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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Eksistensi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Pada   

Perguruan Tinggi. 
Memasuki abad ke-20, kemajuan suatu bangsa dan negara 

sudah tidak lagi ditentukan kekayaan sumber daya alam dan 
besarnya jumlah penduduk, melainkan ditentukan oleh tingginya 
tingkat kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin tinggi 
kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dan negara, maka 
semakin tinggi kemajuan bangsa dan negara tersebut. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dipengaruhi 
kualitas dan kuantitas penelitian. Tanpa adanya penelitian, maka 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi terhambat 
atau bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat 
terlahirkan. Karena dengan adanya penelitianlah muncul teori-
teori. Dari akumulasi sejumlah teori dilahirkan sebuah ilmu 
pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan muncul teknologi. 

Sebuah teori dan ilmu menjadi berguna bila telah dapat 
diketahui dan dimanfaatkan masyarakat luas. Untuk itu setiap 
teori dan ilmu yang dihasilkan penelitian harus dipublikasikan. 
Karenanya penulisan karya ilmiah dipandang sangat urgen.  

Ada beberapa manfaat dari penulisan karya ilmiah, yakni 
sebagai berikut. 
1. Pemeliharaan ilmu pengetahuan manusia. Dengan adanya 

tulisan ilmiah, maka ilmu pengetahuan dapat  diwariskan 
secara turun temurun. Orang-orang yang lahir puluhan tahun 
kemudian masih dapat membaca dan memanfaatkan hasil 
karya para ilmuan, meskipun mereka sudah tiada.  

2. Pengembangan ilmu pengetahuan. Tulisan ilmiah sering 
menjadi pemicu dan dasar dilanjutkannya penelitian dalam 
bidang ilmu tertentu. Hasil dari pengembangan ilmu itu 
dimuat dalam tulisan ilmiah yang baru. Proses tersebut terus 
berlangsung sepanjang sejarah manusia. 

3. Pengkomunikasian ilmu pengetahuan. Secara horizontal, 
tulisan-tulisan ilmiah dihasilkan dalam setiap zaman dan 
dibaca masyarakat luas. Melalui cara ini, hasil jerih payah 
seseorang mempelajari sesuatu dapat dikomunikasikan 
kepada orang lain dan kemudian dimanfaatkan masyarakat 
secara massal. Selain itu pengkomunikasian ilmu penge-



 
2 

tahuan yang  menggunakan tulisan ilmiah juga berlangsung 
secara vertikal antar generasi. Gagasan-gagasan Plato, Ibnu 
Sina, dan lain-lain menjadi mudah dipahami berkat adanya 
tulisan yang mereka wariskan. 

4. Pencarian solusi atas persoalan masyarakat. Penelitian 
banyak dilakukan berkaitan dengan berbagai problema 
praktis masyarakat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk 
tulisan ilmiah. Hal ini sudah berlangsung sepanjang sejarah 
dan akan terus berlangsung demikian. Karena itu kerap kali 
berbagai persoalan praktis masyarakat ditemukan solusinya 
dengan merujuk buku-buku ilmiah yang relevan. 

Selain hal tersebut, khususnya untuk perguruan tinggi, 
penelitian dan penulisan karya ilmiah bermanfaat untuk hal 
sebagai berikut. 
1. Pendukung terhadap proses belajar-mengajar. Buku-buku 

yang dipakai di lembaga pendidikan sebagai sebuah media 
pengajaran pada umumnya adalah merupakan tulisan ilmiah. 
Melalui pengajaran tersebut ilmu pengetahuan disebarkan dan 
dikomunikasikan kepada lingkaran yang lebih luas. Sungguh 
sangat sulit membayangkan bila setiap tenaga pengajar tidak 
memiliki referensi dan hanya mengandalkan pengalaman dan 
pengetahuannya semata. Hal ini akan dapat mengakibatkan 
kegiatan pendidikan dan pengajaran menjadi tidak terarah. 

2. Pemenuhan tuntutan profesi akademik. Di kampus-kampus 
perguruan tinggi dunia Barat terkenal sebuah adigum yang 
popular: “publish or perish” yang berarti “menerbitkan atau 
binasa.” Pesan dari adigum yang sederhana ini dipahami 
bahwa profesionalitas seorang akademisi tergantung pada 
kegiatannya melakukan penelaahan dan penelitian yang 
dilanjutkan dengan penerbitan hasil-hasilnya dalam bentuk 
tulisan ilmiah. Menulis dan menerbitkan karya ilmiah 
dipandang sebagai satu kewajiban etis seorang akademisi. 
Tidak menulis dan tidak menerbitkan karya ilmiah dapat 
dikatakan sebuah “pengkhianatan” terhadap profesi sebagai 
akademisi. 

Seiring dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 
60 tahun 1999 Bab II pasal 2 menjelaskan tujuan sebuah 
Perguruan Tinggi adalah : 
1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang 
menerapkan, mengembangkan dan memperkaya ilmu penge-
tahuan dan kesenian. 
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2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan 
dan mengupayakan pengembangannya untuk meningkatkan 
tarap hidup dan kehidupan masyarakat dan memperkaya 
kebudayaan nasional. 

Selanjutnya pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembang-an 
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijelaskan 
bahwa ”Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Tekologi terdiri atas 
unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, badan usaha dan 
lembaga penunjang”. Kemudian pada pasal 7 ditegaskan sebagai 
berikut. 
1. Perguruan Tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan 

dalam sistem nasional penelitian, pengembangan dan 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi 
membentuk sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1, perguruan tinggi bertanggung jawab meningkatkan 
kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 
pengembangan serta pengabdian pada masyarakat sesuai 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil suatu 
pengertian bahwa setiap perguruan tinggi tidak terlepas dari 
kegiatan penelitian penulisan karya ilmiah. Perguruan Tinggi 
yang mengabaikan kegiatan ini berarti telah mangabaikan salah 
satu tugas pokoknya dan dengan hal itu pula eksistensinya tidak 
memenuhi persyaratan dan dapat dipertanyakan.  

Kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah tidak 
hanya tugas dan kewajiban para dosen. Mahasiswa juga wajib 
melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Karena 
mahasiswa juga merupakan bagian dari unsur-unsur perguruan 
tinggi yang diistilahkan dengan civitas akademika. Kemudian 
kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah juga merupakan 
bagian dari proses pendidikan dan pengajaran membentuk 
sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertakwa. 

Sejalan dengan hal tersebut, FDIK Padangsidimpuan 
selain mendorong para dosen untuk mengadakan penelitian dan 
penulisan karya ilmiah sebagai bagian dari tuntutan profesinya, 
juga mewajibkan mahasiswa untuk melakukannya. Kewajiban 
mahasiswa melakukan kegiatan tersebut diwujudkan dalam 
bentuk pemberian tugas menulis makalah sebagai salah satu 
komponen kegiatan perkuliahan dan kewajiban menulis skripsi 
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sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi program S.1 
(Strata Satu). Kewajiban melakukan penelitian dan penulisan 
skripsi ini tertuang dalam kurikulum pada semester VIII dengan 
bobot 6 SKS yang digabungkan dengan ujian Komprehensif. 
Namun mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tinggi telah dapat 
melakukannya mulai pada semester VII. Dengan demikian 
mereka dapat menyelesaikan studi selama tujuh semester penuh 
atau paling lambat delapan semester.  
B. Pengertian dan Ciri-Ciri Karya Ilmiah  
 Karya ilmiah yang juga lazim disebut karangan ilmiah 
adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan 
ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. 
Dalam pengertian yang lebih lengkap, karya ilmiah ialah sebuah 
tulisan berdasarkan hasil pengamatan, peninjauan atau penelitian 
dalam bidang ilmu tertentu, disusun menurut metode tertentu, 
secara sistematis, dengan tata bahasa yang baik dan kebenaran/ 
keilmiahan isinya dapat dipertanggungjawabkan. 
 Perbedaan karya ilmiah dengan karya yang tidak ilmiah 
(non ilmiah) dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, karya 
ilmiah harus merupakan pembahasan hasil penelitian (faktual 
objektif). Faktual objektif yaitu terdapat kesesuaian antara fakta 
dan objek yang diteliti. Kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan 
sistematis. Dalam pembahasan masalah digunakan metode atau 
cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur melalui 
proses identifikasi masalah dan penentuan strategi. Ketiga, 
pembahasan dalam tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa 
ilmiah atau kode etik penulisan tertentu. 
 Seiring dengan uraian di atas, karya ilmiah atau tulisan 
ilmiah mememiliki ciri-ciri sebagai berikut. 
1. Objektif. Data yang diungkapkan benar-benar berdasarkan 

kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. 
2. Sistematis. Pembahasan disajikan secara runtut sesuai dengan 

urutan klasifikasi dan kausalitas topik-topik masalah serta 
berkesinambungan. 

3. Logis, yakni menggunakan pola nalar yang benar sehingga 
uraian-uraian dapat diterima akal. Untuk penyimpulan suatu 
fakta atau data digunakan pola induktif dan sedangkan untuk 
membuktikan sebuah teori atau hipotesis digunakan pola 
deduktif. 

4. Jelas dan lugas. Pembahasan tidak samar-samar, tepat dan 
langsung kepada pokok masalah. 

5.  Seksama  dan tuntas. Uraian-uraian  yang  disajikan terhindar  
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dari kesalahan yang sekecil-kecilnya, tuntas dan lengkap.  
6. Menggunakan bahasa ragam formal dan tidak pleonastis atau 

tidak berbelit-belit dan tidak berlebihan. 
 
C. Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah. 
 Ada beberapa bentuk karya ilmiah, di antaranya sebagai 
berikut . 
1.  Makalah: tulisan ilmiah yang menyajikan satu atau beberapa 

topik atau yang dibahas berdasarkan data dari lapangan dan 
atau perpustakaan. Data yang dihimpun dari beberapa sumber 
diolah kembali dengan analisis, sintesis dan interpretasi yang 
baru. Jumlah halamannya sekitar 10 lembar. 

2.  Kertas kerja: tulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam dari 
makalah dengan menyajikan data bersumber dari lapangan 
atau perpustakaan. Jumlah halamannya mencapai 40 lembar 
atau lebih. 

3.  Artikel ilmiah: makalah atau kertas kerja yang dipublikasikan 
pada jurnal ilmiah. 

4. Laporan penelitian: tulisan ilmiah yang memuat hasil-hasil 
penelitian ilmiah. 

5. Skripsi: tulisan ilmiah yang mengungkapkan pendapat penulis 
berdasarkan pendapat-pendapat orang lain dari hasil sebuah 
penelitian lapangan atau perpustakaan yang dilakukan seorang 
mahasiswa untuk mendapat gelar akademik sarjana strata satu 
(S1) 

6. Tesis: tulisan ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru 
berdasarkan pendapat-pendapat orang lain dari hasil sebuah 
penelitian lapangan atau perpustakaan dengan suatu kajian 
yang mendalam untuk mendapatkan gelar akademik sarjana 
stara dua (S2) 

7. Disertasi: tulisan ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil 
baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris 
dan objektif untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 
tiga (S3). 

8. Monograf/buku: tulisan ilmiah asli dan menyeluruh tentang 
sebuah persoalan ilmiah. Ia dapat berupa tesis atau disertasi 
yang dikembangkan. 

