujan Persyaratan Analisis 
Lampiran 7 .  Data Hasil Pengujian Hipotesis 

 

RIWAYAT HIDUP 

 
b. Penjelasan Sistematika Penelitian Komparasi/Eksperimen 

 

HALAMAN JUDUL   
Halaman judul terdiri atas judul ditulis dengan huruf besar semua dalam 

bentuk simetris, kemudian persyaratan penulisan skripsi, Logo STAIDA, 

nama mahasiswa, NIM/NIRM, nama program studi dan sekolah tinggi, 
serta tempat dan tahun penulisan skripsi. 

 

LEMBAR PERNYATAAN   

Lembar pernyataan  ditulis dengan jarak satu spasi huruf Times New 
Roman dan font 12, sekurang-kurangnya terdiri atas tiga paragraf yang 

berisi tentang skripsi sebagai karya sendiri, kemudian bagain yang berisi 

kutipan akan ditulis sumbernya, dan apa bila terdapat plagiat sanksinya 
akan ditanggung sendiri, terakhir ditulis tempat dan tanggal penulisan 

serta nama, tanda tangan bermetrai Rp 6000.  

 
ABSTRAK   

Abstrak ditulis dalam spasi satu, huruf Times New Roman dan font 12, 

dan terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama berisi identitas penulis, 

judul ditulis dengan cetak miring, nama prodi dan sekolah tinggi, jumlah 
halaman. Paragraf kedua berisi latar belakang secara singkat, metodologi 

dan prosedur penelitian secara singkat,  hasil penelitian dan kesimpulan 

secara singkat. Setelah paragraf kedua ditulis kata kunci LEMBAR  
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PERSETUJUAN PEMBIMBING   

Lembar pembimbing ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New 
Roman dan font 12, diawali menulis lembar persetujuan pembimbing 

(huruf kapital) identitas mahasiswa, program studi, judul skripsi, 

pernyataan telah diperikasi oleh kedua pembimbing, tempat dan tanggal 
penulisan, nama pembimbing satu dan pembimbing dua, serta Ketua 

Prodi. 

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN   

Lembar pengesahan ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New 
Roman dan font 12, diawali dengan menulis lembar pengesahan panitia 

ujian (huruf kapital), paragraf pertama pernyataan dengan menulis judul 

(ditulis dengan cetak miring dan hanya awal kata yang menggunakan 
huruf kapital) dan pernyataan telah diujikan, program studi, sekolah 

tinggi dan tanggal sidang. Paragraf kedua menyatakan bahwa skripsi 

telah diterima sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Kemudian ditulis 

tempat dan tanggal ujian, nama panitia ketua dan sekretaris, serta nama 
penguji satu dan dua. 

KATA PENGANTAR   

Kata pengantar ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman 
dan font 12. Diawali dengan kata pengantar (huruf kapital), bismillah 

(huruf Arab), pernyataan rasa syukur atas penyelesaian penulisan skripsi 

serta ucapan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paragraf kedua 
ucapan terima kasih secara hierarki mulai dari Ketua STAI Darunnajah, 

Ketua Prodi, kedua pembimbing, seluruh dosen dan staf STAI 

Darunnajah, pimpinan dan staf tempat penelitian (jika ada), orang-orang 

yang membantu penulisan atau penelitian, orang tua, saudara, dan 
teman-teman, serta seluruh pihak yang membantu. Paragraf ketiga berisi 

bahwa penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan dan paragraf 

keempat berisi penulis meminta kritik dan saran. Kemudian tempat dan 
tanggal penulisan dan nama penulis skripsi.  

 

DAFTAR ISI 

Daftar isi ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan 

font 12, urutan sesuai dengan sistemtika di atas berikut halaman sesuai 

dengan bab dan subjudul mualai halaman judul hingga riwayat hidup. 
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DAFTAR GAMBAR  

Daftar gambar ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 
dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 

daftar gambar dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Gambar ditulis 
setelah gambar yang dikutip [foto, skema, dan sejenisnya] di bawahnya 

ditulis gambar ke-berapa dan tentang apa)  

DAFTAR TABEL  

Daftar tabel ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 
dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 

daftar tabel dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Tabel ditulis 
sebelum tabel yang dikutip dan  tabel ke-berapa serta tentang apa) 

DAFTAR GRAFIK  

Daftar grafik ditulis (bila dalam skripsi ada sebagai penguat deskripsi), 

dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman dan font 12, berisi 
daftar grafik dalam tubuh tulisan mulai bab 1 hingga bab 4 ditulis urut. 

(catatan; teknik penulisan dalam tubuh karangan, kata Grafik ditulis 

setelah grafik yang dikutip di bawahnya ditulis grafik ke-berapa dan 
tentang apa)  

DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran ditulis dengan jarak 1.5 spasi huruf Times New Roman 
dan font 12, berisi daftar lampiran mulai lampiran 1 hingga terakhir 

(disesuaikan dengan isi lampiran yang dijadikan bahan data dalam 

penelitan) 

 
BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penulis menjelaskan tentang kesenjangan antara fakta  atau  apa yang 
ada (Das Sein) dengan harapan  atau apa yang seharusnya (Das Sollen) 

sebagai masalah penelitian. Fakta adalah apa yang ada sekarang berupa 

data sekunder, hasil observasi, pengalaman pribadi, atau hasil penelitian 
lainnya, sedangkan harapan adalah apa yang seharusnya atau yang 

diinginkan yang berupa undang-undang, peraturan, visi-misi, renstra, 

kurikulum, atau teori-teori dalam text book (literature) dan jurnal. 

B. Identifikasi Masalah 
Penulis menguraikan berbagai masalah yang mengakibatkan terjadinya 

kesenjangan antara Das Sein dan Das Sollen. Masalah yang 

diidentifikasi dinyatakan dalam bentuk pernyataan bukan pertanyaan. 
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C. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti yakni memilih beberapa 
masalah dari sejumlah masalah yang telah diidentifikasi di atas.  

 

D. Rumusan Masalah  
Penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yang 

berkaitan dengan perbedaan variabel Y  berdasarkan variabel perlakuan 
dan variabel moderator.  

Contoh: 

 Penelitian untuk menguji perbedaan dua rerata sampel bebas 

Apakah terdapat perbedaan antara variabel Y1 dengan Variabel Y2 

 

 Penelitian untuk menguji perbedaan dua rerata sampel tak bebas 

Apakah terdapat perbedaan antara variabel Y1(sebelum ada 

perlaukan) dengan Variabel Y2 (setelah ada perlakuan) 

 

 Penelitian ekperimen dengan Disain Treatment by Level 2 x 2 

1. Apakah terdapat perbedaan variabel Y  antara perlakuan 1A  dan 

2A  

2. Apakah terdapat pengaruh  interaksi antara variabel perlakuan 

( )A  dan variabel moderator ( )B  terhadap variabel Y . 

3. Apakah terdapat perbedaan variabel Y  antara 1 1A B dan 2 1A B  

(simple effect A ) 

4. Apakah terdapat perbedaan variabel Y  antara 1 2A B dan 2 2A B  

(simple effect A ) 

 Penelitian dengan Disain factorial 2 x 2 

1. Apakah terdapat perbedaan variabel Y  antara perlakuan 1A  dan 

2A  

2. Apakah terdapat perbedaan variabel Y  antara perlakuan 1B  dan 

2B  

3. Apakah terdapat  pengaruh interaksi antara variabel perlakuan A  

dan variabel perlakuan B  terhadap variabel terikat Y .  

4. Apakah terdapat perbedaan variabel Y  antara 1 1A B dan 2 1A B  

(simple effect A ) 

5.Apakah terdapat perbedaan variabel Y  antara 1 2A B dan 2 2A B  

(simple effect A ) 
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6.Apakah terdapat perbedaan variabel Y  antara 1 1A B dan 1 2A B  

(simple effect B ) 

7.Apakah terdapat perbedaan variabel Y  antara 2 1A B dan 2 2A B  

(simple effect B ) 
(Misalnya penelitian terhadap tenaga kependidikan atau tenaga 

adminsitrasi: Y = hasil kinerja, A = model pelatihan, dan B = status 

kepegawaian) 

E. Tujuan Penelitian 

Penulis menjelaskan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan 

disesuaikan dengan rumusan masalah yang ditentukan sehingga 

memperjelas apa yang ingin dicapai oleh penulis. 

F. Manfaat Penelitian 

Peneliti menjelaskan manfaat dari hasil penelitian, baik manfaat teoretis 

maupun manfaat praktis. Manfaat teoretis berkenaan dengan keilmuan 

sedangkan manfaat praktis berkenaan dengan pemecahan masalah. 

F.  Sistematika Penulisan 

Penulis menjelaskan isi setiap bab dan subbab dari bab satu hingga bab 

lima secara ringkas   

BAB II  KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual 
Peneliti membahas variabel penelitian secara konseptual dari berbagai 

teori atau konsep dari para ahli. Kajian konseptual ini dimulai dari 

variabel terikat ( )Y , variabel perlakuan ( )iA  dan variabel moderator 

 B . Untuk setiap variabel penelitian dituntut menggunakan minimal 5 

(lima) rujukan konsep. Kajian konseptual tidak sekedar mencantumkan 

konsep-konsep secara runtut dari berbagai sumber tetapi hasil analisis 
dari berbagai konsep. Setelah menganalisis kemu-dian dilanjutkan 

dengan membandingkan antarkonsep untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan. Persamaan tersebut akan menjadi dasar sintesis dari konsep-
konsep variabel yang dianalisis bermuara pada konstruk variabel 

penelitian. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penulis menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

orang lain dan relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya peneliti 

menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara mendeskripsikan 

persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan 
penelitian-penelitian relevan yang disajikan. 
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C. Kerangka Teori 

Penulis mendeskripsikan kajian berupa penalaran yang bersifat deduktif 
dari konsep-konsep setiap variabel, kemudian membahas keterkaitan 

antar-variabel yang mengarah kepada hubungan sebab akibat antara 

variabel perlakuan/variabel moderator dan variabel terikat. Kerangka 
teoretik ini dijadikan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis 

penelitian. Pada kerangka teoretik, peneliti membandingkan variabel 

terikat antara kelompok-kelom-pok dengan perlakuan yang berbeda dan 

atau antara kelompok-kelompok dengan level variabel moderator atau 
atribut yang berbeda, berdasarkan kajian konsep-konsep yang diuraikan 

pada deskripsi konseptual. Kerangka teoretik didukung oleh tiga pilar 

yaitu teori, hasil-hasil penelitian yang relevan, dan argumentasi logis 
yang mendukung hipotesis yang akan dirumuskan.  Jumlah subjudul 

kerangka teoretik sama dengan banyaknya butir pada peru-musan 

masalah.  

Contoh: 

 Penelitian untuk menguji perbedaan dua rerata sampel bebas 

Penulis menjelaskan perbedaan antara variabel Y1 dengan Variabel Y2 

 

 Penelitian untuk menguji perbedaan dua rerata sampel tak bebas 

Penulis perbedaan antara variabel Y1(sebelum ada perlaukan) dengan 
Variabel Y2 (setelah ada perlakuan) 

 Penelitian dengan Disain Treatment by level 2 x 2 

Peneliti menjelaskan kerangka teoretik tentang 

1. Perbedaan variabel Y  antara perlakuan 1A  dan 2A  

2. Pengaruh interaksi antara variabel perlakuan  A  dan variabel 

moderator  B  terhadap variabel Y  (Interaction Effect)  

3. Perbedaan variabel Y  antara 1 1A B dan 2 1A B  (simple effect A ) 

4. Perbedaan variabel Y  antara 1 2A B dan 2 2A B  (simple effect A ) 

 Penelitian dengan Disain Factorial 2 x2  

Peneliti menjelaskan kerangka teori tentang 

1. Perbedaan variabel Y  antara perlakuan 1A  dan 2A  

2. Perbedaan variabel Y  antara perlakuan 1B  dan 2B  

3. Pengaruh interaksi antara variabel perlakuan A  dan variabel 

perlakuan B  terhadap variabel terikat Y.  

4. Perbedaan variabel Y  antara 1 1A B dan 2 1A B  (simple effect A ) 

5. Perbedaan variabel Y  antara 1 2A B dan 2 2A B  (simple effect A ) 
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6. Perbedaan variabel Y  antara 1 1A B dan 1 2A B  (simple effect B ) 

7. Perbedaan variabel Y  antara 2 1A B dan 2 2A B  (simple effect B ) 

 

D. Hipotesis Penelitian  
Hipotesis penelitian adalah suatu proposisi atau pernyataan tentang 

karak-teristik populasi yang merupakan jawaban sementara atas 

pertanyaan penelitian yang terdapat dalam perumusan masalah. Peneliti 
merumuskan hipotesis penelitian berdasarkan kerangka teoretik. 

Banyaknya rumusan hipotesis penelitian sama dengan banyaknya 

subjudul pada kerangka teoretik atau sama banyaknya dengan butir 
pada rumusan masalah.  

