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Lampiran 7 : Contoh Daftar Gambar 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

No. Judul Tabel  Hal. 
V.1 Dzikir malam 27 Ramadhan di pondok Pesantren 
 Al Fithrah Surabaya  .................................................................. 21 
V.2 dst.   .......................................................................................... 35 

 
 
Lampiran 11 : Contoh Daftar Lampiran 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

A. kuesioner untuk narasumber ...........................................  
B. pedoman wawancara dengan ..........................................  
C. pedoman wawancara dengan  .........................................  
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Lampiran 6: Contoh Daftar Tabel 
 

DAFTAR TABEL 
 

No. Judul Tabel Hal. 
V.1 Distribusi umur tenaga pengajar di STAI AL FITHRAH  
 Surabaya .................................................................................. 53 
V.2 Dst. .......................................................................................... 54 
V.3 Dst ...............................................................................................  
V.4 Dst ...............................................................................................  
V.5 Dst ...............................................................................................  
V.6 Dst ...............................................................................................  
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V.8 Distribusi tingkat keaktifan  tenaga Pengajar STAI AL  
 FITHRAH Surabaya. .............................................................. 80 
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Lampiran 5: Contoh Daftar Isi 
 

DAFTAR ISI 
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G. Kerangka Konseptual Penelitian .....................................  
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BAB II LANDASAN TEORITIS (Sesuaikan Judul Bab)  .... 23 
A. Xxxxxx. ....................................................................... 23 

1. Xxxxxxx. ............................................................... dst 
2. Xxxxxxx .....................................................................  
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KATA PENGANTAR 
 
Al-sala>m ’alaykum wa rahmat Alla>h wa barakatuh 
STAI Al Fithrah sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam memiliki kewajiban di tiga ranah. Tiga kewajiban ini dalam 
perguruan tinggi dikenal sebagai tri dharma perguruan tinggi. Tri 
dharma tersebut adalah pendidikan, pengabdian, dan penelitian. 
Sebagai salah satu implementasi dari ranah penelitian tersebut maka 
mahasiswa dituntut selain juga menguasai kompetensi sebagaimana 
diajarkan juga dituntut untuk melakukan pengabdian masyarakat 
dan juga penelitian. Dalam rangka itulah buku ini hadir. 

Buku yang ada di depan kita ini adalah pedoman penulisan 
makalah, proposal skripsi, dan skripsi di lingkusan STAI Al Fithrah 
Surabaya.  Hadirnya buku ini adalah untuk melengkapi dan menyem-
purnakan pedoman penulisan skripsi yang telah pernah ada 
sebelumnya.. Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu para 
mahasiswa/i menulis tulisan atau penelitian akademis serta berlaku 
secara menyeluruh sebagai pedoman dasar bagi mahasiswa/i di 
lingkungan STAI Al Fithrah. 

Akhirnya, saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada 
para dosen-dosen yang dikoordinatori oleh Lembaga Penelitian 
untuk sudi menyusun buku pedoman ini. Semoga dengan adanya 
pedoman ini semakin menambah kualitas penelitian para mahasiswa 
di lingkungan STAI Al Fithrah. 

Wa al-sala>m wa alaykum wa rahmat Alla>h wa barakatuh 
 

Ketua 
 
 
 
 
Jusuf Sjamsudin, dr., S.P.Ort (K). 
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Lampiran 4 : Contoh Halaman Persetujuan 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 
[14 PT TIMES NEW ROMAN] 

 
Telah selesai bimbingan, skripsi ini memenuhi syarat dan dapat 
disetujui untuk diujikan, oleh : 
Nama :  (Nama Lengkap dengan huruf kapital) 
NIM :  (NIM) 
Program Studi :  (Nama Program Studi) 
Judul Skripsi : (Judul skripsi ditulis sesuai dengan yang 

tercantum di naskah) 
 

Surabaya,……………….(tgl dicetak) 
 

Mengetahui,  Mengetahui, 
Pembimbing I  Pembimbing II 
 
 
 