9. Buku ajar: tulisan ilmiah berbentuk buku dengan kegunaan 
khusus sebagai penuntun kegiatan perkuliahan yang biasanya 
diterbitkan perguruan tinggi.  
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10. Resensi: tulisan ilmiah dalam bentuk tanggapan terhadap 
suatu karangan atau buku yang memaparkan manfaat dan 
kelemahan buku tersebut bagi pembaca. 

11. Referat: tulisan ilmiah dalam bentuk tinjauan atas karangan 
sendiri. 

12. Proposal penelitian: tulisan ilmiah yang memberi gambaran 
tentang rencana penelitian. 
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BAB II 
TEKNIK PENULISAN  

 

A. Penggunaan Bahasa, Penulisan Kalimat dan Paragraf. 

1. Penggunaan Bahasa 
Penggunaan bahasa merupakan hal yang sangat 

penting dalam karya ilmiah. Hal ini bertujuan agar informasi 
dan gagasan yang disampaikan dapat dipahami pembaca 
secara benar, tanpa menimbulkan penafsiran-penafsiran 
yang lain.  Dalam kaitannya dengan hal ini ada beberapa 
ketentuan penggunaan bahasa yang perlu dipenuhi dalam 
penulisan karya ilmiah, antara lain sebagai berikut. 
a. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku 

seperti yang termuat dalam Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) 

b. Kalimat yang dibuat mesti lengkap, dalam arti ada 
subyek, prediket, obyek dan/ atau keterangan. 

c. Pada satu paragraph terdiri dari minimal dua kalimat, 
yakni kalimat inti dan kalimat penjelas. 

d. Istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia yang 
sudah di-Indonesia-kan 

e. Istilah (terminology) asing dapat digunakan jika memang 
belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau bila 
dirasa sangat perlu sebagai penjelas/konfirmasi istilah. 
Istilah tersebut diletakkan dalam kurung dan diketik 
dengan tulisan italic atau cetak miring. 

f. Hal-hal yang patut dihindari: 
1) Penggunaan kata ganti orang pertama atau orang kedua 

(saya, aku, kami, kita, kamu). Kata ”saya” pada bagian 
kata pengantar diganti dengan kata “penulis”. 

2)  Pemakaian tanda baca yang tidak tepat. 
3) Penggunaan awalan di dan ke yang tidak tepat (harus 

dibedakan dengan fungsi di dan ke sebagai kata depan 
atau sebagai kata penunjuk arah dan tempat) 

4) Memberi spasi antara tanda penghubung atau sebelum 
koma, titik, titik koma, titik dua, tanda tanya, tanda 
kurung dan sejenisnya. 

5) Penggunaan kata yang kurang tepat pemakaiannya 
dalam penulisan karya ilmiah, yakni seperti kata-kata 
yang selalu dipakai dalam percakapan sehari-hari. 
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6) Kata sambung (dan, maka dan lain-lain) pada awal 
kalimat. 

   2. Penulisan Kalimat 
Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu 

digunakan untuk menyampaikan informasi secara tepat. 
Ketepatan dalam menyampaikan informasi akan 
membuahkan hasil, yaitu adanya sebuah pemahaman dari 
para pembaca terhadap isi kalimat yang disampaikan. 
Pembaca tidak akan bisa menjawab, melaksanakan atau 
menghayati  setiap kalimat sebelum mereka bisa  memahami  
isi kalimat tersebut secara benar. 

Terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunan 
kalimat yang patut dihindari, antara lain; 
a. Plenastis atau pleonasme, yakni pemakaian kata yang 

mubazir (berlebihan), padahal sebenarnya tidak perlu. 
b. Salah dalam pemilihan kata. 
c. Salah nalar. 
d. Pengaruh bahasa asing atau daerah (interfensi) 
f.  Kata depan yang tidak perlu. 
g. Berisikan banyak anak kalimat, sehingga terlalu panjang 

dan inti kalimat atau ide yang disampaikan  menjadi 
kabur. 

 
3. Penulisan Paragraf. 

Paragaf merupakan penuangan inti buah pikiran 
dalam sebuah karangan. Dalam sebuah paragraf terkandung 
satu unit  buah pikiran yang didukung beberapa buah 
kalimat. Dalam paragraf tersebut dimulai dari kalimat 
pengenal, kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas hingga 
kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian 
dalam satu rangkaian uraian untuk membentuk sebuah 
gagasan. 

 Kegunaan paragraf  yang utama adalah  untuk 
menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih 
lanjut topik sebelumnya. Kegunaan lain ialah untuk 
menambah hal-hal yang penting untuk memerinci dari yang 
diutarakan dalam paragraf terdahulu. 

Berdasarkan tujuan,  paragraf dapat dibagi menjadi 
tiga, yaitu: paragraf pembuka, paragraf penghubung dan 
paragraf penutup. Paragraf pembuka memiliki peran 
sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah 
yang diuraikan oleh penulis. Untuk itu, paragraf pembuka 
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harus dapat menarik minat  dan perhatian pembaca, serta 
sanggup  mempersiapkan pikiran pembaca kepada masalah 
yang akan diuraikan. 

Paragraf penghubung berfungsi menguraikan 
masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis. Semua 
persoalan yang akan dibahas oleh penulis diuraikan dalam 
paragraf ini. Oleh sebab itu, secara kuantitatif  paragraf ini 
merupakan paragraf  yang paling panjang dalam 
keseluruhann karangan/tulisan. Uraian dalam paragraf  
penghubung ini, antar kalimat maupun antar paragraf harus 
saling berhubungan secara logis. 

Paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri 
sebuah karangan/tulisan. Paragraf ini bisa berisi tentang 
kesimpulan masalah yang telah dibahas dalam paragraf 
penghubung atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-
hal yang dianggap penting dalam uraian-uraian sebelumnya.    

B. Teknik Pengutipan dan Penulisan Foot Note. 

1. Teknik Pengutipan. 
Sudah menjadi ketentuan umum bila setiap karya 

ilmiah memiliki kutipan. Sangat jarang ditemukan sebuah 
karya ilmiah yang tidak memiliki kutipan. Karena data, teori, 
dalil, dan lain-lain dimuat dalam kutipan tersebut. 
Sementara yang namanya karya ilmiah wajib dapat 
menunjukkan secara pasti sumber data, teori, dan dalil-dalil 
ditemukannya. Di sinilah letak keharusan suatu karya ilmiah 
menggunakan kutipan.  

Berdasarkan cara pengutipannya, maka kutipan 
dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu kutipan 
langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung 
adalah kutipan yang diambil secara tekstual dari suatu 
sumber berupa buku referensi, dokumen atau pembicaraan 
seseorang. Kutipan langsung ini dalam bahasa ilmiahnya 
disebut dengan kuotasi yang berasal dari bahasa Inggris 
quotation.  

Selanjutnya kutipan tidak langsung adalah kutipan 
yang diambil secara makna dan isinya saja, sedangkan 
teksnya dibuat sendiri oleh penulis.  Jika dianalogikan 
dengan bahasa ‘ulum al-hadis,  maka kutipan langsung ini 
dekat dengan riwayat bi al-lafzi  dan kutipan tidak langsung 
dekat dengan riwayat bi al-makna. Dalam riwayat bi al-
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lafzi  perawi mengutip sama persis dengan sumber 
kutipannya, baik teks maupun isinya. Adapun pada riwayat 
bi al-makna perawi hanya mengutip isinya saja sedangkan 
kalimatnya dibuat sendiri oleh perawi.  

Teknik penulisan kutipan langsung atau kuotasi 
dengan kutipan tidak langsung memiliki perbedaan. Teknik 
pengutipan tidak langsung adalah sama dengan teks yang 
bukan kutipan, sehingga tidak ada persoalan. Hanya saja 
pada setiap akhir kutipan tidak langsung itu diberi nomor 
untuk membuat catatan sumber rujukan (dalam hal ini foot 
note) terhadap kutipan tidak langsung tersebut.  

Berbeda dengan teknik penulisan kutipan tidak 
langsung, maka penulisan kutipan langsung memiliki syarat-
syarat  sebagai berikut. 
1. Kuotasi yang panjangnya kurang dari empat baris penuh  

dapat ditulis dalam teks biasa dengan ukuran spasi dua 
(Exactly 31) dan diapit oleh dua tanda petik (“...”). 

2. Kuotasi yang panjangnya empat baris penuh atau lebih, 
maka teknik penulisannya dilakukan secara tersendiri 
(terpisah dari teks) dan tidak diapit oleh dua tanda petik. 
Kuotasi itu ditulis dengan ukuran satu spasi yang dimulai 
dari ketukan ke 7 dari garis margin (atau disesuaikan 
dengan ketukan pada paragraf yang digunakan), 
contohnya: 

Setiap kutipan harus disebutkan sumber aslinya 
sebagai pengakuan bahwa bagian yang dikutip itu 
bukan hasil pemikiran penulis sendiri. Pada setiap 
kutipan harus dicantumkan nomor sumber kutipan 
(referensi). Nomor ini diletakkan setelah tanda 
baca, naik sedikit di atas baris.5 

3. Jika ada bagian dari teks yang dibuang atau tidak dikutip 
satu kata sampai satu kalimat dalam kuotasi, maka bagian 
itu diganti dengan titik tiga (…), namun jika bagian yang 
dibuang itu sampai satu paragraf atau lebih, maka harus 
diganti dengan titik lima (.....). 

4. Jika dalam kuotasi ada kata-kata penulis, maka kata-kata 
itu ditempatkan dalam kurung karawal, yaitu  [kata-kata]. 

5. Kuotasi yang berbahasa Arab, baik untuk kuotasi yang di 
bawah empat baris atau di atas empat baris ditulis seperti 
penulisan kuotasi empat baris ke atas. Selain itu, 
penulisannya harus disertai terjemahannya. Untuk 
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penulisan terjemahannya berlaku teknik penulisan kuotasi 
yang lebih dari empat baris. 

6. Kuotasi ayat al-Quran berlaku seperti teks bahasa Arab 
lainnya. Kecuali itu sumber rujukannya ditulis dengan 
teknik sebagai berikut.  

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya 
(Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 30. 

2. Teknik Penulisan Foot Note.  
Foot note  adalah salah satu teknik membuat catatan 

bagi kutipan suatu karya ilmiah. Selain foot note  masih ada  
bode note dan end note. Foot note yang disebut juga dengan 
catatan kaki adalah catatan tentang sumber tulisan yang 
diletakkan di bagian bawah setiap halaman yang ada 
kutipannya. Adapun body note yang disebut juga dengan 
‘catatan perut’ adalah catatan tentang sumber yang 
diletakkan di dalam (tubuh) tulisan. Kemudian  end note 
yang disebut juga dengan ‘catatan akhir” adalah catatan 
mengenai sumber rujukan yang diletakkan pada akhir 
naskah tulisan. STAIN Padangsidimpuan menggunakan 
bentuk foot note. 

Berikut ini akan dijelaskan teknik  foot note dalam 
hal penulisan catatan sumber rujukan ini. Sejalan dengan itu, 
maka teknik penulisannya adalah sebagai berikut:   

 
a. Kutipan Buku: Satu Pengarang 

Formatnya adalah: nama pengarang (diikuti dengan 
koma), judul buku (dicetak miring dan tidak diikuti tanda 
koma), kurung pembuka, nama kota (diikuti dengan titik 
dua), nama penerbit (diikuti dengan koma), tahun terbit, 
kurung penutup, tanda koma, hlm, nomor halaman diikuti 
dengan titik. 