Contoh: 

 Penelitian untuk menguji perbedaan dua rerata sampel bebas 

Penulis menjelaskan hipotesis penelitian: 

Nilai variabel Y1 lebih tinggi dari nilai Variabel Y2 

 Penelitian untuk menguji perbedaan dua rerata sampel tak bebas 

Penulis menjelaskan hipotesis penelitian: 

Nilai variabel Y1 lebih tinggi dari nilai Variabel Y2 

 Penelitian dengan Disain Treatment by Level 2 x 2 

Penulis mendeskripsikan hipotesis penelitian tentang 

1. Nilai variabel Y  pada perlakuan 1A  lebih tinggi dari nilai 

variabel Y  pada perlakuan 2A   

2. Terdapat pengaruh interaksi antara variabel perlakuan (A) 

dan variabel moderator (B) terhadap variabel Y (Interaction 

Effect) 

3. Nilai variabel Y  pada perlakuan 1 1A B  lebih tinggi dari nilai 

variabel Y  pada perlakuan 2 1A B  

4. Nilai variabel Y  pada perlakuan 1 2A B  lebih rendah dari nilai 

va-riabel Y  pada perlakuan 2 2A B  

 Penelitian dengan Disain Factorial 2 x2  

1. Nilai variabel Y  pada perlakuan 1A  lebih tinggi dari nilai 

variabel Y  pada perlakuan 2A  

2. Nilai variabel Y  pada perlakuan 1B  lebih tinggi dari nilai 

variabel Y  pada perlakuan 2B  
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3. Terdapat pengaruh interaksi antara variabel perlakuan  A  

dan variabel perlakuan  B  terhadap variabel Y  (Interaction 

Effect)  

4. Nilai variabel Y  pada perlakuan 1 1A B  lebih tinggi dari nilai 

varia-bel Y  pada perlakuan 2 1A B  

5. Nilai variabel Y  pada perlakuan 1 2A B  lebih rendah dari nilai 

variabel Y  pada perlakuan A2B2 

6. Nilai variabel Y  pada perlakuan 1 1A B  lebih tinggi dari nilai 

varia-bel Y  pada perlakuan 1 2A B  

7. Nilai variabel Y  pada perlakuan 2 1A B  lebih rendah dari nilai 

variabel Y  pada perlakuan 2 2A B  

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Peneliti mendeskripsikan lokasi dilakukannya penelitian dan waktu 

yang digunakan selama penelitian, mulai dari penyusunan rencana 
penelitian (proposal) sampai dengan penyusunan laporan penelitian itu 

selesai dilakukan. 

B. Metode Penelitian 
Peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu 

eksperimen atau ex post-facto, variabel penelitian dan disain 

eksperimen yang dipilih. Disain eksperimen disajikan dalam bentuk 
konstelasi penelitian sehingga dapat memberikan gambaran untuk 

menguji efektivitas perlakuan. 

 

Contoh: Disain treatment by level 2 x 2 atau disain faktorial 2 x2  

 

B  

A  

1A  2A  

1B  1 1A B  2 1A B  

2B  1 2A B  2 2A B  

Peneliti memberikan keterangan tentang A , B , 1A , 2A , 1B  dan 2B  
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Penulis menjelaskan populasi yang akan diteliti yang meliputi populasi 
target dan populasi terjangkau, teknik pengambilan sampel dan tahap-

tahap pengambilan sampel, serta penentuan ukuran sampel yang akan 

digunakan secara representatif mewakili populasi. 

D. Rancangan Perlakuan 

Penulis menjelaskan definisi konseptual dan definisi operasional dari 

variabel perlakuan serta menyusun dan menguraikan secara rinci 

kegiatan dan tahap-tahap perlakuan yang akan dilaksanakan dalam 
kegiatan penelitian sesuai variabel perlakuan. 

F. Kontrol Validitas Internal dan Eksternal  

Penulis menjelaskan cara mengontrol ancaman terhadap validitas 
internal dan validitas eksternal. Validitas internal dapat berupa sejarah, 

kematangan, pemberian pre-test, pengaruh penggunaan instrumen, 

regresi statistika, pemilihan subjek yang berbeda, mortalitas, seleksi 

kelompok, serta kontaminasi subjek dan kontaminasi perlakuan. 
Validitas eksternal adalah seberapa jauh hasil penelitian dapat 

digeneralisasi pada populasi. Untuk menjamin validitas internal 

penelitian eksperimen, peneliti memberi penjelasan yang meyakinkan 
bahwa perubahan variabel terikat benar-benar terjadi sebagai akibat dari 

perlakuan bukan akibat dari faktor lain. 

G. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menjelaskan jenis-jenis instrumen dan skala pengukuran yang 

digunakan, serta tahapan-tahapan pengembangan instrumen yang 

mencakup: definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, 

proses validasi konsep, pengujian validitas dan penghitungan 
reliabilitas instrumen.  

1. Instrumen Variabel Terikat  

a. Definisi Konseptual 
Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti berdasarkan 

sintesis peneliti terhadap konsep-konsep yang dianalisis, dilengkapi 

dengan dimensi dan indikator dari konsep variabel yang akan 
diteliti 

 

b. Definisi operasional 

Peneliti menjelaskan definisi yang terukur yang dilengkapi dengan 
rincian indikator penelitian (terukur) dan unit analisis pengukuran 

varia-bel yang dibuat instrumennya, serta responden yang akan 

mengisi instrumen. 
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c. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen berdasarkan definisi 
konseptual. Kisi-kisi instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang 

berisikan dimensi, indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk 

setiap indikator yang diukur. 
 

d. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 

Peneliti menjabarkan hasil Pengujian Validitas (konstruk/isi) yang 

dilakukan melalui telaah pakar dan/atau panel. Proses penelaahan 
teoretis suatu konsep dimulai dari definisi konseptual, definisi 

operasional, dimensi, indikator, butir instrumen. Peneliti 

menjelaskan pakar yang menelaah instrumen, prosedur telaah dan 
hasil telaahnya secara kualitatif. Selanjutnya peneliti menjelaskan 

prosedur telaah dan hasil pengujian validitas oleh panelis secara 

kuantitatif, kemudian dilanjut-kan dengan menjelaskan pengujian 

validitas empiris dan penghitung-an koefisien reliabilitas. Pengujian 
validitas empiris menggunakan ko-relasi biserial, korelasi point 

biserial atau korelasi product moment disesuaikan dengan bentuk 

skor butir (dikotomi atau politomi). Peng-hitungan koefisien 
reliabilitas antara lain menggunakan KR20 atau Alpha Cronbach. 

2. Instrumen Variabel Moderator 

a. Definisi Konseptual 

Peneliti menjelaskan konsep dari variabel yang diteliti berdasarkan 
sintesis peneliti terhadap konsep-konsep yang dianalisis, dilengkapi 

dengan dimensi dan indikator dari konsep variabel yang akan 

diteliti. 

b. Definisi Operasional 
Peneliti menjelaskan definisi yang terukur yang dilengkapi dengan 

rincian indikator penelitian (terukur) dan unit analisis pengukuran 

variabel yang dibuat instrumennya, serta responden yang akan 
mengisi instrumen. 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen berdasarkan definisi 

konseptual. Kisi-kisi instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang 
berisikan dimensi, indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk 

setiap indikator yang diukur. 

d. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 
Peneliti menyajikan hasil pengujian validitas (konstruk/isi) yang 

dila-kukan dengan telaah pakar dan/atau panel. Proses penelaahan 

teoretis suatu konsep dimulai dari definisi konseptual, definisi 
operasional, dimensi dan indikator, serta butir instrumen. Peneliti 
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menjelaskan pa-kar yang menelaah instrumen, prosedur telaah dan 

hasil telaahnya se-cara kualitatif. Selanjutnya peneliti menjelaskan 
prosedur telaah dan hasil validasi oleh panelis secara kuantitatif. 

Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan Pengujian Validitas 

empiris dan penghitungan koefisien reliabilitas. Pengujian Validitas 
empiris menggunakan korelasi biserial, kore-lasi point biserial atau 

korelasi product moment disesuaikan dengan bentuk skor butir 

(dikotomi atau politomi). Penghitungan koefisien reliabilitas antara 

lain menggunakan KR20 atau Alpha Cronbach. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Penulis menjelaskan teknik analisis data yang digunakan meliputi 
analisis data dengan statistika deskriptif, analisis data dengan statistika 

inferensial dan uji persyaratan analisisnya. Analisis data dengan 

statistika deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram batang daun) atau box plot 
(diagram kotak garis). Analisis data dengan statistika inferensial sesuai 

dengan hipotesis penelitian. 

I. Hipotesis Statistika 
Penulis menuliskan hipotesis statistika dengan simbol atau lambang 

para-meter statistika yang menggambarkan pernyataan tentang 

karakteristik populasi yang merupakan jawaban sementara atas 
pertanyaan penelitian. Pernyataan tersebut berbentuk proposisi sebagai 

hasil dari kerangka teoretik. Banyaknya hipotesis statistika sesuai 

dengan banyaknya hipotesis penelitian. 

 
Contoh : 

Penelitian untuk menguji perbedaan sampel bebas atau tak bebas 

H0 : 
1 2

   

H1 : 
1 2

   

Penelitian dengan Disain Treatment by Level 2 x 2 

Hipotesis Pertama 

H0 : 
1 2A A   

H1 : 
1 2A A   

Hipotesis Kedua 

H0 : interaksi 0A B   

H1 : interaksi 0A B   

Hipotesis ketiga 
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H0 : 
1 1 2 1A B A B   

H1 : 
1 1 2 1A B A B   

Hipotesis keempat 

H0 : 
1 2 2 2A B A B   

H1 : 
1 2 2 2A B A B   

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penulis menjelaskan tempat penelitian (sekolah) misalnya: meliputi 
sejarah sekolah, keadaan siswa, guru, prestasi, sarana dan prasarana, 

kegiatan di sekolah, dan khususnya yang berkaitan objek tindakan 

(contoh dalam peningkatan kerja TU, maka TU menjadi sorotan yang 

lebih tajam). 

B. Deskripsi Data 

Peneliti menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskriptif data variabel 

terikat  Y  yang dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram batang dan daun) atau box 

plot (diagram kotak garis) yang dilengkapi dengan interpretasi data. 

Banyaknya subjudul untuk  penyajian data variabel terikat  Y  pada 

setiap kelompok sesuai dengan disain pe-nelitian.  

Contoh: 

Penelitian dengan disain treatment by level 2 x 2 

Penulis menyajikan deskripsi data variabel terikat  Y  untuk 

kelompok 1A  dan 2A , Kelompok 1B  dan 2B , kelompok 1 1A B , 

2 1A B , 1 2A B , dan 2 2A B  dengan menggunakan histogram, stem and 

leaf (diagram batang dan daun), box plot (diagram kotak garis) 
sesuai dengan karakteristik data. 
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C. Pengujian Persyaratan Analisis 

Penulis menjelaskan hasil uji persyaratan analisis data. Uji persyaratan 
analisis disesuaikan dengan statistika inferensial yang digunakan. 

Untuk penguji-an hipotesis komparatif, maka uji persyaratan analisis 

yang diharuskan adalah uji normalitas dan uji homogenitas varians data 

variabel terikat  Y  untuk setiap kelompok yang dibandingkan. 

Contoh: 

e. Pada analisis statistika ANAVA Dua Jalur 

Peneliti menjelaskan hasil uji persyaratan analisis data yaitu  

a. Uji normalitas distribusi data Y untuk kelompok 1A , 2A , 1B , 2B

, 1 1A B , 2 1A B , 1 2A B , dan 2 2A B  

b. Uji homogenitas varians data Y untuk kelompok 1A  dan 2A , 

kelompok 1B  dan 2B , serta kelompok-kelompok 1 1A B , 2 1A B , 

1 2A B , dan 2 2A B . 

D. Pengujian Hipotesis 

Penulis menyajikan hasil penghitungan statistika uji dan hasil pengujian 
hipotesis statistika. Setiap hipotesis yang diuji dinyatakan dalam 

subjudul tersendiri, sehingga banyaknya subjudul sesuai dengan 

banyaknya hipotesis pe-nelitian yang diuji. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penulis membahas hipotesis yang tidak teruji dengan mengemukakan 

argu-mentasi mengapa hipotesis tersebut tidak teruji. Dalam 
pembahasan hasil menjelaskan keterbatasan penelitian. Hipotesis yang 

teruji dibahas berdasar-kan teori dan/atau hasil penelitian yang relevan 

untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian mendukung atau tidak 

mendukung teori dan/atau hasil-hasil penelitian yang relevan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Peneliti mendeskripsikan kesimpulan yang merupakan tesis atau 

hipotesis penelitian yang teruji atau hipotesis penelitian yang didukung 
oleh data empiris.  

B. Saran 

Penulis menyampaikan pemikiran yang berkaitan dengan operasional 

implikasi penelitian. Saran ditujukan kepada berbagai pihak yang 
terkait dengan hasil penelitian. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Penulis menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul buku yang 
telah dikutip pada isi skripsi dengan menggunakan kaidah penulisan 

ilmiah.  

LAMPIRAN 
Lampiran 1. Rancangan Perlakuan 

Lampiran 2. Instrumen 

Lampiran 3. Hasil Uji coba 

Lampiran 4. Kisi-kisi Akhir (sesudah Uji coba) 
Lampiran 5. Data Hasil Penelitian 

Lampiran 6. Pengujian Persyaratan Analisis 

Lampiran 7. Pengujian Hipotesis 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis menuliskan identitas dirinya termasuk riwayat pendidikan, jabatan, 

pekerjaan dan karya-karya tulis yang pernah dibuatnya serta hal lain yang 

dianggap perlu dan disertakan pula foto terakhir peneliti.  
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BAB V 

PEMBIMBINGAN, UJIAN/ MUNAQOSYAH, PERBAIKAN, DAN 

PENILAIAN 

 

A. Pembimbingan Skripsi   

Mahasiswa yang telah mendapatkan surat penentuan pembimbing 

dari Bidang Akademik atau Ketua Prodi masing-masing akan diberikan 

buku konsultasi Akademik bimbingan penyusunan skripsi yang berfungsi 

sebagai: 
a. media komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing, penguji 

dan Ketua Prodi. 

b. pemantau bagi pembimbing yang berkaitan dengan kemajuan proses 
penulisan skripsi hingga masa ujian skripsi berlangsung. 