 
Nama (lengkap dengan gelar)  Nama (lengkap dengan gelar) 
NIY/NIDN (kalau ada)   NIY/NIDN (kalau ada) 
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Lampiran 3 : Contoh Halaman Pengesahan 
 

 LEMBAR PENGESAHAN 
[14 PT TIMES NEW ROMAN] 

 
Skripsi Tulis ini telah dipertahankan di depan Panitia Penguji Ujian 
Program Studi........ Surabaya, oleh : 
Nama :  (Nama Lengkap dengan huruf kapital) 
NIM :  (NIM) 
Program Studi :  (Nama Program Studi) 
Pada Hari, Tanggal :  (Hari dan Tanggal Pelaksanaan Ujian) 
Waktu :  (Waktu Pelaksanaan Ujian)  
 
Penguji Tanda Tangan 
Ketua    :  (NAMA LENGKAP + GELAR)  
  
Anggota  
Penguji :  1.  (NAMA LENGKAP + GELAR)  
 
  2.  (NAMA LENGKAP + GELAR)  
 

Mengesahkan 
KETUA STAI AL FITHRAH SURABAYA 

 
 
 

(NAMA LENGKAP + GELAR) 

NIY/ NIDN (kalau ada) 
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FORMAT MAKALAH 
 

Makalah harus terdiri dari: 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Berisi tentang latar belakang masalah dari tema yang 
ditulis oleh pemakalah. 

B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang. 
Penulis makalah diminta untuk merumuskan masalah apa 
yang akan dijawab dalam makalah. 
 

BAB II PEMBAHASAN 
Pembahasan dalam bab II berisi penjelasan dan jawaban 
sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis pada bab I. 
 

BAB III KESIMPULAN 
Berisi simpulan dari pembahasan yang ada di bab II 
berdasarkan rumusan masalah yang ditulis dalam bab I 
 

DAFTAR PUSTAKA 
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Lampiran 2 : Contoh Halaman Sampul Dalam 
 

 
.................JUDUL SKRIPS[14 PT TIMES NEW 

ROMAN]:.............. 
 
 
 
 

LOGO STAI AL FITHRAH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 
 

NAMA LENGKAP MAHASISWA (huruf kapital) 
NIM : 

[12 PT TIMES NEW ROMAN] 
 
 

JURUSAN (disesuaikan dengan Jurusan Mahasiswa) 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITHRAH 

SURABAYA 
2018  

[16PT TIMES NEW ROMAN] 
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Lampiran 1 : Contoh Halaman Sampul Depan 
 

 
.................JUDUL SKRIPSI [14PT TIMES NEW 

ROMAN]:.............. 
 
 
 
 

LOGO STAI AL FITHRAH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 
 

NAMA LENGKAP MAHASISWA (huruf kapital) 
NIM :  

[12 PT TIMES NEW ROMAN] 
 
 

JURUSAN (disesuaikan dengan Jurusan Mahasiswa) 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITHRAH 

SURABAYA 
2016  

[16PT TIMES NEW ROMAN] 
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FORMAT PROPOSAL SKRIPSI 
 
Proposal skripsi  harus terdiri dari: 

A. BAGIAN AWAL 
Bagian awal proposal skripsi terdiri atas: 
1. Halaman sampul depan 
2. Halaman daftar isi  

B. BAGIAN INTI 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab I terdiri dari; 
A. Latar Belakang 

Berisi tentang latar belakang dari masalah yang akan 
diteliti 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Setelah latar belakang masalah dipaparkan dalam Latar 
Belakang di atas, peneliti diminta untuk melakukan 
identifikasi masalah apa saja yang berkenaan dengan 
tema penelitian yang diambil. Peneliti kemudian diminta 
untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan. Bahasa 
lain dari Batasan masalah adalah fokus penelitian. 

C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi, peneliti 
diminta untuk merumuskan masalah apa yang akan dia 
jawab dalam skripsi yang ditulis. 

D. Tujuan Penelitian 
Apa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti baik 
akademis maupun untuk kemasyarakatan 

E. Manfaat Penelitian 
Bagian ini berisi penjelasan mengenai nilai dan manfaat 
penelitian, baik dari sisi keilmuan-akademik, maupun 
dari sisi paraktis atau terapan. 