          Contohnya:  
----------------- 

M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era 
Postmodernisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 10.  

b. Kutipan dari internet  
Formatnya adalah: nama pengarang (diikuti dengan 

koma), judul tulisan diapit tanda kutip pembuka dan 
penutup “-----------“,  nama jurnal (cetak miring), diikuti 
koma, volume (diikuti titik), nomor (diikuti koma),tahun 
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buka kurung alamat web site (diikuti koma), tanggal akses 
(tanggal, bulan, tahun dan pukul.. WIB, kurung penutup, 
titik.  

------------------ 
 Dadang Hawari, “Psikologi Pendidikan Islam” Jurnal 
Paedagogik, vol. 5 no. 3, 2000 (http:www.co.au.org, diakses 20 
Oktober 2011 pukul 10.10 WIB). 

Bila tulisan tersebut tidak menyebutkan nama 
jurnal, maka penulisannya adalah sebagai berikut. 

 Dadang Hawari, “Psikologi Islam” http:www.co.au, 
diakses 20 Oktober 2011 pukul 10.10 WIB. 
 Sumper Mulia Brown, “The Concept of Khilafah Islam” 
(http:www.co.au accessed at October 20, 2011 retrieved on 10 
pm). 
 

c. Kutipan dari skripsi, thesis atau disertasi. 
Formatnya: nama pengarang (diikuti koma), judul 

skripsi, thesis atau desertasi (cetak normal dan diberi tanda 
kutip “ ......”), kurung pembuka, jenis karya ilmiah (skripsi, 
thesis atau disertasi), koma, lembaga perguruan tinggi, 
koma, tahun, tutup kurung, koma, kata hlm. atau p. nomor 
halaman, titik.  Contohnya:  

 Fauzi Rizal, “Kontribusi Ali Mustafa Yaqub dalam Kajian 
Hadis di Indonesia”( Thesis, PPs IAIN Sumatera Utara, 1999), 
hlm. 45 

 
 Marwah, “The Correlation between Reading Strategies 

and Students’ Ability in Reading Comprehension” (Skripsi, STAIN 
Padangsidimpuan, 2011), p. 15. 
 

d. Kutipan dari Buku Beberapa Pengarang. 
Jika buku sumber dikutipan dikarang oleh dua orang 

maka cara penulisan foot note sama dengan buku yang ditulis 
satu orang, hanya saja nama-nama pengarang harus 
disebutkan sesuai dengan urutan yang tercantum pada buku. 
Contohnya:  

----------------- 
 Djamaluddin Ancok dan Fuat Nasori, Psikologi Islami, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 100.  
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 Jika buku sumber dikutipan dikarang oleh tiga orang atau 
lebih, maka teknik penulisannya cukup menuliskan satu nama 
saja dan diikuti dengan istilah dkk. Untuk buku berbahasa 
Indonesia dan et. al., untuk buku berbahasa Inggris. Contohnya: 

----------------- 
 Zakiah Daradjat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: 
Raja Wali Press, 1995), hlm. 50.  

Dunn, Rita, et. al., Survey of Research on Learning Styles 
Educational Leadership (Chicago: Moody Press, 1989), p. 16. 

 
e. Kutipan dari Buku Terjemahan. 

Cara penulisannya ialah: nama pengarang (diikuti 
dengan 
koma), judul tulisan (dicetak miring dan diikuti tanda koma), 
Diterjemahkan dari (judul buku asli dengan tanda kutip 
“...........” oleh (nama penerjemah), kurung pembuka, nama 
kota diikuti dengan titik dua, nama penerbit diikuti dengan 
koma, tahun diikuti dengan kurung penutup dan koma, kata 
hlm yang diikuti dengan titik, namor halaman dan diakhiri 
dengan titik. Contohnya:  

----------------- 
Mustafa Fahmi, Psikologi Agama, Diterjemahkan dari 

(judul buku asli) oleh  Zakiah Daradjat (Jakarta: Bulan Bintang, 
1985), hlm. 12.  
 

f. Kutipan dari Buku Editor 
Formatnya adalah: nama pengarang (diikuti dengan 

titik), judul tulisan (tidak dicetak miring, diapit tanda kutip 
pembuka dan penutup “.......“, (diikuti dengan koma) nama 
editor (diikuti dengan kata ed., dan koma, judul buku 
(dicetak miring dan diikuti dengan koma, nama kota (diikuti 
dengan titik dua), nama penerbit (koma), tahun, tanda 
kurung penutup, koma, kata hlm diikuti dengan titik dan 
nomor halaman dari dan sampai diikuti dengan titik. 
Contohnya: 

----------------- 
M. Amin Abdullah, “Studi Agama di IAIN”, Komaruddin 

Hidayat (ed.) Antologi Studi Islam (Jakarta: Paramadina, 2000), 
hlm. 10-21. 
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g. Kutipan dari Jurnal atau Majalah. 
Formatnya adalah: nama pengarang (diikuti dengan 

koma), judul tulisan (tidak dicetak miring) diapit dua tanda 
kutip pembuka dan penutup “.......”, (diikuti dengan koma), 
nama editor (diikuti dengan kata ed. dan koma, nama jurnal 
(dicetak miring) (diikuti dengan koma, Volume ..... yang 
ditulis dengan angka Arab dan diikuti dengan koma, Nomor 
terbitan ...... (titik), nama bulan (diikuti dengan koma), 
Tahun (koma), kata hlm diikuti dengan titik dan nomor 
halaman dari dan sampai diikuti dengan titik. Contoh: 

-----------------  
Baharuddin, “Paradigma Psikologi dalam Persepktif Islam,” 

dalam  Jurnal Miqot, Volume 26, No. 1, Januari 2002, hlm. 125-
147.  

h. Kutipan dari Koran  
Formatnya adalah: nama pengarang (titik), kalau 

tidak ada pengarang maka ditulis redaksi. judul tulisan (tidak 
dicetak miring dan diapit tanda kutip pembuka dan penutup 
“.........”, (diikuti dengan koma) nama surat kabar (dicetak 
miring) dan koma, nomor penerbitan, tahun penerbitan, 
tempat penerbitan, tanggal penerbitan, nomor halaman, 
nomor kolom dan diakhiri dengan titik. Contoh: 

----------------- 
Redaksi. “Menelusuri praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme di perguruan tinggi”,  Harian Kompas, No. 299, Tahun 
ke-8, Jakarta, tanggal 12 Mei 1973, hlm. 12, kolom 2-3.   

Di sini perlu diperhatikan perbedaan tentang 
penulisan judul tulisan dalam jurnal dan koran dengan 
penulisan judul tulisan pada buku editor serta judul buku. 
Dalam judul tulisan pada jurnal dan Koran hanya hurup awal 
judul saja yang ditulis dengan hurup besar, sedangkan huruf 
awal kata yang lainnya tetap huruf kecil. Adapun teknik 
penulisan judul tulisan pada buku editor dan judul buku, 
semua huruf pada awal kata dalam judul dimulai dengan 
huruf besar.   

 
i. Kutipan Berulang. 

Kutipan berulang ialah kutipan yang sumber 
rujukannya telah dirujuk sebelumnya, sehingga terjadi 
pengulangan sumber rujukan. Dalam penulisan foot note 
bagi rujukan yang berulang ini dikenal tiga istilah utama, 
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yaitu Ibid (Ibidum), Op. Cit (Opera Citato), dan Loc. Cit 
(Loco Citato). 

 Ibid (Ibidum) adalah kutipan dari sumber yang sama 
dan belum diselingi dengan kutipan lain, maka digunakan 
istilah Ibid.,  singkatan dari Ibidum (bahasa Latin) yang 
artinya sama dengan di atas. Contohnya: 

----------------- 
 Djamaluddin Ancok dan Fuat Nasori, Psikologi Islami, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 100.  
 Ibid., hlm. 10. 
 Ibid.  
 

Op. Cit ialah kutipan ulangan yang sudah pernah 
dikutip sebelumnya, tetapi telah diselingi dengan kutipan 
lain, maka dipergunakan istilah Op. Cit yang merupakan 
singkatan dari opera citato  berarti  dalam karangan yang 
telah disebut. Teknik penulisannya harus menyebutkan nama 
penulis. Dalam hal ini ada dua kemungkinan; yakni pertama, 
seorang pengarang dengan satu buku, maka contohnya 
sebagai berikut: 

M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era 
Postmodernisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 10.  

Djamaluddin Ancok dan Fuat Nasori, Psikologi Islami, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 100. 

M. Amin Abdullah, Op. Cit., hlm. 12. 

Kedua, seorang pengarang dengan dua buku atau 
lebih, maka teknik pengutipannya selain nama pengarang, 
maka judul buku juga harus disebutkan, contoh: 

----------------- 
M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era 

Postmodernisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 10.  
M. Amin Abdullah, Studi Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), hlm. 25. 
Mustafa Fahmi, Psikologi Agama, Diterjemahkan dari 

(judul buku asli) oleh  Zakiah Daradjat (Jakarta: Bulan Bintang, 
1985), hlm. 12.  

M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam ..... , Op. Cit., hlm. 100. 
 

Loc. Cit ialah pengutipan yang berulang kali dari 
sumber yang sama dan halaman yang sama dan sebelumnya 
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diselingi dengan kutipan yang lain, maka footnote yang 
terakhir menggunakan istilah Loc. Cit  dari istilah loco citato 
yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Misalnya 
footnote No. 10 sama sumbernya dengan footnote No. 5, 
maka footnote No. 10  adalah sebagai berikut: 

----------------- 
M. Amin Abdullah, Studi Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), hlm. 25. 
Insan Kamil, Memberi Nafkah Keluarga Dari Hasil Usaha 

Yang Haram Ditinjau Dari Hukum Islam (Padang: Andalas 
Press, 2009), hlm. 100. 

M. Amin Abdullah. Loc. Cit. 

Jika kutipan yang sebelumnya telah dilakukan 
terhadap beberapa buku  karangan yang sama,  seperti 
misalnya  M. Amin 
Abdullah, maka sebelum penulisan Loc. Cit ditulis judul 
buku, contohnya: 

----------------- 
M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era 

Postmodernisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 10.  
M. Amin Abdullah, Studi Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), hlm. 25. 
Insan Kamil, Memberi Nafkah Keluarga Dari Hasil Usaha 

Yang Haram Ditinjau Dari Hukum Islam (Padang: Andalas 
Press, 2009), hlm. 100. 

M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam...., Loc. Cit. 
 

C. Teknik Penulisan Daftar Pustaka 
Penulisan daftar pustaka memiliki teknik yang 

beragam. Namun, secara umum ketentuan-ketentuannya 
adalah sebagai berikut.  
1. Semua nama pengarang disusun dengan urutan abjad. 
2. Jika nama pengarang terdiri dari dua kata atau lebih yang 

salah satunya merupakan nama untuk kelompok keluarga, 
maka susunan urutan dimulai dari nama kelompok keluarga. 
Namun bila kata kedua atau lebih bukan nama kelompok 
keluarga, maka susunan urutan kata namanya tidak perlu 
dibalik. 