Sedangkan pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh dosen 

pembimbing sebagai berikut: 

1) Tugas dosen pembimbing antara lain: 
a. Menyediakan waktu dan memberikan bimbingan selama proses 

penulisan skripsi berlangsung hingga setelah ujian skripsi dan 

perbaikan akhir; minimal melaksanakan bimbingan 8 X pertemuan. 
b. Mengarahkan dan membantu mahasiswa bimbingannya dalam 

memperdalam telaah kepustakaan dan pemanfaatan data primer 

maupun skunder; 
c. Memberikan pengarahan dalam melakukan penelitian di lapangan 

dan atau kepustakaan serta pemanfaatan data; 

d. Memberikan bimbingan teknis penulisan sesuai dengan  ketentuan 

yang berlaku; 
e. Mengisi atau menulis catatan yang ada di Buku Konsultasi Akademik 

ketika memberi bimbingan; 

f. Dapat meminta bantuan kepada dosen atau pembimbing lain jika ada 
kesulitan baik metode maupun kedalaman materi yang di luar keahlia 

dosen pembimbing yang bersangkutan; 

g. Menghadiri seminar proposal mahasiswa bimbingannya ketika 
sedang melaksanakan seminar proposal; 

h. Memberi penilaian draft akhir skripsi/hasil penelitian mahasiswa atas 

bimbingannya. 

  
2) Penggantian pembimbing 

Pembimbing dimungkinkan untuk dicari penggantinya bila terjadi 

hal-hal sebagai berikut : 
a. Apabila sejak konsultasi pertama setelah penetapan pembimbing, 

kemudian pembimbing karena sesuatu dan lain hal tidak dapat 

melaksanakan tugas yang telah ditentukan sesuai dengan SK yang 

diberikan, maka Bidang Akademik dan atau Ketua Prodi, atas 
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permohonan mahasiswa dapat menunjuk pembimbing pengganti 

kepada mahasiwa yang bersangkutan. 
b. Apabila terjadi proses bimbingan tidak berjalan secara efektif atau 

mengalami kesulitan karena sesuatu hal sehingga menghambat 

penulisan skripsi mahasiswa. 
c. Pembimbing tidak bersedia menjadi pembimbing karena yang 

bersangkutan ada tugas lain atau hal yang tidak memungkinkan 

pembimbingan berjalan seseuai ketentuan yang berlaku. 

d.  Pembimbing sedang menjalankan tugas ke luar kampus selama satu 
semester atau karena keadaan fisik yang tidak mungkin 

membimbing. 

 

B. Ujian Skripsi/Sidang Munaqosyah   

Ujian skripsi dapat dilaksanakan, apabila mahasiswa yang 

bersangkutan  dapat memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Syarat ujian skripsi 
Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian skripsi apabila memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. Syarat Akademik 
1) Telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan bukti telah 

menyerahkan rekap nilai yang sudah ditandangani Ketua Prodi 

masing-masing; 
2) Menyerahkan draf skripsi sebanyak empat eksemplar (dua untuk 

penguji dan dua untuk pembimbing) yang telah ditandatangani oleh 

pembimbing. 

3) Melakukan pendaftaran ujian skripsi kepada TU STAIDA 
b. Syarat Administratif, yaitu :  

1) Mengisi formulir pendaftaran ujian skripsi. 

2) Menyerahkan rekap nilai. 
3) Melampirkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir dan cap 

basah oleh pejabat yang berwenang sebanyak dua lembar. 

4) Melampirkan fotokopi bukti pembayaran ujian skripsi. 
5) Melampirkan surat keterangan bebas tunggakan dari bagian 

keuangan. 

6) Melampirkan surat keterangan bebas pustaka dari bagian 

perpustakaan. 
7) Menyerahkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) asli dan/atau bukti 

registrasi semester berjalan. 

8) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar 
dan ukuran 2x3 sebanyak  2 (dua) lembar (laki-laki pakaian jaket  

almamater dan berdasi sipil lengkap, bagi wanita pakaian/kebaya 

muslimah dan jaket almamater  (untuk ijazah); pas photo 

dikoordinir oleh PH DN. 
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2. Pelaksanaan Ujian 

Ujian skripsi dilaksanakan di Ruang Sidang atau kelas STAI 
Darunnajah Jakarta  dalam bentuk majelis (sidang ujian) pada waktu yang 

telah ditentukan dengan minimal jumlah peserta 5 (lima) mahasiswa. 

 

C. Perbaikan Skripsi 

Setelah mahasiswa melaksanakan ujian skripsi, maka tugas 

mahasiswa selanjutnya sebagai berikut: 

1. Memperbaiki skripsi sesuai dengan saran-saran penguji; 
2. Perbaikan skripsi setelah ujian merupakan syarat untuk mengikuti 

wisuda dan pengambilan ijazah; 

3. Mahasiswa wajib menunjukkan catatan penguji ketika minta pengesahan 
kepada penguji dan panitia ujian skripsi; 

4. Perbaikan skripsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian skripsi 

dan atau 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan wisuda (bila ingin ikut 

wisuda sesuai jadwal yang telah ditentukan) 
5. Bila melebihi waktu yang telah ditentukan di atas, maka mahasiswa 

dikenakan sanksi dengan membayar biaya kuliah satu semester . 

D. Penilaian Skripsi 

Penilaian kepada mahasiswa yang berkaitan dengan skripsi ini terdiri 

atas 3 (tiga) jenis yaitu penilaian ketika seminar proposal bobot 20%, nilai 

pembimbing 40% dan nilai ujian skirpsi 40% total 100%. 

1.  Penilaian seminar proposal 

Komponen seminar proposal meliputi: orisinal judul dengan 

permasalahan yang sesuai dengan prodi, kesesuaian permasalahan 

dengan judul, perumusan masalah (pertanyaan penelitian), kesesuaian 
teori yang dikemukakan dengan permasalahan atau judul, dan 

metodologi penelitian, termasuk prosedur penelitian. Sedangkan 

penilaian minimal tiga dosen yang terdiri dari keahlihan bidang materi 
sesuai prodi, keahlian bidang metodologi, dan unsur dosen pembimbing. 
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Tabel 1 

PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

STAI DARUNNAJAH JAKARTA 

N a m a  :  ..................................................................   

NIM/NIRM :  ..................................................................  
Program Studi :  ..................................................................  

Tanggal Seminar  :  ..................................................................  

Judul Proposal : 

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

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

 

No. Unsur Penilaian Bobot Skor Nilai 
1. Kesesuaian judul dengan prodi 10   

2. Latar belakang masalah  20   

3. Rumusan masalah/pertanyaan penelitian 20   

4. Kesesuaian teori dengan permasalahan 25   
5. Metodologi penelitian dan prosedurnya 25   

 Total 100   

Jakarta, ............. 
Penguji 

 

____________________ 
2.  Penilaian pembimbing skripsi 

Dosen pembimbing skripsi memberi penilian terhadap teks skripsi 

setelah lengkap dan siap diujikan dengan kriteria: struktur/sistematika 

penulisan, relevansi kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan 
pembahasan penelitan, kesesuaian simpulan dan saran, teknik notasi 

ilmiah (kutipan, catatan kaki, daftar pustaka),  kesungguhan dalam 

bimbingan, serta kebahasaan (kesesuian dengan bahasa yang baik dan 
benar serta pilihan kata/diksi bahasa ilmiah).   
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Tabel 2 

PENILAIAN SKRIPSI SEBAGAI PEMBIMBING 

STAI DARUNNAJAH JAKARTA 

N a m a  : ........................................................... 

NIM/NIRM : ........................................................... 
Program Studi : ........................................................... 

Tanggal Ujian : ........................................................... 

Judul Skripsi :............................................................................................. 

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

No. 
Unsur Penilaian Bobot Skor Nilai 

1. Struktur/sistematika penulisan  10   

2. Relevansi kajian teori 15   

3. Metodologi penelitian 15   
3. Hasil dan pembahasan penelitan 20   

4. Kesesuaian simpulan dan saran 10   

5. Teknik notasi ilmiah 10   
6. Kebahasaan 10   

7. Kesungguhan dalam bimbingan 10   

 Total 100   
Jakarta, 

      Pembimbing  

 

                           _______________  
3.  Penilaian penguji skripsi 

Dosen penguji memberi penilian terhadap teks skripsi dan ketika ujian 

lisan atau munaqosah dengan kriteria: struktur/sistematika penulisan, 
relevansi kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan 

penelitan, kesesuaian simpulan dan saran, teknik notasi ilmiah (kutipan, 

catatan kaki, daftar pustaka), kebahasaan (kesesuian dengan bahasa yang 
baik dan benar serta pilihan kata/diksi bahasa ilmiah), kemampuan 

berargumentasi, kelogisan menjawab pertanyaan, serta kemampuan 

mempertahankan skripsi  
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Tabel 3 

PENILAIAN SKRIPSI SEBAGAI PENGUJI 

STAI DARUNNAJAH JAKARTA 

N a m a  : ........................................................... 

NIM/NIRM : ........................................................... 
Program Studi : ........................................................... 

Tanggal Ujian : ........................................................... 

Judul Skripsi :............................................................................................. 

....................................................................................................................... 
No. Unsur Penilaian Bobot Skor Nilai 

1. Struktur/sistematika penulisan  5   

2. Relevansi kajian teori 10   
3. Metodologi penelitian 10   

4. Hasil dan pembahasan penelitan 15   

5. Kesesuaian simpulan dan saran 10   

6. Teknik notasi ilmiah 10   
7. Kebahasaan 5   

8. Kemampuan berargumentasi,  10   

9. Kelogisan menjawab pertanyaan 10   
10. Kemampuan mempertahankan skripsi 15   

 Total 100   

Jakarta, 
      Penguji  

      

      

                           _______________ 
4. Penilaian Akhir 

Penilain akhir skripsi dilakukan oleh panitia ujian skripsi yang terdiri 

dari ketua ujian (Ketua STAIDA) dan sekretaris ujian (Puket I Bidang 
Akademik). Komponen nilai akhir terdiri atas rata-rata nilai seminar 

proposal ditambah rata-rata nilai pembimbing dan rata-rata nilai penguji. 

Nilai akhir: 
              (   )                  (   )               (   ) 

   
 

Selanjutnya angka rata-rata ini yang dilaporkan sebagai nilai skripsi 
mahasiswa yang bersangkutan. Kategori batas nilai dengan bobot adalah 

sebagai berikut : 

80,00 – 100    = A    

68,00 – 79,99  = B 
56.00 -  67,99 = C 

45,00 – 55,99 = D 

00,00 -  44,99   = E 
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Tabel 4 

REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI  

STAI DARUNNAJAH JAKARTA 

N a m a  : ........................................................... 

NIM/NIRM : ........................................................... 
Program Studi : ........................................................... 

Tanggal Ujian : ........................................................... 

Judul Skripsi :............................................................................................. 

....................................................................................................................... 
No. Unsur Penilaian Bobot Skor Nilai 

1. Rata-rata nilai seminar proposal  20   

2. Rata-rata nilai pembimbing 40   
3. Rata-rata nilai penguji 40   

 Jumlah 100   

Jakarta, …………….. 

Panitia Sidang /Ujian Skripsi 
Ketua Sidang /Ujian Skripsi    Sekretaris 

 

 
 

 

…………………..   …………………………….. 
 

 

E. Hasil Ujian, Yudisium, dan Berita Acara Munaqosah 

 
1. Hasil ujian skripsi ditentukan dalam dua kategori yaitu, lulus dan tidak 

lulus. 

a) Lulus. Mahasiswa dengan hasil ujian skripsi yang dinyatakan lulus 
dengan nilai yang diperoleh minimal 70 (B) apabila tim penguji 

memutuskan hasil ujian dengan memperbaiki skripsi, maka 

mahasiswa wajib memperbaiki skripsinya sesuai dengan usul-usul 
dan koreksi yang diberikan pada saat ujian. Pemimpin sidang akan 

memberikan catatan perbaikan skripsi yang sebelumnya sudah 

disepakati oleh tim penguji. 

b) Tidak Lulus. Bila hasil ujian ternyata mahasiswa dinyatakan tidak 
lulus, maka kepadanya akan diberikan kesempatan ujian ulangan 

sebanyak 2 (dua) kali, dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan. 

 
2. Yudisium merupakan pengesahan penyelesaian studi mahasiswa STAI 

Darunnajah Jakarta. Sidang yudisium dilakukan setelah diketahui hasil 

ujian skripsi dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus. Hasil 

sidang yudisium dilaporkan kepada Ketua STAI Darunnajah untuk 
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dimintakan surat keputusan sebagai dasar pembuatan ijazah bagi 

mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa yang telah dinyatakan 
menyelesaikan studi dan telah memperoleh SK Yudisium dari Ketua, 

berhak menyandang gelar sarjana sesuai dengan disiplin masing-masing 

dengan gelar sesuai ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang sudah 
mendapat SK yudisium berhak mengikuti wisuda yang sebelumnya 

ditanda-sahkan oleh Ketua STAIDA  dilakukan menjelang mahasiswa 

wisuda. 

 
3. Lembar Berita Acara Munaqosah: 

 

BERITA ACARA 

MUNAQOSAH SKRIPSI 

 

Pada hari ini ...... tanggal ........ bulan……...tahun…….pukul ..........telah 

diselenggarakan sidang ujian/Munaqosyah skripsi program strata satu (S1) 
Mahasiswa: 

 

Nama  : ........................................................................ 
NIM/NIRM : ........................................................................ 

Program Studi : ........................................................................ 

Judul Skripsi : ........................................................................ 
  :......................................................................... 

  : ....................................................................... 

Penguji I : ....................................................................... 