F. Penelitian Terdahulu 
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Penelitian yang pernah dilakukan terkait tema yang 
diambil serta posisi peneliti dalam Lack of Knowledge 
(sisi lain yang belum diteliti). 

G. Definisi Operasional dan Hipotesis/ Kerangka Teori 
Definisi operasional atau pengertian yang dimaksud oleh 
peneliti yang akan digunakan oleh peneliti. Sedangkan 
hipotesis adalah kesimpulan awal yang diajukan oleh 
peneliti. (pemakaian definisi operasional hanya wajib 
bagi mereka yang menggunakan penelitian kuantitatif 
sehingga tidak wajib bagi penelitian kualitatif). Istilah 
definisi operasional dan Hipotesis digunakan untuk 
penelitian kuantitatif. 
Kerangka Teori dimaksudkan sebagai pendekatan untuk 
memahami dan mengantarkan pada objek yang akan 
diteliti sekaligus sebagai alat menganalisis. Istilah 
kerangka teori digunakan untuk jurusan Ushuludin. 

H. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab 
dan meneliti masalah yang diambil.  

I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang akan diambil dan 
dijelaskan oleh peneliti dalam setiap babnya. 

J. Rencana Outline 
Penjabaran berupa daftar isi dari rencana keseluruhan 
penelitian.  

C. BAGIAN AKHIR 
Bagian akhir terdiri dari: 
1. Daftar Pustaka 
2. Lampiran 
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4. Vokal rangkap (diftong) yang dilambangkan secara 
gabungan antara harakat dengan huruf, ditransliterasikan 
sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (او) dilambangkan dengan huruf “aw”, 

seperti: al-Thawri>, al-Maws}ili>, maw‘iz}ah dan lain 
sebagainya. 

b. Vokal rangkap (اي) dilambangkan dengan huruf “ay”, 

seperti: sayf, al-Layth dan lain sebagainya. 
5. Tashdi>d ditransliterasikan dengan menuliskan huruf yang 

bertanda tashdi>d dua kali (dobel) seperti: kaffah, t}ayyib, 
h}addatha, dan lain sebagainya. 

6. Alif-la>m (ال) ta’rif ditransliterasikan sebagaimana aslinya, 

meskipun bergabung dengan huruf shamsiyyah. Antara alif-
la>m dan kata benda  dihubungkan dengan tanda penghubung. 
Contoh: al-Sha>fi‘i>, al-Nawawi>, al-Subuki> dan lain 
sebagainya.  

7. Penggunaan pedoman transliterasi ini hanya digunakan 
untuk istilah, nama pengarang dan judul buku yang 
berbahasa Arab. 

8. Pengejaan nama pengarang dan tokoh yang dikutip dari 
sumber yang tidak berbahasa Arab disesuaikan dengan nama 
yang tercantum pada karya yang ditulis dan diterjemahkan. 
 

N. PENGECUALIAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi ini tidak digunakan untuk kata-kata 
bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa 
Indonesia dan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti 
lafal هللا, asma>’ al-h}usna> dan Ibnu, Alquran, Hadis, Al Fithrah, 
kecuali menghadirkannya dalam konteks aslinya dan dengan 
pertimbangan konsistensi dalam penulisan. 
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1. Transliterasi Huruf 

No. Arab Indonesia No. Arab Indonesia 

ا .1 A 16. ط t} 

ب .2 B 17. ظ z} 

ت .3 T 18. ع ‘ 

ث .4 Th 19. غ gh 

ج .5 J 20. ف f 

ح .6 h} 21. ق q 

خ .7 Kh 22. ك k 

د .8 D 23. ل l 

ذ .9 dh 24. م m 

ر .10 R 25. ن n 

ز .11 Z 26. و w 

س .12 S 27. هـ h 

ش .13 Sh 28. ء ‘ 
ص .14 s} 29. ي y 

ض .15 d}    
2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka 

caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di 
atas huruf, seperti, a>, i>, dan u> (ي ,ا dan و). Contoh: naja>h}, 

ka>mil dan lain sebagainya. 
3. Vokal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan 

harakat, ditransliterasikan sebagai berikut:  
a. Tanda fath}ah (  َ◌  ) dilambangkan dengan huruf “a”. 