3. Jika nama pengarang menggunakan tambahan alif-lam 
(nama Arab), maka susunan ditentukan berdasarkan huruf 
awal asli, bukan tambahan alif-lam tersebut.  
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4. Jika susunan nama memiliki huruf awal yang sama, maka 
urutan ditentukan dengan huruf kedua dan demikian 
selanjutnya.  

5. Jika terdapat dua buku yang ditulis oleh seorang penulis, 
maka urutan ditentukan berdasarkan tahun terbit. 
Kemudian nama penulis pada buku yang kedua dan 
seterusnya tidak ditulis, tetapi diganti dengan garis 
penghubung sebanyak empat belas kali ketuk dari garis 
margin. 

Baris pertama penulisan teks dimulai pada awal 
margin, sedangkan baris kedua dan selanjutnya dimulai pada 
ketukan ketujuh dari garis margin. Adapun formatnya berlaku 
ketentuan sebagai berikut.  

1. Buku satu pengarang 
Formatnya adalah: nama pengarang (jika nama 

pengarang terdiri dari dua kata atau lebih yang salah satunya 
merupakan nama kelompok keluarga, penulisan nama 
pengarangnya dapat dibalik yang dimulai dari nama 
kelompok keluarga),  koma, judul buku, koma, nama kota, 
titik dua, nama penerbit, koma, tahun, titik. Adapun 
contohnya: 

M. Amin Abdullah, Studi Penelitian Keagamaan, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1995. 

2. Buku dua pengarang  
Formatnya ialah: nama pengarang dipisahkan 

dengan tanda “&” (jika nama pengarang terdiri dari dua kata 
atau lebih yang salah satunya merupakan nama kelompok 
keluarga, nama pengarang pertama saja yang dibalik), koma, 
judul buku, koma, nama kota, titik dua, nama penerbit, 
koma, tahun, titik. Adapun contohnya: 

Ancok, Djamaluddin & Fuat Nasori. Psikologi Islami, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1995. 

3. Buku tiga pengarang dan lebih. 
Formatnya ialah: nama pengarang (jika nama 

pengarang terdiri dari dua kata atau lebih yang salah satunya 
merupakan nama kelompok keluarga, nama pengarang 
pertama saja yang dibalik), dikuti dengan kata dkk. Titik dan 
koma, judul buku, koma, nama kota, titik dua, nama 
penerbit, koma, tahun, titik. Contoh: 
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Carrell, Patricia L., et. al., Interactive Approaches to Second 
Language Reading. (New York: Cambridge University 
Press, 1988), p. 26. 

 
M Amin Abdullah, dkk., Metododologi Studi Agama, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2000. 
 

    4. Buku editor. 
Formatnya: nama penulis (jika nama pengarang 

terdiri dari dua kata atau lebih yang salah satunya 
merupakan nama kelompok keluarga, penulisan nama 
pengarangnya dapat dibalik yang dimulai dari nama 
kelompok keluarga),koma,  judul tulisan (diapit tanda kutip 
pembuka dan penutup), nama editor, kata (ed.), koma, judul 
buku (miring), koma, nama kota, titik dua, nama penerbit, 
koma, tahun, titik. Contoh:  

M Amin Abdullah, “Studi Agama di IAIN”, Komaruddin Hidayat  
(ed.), Antologi Studi Islam, Jakarta: Paramadina, 2000. 

      5. Jurnal atau Majalah.  
Formatnya nama penulis, koma, judul tulisan “....“ 

(diapit tanda kutip  pembuka  dan  penutup), koma,  kata  
dalam, nama 
Jurnal (miring), koma, volume, nomor, bulan, tahun, titik. 
Contohnya:  

Baharuddin. “Paradigma psikologi dalam persepktif Islam”, 
dalam  Jurnal Miqot, Volume 26, No. 1, Januari 2002. 

5. Koran  
Formatnya adalah; nama pengarang (koma), kalau 

tidak ada pengarang maka ditulis redaksi, judul tulisan (tidak 
dicetak miring) diapit tanda kutip pembuka dan penutup 
“........”, (diikuti dengan koma) nama surat kabar (dicetak 
miring) dan koma, nomor penerbitan, tahun penerbitan, 
tempat penerbitan, tanggal penerbitan, nomor halaman, dan 
kolom dan diakhiri dengan titik. Contoh 

Redaksi, “Presiden Soeharto tinjau proyek Jati luhur,” Harian 
Kompas, No. 299, Tahun ke-8, Jakarta, tanggal 12 Mei 
1973, hlm. 12, kolom 2-3. 
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Maraondak, “Maratahan tinjau proyek pembangunan rumah 
tempat tinggal mahasiswa STAIN Padangsidimpuan,” 
Harian Kompas, No. 299, Tahun ke-8, Jakarta, tanggal 12 
Mei 1973, hlm. 12, kolom 2-3. 

 

D. Tipografi  
Salah satu prinsip dasar dalam penulisan ilmiah 

adalah konsistensi atau taat asas dalam segala hal, termasuk 
taat asas dalam teknik pengetikan yang dalam dunia ilmiah 
disebut dengan tipografi. Tipografi adalah berbagai teknik 
atau ketentuan tentang pengetikan tulisan ilmiah.  Teknik 
pengetikan ini juga menyangkut hal-hal lain seperti kertas dan 
ukurannya, penggunaan huruf besar dan huruf kecil, 
pengetikan judul dan sub judul, jarak ketikan teks, margin, 
dan lain-lain.  

Dalam pengetikan tulisan ilmiah berlaku aturan yang 
cukup beragam, semua teknik itu dapat digunakan dalam satu 
penulisan. Namun pada STAIN Padangsidimpuan ditetapkan 
aturan dengan bentuk sebagai berikut.  

1. Ukuran kertas.  
Kertas yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah 

berupa makalah atau skripsi, tesis, dan disertasi adalah 
kertas HVS  80 grm dengan ukuran Letter atau 21,59 mm X 
27,94 mm. (Quarto). Jika tulisan ilmiah berupa buku, maka 
jenis kerta yang digunakan adalah kertas HVS 70 grm dan 
bisa juga 80 grm dengan ukuran A5  atau ukuran  148 mm x 
210 mm.  

 
2. Margin. 

Margin adalah bagian pinggir kertas dari setiap sisi 
kertas yang harus dikosongkan pada setiap halaman.  Dengan 
kata lain, margin adalah batas-batas ketikan naskah pada 
bagian atas, bawah, kanan, dan kiri yang boleh ditulis dalam 
setiap halaman.  
a. Margin atas adalah jarak yang dihitung mulai dari pinggir 

atas kertas sampai dengan baris pertama dalam setiap 
halaman. Jaraknya adalah 4 cm.  

b. Margin bawah adalah baris terakhir (terbawah) hingga 
pinggir kertas bagian bawah. Jaraknya adalah 3 cm. 
Margin ini berlaku untuk setiap halaman, baik yang 
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menggunakan catatan kaki atau tidak. Ketentuan ini tidak 
berlaku untuk halaman terakhir naskah atau baris terakhir 
bab.  

c. Margin kiri adalah barisan huruf pertama dalam setiap 
kalimat sampai dengan pinggiran kertas bagian kiri. 
Jarahnya adalah 4 cm.  Namun demikian untuk awal 
setiap paragraf tidak dimulai dari awal margin kiri tetapi 
masuk ke dalam naskah sebanyak 5 atau 7 huruf.  

d. Margin kanan adalah huruf terakhir dari setiap baris 
sampai pinggir kertas bagian kanan. Jaraknya adalah 3 
cm. Margin kanan ini sejajar dengan nomor halaman di 
sudut kanan bagian atas setiap halaman, kecuali halaman 
bab, daftar pustaka, daftar isi, dan lain-lain.  

3. Penggunaan huruf  
Jika tulisan ilmiah tersebut menggunakan huruf 

Latin, maka kemungkinan jenis huruf yang digunakan ada 
dua, yaitu huruf besar dan huruf kecil atau simbol-simbol.  
Huruf besar digunakan untuk menuliskan judul tulisan, judul 
bab, kata bab, kata daftar isi, daftar pustaka, daftar gambar, 
lampiran, dan lain-lain. Kecuali itu, huruf besar juga 
digunakan dalam setiap kata selain kata penghubung pada 
judul sub bab pada awal kata dalam kalimat, nama orang, 
kota, kitab suci, dan lain-lain. Adapun kata-kata pada judul 
tambahan atau penjelasan yang sering juga disebut dengan 
anak judul berlaku ketentuan penulisan huruf besar hanya 
pada huruf awal setiap kata dalam kalimat tersebut (selain 
kata penghubung, seperti: dan, dengan, dari, dan lain-lain). 
Teknik penulisan  anak judul  ini  juga berlaku pada  judul  
gambar, daftar, atau sketsa, serta garfik. Contohnya: 
“Gambar 1: Hubungan Akal dengan Wahyu” Selanjutnya 
seluruh huruf Latin menggunakan style Times New Roman 
Font Size 12 (kecuali untuk lembaran halaman sampul dan 
pengesahan pembimbing), sedangkan bahasa Arab 
menggunakan style Traditional Arabic atau Naskh Special 
Font Size 18. 

 سووم   يعلوو  االرض وفوو  السووت   فوو  هللا وهوو 

 .تكسب ن ما ويعل  وجهم  
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 سووم   يعلوو  االرض وفوو  السووت   فوو  هللا وهوو 

 .ماتكسب ن ويعل  وجهم  
Artinya: Dan Dialah Allah (Yang Disembah), baik di langit maupun 

di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan 
apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang 
kamu usahakan. (Q.S. al-An’am:3). 

4. Pengetikan Judul dan Sub Judul 
Judul ditempatkan sedemikian rupa, sehingga berada 

simetris di tengah-tengah antara margin kiri dan margin 
kanan. Bila judul lebih dari satu baris maka diketik 
sedemikian rupa sehingga menjadi persis berbentuk 
piramida. Ungkapan kata dalam baris pada judul diusahakan 
tidak mengesankan makna yang  tidak tepat. Pada saat 
terjadi pemenggalan kata pada akhir baris kalimat agar 
memperhatikan makna yang dikandungnya. Besar Font Size 
dan isi redaksi pada lembaran halaman judul dapat dilihat 
contoh pada lampiran. Adapun contoh penulisan judul 
skripsi adalah sebagai berikut. 

HUBUNGAN MORALITAS DOSEN  

DENGAN MORALITAS MAHASISWA 

DI KOTA PADANGSIDIMPUAN 

KETERKAITAN KEBERSIHAN JIWA DA’I   

DENGAN KEBERHASILAN DAKWAH  

DI KOTA PADANGSIDIMPUAN 

PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA  

DENGAN HASIL USAHA YANG HARAM 

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 

 

PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS  

DI SMP SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN 

 

ANALISIS KESULITAN SISWA  

DALAM MEMPELAJARI MATEMATIKA 

DI SMA NEGERI SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN 
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PERILAKU MEMPERKAYA DIRI DENGAN USAHA  

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) 

(Analisis Hukum Perbankan Syari’ah) 

 

5. Jarak Ketikan Teks 
Secara umum berlaku ketentuan bahwa seluruh 

naskah atau teks diketik dengan dua spasi (Exactly 31). 
Namun demikian pada tempat-tempat khusus seperti: 
kutipan langsung yang empat baris ke atas, catatan kaki (foot 
note), daftar-daftar,  skema, judul dan lain-lain dapat diketik 
dengan spasi satu sesuai dengan kepentingannya. Khusus 
untuk sub judul atau anak judul dengan judul, pengetikannya 
berjarak spasi dua. 