Penguji II : ........................................................................ 
 

Hasil Sidang Skripsi 

 
Nilai  :  Angka ............. huruf .................... 

 

IPK   : ............................................. 
Yudisium : ............................................. 

Jakarta, ................ 

 

Ketua Sidang     Sekretaris 
 

 

 
 

..................................    ............................. 
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F. Jurnal Ilmiah Skripsi 

Skripsi yang telah dinyatakan lulus dalam sidang munaqosyah skripsi, 

mahasiswa wajib meresume hasil Penelitiannya menjadi jurnal yang akan 

diterbitkan oleh LP3M STAI Darunnajah baik ofline maupun online (e-Journal) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

SISTEMATIKA PENULISAN JURNAL STAI DARUNNAJAH 

UNTUK MAHASISWA STAI DARUNNAJAH JAKARTA 

 

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL/JURNAL 

1. Naskah yang di submit merupakan karya penelitian asli 

(bukan plagiasi) 

2. Ditulis dalam bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris antara 10-15 halaman. 

3. Rujukan dan catatan kaki menggunakan footnote 

4. Sistematika penulisan Artikel/ Jurnal 

a. Judul 

b. Abstrak ( Minimal 150 Kata) 

c. Pendahuluan 

d. Metode Penelitian 

e. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

f. Kesimpulan 

g. Daftar Pustaka 

5. Sistem Penulisan 

a. Kertas : ukuran  kertas yang dipergunakan berukuran 

B5 ( JIS 18,2 cm x 25,7 cm) 

b. Ukuran Margin atas, bawah, kanan dan kiri (2,54 cm) 

c. Jenis dan Ukuran Huruf: jenis huruf Times New 

Roman ukuran 12 

d. Spasi penulisan 1 spasi  
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Contoh Penulisan dengan Judul: 

  

KONSEP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI 

PERGURUAN TINGGI: 

Studi Pada Pusat Kajian STAI Darunnajah Jakarta. 

 

Rokimin
3
 

STAI Darunnajah Jakarta 

Email: rokimin@darunnajah.ac.id 

 

Nashiruddin
4
 

STAI Darunnajah Jakarta 

Email: nashiruddin@darunnajah.ac.id 

 

M.Taufik
5
 

STAI Darunnajah Jakarta 

Email:taufik@darunnajah.ac.id 

 

 

Poin-poin penulisan  

 

Abstrak 

A. Pendahuluan 

B. Metode Penelitian 

C. Pembahasan dan hasil Penelitian  

1. Kajian Teori 

2. Hasil Penelitian 

D. Kesimpulan 

E. Daftar Pustaka 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Mahasiswa STAI Darunnajah Jakarta 
4 Pembimbing Skripsi dan Dosen tetap STAI Darunnajah Jakarta 
5 Pembimbing Skripsi dan Dosen tetap STAI Darunnajah Jakarta 

mailto:rokimin@darunnajah.ac.id
mailto:nashiruddin@darunnajah.ac.id
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1 : Pedoman Umum Ejaan BI Yang Disempurnakan 

 

PEMAKAIAN HURUF KAPITAL DAN HURUF MIRING 

 

A. Huruf Kapital atau Huruf Besar 
1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada 

awal kalimat. 

Misalnya: 

Dia mengantuk. 
Apa maksudnya? 

Kita harus beker keras. 

Pekerjaan itu belum selesai. 

2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

petikan langsung. Misalnya: 

Adik bertanya, “Kapan kita pulang?” 
Bapak menasihatkan, “Berhati-hatilah, Nak!” 

“Kemarin engkau terlambat,” katanya. 

“Besok pagi,” kata ibu, “dia akan berangkat”. 

3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang 
berhubungan dengan nama Tuhan dan Kitab Suci, termasuk kata ganti 

untuk Tuhan. 

Misalnya: 
Allah, Yang Mahakuasa, Yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, 

Weda, Islam, Kristen. 

Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hamba-Nya 
Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat. 

4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, 

keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 
Misalnya: 

Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafii, 

Nabi Ibrahim. 

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan 
pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti 

nama orang tertetu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya: 

Dia baru saja diangkat menjadi sultan. 
Tahun ini dia pergi naik haji. 

5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan 

pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti 
nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 

Misalnya: 

Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, 
Laksamana Muda Udara Husein Sastranegara, Sekretaris Jenderal 

Departemen Pertanian, Gubernur Irian Jaya. 
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Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan 

pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. 
Misalnya: 

Siapakah gubernur yang baru dilantik itu? 

Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi mayor jenderal. 

6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 

Misalnya: 

Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf Supratman, Halim 
Perdanakusumah. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang 

digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. 

Misalnya: 
Mesin diesel, 10 volt, 5 ampere 

7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, 

dan bahasa. 
Bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, 

dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. 

Misalnya: 
Mengindonesiakan kata asing 

Keinggris-inggrisan 

8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, 
hari raya,, dan peristiwa sejarah. 

Misalnya: 

 tahun Hijriah, tarikh Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari 
 Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, hari Natal, Perang Candu, 

 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah 
yang tidak dipkai sebagai nama. 

Misalnya: 

 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. 

 Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. 

9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 

Misalnya: 

 Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Cirebon, Danau Toba, 
 Dataran Tinggi Dieng, Gunung Semeru, Jalan Diponegoro, Jazirah 

 Arab, Kali Brantas, Lembah Baliem, Ngarai Sianok, Pegunungan 

 Jayawijaya, Selat Lombok, Tanjung Harapan, Teluk Benggala, 
 Terusan Suez. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi 

yang tidak menjadi unsur nama diri. 
Misalnya: 

 berlayar ke teluk, mandi di kali, menyeberabangi selat, pergi ke 
 arah tenggara 
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Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang 

digunakan sebagai nama jenis. 
Misalnya: 

garam inggris, gula jawa, kacang bogor, pisang ambon 

10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama 
negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen 

resmi, kecuali kata seperti dan. 

Misalnya: 
 Republik Indonesia; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Departemen 

 Pendidikan dan Kebudayaan; Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak; 

 Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 57, Tahun 1972. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama 
negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama 

dokumen resmi. 

Misalnya: 
 Menjadi sebuah republik, beberapa badan hukum, kerja sama antara 

pemerintah dan rakyat, menurut undang-undang yang berlaku. 

11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang 
sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 

Misalnya: 

 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-
 Undang Dasar Repulik Indonesia, Rancangan Undang-Undang 

 Kepegawaian 

 

12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk 

semua unsur kata ulang sempurna) di dalam nama buku, majalah, 

surat kabar dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, 
yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. 

Misalnya: 

Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke 
Roma. 

Bacalah majalah Bahasa dan Sastra. 

Dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. 

Ia menyelesaikan makalah “Asas-Asas Hukum Perdata ”. 

13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama 

gelar, pangkat, dan sapaan. 

Misalnya: 
Dr. Doktor 

M.A. Master of Arts 

S.E. Sarjana Ekonomi 
S.H. Sarjana Hukum 

S.S. Sarjana Sastra 
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Prof. Profesor 

Tn. Tuan 
Ny. Nyonya 

Sdr. Saudara 

14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan 
kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang 

dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. 

Misalnya: 

“Kapan Bapak Berangkat?” tanya Harto. 
Adik bertanya, “Itu apa, Bu?” 

Surat Saudara sudah saya terima. 

“Silakan duduk, Dik!” kata Ucok. 
Besok Paman akan datang. 

Mereka pergi ke rumah Pak Camat. 

Para ibu mengunjungi Ibu Hasan. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk 
hubungan kerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau 

penyapaan. 

Misalnya: 
Kita semua harus menghormati bapak dan ibu kita. 

Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. 

15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. 
Misalnya: 

Sudahkah Anda tahu? 

Surat Anda telah kami terima. 

 

B. Huruf Miring 

1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, 

majalah dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. 

Misalnya: 
majalah Bahasa dan Sastra, buku Negarakertagama karangan 

Prapanca, surat kabar Suara Rakyat. 

2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. 

Misalnya: 
Huruf pertama kata abad adalah a. 

Dia bukan  menipu, tetapi ditipu. 

Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. 
Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. 
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3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau 

ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. 
Misalnya: 

Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostama. 

Politik devide et impera pernah merajalela di negeri ini. 
Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi „pandangan 

dunia‟ 

Tetapi: 
Negara itu telah mengalami empat kali kudeta. 

 

Catatan: 

Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring 
diberi satu garis bawah. 

 

PENULISAN KATA 

A. Kata Dasar 

Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 

Misalnya: 

Ibu percaya bahwa engkau tahu. 

Kantor pajak penuh sesak. 

Buku itu sangat tebal. 

 

B. Kata Turunan 

1. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai 

dengan kata dasarnya. Misalnya: 

bergetar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. 

2. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran 

ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau 

mendahuluinya. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung) 

Misalnya: 

 bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar 

 luaskan. 

3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan 

dan akhiran sekaligus, unsure gabungan kata itu ditulus 

serangkai. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung) 

Misalnya: 

 menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipatgandakan, 

 penghancurleburan 
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4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam 

kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. 

Misalnya: 

adipati, aerodinamika, antarkota, anumerta, audio gram, 

awahama, bikarbonat, biokimia, caturtunggal, 

dasawarsa, dekameter, demoralisasi, dwiwarna, 

ekawarna, ekstrakurikuler, elektroteknik, infrastruktur, 

inkonvensional, introspeksi, kolonialisme, kosponsor, 

mahasiswa, mancanegara, multilateral, narapidana, 

nonkolaborasi, Pancasila, panteisme, paripurna, poligami, 

pramuniaga, prasangka, purnawirawan, reinkarnasi, saptakrida, 

semiprofessional, subseksi, swadaya, telepon, transmigrasi, 

tritunggal, ultramodern 

 

catatan: 

1) Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya 

adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu harus dituliskan 

tanda hubung (-). 

Misalnya: 

non-Indonesia, pan-Afrikanisme 

2) Jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti kata esa dan 

kata yang bukan kata dasar, gabungan itu ditulis terpisah. 

Misalnya: 

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita. 

Marilah kita beersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. 

 

C. Kata Ulang 

Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda 

hubung. 

Misalnya: 

 anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, hati-hati, 

undang-undang, biri-biri, kupukupu, kura-kura, laba-laba, sia-sia, 

gerak-gerik hura-hura, lauk-pauk, mondar-mandir, ramah-tamah, 

sayur-mayur, centang-perenang, porak-poranda, tunggang-

langgang, berjalan-jalan, dibesar-besarkan, menulis-nulis, terus-

menerus, tukar-menukar, hulubalang-hulubalang, bumiputra-

bumiputra 
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D. Gabungan Kata 

1. Gabungan kata yang lazim disebuta kata majemuk, termasuk 

istilah khusus, unsurunsurnya ditulis terpisah. 

Misalnya: 

duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa, 

mata pelajaran, meja tulis, model linier, orang tua, persegi 

panjang, rumah sakit umum, simpang empat. 

2. Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin 

menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda 

hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. 

Misalnya: 

Alat pandang-dengar, anak-istri saya, buku sejarah-

baru, mesin-hitung tangan, ibu-bapak kami, watt-jam, 

orang-tua muda. 

3. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. 

Misalnya: 

Adakalanya, akhirulkalam, Alhamdulillah, astaghfirullah, 

bagaimana, barangkali, bilamana, bismillah, beasiswa, 

belasungkawa, bumiputra, daripada, darmabakti, darmawisata, 

dukacita, halalbihalal, hulubalang, kacamata, kasatmata, 

kepada, karatabaasa, kilometer, manakala, manasuka, 

mangkubumi, matahari, olahraga, padahal, paramasastra, 

peribahasa, puspawarna, radioaktif, saptamarga, saputangan, 

saripati, sebagaimana, sediakala, segitiga, sekalipun, 

silaturrahmin, sukacita, sukarela, sukaria, syahbandar, 

titimangsa, wasalam 

 

E. Kata Ganti -ku-, kau-, -mu, dan -nya 

Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang 

mengikutinya; -ku-, -mu, dan -nya ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya. 

Misalnya: 

Apa yang kumiliki boleh kaumabil. 

Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. 
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F. Kata Depan di, ke, dan dari 

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim 

dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. 

Misalnya: 

Kain itu terletak di dalam lemari. 

Bermalam sajalah di sini. 

Di mana Siti sekarang? 

Mereka ada di rumah. 

Ia ikut terjun di tengah kancah perjuangan. 

Ke mana saja ia selama ini? 

Kita perlu berpikir sepuluh tahun ke depan. 

Mari kita berangkat ke pasar. 

Saya pergi ke sana-sini mencarinya. 

Ia datang dari Surabaya kemarin. 

Catatan: 

Kata-kata yang dicetak miring di bawah ini dtulis serangkai. 

Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. 

Kami percaya sepenuhnya kepadanya. 

Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. 

Ia masuk, lalu keluar lagi. 

Surat perintah itu dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 

1966. 

Bawa kemari gambar itu. 

Kemarikan buku itu. 

Semua orang terkemuka di desa hadir dalam kenduri itu. 

 

G. Kata Si dan Sang 

Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 

Misalnya: 

Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. 

Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. 

 

H. Partikel 

1. Partikel -lah, -kah, dan -tah ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya. 

Misalnya: 

 Bacalah buku itu baik-baik. 

Apakah yang tersirat dalam dalam surat itu? 

Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia. 
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Siapakah gerangan dia? 

Apatah gunanya bersedih hati? 

 

2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. 

Misalnya: 

Apa pun yang dimakannya, ia tetap kurus. 

Hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. 

Jangankan dua kali, satu kali pun engkau belum pernah datang ke 

rumahku. 

Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. 

Catatan: 

Kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya adapun,  

andaipun, ataupun, 

bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, 

meskipun, sekalipun,  

sungguhpun, walaupun ditulis serangkai. 

Misalnya: 

Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. 

Bagaimanapun juga akan dicobanya menyelesaikan tugas 

itu. 

Baik mahasiswa maupun mahasiswi ikut berdemonstrasi. 

Sekalipun belum memuaskan, hasil pekerjaannya dapat 

dijadikan pegangan. 

Walaupun miskin, ia selalu gembira. 

 

3. Partikel per yang berarti „mulai‟, „demi‟, dan „tiap‟ ditulis 

terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. 

 

Misalnya: 

Pegawai negeri mendapat 

kenaikan gaji per 1 April. 

Mereka masuk ke dalam 

ruangan satu per satu. 

Harga kain itu Rp 2.000,00 per helai. 
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I. Singkatan dan Akronim 

1. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu 

huruf atau lebih. 

a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau 

pangkat diikuti dengan tanda titik. 

Misalnya: 

A.S Kramawijaya 

Muh. Yamin 

Suman Hs. 

Sukanto S.A. 

M.B.A Master of Business Administration 

M.Sc. Master of Science 

S.E. Sarjana Ekonomi 

S.Kar. Sarjana Karawitan 

S.K.M Sarjana Kesehatan Masyarakat 

Bpk. Bapak 

 Sdr.  Saudara 

 Kol.  Kolonel 

b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanega-

raan, badan atauorganisasi, serta nama dokumentasi resmi 

yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital 

dan tidak diikuti dengan tanda titik. 

Misalnya: 

DPR Dewan Perwakilan Rakyat 

PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia 

GBHN Garis-Garis Besar Haluan Negara 

SMTP Sekolah Menengah Tingkat Pertama 

PT Perseroan Terbatas 

KTP Kartu Tanda Penduduk 

c. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti 

satu tanda titik. Misalnya: 

dll. dan lain-lain 

dsb. dan sebagainya 

dst. dan seterusnya 

hlm. halaman 

sda. sama dengan atas 

Yth. Yang terhormat  

Tetapi: 

a.n.  atas nama 

d.a. dengan alamat 
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u.b. untuk beliau 

u.p. untuk perhatian 

d. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, 

timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 

Misalnya: 

Cu cuprum 

TNT trinitrotulen 

cm sentimeter 

kVA kilovolt-ampere 

l liter 

kg kilogram 

Rp (5.000,00) (lima ribu) rupiah 

2. Akronim kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan 

mata uang tidak diikuti tanda titik. 

a. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret 

kata ditulis selurhnya dengan huruf kapital. 

Misalnya: 

ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

LAN Lembaga Administrasi Negara 

PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia 

IKIP Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

SIM surat izin mengemudi 

b. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau 

gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan 

huruf awal huruf kaptal. 

Misalnya: 

Akabri Akademi Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia 

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Iwapi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 

Kowani Kongres Wanita Indonesia 

Sespa Sekolah Staf Pimpinan Administrasi 

c. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, 

suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata 

seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. 

Misalnya: 

pemilu pemilihan umum 

radar radio detecting and ranging 

rapim rapat pimpinan 

rudal peluru kendali 
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tilang bukti pelanggaran 

catatan: 

jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya 

diperhatikan syarat-syarat berikut. (1) Jumlah suku kata 

akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim 

pada kata Indonesia. (2) Akronim dibentuk dengan 

mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan 

yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. 

 

J. Angka dan Lambang 

1. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. 

Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka 

Romawi. 

Angka Arab : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Angka Romawi  : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L 

(50), C (100), D (500), M (1000), V 

(5.000), M (1 .000.000) 

Pemakaiannya diatur leih lanjut dalam pasal-pasal yang berikut 

ini. 

2. Angka digunakan untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, 

luas, dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas. 

Misalnya: 

0,5 sentimeter 1 jam 20 menit 

5 kilogram pukul 15.00 

4 meter persegi tahun 1928 

10 liter 17 Agustus 1945 

Rp5.000,00 50 dolar Amerika 

US$3.50* 10 paun Inggris 

$5.10* 100 yen 

Y100 10 persen 

2.000 rupiah 27 orang 

 

* Tanda titik di sini merupakan tanda desimal. 
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3. Angka lazim dipakai untuk melambangka nomor jalan, rumah, 

apartemen, atau kamar pada alamat. 

Misalnya: 

Jalan Tanah Abang I No. 15 

Hotel Indonesia, Kamar 169 

4. Angka digunakan juga untuk menomori bagian 

karangan dan ayat kitab suci. 

Misalnya: 

Bab X, Pasal 5, halaman 252 

Surah Yasin: 9 

5. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai 

berikut. 

a. Bilangan utuh 

Misalnya: 

Dua belas 12 

Dua puluh dua 22 

Dua ratus dua puluh dua 222 

b. Bilangan pecahan 

Misalnya: 

Setengah 1/2 

Tiga perempat 3/4 

Seperenam belas 1/16 

Tiga dua pertiga 3 2/3 

Seperseratus 1/100 

Satu persen 1 % 

Satu permil 1‰ 

Satu dua persepuluh 1,2 

 

6. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan 

dengan cara berikut. Misalnya: 

Paku Buwono X; pada awal abad XX; dalam kehidupan abad ke-

20 ini; lihat Bab II; Pasal 5; dalam bab ke-2 buku itu; di daerah 

tingkat II itu; di tingkat kedua gedung itu; di tingkat ke-2 itu; 

kantor di tingkat II itu. 

 

7. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran -an 

mengikuti cara yang berikut. (Lihat juga keterangan tentang 

tanda hubung, Bab V, Pasal E, Ayat 5.) 

Misalnya: 

tahun ‟50-an atau tahun lima puluhan 
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uang 5000-an atau uang lima ribuan 

lima uang 1.000-an atau lima uang seribuan 

 

8. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua 

kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan 

dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. 

Misalnya: 

Amir menonton drama itu sampai tiga kali. 

Ayah memesan tiga ratus ekor ayam. 

Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang 

tidak setuju, dan 5 orang memberikan suara blangko. 

Kendaraan yang ditempah untuk pengangkutan umum 

terdiri atas 50 bus, 100 helicak, 100 bemo. 

 

9. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika 

perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat 

dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal 

kalimat. 

Misalnya: 

Lima belas orang tewas dalam kecelakaan itu. 

Pak Darmo mengundang 250 orang tamu 

Bukan: 

15 orang tews dalam kecelakaan itu. 

Dua ratus lima puluh orang tamu diundang Pak Darmo. 

 

10. Angka yang menunjukkan bilangan utuh secara besar dapat dieja 

Misalnya: 

Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta 

rupiah. 

Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta orang. 

 

11. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam 

teks, kecuali dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. 

Misalnya: 

Kantor kami mempunyai dua puluh orang pegawai. 

Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. 

Bukan: 

Kantor kami mempunyai 20 (dua puluh) orang pegawai. 

Di lemari itu tersimpan 805 (delapan ratus lima) buku dan 

majalah. 
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12. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, 

penulisannya harus tepat. 

Misalnya: 

Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp 999, 75 

(Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan dan tujuh puluh lima 

perseratus rupiah). 

Bukan: 

Saya lampirkan tanda terima uang sebesar 999,75 (Sembilan 

ratus Sembilan puluh Sembilan dan tujuh puluh lima 

perseratus) rupiah. 

 

PEMAKAIAN TANDA BACA 

A. Tanda Titik (.) 

1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau 

seruan. 

Misalnya: 

Ayahku tinggal di Solo. 

Biarlah mereka duduk di sana. 

Dia menanyakan siapa yang akan datang. 

Hari ini tanggal 6 April 1973. 

Marilah kita mengheningkan cipta. 

Sudilah kiranya Saudara mengabulkan permohonan ini. 

 

2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu 

bagan, ikhtisar, atau daftar. 

Misalnya: 

a. III. Departemen Dalam Negeri 

A. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat 

Desa 

B. Direktorat Jenderal Agraria 

1.  . .. 

b. 1. Patokan Umum 

1.1 Isi Karangan 

1.2 Ilustrasi 

1.2.1 Gambar Tangan 

1.2.2 Tabel 

1.2.3 Grafik 
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3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan 

detik yang menunjukkan waktu. 

Misalnya: 

Pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik) 

 

4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik 

yang menunjukkan jangka waktu. 

Misalnya: 

1.35.20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik) 

0.20.30 jam (20 menit, 30 detik) 

0.0.30 jam (30 detik) 

 

5. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, 

judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda 

seru, dan tempat terbit. 

Misalnya: 

Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Weltevreden: Balai 

Poestaka. 

 

6a. Tanda titik dipakai untuk  memisahkan  bilangan  ribuan  atau 

kelipatannya. Misalnya: 

Desa itu berpenduduk 24.200 orang. 

Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. 

 

6b. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. 

Misalnya: 

Ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. 

Lihat halaman 2345 seterusnya. 

Nomor gironya 5645678. 

 

7. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala 

karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. 

 Misalnya: 

Acara kunjungan Adam Malik 

Bentuk dan Kedaulatan (Bab 1 UUD ‟45) 

Salah Asuhan 
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8. Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim dan 

tanggal suat atau (2) nama dan alamat surat. 

Misalnya: 

Jalan Diponegoro 82 (tanpa titik) 

Jakarta (tanpa titik) 

1 April 1985 (tanpa titik) 

Yth. Sdr. Moh. Hasan (tanpa titik) 

Jalan Arif 43 (tanpa titik) 

Palembang (tanpa titik) 

Atau: 

Kantor Penempatan Tenaga (tanpa titik) 

Jalan Cikini 71 (tanpa titik) 

Jakarta (tanpa titik) 

 

B. Tanda Koma (,) 

1. Tanda koma dipakai diantara unsur-unsur dalam suatu perincian 

atau pembilangan. 

 Misalnya: 

Saya membeli kertas, pena, dan tinta. 

Surat biasa, surat kilat, maupun surat khusus 

memerlukan prangko. Satu, dua, ... tiga! 

 

2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang 

satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata 

seperti tetapi, atau melainkan. 

Misalnya: 

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. 

Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim. 

3a. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari 

induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului indukn 

kalimatnya. 

Misalnya: 

Kalau hari hujan, saya tida datang. 

Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. 

3b. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari 

induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. 

Misalnya: 

Saya tidak akan datang kalau hari hujan. 

Dia lupa akan janjinya karena sibuk. 

Dia tahu bahwa soal itu penting. 
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4.Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di 

dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan 

tetapi. 

Misalnya: 

.... Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. 

.... Jadi, soalnya tidak semudah itu. 

5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, 

aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. 

Misalnya: 

O, begitu? 

Wah, bukan main! 

Hati-hati, ya, nanti jatuh. 

6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari 

bagian lain dalam kalimat. (Lihat juga pemakaian tanda petik, Bab 

V, Pasal L dan M.) 

Misalnya: 

Kata ibu “Saya gembira sekali.” 

“Saya gembira sekali,” kata ibu, “karena kamu lulus.” 

7. Tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-

bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan 

wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 

Misalnya: 

Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas 

Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan raya Salemba 6, 

Jakarta. 

Sdr. Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor. 

Kuala Lumpur, Malaysia. 

8. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang 

dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 

Misalnya: 

Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. Tatabahasa Baru 

Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Djakarta: Pustaka Rakjat. 

9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. 

Misalnya: 

W.J. S. Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang-

mengarang (Jogjakarta: UP Indonesia, 1967), hlm. 4. 
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10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik 

yang mengikutinya utnuk membedakannya dari singkatan nama 

diri, keluarga, atau marga. 

Misalnya: 

B. Ratulangi, S.E. 

Ny. Khadijah, M.A. 

11. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluh atau di 

antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 

Misalnya: 

12,5 m 

Rp 12,50 

12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan 

yang sifatnya tidak membatasi. (Lihat juga pemakaian tanda 

pisah) 

Misalnya: 

Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. 

Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang aki-laki yang 

makan sirih. 

Semua siswa, baik yang laki-laki maupun perempuan, 

mengikuti latihan paduan suara. 

Bandingkan dengan keterangan pembatas yang pemakaiannya 

tidak diapit tanda koma: 

Semua siswa yang lulus ujian mendaftarkan namanya pada 

panitia. 

 

13.Tanda koma dapat dipakai―untuk menghindari salah 

baca―di belakang keterangan yang terdapat pada awal 

kalimat. 

Misalnya: 

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, kita 

memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. 

Atas bantuan Agus, Karyadi mengucapkan terima kasih. 

Bandingkan dengan: 

Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam 

upaya pembinaan dan pengembanagan bahasa. 

Karyadi mengucapkan terima kasih atas bantuan Agus. 
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14. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung   

dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan 

langung itu berakhir dengan tanda tanya atau seru. 

Misalnya: 

“Di mana Saudara tinggal?” tanya Karim. 

“Berdiri lurus-lurus!” perintahnya. 

 

C. Tanda Titik Koma (;) 

1. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian 

kalimat yang sejenis dan setara. 

Misalnya: 

Malam akan larut; pekerjaan belum selesai juga. 

2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata 

penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam 

kalimat majemuk. 

Misalnya: 

Ayah mengurus tanamannya di kebun itu; ibu sibuk bekerja 

di dapur; Adik menghafal nama-nama pahlawan 

nasional; saya sendiri asyik mendengarkan siaran 

“Pilihan Pendengar”. 

 

D. Tanda Dua Titik (:) 

1a. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap 

jika diikuti rangkaian atau pemerian. 

Misalnya: 

Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, 

meja, dan lemari. 

Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan itu: 

hidup atau mati. 

1b. Tanda titk dua tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu 

merupakan pelengkap yang mengkahiri pernyataan. 