6. Teknik penomoran 
Penulisan nomor diberlakukan ketentuan sebagai 

berikut.   
a. Penomoran bab dan tabel digunakan angka romawi (I, II, 

II) 
b. Penomoran halaman digunakan angka arab yang letaknya 

pada bagian tengah bawah untuk halaman pertama  setiap 
bab dan pada sisi kanan bagian atas (sejajar dengan 
hurup terakhir batas margin penulisan teks). 

c. Penomoran untuk pasal, sub pasal, topik, sub topik dan 
uraian-uraian digunakan dengan bentuk sebagai berikut. 

              A. Ibadah. 
                   1. Ibadah shalat. 
                       a. Rukun shalat. 
                           1) Berniat. 
                               a) Bentuk-bentuk niat. 
                                   (1) ..................... 
                                        (a) ..................... 
                  2. Ibadah puasa. 
                      a. Rukun puasa. 
                          1) Berniat. 
                               a) Bentuk-bentuk niat. 
                                    (1) ........................ 
                                         (a) ......................... 
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A.Ruang Lingkup Objek Penelitian Penulisan Skripsi 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terdapat 4 
(empat) Program Studi (Komunikasi Penyiaran Islam, 
Bimbingan Konseling Islam, Pengembangan Masyarakat Islam 
dan Manajemen Dakwah) di IAIN Padangsidimpuan. 
Tentunya bidang kajian ilmu masing-masing program studi 
berbeda. Ruang lingkup pengkajian penelitian skripsi 
mahasiswa masing-masing prodi dapat terlihat dari uraian 
berikut ini. 
1. Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) 

 
No Ruang Lingkup Penjabaran 

1.  Psikologi Mengkaji masalah-masalah yang 
berkaitan dengan fisik dan 
psikis, motivasi, sikap, tingkah 
laku, penyesuaian diri, dan lain-
lain 

2.  Bimbingan dan 
Konseling 

Teridiri dari: konselor, klien, 
metode, pendekatan, jenis 
layanan, materi bimbingan 
konseling, bidang layanan, jenis 
layanan, yang berkaitan dengan 
tujuan bimbingan konseling, 
dan lalin-lain 

3.  Dakwah Islam Mengkaji tentang: da’i, mad’u, 
materi, metode, media, sarana 
dan Prasarana, dan objek 
dakwah, organisasi dakwah, 
seperti majlis taklim, pengajian 
dan pesantren kilat dan lain-lain  

4.  Strategi Bimbingan 
Konseling 

Mengkaji tentang strategi proses 
bimbingan konseling di 
Lembaga Stake Holder dan 
Masyarakat 

5.  Keluarga dan 
Masyarakat 

Mengkaji tentang: pola asuh, 
interaksi keluarga, keadaan 
ekonomi, karier, tingkat 
pendidikan orangtua, interaksi 
sosial masyarakat, patologi 
sosial, organisasi masyarakat, 
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spritual, adat istiadat, budaya, 
ras, etnis, kultur, dan lain-lain 

6.  Manajemen 
Bimbingan 
Konseling 

Mengkaji tentang  manajemen 
lembaga/instansi yang terkait 
dan mengkaji tentang sarana 
prasarana 

 
Objek kajian: 
a. Konsep-konsep Bimbingan Konseling 
b. Fenomena-fenomena kepribadian dan tingkah laku 

manusia 
c. Ayat-ayat Alqur’an dan al-Hadis tentang Bimbingan 

dan Konseling 
d. Pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan 

pengembangan. 
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BAB IV 
FORMAT PENELITIAN SKRIPSI 

 

A. Jenis-Jenis Penelitian Skripsi 

    1. Penelitian Kualitatif  
   a. Pengertian Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif ialah sebuah prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Dalam makna 
lain penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 
bentuk hitungan yang lainnya. 

Proses penelitian kualitatif dapat digambarkan 
dalam tiga tingkatan kerja: 
 1) Mencari dan merumuskan masalah – 

mengamati/mendengar -  melaporkan. 
2) Mencari dan merumuskan masalah – 

mengamati/mendengar – seleksi dan interpretasi – 
melaporkan. 

3) Mencari dan merumuskan masalah – mengamati dan/atau 
mendengar – seleksi dan interpretasi – menyusun teori – 
melaporkan. 

b. Karakteristik Penelitian Kualitatif 
Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik 

(ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan penelitian 
kuantitatif), di antaranya sebagai berikut. 
1) Latar Penelitian 

Melakukan penelitian pada latar alamiah (natural) atau 
pada konteks dari suatu keutuhan (entity). 

2) Paradigma 
Paradigmanya bertitik tolak dari paradigma fenomenologis 
dan inkuiri naturalistik yang obyektivitasnya dibangun 
atas dasar rumusan situasi tertentu sebagaimana dihayati 
individu atau kelompok sosial tertentu. Penelitian 
kualitatif berpandangan bahwa realitas bersifat jamak, 
menyeluruh, dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 
dipisah-pisah. Realitas bersifat terbuka, kontekstual, 
secara sosial meliputi persepsi dan pandangan-pandangan 
individu dan kolektif. 

3) Desain 
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Desain penelitian bersifat sementara dan fleksibel yang 
secara terus-menerus  disesuaikan  dengan  realita  di 
lapangan. Tidak  
baik memformulasikannya secara a priori atau baku.  

4) Tujuan 
Penelitian kualitatif lebih diarahkan untuk memahami 
situasi tertentu atau fenomena-fenomena sosial serta 
menemukan unsur-unsur atau pengetahuan (teori) yang 
belum ada dalam teori yang berlaku dari perspektif 
partisipan. 

5) Satuan kajian 
Pola-pola dan kemurnian sistemnya diamati secara 
alamiah  

6) Data 
a) Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 

bukan angka-angka. 
b) Alat pengumpul data utama adalah manusia (peneliti 

atau dengan bantuan orang lain). 
c) Pencarian data tidak untuk membuktikan hipotesis, 

tetapi menemukan teori atau gambaran sesuatu 
fenomena. 

d)  Analisis data dilakukan secara induktif. 
7) Teknik 

a) Penekanannya pada teknik kualitatif. 
b) Memasuki dan mendalami gejalanya dengan 

interpretasi masalah atau menyimpulkan kombinasi 
beberapa arti dari permasalahan yang disajikan situasi 
tertentu. 

8) Penyusunan Teori 
Penemuan dan penyusunan teori berasal dari bawah ke 
atas (grounded theory, teori dari dasar), yaitu dari 
sejumlah bagian yang banyak data dikumpulkan dan 
saling berhubungan.  

9) Keterlibatan 
a) Bergantung pada seleksi; tidak mengelola situasi, tetapi 

memanfaatkannya. Dari berbagai peristiwa yang terjadi 
secara alamiah dipilih suatu gejala saja tanpa 
mengadakan intervensi.  

b) Menghendaki penetapan batas (batasan) atas dasar 
fokus penelitian. 

c) Peneliti lebur dengan situasi yang diteliti. Ia sebagai 
peneliti sekaligus sebagai instrumen. 
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10) Kepastian dan keaslian menggunakan kriteria relevansi: 
yaitu signifikansi pribadi terhadap lingkungan 
senyatanya. Usaha menemukan kepastian dan keaslian 
merupakan suatu hal yang penting.  

11) Pertanyaan Kausalitas, yakni apakah X menyebabkan Y 
dalam latar alamiah? 

12) Sikap 
a) Lebih mementingkan proses daripada hasil.  
b) Bersikap ekspansionis: terbuka, menjajaki, dan 
kompleks.  
c) Tidak mengontrol, bahkan mengundang ikut campur 

yang sehingga dapat dimengerti peristiwa dalam dunia 
nyata dan dapat dirasakan pola-pola yang ada di 
dalamnya.  

13) Hasil 
a) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. 
b) Hasil dideskripsikan dengan kata-kata, bukan angka-
angka. 

Selanjutnya adapun bentuk-bentuk penelitian 
kualitatif ialah antara lain: 
a) Deskriptif;                               e) Grounded Theory; 
b) Inkuiri naturalistik;              f) Survey 
c) Studi kasus;                            g) Studi Tokoh 
d) Fenomenologis;                     h) Penelitian Konsep 

 
c. Format Proposal Penelitian Kualitatif 

Proposal kualitatif lebih sederhana, tidak serinci 
proposal penelitian kuantitatif. Isinya terdiri dari beberapa 
pasal, tidak mesti tiga bab. Ia bersifat fleksibel, global dan 
umum, sehingga sangat berpeluang mengalami perubahan 
dan penyempurnaan walaupun sudah berada pada tahap 
pengumpulan dan analisis data. Namun untuk peneliti 
pemula, sebaiknya lebih terperinci sehingga proses penelitian 
tetap lebih terarah. Adapun format proposalnya adalah 
terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut. 

Halaman Judul 
Halaman Pengesahan 
Rancangan Daftar Isi Skripsi 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah 
C. Batasan Istilah 
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D. Rumusan Masalah 
E. Tujuan Penelitian 
F. Kegunaan Penelitian 
G. Tinjauan Pustaka 

1. Kajian/Penelitian Terdahulu 
2. Landasan Teori 

H. Metodologi Penelitian 
1. Waktu dan Lokasi Penelitian 
2. Jenis Penelitian 
3. Unit Analisis/Subjek Penelitian 
4. Sumber Data 
5. Teknik Pengumpulan Data 
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

I. Sistematika Pembahasan 
J. Daftar Bacaan 
Lampiran:  
1. Data Daftar Observasi. 
2. Daftar Wawancara 

 
d. Format Skripsi Penelitian Kualitatif 

 
Skripsi ditulis secara sistematis dengan format 

sebagai berikut: 
Halaman Judul 
Halaman Pengesahan Pembimbing  
Surat Pernyataan Pembimbing 
Lembaran Pernyataan Keaslian Skripsi 
Berita Acara Ujian Munaqasyah 
Pengesahan Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
Padangsidimpuan 
ABSTRAK 
KATA PENGANTAR 
TRANSLITERASI (kalau ada) 
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL (kalau ada) 
DAFTAR GAMBAR (kalau ada) 
DAFTAR LAMPIRAN 

BAB     I    PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah 
C. Batasan Istilah 
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D. Rumusan Masalah 
E. Tujuan Penelitian 
F. Kegunaan Penelitian 
G. Sistematika Pembahasan 

BAB   II    TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kajian/Penelitian Terdahulu 
B. Landasan Teori 

1. ......................................... 
2. ......................................... 
3. ......................................... dst. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
A. Waktu dan Lokasi Penelitian (setting)  
B. Jenis Penelitian 
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian 
D. Sumber Data 
E. Teknik Pengumpulan Data 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. ....................................... 
2. ………………………………… 
3. ………………………………… dst 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

BAB  V   PENUTUP 
A. Kesimpuan 
B. Saran-Saran 

DAFTAR PUSTAKA 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

2. Penelitian Kuantitatif. 

a. Pengertian Penelitian Kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang 

menggunakan pengukuran dengan angka dan dianalisis 
dengan menggunakan statistik. 

b. Karakteristik Penelitian Kuantitatif. 
NO ASPEK KARAKTERISTIK 
1.   Tujuan  

 Penelitian 
- Menguji teori/hipotesis 
- Menunjukkan hubungan antar variabel 
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- Memprediksikan  
2.  Masalah 

Penelitian 
- Hubungan/Korelasi, contoh:  
   Hubungan/Korelasi X dengan Y di ...  
   Hubungan Akhlak Dai Dengan Perubahan 

Prilaku Jama’ah  dalam Proses Dakwah di 
.................... 