Misalnya: 

Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 

Fakultas itu mempunyai Jurusan Ekonomi Umum 

dan Jurusan Ekonomi Perusahaan. 

 

3. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang 

memerlukan pemerian. 

Misalnya: 

a. Ketua : Ahmad Wijaya 
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Sekretaris : S. Handayani 

Bendahara : B. Hartawan 

b. Tempat Sidang : Ruang 104 

Pengantar Acara : Bambang S. 

Hari : Senin 

Waktu : 09.30 

 

4. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang 

menunjukkan pelaku dalam percakapan. 

Misalnya: 

Ibu : (meletakkan beberapa kopor) “Bawa kopor ini, 

Mir!” 

Amir : “Baik, Bu.” (mengangkat kopor dan masuk) 

Ibu : “Jangan lupa. Letakkan baik-baik!” (duduk di 

kursi besar) 

 

5. Tanda titik dua dipakai (i) di antara jilid atau nomor dan halaman, 

(ii) di antara bab dan ayat dalam kitab suci, (iii) di antara judul dan 

anak judul suatu karangan , serta (iv) di antara nama kota dan 

penerbit buku acuan dalam karangan. 

Misalnya: 

Tempo, I (34), 1971: 7 

Surah Yasin: 9. 

Karangan Ali Hakim, Pedidikan Seumur Hidup: sebuah 

Studi, sudah terbit. 

Tjokronegoro, Sutomo, Tjukuplah Saudara Membina 

Bahasa Persatuan Kita? Djakarta: Eresco, 1968. 

 

E. Tanda Hubung (-) 

1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah 

oleh pergantian baris. Misalnya: 

Di samping cara-cara lama itu ju- 

ga cara yang baru 

suku kata yang berupa satu vokal tidak ditempatkan pada ujung 

baris atau pangkal baris. 

Misalnya: 

Beberapa pendapat mengenai masalah itu 

telah disampaikan .... 

Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau 

beranjak .... 
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atau 

Beberapa pendapat mengenai masalah 

Itu telah disampaikan .... 

Walaupun 

sakit, mereka 

tetap tidak 

mau 

beranjak .... 

Bukan: 

Beberapa pendapat mengenai masalah i- 

tu telah disamapaikan .... 

Walaupun sakit, mereka tetap tidak ma- 

u beranjak .... 

2. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di 

belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada 

pergantian baris. 

Misalnya: 

Kini ada acara baru untuk meng- 

ukur panas. 

Kukuran baru ini memudahkan kita me- 

ngukur kelapa. 

Senjata merupakan alat pertahan- 

an yang canggih. 

Akhiran i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja 

pada pangkal baris. 

3. Tanda hubung meyambung unsur-unsur kata ulang. 

Misalnya: 

Anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan 

Angka 2
 
sebagai tanda ulang hanya digunakan pada tulisan cepat 

dan notula, dan tidak dipakai pada teks karangan. 

4. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan 

bagian-bagian tanggal. Misalnya: 

p-a-n-i-t-i-a 

8-4-1973 

5. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas (i) hubungan 

bagian-bagian kata atau ungkapan, dan (ii) penghilangan baian 

kelompok kata. 

Misalnya: 

ber-evolusi, dua puluh lima-ribuan (20 x 5.000), tanggung 

jawab-dan kesetiakawanan-sosial 
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Bandingkan dengan: 

Be-revolusi, dua-puluh-lima-ribuan (1 x 25.000), tanggung 

jawab dan kesetiakawanan sosial 

6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai (i) se- dengan kata 

berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, (ii) ke- dengan 

angka, (iii) angka dengan -an, (iv) singkatan berhuruf kapital 

dengan imbuhan atau kata, dan (v) nama jabatan rangkap. 

Misalnya: 

se-Indonesia, se-Jawa Barat, hadiah ke-2, tahun 50-an, 

mem-PHK-kan, hari-H, sinar-X; Menteri Sekretaris 

Negara. 

7. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsure bahasa 

Indonesia dengan unsure bahasa asing. 

Misalnya: 

di-smash, pen-tackle-an 

 

F. Tanda Pisah (―) 

1. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang 

memberi penjelasan di luar bangun kalimat. 

Misalnya: 

Kemerdekaan bangsa itu―saya yakin akan 

tercapai―diperjuangkan 

oleh bangsa itu sendiri. 

2. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan oposisi atau 

keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 

Misalnya: 

Rangka ian t emuan in i―evo lus i,  t eo r i 

kenisbian,  dan k ini juga pembelahan atom―telah 

mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. 

3. Tanda pisah dipakai di antara dua dilangan atau tanggal dengan arti 

„sampai dengan‟ atau „sampai ke‟. 

Misalnya: 

1910―1945 

Tanggal 5―10 April 1970 Jakarta―Bandung 

Catatan: 

Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah 

tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. 
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G. Tanda Elipsis (...) 

1. Tanda elipsis dipakai dalam 

kalimat yang terputus-putus. 

Misalnya: 

Kalau begitu ... ya, marilah kita bergerak. 

2. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau 

naskah ada bagian yang dihilangkan. 

Misalnya: 

Sebab-sebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. 

Catatan: 

Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah 

kalimat, perlu dipakai empat buah titik; tiga buah titik 

untuk menandai penghilangan teks dan atu untuk menandai 

akhir kalimat. 

Misalnya: 

Dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan hati-

hati.... 

 

H. Tanda Tanya (?) 

1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 

Misalnya: 

Kapan ia berangkat? 

Saudara tahu, bukan? 

2. Tanda taya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan 

bagian kalimat yang 

disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. 

Misalnya: 

Ia dilahirkan pada tahun 1983 (?). 

Uangnya sebanyak 10 jta rupiah (?) hilang. 

 

I. Tanda Seru (!) 

Tanda seru dipakai sesuda ungkapan atau pernyataan yang berupa 

seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, 

ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. 

Misalnya: 

Alangkah seramnya peristiwa itu! 

Bersihkan kamar itu sekarang juga! 

Masakan! Sampai hati juga ia meninggalkan anak-istrinya. 

Merdeka! 
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J. Tanda Kurung ((...)) 

1. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 

Misalnya: 

Bagian Perencanaan sudah selesai menyusun DIK (Daftar 

Isian Kegiatan) kantor itu. 

2. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan 

bagian integral pokok pembicaraan. 

Misalnya: 

Sajak Tranggono yang berjudul “Ubud” (nama yang 

terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962. 

Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan arus 

perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. 

3. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya 

di dalam teks dapat dihilangkan. 

Misalnya: 

Kata cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi 
kokain (a). 

Pejalan kaki itu berasal dari (kota) Surabaya. 

4. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu 

urutan keterangan. 

Misalnya: 

Faktor produksi menyangkut masalah (a) alam, (b) tenaga kerja, 

dan (c) modal. 

 

K. Tanda Kurung Siku ([...]) 

1. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok   

kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian 

kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa 

kesalahan atau ekurangan itu memang terdapat di naskah asli. 

Misalnya: 

Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. 

2. Tanda kurung siku menapit keterangan dalam kalimat penjelas 

yang sudah bertanda kurung. 

Misalnya: 

Persamaan kedua proses ini (perbedaannya dibicarakan 

di dalam Bab II [lihat halaman 35-3 8] perlu 

dibentangkan. 
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L. Tanda Petik (“...”) 

1. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari 

pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. 

Misalnya: 

“Saya belum siap,” kata Mira, “tunggu sebentar!” 

Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, “Bahasa negara ialah bahasa 

Indonesia.” 

2. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang 

dipakai dalam kalimat.  

Misalnya: 

      Bacalah “Bola Lampu” dalam buku Dari Suatu Masa dari     

Suatu Tempat. 

Karangan Andi Hakim Nasoetion yang berjudul “Rapor 

dan Nilai Prestasi di SMA” dimuat dalam majalah Tempo. 

Sajak “Berdiri Aku” terdapat pada halaman 5 buku itu. 

3. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata 

yang mempunyai arti khusus. 

Misalnya: 

Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara “coba dan ralat” 

saja. 

Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal 

dengan nama “cutbrai”. 

4. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengahkiri 

petikan langsung. 

Misalnya: 

Kata Tono, “Saya juga minta satu.” 

5. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di 

belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang 

dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian 

kalimat. 

Misalnya: 

Karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan “si Hitam”. 

Bang Komar sering disebut “pahlawan”; ia sendiri tidak 

tahu sebabnya. 

Catatan: 

Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada 

pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah 

atas baris. 
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M. Tanda Petik Tunggal („...‟) 

1. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam 

petikan lain. 

Misalnya: 

       Tanya Basri, “Kau dengar bunyi „kring-kring‟ tadi?” 

“Waktu kubuka pintu depan, kudengar teriak anakku, 

„Ibu, Bapak pulang‟, dan rasa letihku lenyap seketika,” 

ujar Pak Hamdan. 

2. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau 

penjelasan kata atau ungkapan asing. (Lihat pemakaian tanda 

kurung) 

Misalnya: 

feed-back „balikan‟ 

 

N. Tanda Garis Miring (/) 

1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada 

alamat dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua 

tahun takwim. 

Misalnya: 

No. 7/PK/1 973 

Jalan Kramat III/10 

tahun anggaran 1985/1986 

2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap. 

 Misalnya: 

dikirimkan lewat „dikirim lewat darat atau 

darat/laut lewat laut‟ 

harganya Rp25,00/lembar „harganya Rp25,00 tiap lembar‟ 

O. Tanda Penyingkat atau Apostrof (‟) 

Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau 

bagian angka tahun. 

Misalnya: 

Ali „kan kusurati. („kan = akan) 

Malam „lah tiba. („lah = telah) 

1 Januari ‟88. (‟88 = 1988) 
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Lampiran 2: Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

 



131 

 

 



132 

 

 



133 

 

 



134 

 

 



135 

 

 



136 

 

 



137 

 

 



138 

 

 
 

 

 



139 

 

Lampiran 3: Contoh Lembar Pengambilan Data Penelitian Kualitaitf 

  

HASIL WAWANCARA 

 

Nama  : 

Tempat : 
Waktu  : 

 

 

No. Fokus/Sub-

fokus 

Pertanyaan Isi  Wawancara Kesimpulan 

1 Biaya 

pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

2 Inovasi dalam 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3   
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HASIL OBSERVASI 

 

No. Waktu/ 

Tempat 

Fokus/ 

Sub-

fokus 

Objek  

Obsevasi 

Deskrispi Observasi Kesimpulan 

1    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

2    

 

 

 

 
 

 

 

  

3    
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MATRIKS ANALIS DOKUMEN 

 

No. 

Fokus/ 

Sub-

fokus 

Jenis 

Dokumen 

Deskripsi 

Analisis 
Kesimpulan 

1    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3    
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lampiran 4 :Contoh  Lembar Observasi Penelitian Kualitatif (KBM di 

suatu sekolah 
 

LEMBAR HASIL OBSERVASI  

Tempat Observasi  : Kelas 
Hari, tanggal   : Selasa, 13 Agustus 2019 

Objek observasi   : Guru dan Siswa 

Kegiatan yang diobservasi : Proses Belajar Mengajar 

 

Kegiatan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2002. Para peserta 
didik masuk pukul 07.00 dengan berbaris di depan kelas sambil diperiksa 

kebersihan baju dan kuku. Di dalam kelas guru melakukan kegitan rutin 

seperti mengucapkan salam, mengabsen kehadiran, membuka pelajaran 
dengan menyampaikan tujuan pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan 

apersepsi dengan bertanya: 

"Siapa yang sudah pernah naik kapal laut?" 
Seorang siswa mengacungkan tangan dan berkata, "Pernah." Guru 

kembali bertanya; "Siapa yang sudah pernah melihat truk gandengan?" 

Hampir semua siswa serempak menjawab, "Sudah" 

"Coba Kiki untuk apa gunanya truk gandengan?" tanya guru lagi 
kepada seorang siswa bernama Kiki. 

"Untuk mengangkut barang-barang berat," menjawab Kiki. 

"Baik," jawab guru. 
Selanjutnya guru membagi siswa menjadi kelompok diskusi seperti 

posisi minggu sebelumnya. Guru memasang gambargambar berbagai 

macam alat transportasi. Terjadi dialog antara Guru-Siswa seperti berikut. 

"Apa gunanya Bus?" tanya guru 
"Biasanya untuk membawa orang pergi ke Bandung", jawab seorang 

siswa bernama Reza. 

"Bus adalah kendaraan untuk mengangkut orang dari jarak jauh," 
jawab siswa bernama Daris. 

"Bagus, jawaban Daris labih baik!" kata guru. 

Selanjutnya dalam kelompok terjadi diskusi, yang berlangsung seperti ini: 
Fery  :"Apa yang kamu lakukan apabila kamu melihat nenek-nenek 

menyeberang jalan?" Sandi : "Ditolong diseberangkan" 

Tommy  : "Memberi pertolongan" 

Fery  : "Apa manfaat transportasi?" 
Eki :"Alat untuk menghubungkan antara tempat yang satu ke tempat 

lainnya !" 

Tanya jawab dalam kelompok diskusi kelas dengan fasilitator guru masih 
terus berlangsung, untuk kemudian diskusi diakhiri dengan pembacaan 

laporan dari pencatat diskusi kelas dan guru mengarahkan pengambilan 

kesimpulan para siswa dalam kelompok diskusi. 
(Sumber: Rochiati Wiraatmadja)  
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Contoh hasil obeservasi dan deskripsi analisis 

 

LEMBAR HASIL OBSERVASI  
Tempat Observasi  : Kelas 

Hari, tanggal   : Selasa, 13 Agustus 2019 

Objek observasi   : Guru dan Siswa 
Kegiatan yang diobservasi : Proses Belajar Mengajar 

 

Deskripsi Empirik Performance Guru Refleksi dan Analisis  

Pelajaran dimulai dengan menertibkan 
kelas, guru mengecek kehadiran siswa. 