- Pengaruh, contoh:  
Pengaruh X terhadap Y di ............ 
- Perbandingan/Komparasi, contoh:  
   Komparasi  semangat beragama anara 

masyarakat koa dengan Desa  di ....... 
   Perbedaan Etos Kerja Masyarakat PNS 

dengan Petani di ...... 
3.  Variabel 

Penelitian 
- Dua atau lebih 

4.  Data 
Penelitian 

- Angka (kuantitatif) 

5.  Instrumen 
Penelitian 

- Angket (Observasi dan wawancara hanya 
sebagai pelengkap) 

6.  Analisis 
Data 

- Statistik; teknik disesuaikan dengan sifat 
masalah penelitian   

 
c. Format Proposal Penelitian Kuantitatif 

Halaman Judul 
Halaman Pengesahan Pembimbing  
Rancangan Daftar Isi Skripsi 
 
A. Latar Belakang Masalah 
B.  Identifikasi Masalah 
C.  Batasan Masalah 
D. Defenisi Operasional Variabel 
E.  Rumusan Masalah 
F. Tujuan Penelitian 
G. Kegunaan Penelitian 
H. Landasan Teori 

1. Penelitian Terdahulu 
     2. Kerangka Teori 
     3. Kerangka Pikir 
     4. Hipotesis 
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I. Metodologi Penelitian 
1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
2. Jenis Penelitian 
3. Populasi dan Sampel 
4. Instrumen Pengumpulan Data 
5. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
6. Analisis Data 

J. Sistematika Pembahasan 
           Daftar Pustaka 
           Jadwal Penelitian 
           Lampiran (Instrumen Pengumpul Data) 

d. Format Skripsi Penelitian Kuantitatif. 

Halaman Judul/Sampul 
Halaman Pengesahan Pembimbing 
Surat Pernyataan Pernyataan Pembimbing 
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi 
Berita Acara Ujian Munaqasyah 
Halaman Pengesahan Ketua/Ketua Senat STAIN. 
Abstrak 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 

 BAB   I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
B. Identifikasi Masalah 
C. Batasan Masalah 
D. Defenisi Operasional Variabel 
E. Rumusan Masalah 
F. Tujuan Penelitian 
G. Kegunaan Penelitian 
H. Sistematika Pembahasan 

 BAB  II    LANDASAN TEORI  

        A. Penelitian Terdahulu 
              B. Kerangka Teori 
                   1. .................................. 
                   2. ................................. 
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                   3. ................................. dst 
                          C. Hipotesis 

 BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

B. Jenis Penelitian 

C. Populasi dan Sampel 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

F.     Analisis Data 

BAB  IV  HASIL PENELITIAN 
                 A ........................................... 
                 B. ............................................... 
                 C. ...............................................  

D. Analisa Hasil Pembahasan 

 BAB  V   PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran-Saran 

          Daftar Pustaka 
          Daftar Riwayat Hidup  
          Lampiran  

3. Penelitian Tokoh 

       a. Pengertian  
Studi tokoh merupakan salah satu jenis dari 

penelitian kualitatif yang berkembang sejak era 1980’an. 
Tujuannya untuk mencapai suatu pemahaman tentang 
ketokohan seseorang individu dalam komunitas tertentu 
dan dalam bidang ilmu tertentu, mengungkap pandangan, 
motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu 
melalui pengakuannya. Sebagai jenis penelitian kualitatif, 
studi tokoh juga menggunakan metode seperti lazimnya 
dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan catatan perjalanan hidup sang tokoh. 

Sebenarnya sebagai varian metode dan jenis 
penelitian kualitatif, studi tokoh sangat baik untuk 
menggali pikiran dan pandangan seorang tokoh dalam 
bidangnya. Namun masih sering terjadi kesalahan dalam 
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pelaksanaanya. Kesalahan yang sering terjadi, khususnya 
bagi peneliti pemula adalah mencari tokohnya dahulu. 
Padahal, yang seharusnya dilakukan lebih dahulu oleh 
peneliti ialah lebih dahulu menentukan bidang keilmuan. 
Setelah itu diidentifikasi siapa saja tokoh yang ada di 
bidang itu untuk selanjutnya dipilih siapa di antara tokoh 
tersebut yang paling menonjol. Sebagai ukuran ketokohan 
seseorang adalah banyaknya karya ilmiah yang dihasilkan, 
pandangan masyarakat umum dengan mencari informasi 
sebanyak-banyaknya tentang tokoh tersebut dari berbagai 
sumber. Setelah data terkumpul, dibahas kelebihan dan 
kekurangan para tokoh dan untuk selanjutnya ditentukan 
yang paling sedikit kekurangannya  dan paling banyak  
kelebihannya.  
Tokoh yang  paling banyak kelebihannya itulah yang 
dipilih. 

Seiring dengan itu, secara berurutan langkah-
langkah metodologisnya sebagai berikut. 
1) Menentukan bidang kajian yang diminati peneliti, 
2) Bidang yang dipilih adalah bidang yang paling dikuasai 

oleh peneliti. 
3) Membuat daftar tokoh atau ilmuwan yang dipandang 

sebagai ahli di bidang yang akan dikaji. 
4) Dari sekian banyak tokoh tersebut itu dibuat peringkat 

ketokohannya menurut karya yang ditulis, pandangan 
orang dan masyarakat luas tentang tokoh tersebut, dan 
tentu expert judgement peneliti sendiri. 

5) Dibuatkan daftar kelebihan dan kekurangan masing-
masing tokoh dalam bidang yang akan dikaji.  

6) Setelah itu ditentukan tokoh yang dipilih untuk dikaji. 
7) Untuk menambah wawasan tentang tokoh dimaksud, 

peneliti melakukan kajian terdahulu tentang siapa saja 
peneliti yang pernah meneliti tokoh tersebut untuk 
memperoleh state of the arts.  

8) Memulai studi dengan mengumpulkan data.  

Terkait sistematika laporan studi tokoh memang 
tidak ada pola yang baku. Namun setidaknya model berikut 
(diadopsi dari Furchan dan Maimun, 2005: 90-91) bisa 
dipakai sebagai panduan. 

b. Format Proposal Penelitian Tokoh. 
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      Halaman Judul 
      Halaman Pengesahan Pembimbing 
      Rancangan Daftar Isi Skripsi 

A. Latar Belakang Masalah 
B. Fokus Masalah 
C. Rumusan Masalah 
D. Tujuan Penelitian 
E. Kegunaan Penelitian 
F. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 
2. Kerangka Konseptual/Teori 

G. Metodologi Penelitian 
1. Pendekatan/metode penelitian 
2. Sumber Data 
3. Teknik Pengumpulan Data 
4. Analisis Data 

H. Sistematika Pembahasan 
           Daftar Pustaka 
           Jadwal Penelitian 

      c. Format Skripsi Penelitian Tokoh 

Halaman Judul/Sampul 
Halaman Pengesahan Pembimbing 
Surat Pernyataan Pernyataan Pembimbing 
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi 
Berita Acara Ujian Munaqasyah 
Halaman Pengesahan Dekan FDIK Padangsidimpuan. 
Abstrak 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 

BAB   I    PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Kegunaan Penelitian 
E. Penelitian Terdahulu 
F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan/metode Penelitian 
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2. Sumber Data 
3. Teknik Pengumpulan Data 
4. Analisis Data 

G. Sistematika Pembahasan  

BAB   II   BIOGRAFI TOKOH 
A. Identitas diri. Memuat latar belakang internal 

dan eksternal 
B. Riwayat Pendidikan 
C. Sejarah Sosial  
D. Aktivitas Terkait Bidang yang Dikaji. Memuat 

dasar pemikiran dan perjuangan 
E. Peran Sosial dan Akademik 
F. Karya yang Pernah Dihasilkan 

BAB III  ……..(uraian tentang objek dan tokohnya) 

            BAB IV   ……..(Hasil Penelitian) 
A. …… 
B. ……(a dan b sesuai dengan rumusan masalah) 
C. Analisis hasil penelitian Pemikiran Tokoh) 

             BAB V  PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran-saran 

             Daftar Pustaka 
             Daftar Riwayat Hidup 
             Jadwal Penelitian 
             Pedoman Instrumen Pengumpulan Data 

4. Penelitian Konsep. 

a. Pengertian Penelitian Konsep. 
Sebelum melakukan penelitian konsep, seorang 

peneliti harus memahami betul maksud dari konsep itu. 
Secara umum konsep dapat diartikan bahwa konsep adalah 
suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum 
sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya. 
Woodruff (dalam Amin, 1987), mendefinisikan konsep 
dengan tiga keterangan. 
1) Suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna,  
2) Suatu pengertian tentang suatu objek,  
3) Produk subjektif yang berasal dari cara seseorang 

membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-
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benda melalui pengalamannya (setelah melakukan 
persepsi terhadap objek/ benda).  

Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu 
gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang 
sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan komplek, konsep 
merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik 
dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. 

Dengan menggunakan definisi pembentukan konsep, 
Woodruff menyarankan bahwa suatu pernyataan konsepsi 
dalam suatu bentuk yang berguna untuk merencanakan 
suatu unit pengajaran ialah suatu deskripsi tentang sifat-sifat 
suatu proses, struktur atau kualitas yang dinyatakan dalam 
bentuk yang menunjukkan sesuatu yang harus digambarkan 
atau dilukiskan sehingga siswa dapat melakukan persepsi 
terhadap proses, struktur atau kualitas bagi dirinya sendiri. 
Dalam hal ini, Woodruff (Amin, 1987) telah mengidentifikasi 
3 macam konsep yaitu (1) konsep proses: tentang kejadian 
atau perilaku dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan 
bila terjadi, (2) konsep struktur: tentang objek, hubungan 
atau struktur dari beberapa macam, dan (3) konsep kualitas: 
sifat suatu objek atau proses dan tidak mempunyai eksistensi 
yang berdiri sendiri. 

Pemahaman konsep diperoleh melalui proses belajar. 
Adapun belajar merupakan proses kognitif yang melibatkan 
tiga proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ketiga 
proses tersebut adalah: (1) memperoleh informasi baru, (2) 
transformasi informasi, dan (3) menguji relevansi dan 
ketetapan pengetahuan.  

Selain itu, Konsep dapat diartikan sebagai abstrak 
yang mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu 
dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik. 
Pengertian konsep sendiri adalah universal yang dapat 
diterapkan secara merata untuk setiap extensinya. Konsep 
bisa dinyatakan dengan ‘Hund’ dalam bahasa Jerman, ‘chien’ 
dalam bahasa Prancis, ‘perro’ dalam bahasa Spanyol yang 
mengandung makna sebagai peta perencanaan untuk masa 
depan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melangkah 
ke depan. Konsep biasanya dipakai untuk mendeskripsikan 
dunia empiris yang diamati oleh peneliti, baik berupa benda 
maupun gejala sosial tertentu yang sifatnya abstrak. 

Dalam hal ini penelitian tentang konsep, seharusnya 
diarahkan kepada pengkajian suatu gagasan/ide yang relatif 
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sempurna dan bermakna. Penelitian konsep juga dapat 
diarahkan  pada suatu pengertian tentang suatu objek, 
produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat 
pengertian terhadap objek-objek atau juga benda-benda 
melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi 
terhadap objek/benda).  

 
b. Format Proposal Penelitian Konsep. 

Halaman Judul 
Halaman Pengesahan Pembimbing. 
Rencana Daftar Isi Skripsi. 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Kegunaan Penelitian 
E. Kajian Teori 
     1.  ................................... 
     2. ...................................  dst 
F. Penelitian Terdahulu 
G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan/Metode Penelitian 
2. Sumber Data 
3. Analisis Data 

H. Sistematika Pembahasan 
            Daftar Pusataka 
            Daftar Riwayat Hidup 
           Jadwal Penelitian 

 
4. Formal Skripsi Penelitian Konsep 

Halaman Judul/Sampul 
Halaman Pengesahan Pembimbing 
Surat Pernyataan Pernyataan Pembimbing 
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi 
Berita Acara Ujian Munaqasyah 
Halaman Pengesahan Ketua/Ketua Senat STAIN. 
Abstrak 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 
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BAB   I   PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Batasan Masalah 
C. Rumusan Masalah 
D. Tujuan Penelitian 
E. Kegunaan Penelitian 
F. Penelitian Terdahulu 
G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan/metode Penelitian 
2. Sumber Data 
3. Analisis Data 

H. Sistematika Pembahasan  
BAB  II  ….. (uraian tentang objek) 
BAB III  …….. (bila dianggap perlu) 
BAB IV  ……..(Hasil Penelitian) 
BAB V    PENUTUP 

A. Kesimpulan 
B. Saran-saran 

Daftar Pustaka 
Daftar Riwayat Hidup 
Jadwal Penelitian 
Instrumen Pengumpulan Data 
 

5. Penelitian Tindakan Lapangan 

a. Pengertian Penelitian Tindakan Lapangan. 
Penelitian tindakan Lapangan ialah sebuah 

penelitian yang di dalamnya dilakukan suatu tindakan 
dalam rangka pemecahan masalah penelitian yang terjadi 
di Lapangan dan bermanfaat untuk memperbaiki 
masyarakat. 

b. Karakteristik Penelitian Tindakan Lapangan 
NO ASPEK KARAKTERISTIK 

1. 
 
 Tujuan  
 Penelitian 

- Memecahkan masalah praktis yang terjadi di 
Lapangan 

- Memperbaiki masyarakat 

2. Masalah 
Penelitian 

- Terjadi di Lapangan 
- Berawal dari Da’i 
- Refleksi pengalaman Da’i  

3. Objek 
Penelitian 

- satu 
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4. Data 
Penelitian 

- Kata-kata (deskriptif naratif/kualitatif) dan 
Angka (kuantitatif) 

5. Instrumen 
Penelitian 

- Tes, Observasi, Wawancara  

6. Analisis 
Data 

- Logika Berpikir Ilmiah dengan menyesuaikan 
sifat data penelitian dengan teknik pengolah-
an datanya.  

c. Format Proposal Penelitian Tindakan Lapangan 
Halaman Judul  
Halaman PengesahanPembimbing  

            Rencana Daftar Isi Skripsi 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Identifikasi Masalah 
C. Batasan Masalah 
D. Batasan Istilah 
E. Rumusan Masalah 
F. Tujuan Penelitian 
G. Kegunaan Penelitian 
H. Indikator Tindakan 
I. Kajian Teori 

J. Penelitian Terdahulu 
K. Kerangka Teori 
L. Hipotesis Tindakan 
M. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
2. Jenis Penelitian 
3. Latar dan Subjek Penelitian 
4. Instrumen Pengumpulan Data 
5. Langkah-Langkah/Prosedur Penelitian 
6. Analisis Data 

N. Sistematika Pembahasan 
Daftar Pustaka 

             Jadwal Penelitian 
             Lampiran  

 
d. Format Skripsi Penelitian Tindakan Lapangan 

Halaman Judul/Sampul 
Halaman Pengesahan Pembimbing 
Surat Pernyataan Pernyataan Pembimbing 
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Surat Pernyataan Keaslian Skripsi 
Berita Acara Ujian Munaqasyah 
Halaman Pengesahan Dekan. 
Abstrak 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 
BAB   I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
B. Identifikasi Masalah 
C. Batasan Masalah 
D. Batasan Istilah 
E. Rumusan Masalah 
F. Tujuan Penelitian 
G. Kegunaan Penelitian 
H. Indikator Tindakan 

BAB  II    KAJIAN PUSTAKA  
A. Kerangka Teori 
B. Kerangka Pikir 
C.  Kajian Terdahulu 
D. Hipotesis Tindakan 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
B. Jenis Penelitian 
C. Latar dan Subjek Penelitian 
D. Instrumen Pengumpulan Data 
E. Langkah-Langkah/Prosedur Penelitian 

                  F. Analisis Data 
BAB  IV   HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
1. Kondisi Awal. 
2. Siklus I 
3. Siklus II  
4. Siklus III (Bila sampai siklus ketiga dst) 

B. Perbandingan Hasil Tindakan. 
C.  Analisa Hasil Penelitian 

BAB  V    PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran-Saran 

Daftar Pustaka 
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Lampiran  
Daftar Riwayat Hidup  

 

B. Ruang Lingkup Isi Pembahasan Proposal dan Skripsi 

1. Latar Belakang Masalah 
Pada intinya latar belakang masalah berisi uraian-

uraian yang mengantarkan kepada masalah dan 
menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian 
serta pentingnya masalah tersebut diteliti dan dibahas. 
Untuk itu, dalam penulisan latar belakang masalah, peneliti 
memulai uraian-uraian dari konsep ideal yang berkaitan 
dengan masalah penelitian dan dilanjutkan dengan uraian-
uraian yang memaparkan fenomena-fenomena umum dalam 
realitas di lapangan yang bertentangan atau tidak sesuai 
dengan konsep ideal tersebut. Setelah itu peneliti memuat 
asumsi berupa hal-hal sebagai penyebab munculnya masalah 
atau 
kesenjangan tersebut.  

Dalam penguraian konsep ideal, penulis atau peneliti 
memuat teori-teori yang berkaitan dan juga bila ada berupa 
hasil-hasil penelitian terdahulu. Namun dalam 
mencantumkan sebuah teori selayaknya didahului dengan 
kalimat-kalimat pengantar dari penulis atau setidak-tidaknya 
teori disajikan dalam bentuk kutipan tidak langsung. 
Penulisan konsep ideal atau teori secara langsung pada awal 
latar belakang masalah dan awal paragraf sanngat tidak baik.  

Selain format di atas, latar belakang masalah juga 
dapat dimulai dari penulisan suatu konsep atau teori dan 
dilanjutkan dengan uraian-uraian yang mempertanyakan 
konsep atau teori tersebut. Karena mungkin menurut 
peneliti, di dalamnya terdapat yang belum jelas atau terdapat 
suatu perbedaan yang signifikan dengan konsep atau teori 
lain dalam satu topik kajian. Penulisan latar belakang 
masalah dengan alur pikir seperti ini digunakan terutama 
sekali untuk jenis penelitian  konsep. 

Uraian-uraian selanjutnya yang harus dicantumkan 
pada latar belakang masalah adalah dampak negatif masalah 
tersebut bila tidak dibahas dan dicarikan upaya 
pemecahannya. Dengan demikian akan terlihat signifikan 
dan urgensi penelitian yang akan dilaksanakan. Hal inilah 
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sekaligus yang menjadi alasan bagi peneliti mengangkat 
masalah tersebut diangkat menjadi sebuah objek penelitian 
atau kajian. 

 
2. Identifikasi dan Batasan Masalah/Fokus Masalah 

Bagian ini berisikan uraian penelusuran dan 
penjabaran seluruh aspek yang berhubungan dengan 
masalah yang menjadi objek penelitian. Dari penelurusan 
masalah tersebut akan muncul dan dapat diangkat sejumlah 
besar aspek-aspek masalah yang saling berkaitan erat antara 
satu dengan lainnya.  

Setelah dijabarkan sejumlah aspek atau sub masalah 
yang menjadi objek penelitian, selanjutnya peneliti 
membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada beberapa 
aspek atau sub masalah yang dipandang lebih dominan dan 
urgen. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat lebih 
mendalam dan tuntas. 

 
3. Batasan Istilah 

Pada sebuah judul penelitian selalu terdapat 
beberapa kata yang berbentuk istilah. Istilah-istilah tersebut 
terkadang memiliki makna ganda, mengandung unsur-unsur 
yang banyak atau juga mungkin merupakan istilah asing yang 
belum semua orang mengetahuinya. Untuk itu peneliti dapat 
menjelaskan arti dari istilah tersebut menurut konsep yang 
ada dan menegaskan pengertian istilah tersebut menurut 
yang dimaksudkan peneliti. Tentunya maksud peneliti 
tentang istilah tersebut tidak dapat jauh berbeda dengan 
pengertiannya menurut konsep yang ada.  

Batasan istilah ini juga dimaksudkan untuk 
memberikan batasan ruang lingkup indikator-indikator 
dalam sebuah istilah yang akan diteliti.  Karena tujuan dari 
batasan istilah ialah untuk menghindari kesalahpahaman 
pembaca terhadap istilah yang ada pada judul dan sekaligus 
memberikan batasan ruang lingkup  objek penelitian.  

 
4. Definisi Operasional Variabel. 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan secara 
operasional tentang setiap variabel yang akan diteliti. 
Penjelasan ini harus mampu mengemukakan indikator-
indikator dari setiap variabel yang akan diteliti. Indikator-
indikator variabel inilah yang harus dijelaskan peneliti dalam 
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bagian kerangka teori dan sebagai acuan  dalam 
merumuskan item-item pertanyaan pada instrumen 
penelitian berupa angket dan wawancara. Pendefenisian 
dan/atau penjabaran indikator-indikatior ini tentu harus 
didasarkan pada beberapa pendapat ahli tentang variabel 
penelitian yang akan diteliti tersebut. 

 
5. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ialah penjabaran hal-hal yang 
menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian. 
Hal ini tetap mengacu kepada identifikasi dan batasan 
masalah/fokus masalah dan defenisi operasional variabel 
(untuk penelitian kuantitatif).  

Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan 
yang bersifat umum dan khusus. Rumusan masalah yang 
bersifat umum berupa pertanyaan secara global tentang 
masalah yang akan diteliti. Dari rumusan masalah yang 
bersifat umum, dirinci lagi ke dalam beberapa rumusan 
masalah yang bersifat khusus agar arah penelitian lebih jelas 
dan lebih fokus. Hal ini akan memudahkan kepada peneliti 
atau pembaca untuk mengetahui cakupan dan jumlah 
masalah yang akan diteliti 

 
6. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  adalah  merupakan  jawaban  
terhadap rumusan masalah atau berupa pernyataan yang 
mengungkapkan hal-hal yang akan diperoleh pada akhir 
penelitian. Jika masalah penelitian dirumuskan dalam 
bentuk kalimat tanya, maka tujuan penelitian dirumuskan 
dalam bentuk kalimat pernyataan yang berasal dari kalimat 
tanya pada masalah penelitian. Karena itu tujuan penelitian 
harus sejalan dengan rumusan masalah. Selain itu rumusan 
tujuan penelitian harus dapat diukur pencapaiannya dalam 
kesimpulan penelitian yang diambil dari hasil analisis data 
dan pembahasan.  