Setelah itu langsung masuk ke topik 

bahasan mengenai kerajaan-kerajaan di 
Indonesia. la merangkum dengan 

singkat mengenai kondisi politik, 

ekonomi, sosial dari kerajaan-kerajaan. 

Sebuah pertanyaan diajukan kepada 
kelas, untuk mengemukakan perbedaan- 

perbedaan di antara kerajaan-kerajaan 

tersebut: 
"Coba kalian munculkan perbedaan-

perbedaan tersebut, boleh dengan 

contoh !" Kelas sebentar ribut, karena 

ada siswa yang datang terlambat. 

Guru melakukan entry 
behaviour dengan baik, yaitu 

dengan mengkondisikan siswa 

untuk siap belajar mengenai 
kerajaan. la juga melakukan 

eksplorasi konsep siswa, dan 

dengan demikian sekalian 

melakukan apersepsi. 

Siswa: "Perbedaan mata pencaharian, 

Bu" (Kelas masih saja ribut, dan tidak 

memperhatikan teman siswa sedang 
berbicara) 

Guru: "Nah inilah coba, kalau ada yang 

sedang berbicara tolong dihormati, 

didengar. Ini sebuah contoh, ya, jangan 
jauh-jauh, kalau ada yang berdiri di 

depan dan berbicara, dan kelas ribut 

bagaimana kalian bisa mendengar? Nah, 
ini kan, contoh perbedaan juga; 

perbedaan bisa timbul dala hal apa saja, 

di mana saja!” 

Guru mampu mengangkat 

kondisi kelas yang ribut 

sebagai media pembelajaran, 
baik dalarn memaknai 

perbedaan, namun terutama 

dalam menanamkan nilai dan 

sikap menghormati orang lain. 

(Sumber: Rochiati Wiraatmadja) 

 

 

 

 



144 

 

lampiran 5 : Contoh Lembar Observasi Model Kuantitatif 

 

LEMBAR OBSERVASI PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 
Nama penilai : ........................................................................ 
Nama Institusi : ........................................................................ 
Nama Dosen : ........................................................................ 
Mata Kuliah : ........................................................................ 
Semester : ........................................................................ 
 

No. Pernyataan Nilai 

1. Kualitas rumusan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

2. Kesesuaian dan kualitas media yang 

disiapkan 

 

1 2 3 4 5 

3. Menumbuhkan motivasi mahasiswa 

- 

1 2 3 4 5 

4. Mengaitkan pelajaran baru dengan 

pelajaran yang lalu 
 

1 2 3 4 5 

5. Memberikan pertanyaan yang re levan 

untuk mencapai tujuan 

 

1 2 3 4 5 

6. Memberikan penguatan verbal dan non 

verbal (mimik, tatapan mata, isyarat, 

dsb) 
 

 

1 2 3 4 5 

7. Penguatan dengan mengulangi jawaban 

yang benar 

 

1 2 3 4 5 

8. Menggunakan ilustrasi dan contoh yang 
tepat dan mudah dimengerti 

 

1 2 3 4 5 

9. Memberikan penekanan untuk hal 
penting dengan variasi suara, mimik dan 

isyarat 

 
 

1 2 3 4 5 

10. Menggunakan alat peraga secara tepat 

dan memperjelas materi pelajaran. 

 

1 2 3 4 5 

11. Mengajar dengan antusiasme dan semangat 
tinggi 
 

1 2 3 4 5 

12. Memperlihatkan interaksi yang 
berkualitas dan komunikatif 

1 2 3 4 5 

13. Menciptakan dan memelihara kon- 
disi belajar yang optimal 

1 2 3 4 5 

14. Memperlihatkan komunikasi yang efektif 
dan menarik 
 

1 2 3 4 5 

15. Menggunakan humor untuk mem -
pertahankan perhatian mahasiswa 
 

1 2 3 4 5 

16. Menyimpulkan pelajaran yang telah 
diberikan 
 

1 2 3 4 5 
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No. Pernyataan Nilai 

17. Memperjelas kembali materi pela jaran 
yang belum dikuasai 
 

1 2 3 4 5 

18. Mengadakan evaluasi dengan 
mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui seberapa jauh materi 
yang diberkan telah dipahami 
 

1 2 3 4 5 

19. Memberikan tindak lanjut dalam bentuk 
tugas atau pekerjaan rumah 

1 2 3 4 5 

20. Mengarahkan mahasiswa untuk 
mempelajari lebih lanjut materi 
yang telah disajikan 

1 2 3 4 5 

 

PETUNJUK PENILAIAN 

Penilai dimohon untuk menilai kualitas proses belajar mengajar yang dilakukan 

oleh dosen di ruang kuliah. Cara penilainya dengan cara memberi tanda silang 

(X) pada kolom nilai yang sesuai dengan kualitas pdmbelajaran yang diamati. 

Arti nilai atau angka-angka pada kolom nilai adalah:  

1 = Tidak memadai / tidak pernah / tidak baik  

2 = Kurang memadai / jarang / kurang baik  

3 = Cukup memadai / kadang-kadang / cukup baik  

4 = Memadai / sering / baik 

5 = Sangat memadai / selalu / sangat baik 

TEKNIK PEMBERIAN SKOR 

Pertama-tama setiap butir diberi skor sesuai dengan penilaian observer yang telah 

dijelaskan dalam petunjuk. Skor setiap dosen diperoleh dari jumlah skor 20 butir 

pertanyaan sebagaimana yang tercantum dalam format observasi ini, sehingga 

secara teoretik setiap dosen akan memperoleh skor minimal 20 dan maksimal 100. 

INTERPRETASI SKOR 

Berdasarkan skor aktual yang diperoleh masing-masing dosen, maka kualitas 

proses belajar mengajar dikelompokkan sebagai berikut: 

  

Skor Kualitas proses belajar mengajar 

86 - 100 Sangat efektif atau sangat baik 

71 - 85 Efektif atau baik 

56 - 70 Cukup efektif atau sedang 

41 - 55 Tidak efektif atau berkualitas rendah 

20 - 40 Sangat tidak efektif atau tidak memenuhi  
persyaratan minimal 

 

(Sumber: Djaali) 
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lampiran 6: Contoh transkrip hasil wawancara 

 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Tempat   : Kelas 

Hari, tanggal  : Rabu, 14 Agustus 2019 
Objek wawancara : Siswi (Hariroh) 

Waktu istirahat peneliti mendekati salah seorang siswa untuk megetahui 

motivasi siswa belajar di sekolah yang seddang diteliti. Hasil wawancara 

sebagai berikut: 

Goetz  : Kamu suka sekolah? 
Nancy  : Kadang-kadang. 

Goetz : Apa yang kamu sukai? 

Nancy : Well, kadang-kadang saya suka sekolah karena ada waktu istirahat, 
pelajaran kesenian, lain kali ada juga musik - tapi saya tidak suka 

musik. 

Goetz : Apa lagi yang tidak kamu sukai? 
Nancy : Kalau terlalu banyak tugas, seperti pada pelajaran bahasa Inggris, 

ada mengeja, menulis, pada waktu pagi, kemudian menyelesaikan 

42 soal matematika. 

Goetz : Kalau kamu tidak sekolah, kerugian apa yang kamu dapat? 
Nancy : Kalau saja ada aturannya yang membolehkan kami tidak sekolah, 

atau mereka merobah aturan dengan membolehkan hari ini tidak 

ikut kesenian, besoknya tidak ikut yang lain yang tidak kusukai, 
sampai aku lupa pada hari-hari apa pelajaran yang tidak aku sukai 

itu diberikan. 

Goetz : Kerugian pelajaran, bagaimana? 

Nancy : Pelajaran bagi membagi dalam matematika, kalau aku tidak 
sekolah maka aku tidak Wan bisa menyelesaikan soal membagi, 

dan kawan-kawan tidak mau membantu. Kalau ada tes, aku akan 

menjawab salah. 
Goetz : Apakah yang kamu pelajari di sekoiah itu penting? 

Nancy : Ya. Karena kalau nanti sudah besar, dan anak-anakku bertanya, aku 

tidak bisa menjawab, maka mereka juga tidak akan bisa. 
Goetz : Jadi menurut kamu belajar itu penting agar bisa membantu anak 

sendiri kelak? 

Nancy : Ya. Seperti Daddy. Abangku yang duduk di kelas sembilan suka 

bertanya kepada bapak, dan bapak tidak bisa menjawab, karena 
hanya sekolah sampai kelas enam saja. Nenek juga tidak dapat 

membantu, karena sekolahnya berbeda. 

Goetz : Apa yang kamu pelajari di rumah? 
Nancy : Se,perti memasak, membersihkan rumah, belajar berkuda, dan yang 

lainnya. 

(Sumber: Rochiati Wiraatmadja) 
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lampiran 7; Contoh : Instrumen Skala Penilaian 

Instumen untuk Mengukur Motivasi Berprestasi 

1. Definisi Konseptual 

Motivasi berprestasi adalah motivasi yang mendorong seseorang 

untukberbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih 
sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih orang lain. 

2. Definisi Operasional 

Motivasi berprestasi adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk 

berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya 
maupun yang dibuat atau diraih orang lain, yang dapat diukur melalui 

berusaha untuk unggul dalam kelompoknya, meyelesaikan tugas dengan 

baik, rasional dalam meraih keberhasilan, menyukai tantangan, 
menerima tanggung jawab pribadi untuk sukses, dan menyukai situasi 

pekerjaan dengan tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan resiko 

tingkat menengah. 

3. Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Variabel Motivasi Berprestasi  

Variabel Indikator Kode 
No. Pertanyaan Jumlah 

Positif Negatif + - ∑ 

Motivasi 

Berprestasi 

1. Berusaha ungggul A1 1, 2, 3 4, 5, 6,  3 3 6 

2.Menyelesaikan tugas 

dengan baik 

A2 7, 8, 9 10, 11, 

12 

3 3 6 

3.Rasional dalam 

meraih keberhasilan 

A3 13, 14, 

15 

16, 17, 

18 

3 3 6 

4.Menyukai tantangan A4 19, 20, 

21 

22, 23, 

24 

3 3 6 

5. Menerima tanggung 

jawab pribadi untuk 

sukses 

A5 25, 26, 

27, 28 

29, 30, 

31, 32 

4 4 8 

6. Menyukai situasi 

pekerjaan dengan 

tanggung jawab 

pribadi, umpan balik, 
dan risiko tingkat 

menengah 

A6 33, 34, 

35, 36 

37, 38, 

39, 40 

4 4 8 

 Jumalah pertanyaan    20 20 40 
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4. Instrumen Motivasi Berprestasi 

Berikut ini adalah contoh pernyataan-pernyataan untuk mengukur varia 
bel motivasi berprestasi yang selanjutnya untuk didiskusikan dan 

dibahasoleh para pembaca buku ini sehingga diharapkan dapat lahir 

instrumen yang baik atau baku untuk mengukur variabel motivasi 
berprestasi. 

1) Saya bekerja keras agar prestasi saya lebih baik daripada teman-teman. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang   

d. jarang e. tidak pernah    

2) Saya berusaha mencapai sukses, agar sukses saya menjadi panutan 

teman-teman saya.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang   
d. jarang e. tidak pernah   

3) Saya bersaing dengan teman-teman pada setiap meraih keberhasilan. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang, 

 d. jarang e. tidak pernah  

4) Saya menghindari upaya mengungguli prestasi teman-teman. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

5) Saya berusaha menghindar dari persaingan antar teman dalam mengejar 

prestasi. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
 d. jarang e. tidak pernah  

6) Saya menghindar dari tugas sekalipun tugas itu akan  menghantarkan 

saya berprestasi lebih baik. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
 d. jarang e. tidak pernah  

7) Saya berusaha menyelesaikan tugas-tugas dengansebaik-baiknya 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
 d. jarang e. tidak pernah  

8) Saya berusaha untuk mendapatkan cara pemecahanterbaik terhadap 

setiap masalah yang saya hadapi. 
 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

9) Saya berusaha untuk memperbaiki kinerja saya pada  masa lalu. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
 d. jarang e. tidak pernah  

10) Saya menyelesaikan tugas dengan asal-asalan. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
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 d. jarang e. tidak pernah  

11)Saya berusaha menghindar dari tugas, sekalipun tugas itu merupakan 
pekerjaan ringan. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

12)Saya mengabaikan tugas-tugas sebelum ada yang menegur. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

13)Saya berusaha menetapkan tujuan yang akan sayacapai secara rasional. 
 a. selalu b: sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

14) Saya menyusun rencana kegiatan sebelum saya melakukannya. 
a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

15) Saya mempertimbangkan masa lalu sebagai pendorong meraih sukses. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

16) Saya menetapkan tujuan yang kurang jelas arah pencapaiannya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

17) Saya mengerjakan pekerjaan menyimpang dari tujuan organisasi. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

18) Saya menyampaikan ide-ide yang kurang masuk akal.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

19) Saya terdorong untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih menantang. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 
20) Saya merasa jenuh dengan tugas-tugas rutin. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

21) Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi setiap kendala yang saya 

hadapi. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

22) Saya menolak mengerjakan tugas-tugas yang lebih menantang. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 
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23) Saya merasa bosan dengan tugas-tugas yang lebih menantang.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang , 
d. jarang e. tidak pernah 

24) Saya menghindar dari tugas-tugas yang menghantarkan saya pada 
kemajuan. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