 
7. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian menjelaskan manfaat yang 
hendak diperoleh dari hasil penelitian. Hal ini dapat dapat 
digambarkan dalam dua bentuk, yakni kegunaan bersifat 
teoritis dan kegunaan bersifat praktis. Kegunaan yang 
bersifat teoretis, yaitu untuk pengembangan ilmu. Kegunaan 
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bersifat praktis, yaitu manfaat secara praktis untuk menjadi 
suatu masukan dalam pengambilan keputusan, perumusan 
kebijakan dan/atau pemecahan masalah praktis. 

 
8. Tinjauan Pustaka/Landasan Teori. 

Istilah tinjauan pustaka pada penelitian kualitatif 
adalah sama maksudnya dengan istilah landasan teori pada 
penelitian kuantitatif. Kemudian istilah landasan teori pada 
pada penelitian kualitatif sama maksudnya dengan istilah 
kerangka teori pada penelitian kuantitatif. 

Tinjauan pustaka pada penelitian kualitatif atau 
landasan teori pada penelitian kuantitatif merupakan bagian 
upaya penulis untuk meninjau dan membahas masalah yang 
menjadi objek penelitian berdasarkan dengan teori, konsep, 
hasil penelitian dan/atau hasil dokumentasi yang ada 
sebelumnya.  Hal ini tentu sejalan dengan identifikasi dan 
batasan masalah/fokus masalah, definisi operasional variabel 
dan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada uraian 
sebelumnya.  

a. Kajian/Penelitian Terdahulu. 
Pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa 

hasil kajian atau penelitian dari orang lain yang relevan 
dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini 
peneliti tidak hanya menuliskan nama peneliti dan judul 
penelitiannya, akan tetapi juga kesimpulannya yang 
cenderung menjadi sebuah teori dan latar belakang subjek 
penelitian. Dengan demikian  posisi permasalahan yang 
akan diteliti dan penelitian yang akan dilakukan menjadi 
jelas. 

b. Landasan Teori/Kerangka Teori. 
Landasan teori pada penelitian kualitatif atau 

kerangka teori pada penelitian kuantitatif ialah 
pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian 
sesuai dengan teori atau konsep yang diambil dari segala 
yang dijadikan referensi dalam penelitian; seperti buku, 
jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, internet, CD-Room. 
Pasal-pasal yang dibahas sesuai dengan hasil identifikasi 
dan batasan masalah/fokus masalah, definisi operasional 
variabel dan rumusan masalah yang dirumuskan 
sebelumnya.  
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c. Hipotesa 
Uraian yang menjelaskan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian berdasarkan hasil kajian 
kerangka teori. Jawaban sementara ini akan diuji 
kebenarannya melalui hasil analisa data. Redaksinya dapat 
berupa “Jika ..................... maka .....................” atau 
“..................... berhubungan/berpengaruh terhadap 
.........................” atau “................ dapat meningkatkan 
...................” (penelitian tindakan kelas) 

9. Metodologi Penelitian 
a. Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Uraian yang menjelaskan tempat dilakukan 
penelitian dan rentang waktu pelaksanaan penelitian yang 
dimulai dari awal penulisan proposal hingga penulisan 
laporan penelitian. 

b. Jenis Penelitian. 
Pada pasal ini peneliti menjelaskan jenis penelitian 

yang akan dilaksanakan dan karakteristiknya, yakni 
seperti penelitian survey, deskriptif, konsep, studi tokoh, 
tindakan kelas dan lain-lain. Selain itu juga menjelaskan 
pendekatan yang dilakukan, yakni kualitatif, kuantitatif 
atau gabungan keduanya.  

c. Unit Analisis/Subjek Penelitian/Populasi dan Sample. 
Istilah unit analisis atau subjek penelitian yang 

dipakai pada penelitian kualitatif pada hakekatnya sama 
dengan istilah populasi dan sample pada penelitian 
kuantitatif. Perbedaannya terletak pada penguraiannya. 
Pada penelitian kualitatif dengan istilah unit 
analisis/subjek penelitian, peneliti menguraikan pihak 
pelaku objek penelitian secara lebih fokus, sehingga tidak 
ada lagi penetapan sample. Hal ini sejalan dengan 
karakteristik penelitian kualitatif yang tidak bersifat 
generalisasi. 

Adapun  dalam  penelitian  kuantitatif digunakan  
istilah 
populasi dan sample, ada hubungannya dengan 
generalisasi. Namun bila jumlah populasi sedikit, maka 
tidak ada penetapan sample atau samplenya berupa 
sample populasi. Bila jumlah populasinya besar, dapat 
ditetapkan sample sesuai dengan aturan yang ada dalam 
metodologi penelitian. Dalam hal ini peneliti juga harus 
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menjelaskan secara jelas teknik penetapan sample dan 
alasan teknik tersebut dipilih. 

d. Sumber Data 
Sumber data diklasifikasikan menjadi sumber 

primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian lapangan, 
sumber data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang 
terlibat langsung dengan objek penelitian, sedangkan 
sumber data sekunder ialah pihak-pihak yang mengetahui 
tentang keberadaan subjek dan objek penelitian atau yang 
terlibat secara tidak langsung dengan masalah/objek 
penelitian. Adapun untuk penelitian pustaka, sumber data 
primer adalah buku-buku dan bahan lainnya yang secara 
langsung dan utuh memuat tentang objek penelitian, 
sedangkan sumber data sekunder ialah buku-buku dan 
bahan lainnya yang membahas hal-hal yang ada kaitannya 
dengan objek penelitian. 

e. Teknik/Instrumen Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan 

bentuk sumber data dan jenis pendekatan penelitian. 
Untuk penelitian pustaka, pengumpulan datanya 
dilakukan dengan menelaah buku-buku dan bahan-bahan 
lainnya yang menjadi sumber data. Adapun untuk 
penelitian lapangan, teknik pengumpulan datanya ialah 
tergantung pada pendekatan penelitian. Untuk penelitian 
kualitatif yang lebih utama berupa observasi dan 
wawancara, sedangkan (jika digunakan) angket hanya 
sebagai pendukung dan data yang dihasilkannya harus 
diperdalam lagi dengan wawancara guna untuk 
mendapatkan kebenarannya. Kemudian untuk penelitian 
kuantitatif yang utama adalah angket, sedangkan 
wawancara dan observasi hanyalah untuk memperkaya 
data hasil penelitian dan keberadaannya tidak 
mempengaruhi kesimpulan (pengujian hipotesis).    

f. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen. 
Sebuah angket yang digunakan untuk 

pengumpulan data selayaknya harus melalui uji validitas 
dan realibilitas. Hal ini dimaksudkan supaya data yang 
diperoleh dari hasil angket bersifat valid dan realibel 
sehingga hasil penelitian benar-benar akurat. Dengan hal 
tersebut, pada sub pasal uji validitas dan realibilitas 
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instrumen, peneliti harus menjelaskan langkah-langkah 
pengujian yang dilakukan dan hasil pengujian tersebut 

g. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian kualitatif, data dapat diolah dan 

dianalisis dengan berbagai teknik, yakni tergantung 
masalah dan tujuannya. Dalam  hal  ini  dapat digunakan  
teknik  seperti  
yang ditawarkan Miles and Huberman, Burhanuddin 
Bungin, Lexy J. Moleong atau yang lainnya. 

Selanjutnya untuk penelitian kuantitatif, 
pengolahan dan analisis data adalah dengan menggunakan 
statistik yang didahului dengan tolli dan skoring. Teknik 
atau rumus statistik yang digunakan harus disesuaikan 
dengan masalah penelitian, yakni berupa korelasi 
hubungan antara dua variabel, korelasi hubungan antara 
tiga variabel atau lebih, korelasi pengaruh atau korelasi 
perbandingan/perbedaan. 

Adanya penggunaan tabel yang berisikan frekuensi 
dan persentase dalam pemaparan data hasil penelitian 
tidak mutlak bahwa penelitian tersebut merupakan 
penelitian kuantitatif. Penggunaan tabel yang berikan 
frekuensi dan persentase juga dapat digunakan dalam 
pemaparan data penelitian kualitatif. Hal ini dalam 
pengolahan dan analisa data disebut dengan istilah 
deskriptif kuantitatif. Namun setiap membuat tabel di 
dalam pembahasan, selayaknya tidak dibiarkan begitu 
saja, tetapi harus dianalisa dengan tafsiran-tafsiran atau 
interpretasi  yang menghasilkan sebuat tema atau konsep. 
Dengan demikian membuat penjelasan setelah tabel yang 
hanya menguraikan data angka frekuensi dan persentase 
pada tabel merupakan hal yang tidak tepat. 

Selain hal di atas, satu penelitian dapat 
menggunakan dua teknik pengolahan dan analisis data, 
yakni teknik yang ada pada penelitian kualitatif dan 
penelitian kuantitatif. Karena satu penelitian adakalanya 
memerlukan kedua teknik tersebut sehingga hasilnya lebih 
mendalam dan tuntas. 

10. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan tidak cukup sekedar 

mengulang atau menuliskan kembali seluruh yang termuat 
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dalam daftar isi. Penulisan sistematika yang benar, selain 
mengemukakan seluruh yang tercantum pada daftar isi, 
tetapi juga memberi penjelasan bagaimana sistematika 
penulisan yang dilaksanakan mulai dari bagian awal hingga 
akhir sehingga penulisan laporan penelitian benar-benar 
sistematis, jelas dan mudah difahami. 

11. Bab V  Penutup. 
Bab V berisikan kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan pada rumusan masalah. Ia merupakan penarikan 
generalisasi dari hasil temuan penelitian yang termuat pada 
bab IV, karena itu isinya singkat, padat dan harus tepat. 
Kemudian saran-saran adalah memuat pokok-pokok pikiran 
peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah 
atau objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan 
dan tindakan mereka. Isi saran-saran juga harus berkaitan 
dengan kesimpulan penelitian.  

 
12. Daftar Pustaka 

Pada proposal penelitian atau proposal skripsi, daftar 
pustaka berisi semua sumber informasi yang direncanakan 
untuk digunakan dalam penelitian berupa buku, jurnal 
ilmiah, artikel, kamus dan lain-lain. Adapun pada laporan 
penelitian atau skripsi, daftar pustaka berisi semua sumber 
informasi yang telah digunakan dalam penelitian berupa 
buku, jurnal ilmiah, artikel, kamus dan lain-lain. 

13. Lampiran 
Pada laporan penelitian atau skripsi harus dimuat 

segala hal yang mendukung pelaksanaan penelitian yakni 
seperti daftar pedoman observasi, daftar wawancara, angket, 
surat keterangan penelitian dan bukti-bukti pendukung 
lainnya. 

 
 