25) Saya menikmati tugas-tugas yang sifatnya menuntut tanggung jawab 

pribadi. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

26) Saya berusaha untuk dapat memikul tanggung jawab pribadi.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

27) Saya bertanggung jawab atas semua tindakan yang saya lakukan. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

28) Saya berusaha untuk mempertahankan setiap kepercayaan yang 

diberikan. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

29) Saya berusaha untuk menghindari dari tanggung jawab.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

30) Saya menghindari kegiatan-kegiatan di masa saya berperan di 

dalamnya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

31) Saya mengabaikan setiap tuntutan tugas yang dibebankan kepada saya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

32) Saya memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan 

pribadi. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

33) Saya berusaha mendapatkan tugas-tugas yang sifatnya menuntut 

tanggung jawab pribadi.   
 a. selalu b. sering c: kadang-kadang 
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d. jarang e. tidak pernah 

34) Saya menyukai situasi, di mana penilaian prestasi menjadi pendorong 
perbaikan kinerja. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

35) Saya berusaha mendapatkan tugas yang beresiko, sepanjang resiko itu 

masih di bawah kendali saya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 
36) Saya mempertimbangkan secara matang setiap tindakan yang akan saya 

ambil. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

37) Saya menghindar dari peran yang bersifat pribadi, sekalipun itu 

diperlukan untuk kesuksesan organisasi.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

38) Akibat adanya penilaian kinerja (umpan-balik), semangat kerja saya 

semakin menurun.  
a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

39) Saya menghindari tugas-tugas yang beresiko, sekalipun resiko itu dapat 
saya kendalikan.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

40) Saya melakukan tindakan-tindakan, tanpa mempertimbangkan 
akibatnya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah  
 

Keterangan Skor Jawaban 

Skor Jawaban a b c d e 

Pernyataan positif 5 4 3 2 1 

Pernyataan negatif 1 2 3 4 5 

 
(Sumber: Djaali) 
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Lampiran 8 : Contoh Lembar Kuesioner untuk responden 

 
KUESIONER 

Motivasi Berprestasi Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah 

Pertama Cipulir Indah Kebayoran Lama 
Petunjuk: 

1. Isilah dengan lengkap identitas Bapak/Ibu (bila tidak berkenan cukup 

menulis jabatan dan pendidikan terakhir)! 

2. Jawablah pertanyaan berikut dengan melingkari salah satu huruf a, b, c, 
d, atau e yang sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu pada saat ini! 

 

Nama Responden : ………………………………………… 

Alamat   : ………………………………………… 
Jabatan   : ………………………………………… 

Pendidikan terakhir : …………………………………………  

 

1) Saya bekerja keras agar prestasi saya lebih baik daripada teman-teman. 
a. selalu b. sering c. kadang-kadang   

d. jarang e. tidak pernah    

2) Saya berusaha mencapai sukses, agar sukses saya menjadi panutan 

teman-teman saya.  
a. selalu b. sering c. kadang-kadang   

d. jarang e. tidak pernah   

3) Saya bersaing dengan teman-teman pada setiap meraih keberhasilan. 
 a. selalu b. sering c. kadang-kadang, 

 d. jarang e. tidak pernah  

4) Saya menghindari upaya mengungguli prestasi teman-teman. 
 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

5) Saya berusaha menghindar dari persaingan antar teman dalam mengejar 

prestasi. 
 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

6) Saya menghindar dari tugas sekalipun tugas itu akan  menghantarkan 
saya berprestasi lebih baik. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

7) Saya berusaha menyelesaikan tugas-tugas dengansebaik-baiknya 
 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  
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8) Saya berusaha untuk mendapatkan cara pemecahanterbaik terhadap 

setiap masalah yang saya hadapi. 
 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

9) Saya berusaha untuk memperbaiki kinerja saya pada  masa lalu. 
 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

10) Saya menyelesaikan tugas dengan asal-asalan. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
 d. jarang e. tidak pernah  

11)Saya berusaha menghindar dari tugas, sekalipun tugas itu merupakan 

pekerjaan ringan. 
 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

 d. jarang e. tidak pernah  

12)Saya mengabaikan tugas-tugas sebelum ada yang menegur. 

 a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
 d. jarang e. tidak pernah  

13)Saya berusaha menetapkan tujuan yang akan sayacapai secara rasional. 

 a. selalu b: sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

14) Saya menyusun rencana kegiatan sebelum saya melakukannya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

15) Saya mempertimbangkan masa lalu sebagai pendorong meraih sukses. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

16) Saya menetapkan tujuan yang kurang jelas arah pencapaiannya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

17) Saya mengerjakan pekerjaan menyimpang dari tujuan organisasi. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

18) Saya menyampaikan ide-ide yang kurang masuk akal.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

19) Saya terdorong untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih menantang. 
a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

20) Saya merasa jenuh dengan tugas-tugas rutin. 
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a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

21) Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi setiap kendala yang saya 

hadapi. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

22) Saya menolak mengerjakan tugas-tugas yang lebih menantang. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

23) Saya merasa bosan dengan tugas-tugas yang lebih menantang.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang , 

d. jarang e. tidak pernah 
24) Saya menghindar dari tugas-tugas yang menghantarkan saya pada 

kemajuan. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

25) Saya menikmati tugas-tugas yang sifatnya menuntut tanggung jawab 

pribadi. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

26) Saya berusaha untuk dapat memikul tanggung jawab pribadi.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

27) Saya bertanggung jawab atas semua tindakan yang saya lakukan. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

28) Saya berusaha untuk mempertahankan setiap kepercayaan yang 

diberikan. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

29) Saya berusaha untuk menghindari dari tanggung jawab.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

30) Saya menghindari kegiatan-kegiatan di masa saya berperan di 

dalamnya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

31) Saya mengabaikan setiap tuntutan tugas yang dibebankan kepada saya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
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d. jarang e. tidak pernah 

32) Saya memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan 
pribadi. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

33) Saya berusaha mendapatkan tugas-tugas yang sifatnya menuntut 

tanggung jawab pribadi.   

 a. selalu b. sering c: kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

34) Saya menyukai situasi, di mana penilaian prestasi menjadi pendorong 

perbaikan kinerja. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

35) Saya berusaha mendapatkan tugas yang beresiko, sepanjang resiko itu 

masih di bawah kendali saya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

36) Saya mempertimbangkan secara matang setiap tindakan yang akan saya 

ambil. 
a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

37) Saya menghindar dari peran yang bersifat pribadi, sekalipun itu 
diperlukan untuk kesuksesan organisasi.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

38) Akibat adanya penilaian kinerja (umpan-balik), semangat kerja saya 
semakin menurun.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 

d. jarang e. tidak pernah 

39) Saya menghindari tugas-tugas yang beresiko, sekalipun resiko itu dapat 

saya kendalikan.  

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah 

40) Saya melakukan tindakan-tindakan, tanpa mempertimbangkan 

akibatnya. 

a. selalu b. sering c. kadang-kadang 
d. jarang e. tidak pernah  
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ABSTRAK 

Nama Lengkap, 0110415/1974010109001, Keadilan dalam 

Poligini Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 
Skripsi: Program studi Hukum Keluarga  (Syari‟ah), Sekolah Tinggi Agama 

Islam Darunnajah, Jakarta, 2014, vii + 54 halaman,  

Tujuan pernikahan adalah demi terciptanya kebahagiaan, 
ketenangan serta terciptanya keluarga sakinah mawaddah warohmah, serta 

untuk melindungi kaum wanita yang lemah. di dalam kehidupan ini poligini 

sudah ada bahkan sebelum Islam datang. Islam datang bukan untuk 
menghilangkan poligini akan tetapi mengatur sampai batas yang di 

perbolehkan dalam berpoligini, dengan syarat berlaku adil. Didalam 

Undang-undang no. 1 tahun 1974 juga ada ketentuan laki-laki untuk 

berpoligini dengan berbagai syarat yang salah satunya adalah jaminan untuk 
berlalu adil. Atas dasar keadilan tersebut, penulis ingin merumuskan 

sebagai berikut: bagaimana keadilan yang di maksud dalam poligini 

menurut hukum Islam dan hukum positif. serta bagaimana letak persamaan 
dan perbedaan tentang keadilan berpoligini menurut hukum Islam dan 

hukum Positif. Tujuan penulisan skripsi ini adalah bagaimana seharusnya 

seseorang yang berpoligini berlaku adil, adil menurut hukum islam dan 
hukum positif sesuai dengan ketentuan. Serta mengetahui prosedur yang 

telah di tetapkan Undang-undang dalam poligini. Adapun metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode telaah 

kepustakaan dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur 
kepustakaan serta sumber-sumber yang lain yang ada hubungannya dengan 

permasalahan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keadilan dalam 

poligini ialah keadilan yang berupa materi dan pembagian giliran 
menggauli istri-istri, serta untuk semaksimal mungkin memberikan cinta 

dan kasih sayangnya tanpa memperlihatkan kecondongan lebih senang 

terhadap istri yang pertama ataupun yang kedua. 

 

Kata Kunci : Keadilan dalam poligini, komparatif, hukum Islam , hukum 

Positif 
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ABSTRAK 

 

Nama Lengkap, NIM/NIMKO: 0310563/19710110083: Pengaruh Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasah Salafiyah Di Pondok Pesantren 

Jamiyyah Islamiyyah. Skripsi: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

(Tarbiyah) Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta. 2014. xii + 52 
Halaman + 10 lampiran. Kata kunci: Disiplin Kerja, Kinerja Guru Madrasah 

Salafiyah Di Pondok Pesantren Jami‟yyah Islami‟yyah Tangerang Selatan.  

 

Disiplin kerja adalah perilaku kesadaran dan ketaatan serta tanggung jawab 

seseorang, kepada suatu organisasi, ketidakhadiran dalam setiap bulannya hanya di 

bawah 19 % dan kehadiran pada Musyawarah  53 % sekilas tampaknya bukan 

masalah besar. Tetapi sesungguhnya dalam sistem pendidikan kita saat ini, hal itu 

dapat membawa pengaruh negatif bagi siswa dan hasil musyawarah kurang 

maksimal. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode 

survey dan teknik regresi linier sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh guru, yang berjumlah 30 guru. Sampel penelitian ini menggunakan teknik 
totalitas sampling yaitu seluruh guru yang berjumlah 30 orang. Instrumen 

penelitian ini berupa kuesioner disiplin kerja dan kinerja guru, yang berjumlah 25 

pernyataan, kemudian diuji coba kepada 15 guru. Setelah dilakukan uji coba, 

dinyatakan valid sebanyak 18 butir pernyataan untuk variabel kinerja dan 18 butir 

pernyataan untuk variabel disiplin kerja, kemudian digunakan untuk pengambilan 

data. Selanjutnya dilakukan uji normalitas, dan uji regresi sederhana. Hasil 

perhitungan diperoleh  persamaan regresi 


Y = 26, 8225 + 0,53132 X persamaan 

tersebut diketahui bahwa β > 0, yang berarti tolak H0, dan terima H1 berati terdapat 

pengaruh yang signifikan disiplin kerja terhadap kinerja guru Madrasah Salafiyah.  

Hasil koefisien diperoleh Fhitung = 6424,23  lebih besar dari pada Ftabel = 4, 20   ini 

berarti Ho ditolak pada taraf signifikansi a= 0,05 ini berarti sangat signifikan. Nilai 

koefesien korelasi sederhana dari rxy = 0,677 koefisien mengandung makna bahwa 

45,83% varians kinerja guru dapat dijelaskan oleh disiplin kerja dan 55,17 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

Kata kunci: Pengaruh, disiplin kerja, Pesantren Jamiyyah Islamiyyah  
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ABSTRAK 

Shabrina A, NIM/NIMKO: 14022010/1971010713004, 

Peningkatan Disiplin Melalui Pemberian Hadiah Dan Hukuman 

Pada Anak Kelompok A Di TK Islam Alfiah Kreo Selatan-

Larangan, Skripsi, Jakarta: Program Strata 1 Program Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Jurusan Tarbiyah. Sekolah Tinggi 

Agama Islam Darunnajah Jakarta, 2019, xvi + 116, dan 90 lampiran,  
 

Disiplin mengajarkan anak untuk berperilaku sesuai aturan yang berlaku 

di masyarakat. Mengajarkan disiplin pada anak TK harus menggunakan suatu hal 

yang menarik contohnya saja seperti pemberian hadiah berupa stiker, sehingga 

anak terpacu untuk melakukan peraturan yang diterapkan guru dengan 

disiplin.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang peningkatan kedisiplinan 

anak dengan menggunakan pemberian hadiah dan hukuman pada anak kelompok 

A. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas dimana peneliti 

turun langsung ke dalam kelas untuk melakukan kegiatan mengajar. Metode ini 

dilakukan dengan 2 siklus yang terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi. Penelitian 
dilakukan di TK Islam Alfiah Kreo Selatan-Larangan di kelompok A dengan 

jumlah siswa 17 anak. Hasil penelitian dengan menggunakan pemberian hadiah 

dan hukuman berupa stiker dapat meningkatkan disiplin pada anak kelompok A 

TK Islam Alfiah. Dari peningkatan tersebut terbukti dari hasil prosentase yang di 

dapat dalam setiap siklus. Pada Pra penelitian rata-rata prosentase disiplin anak 

42,37%, sedangkan Siklus 1 rata-rata prosentase disiplin anak 49,68%, dan Siklus 

2 rata- rata prosentasenya disiplin anak 82,23%. Dari hasil prosentase diatas selisih 

dari pra penelitian ke siklus 1 sebesar7,31%, sedangkan dari siklus 1 ke siklus 2 

selisihnya sebesar 32,55%. 

 
Kata kunci:  Disiplin, Hadiah dan Hukuman. 
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