b. Tanda kasrah (  ِ◌  ) dilambangkan dengan huruf “i”. 

c. Tanda d}ummah (  ُ◌  ) dilambangkan dengan huruf “u”. 
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FORMAT PENULISAN SKRIPSI 
 

Skripsi  harus terdiri dari: 
A. BAGIAN AWAL 

Bagian awal skripsi terdiri atas: 
1. Halaman Sampul Depan 
2. Halaman Sampul Dalam 
3. Halaman Pengesahan 
4. Halaman Persetujuan 
5. Halaman Kata Pengantar 
6. Halaman Motto  
7. Halaman Abstrak 
8. Halaman Daftar Isi 
9. Halaman Daftar Tabel (jika ada) 
10. Halaman Daftar Diagram (jika ada) 
11. Halaman Daftar Gambar (jika ada) 
12. Halaman Daftar Lampiran (jika ada) 

 
B. BAGIAN INTI (SUBSTANSI) 

BAB I PENDAHULUAN 
Bab I terdiri dari; 
1. Latar Belakang Masalah 
2. Identifikasi dan Batasan Masalah 
3. Rumusan Masalah 
4. Tujuan Penelitian 
5. Manfaat Penelitian 
6. Penelitian Terdahulu 
7. Definisi Operasional dan Definisi Operasional (Jika ada)/ 

Kerangka Teori 
8. Metode Penelitian 
9. Sistematika Pembahasan 
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BAB II BERISI LANDASAN TEORI/PERDEBATAN 
AKADEMIK 
(Judul Bab disesuaikan) 
BAB III BERISI PROFIL, DATA LAPANGAN  ATAU 
SEJENISNYA 
(Judul Bab disesuaikan dengan Tema Penelitian) 
BAB IV BERISI ANALISIS PENELITIAN 
(Analisis Berdasar Metode Penelitian dan Landasan Teori, Judul 
Bab disesuaikan dengan Tema Penelitian) 
BAB V PENUTUP 
1. Kesimpulan 
2. Saran 

 
C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir terdiri dari: 
1. Daftar pustaka 
2. Lampiran 

 
PENJELASAN PENULISAN 

 
A. BAGIAN AWAL 

1. Halaman Sampul Depan 
 Contoh lihat Lampiran 
2. Halaman Sampul Dalam 
 Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman sampul 

depan, tetapi menggunakan kertas putih. Contoh lihat 
Lampiran 

3. Halaman Pengesahan 
 Contoh lihat Lampiran 
4. Halaman Persetujuan 
 Contoh lihat Lampiran 
5. Halaman Kata Pengantar 

Halaman ini memuat penjelasan penulis yang dapat 
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tempat penerbitan, titik dobel,  nama penerbit, koma, tahun 
penerbitan, titik. 

2. Jika lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya 
ditulis masuk lima ketukan dari margin dengan spasi 1 
(single). 

3. Nama pengarang diawali dengan nama yang paling populer 
dari pengarang yang bersangkutan. 

4. Daftar pustaka diurut berdasarkan huruf abjad dari nama 
populer pengarang. 

5. Rujukan dari Internet maupun Wawancara ditulis secara 
terpisah di bawahnya. Penulisannya sama dengan yang 
lainnya. 
Contoh penulisan daftar pustaka: 
S.J.,N. Drijarkara, Filsafat Manusia.Yogjakarta: Kanisius, 

2007. 

Wahyudi,Chafid, “Sufime Ki Hajar Dewantara” dalam 
Maraji’.No. 1, Vol. September 2015. 

Latif, Yudi,“Politik Akal Sehat” dalam Kompas. 27 
September 2016. 

Azis, Abdul, Komparasi tentang Kewarganegaraan dalam 
Negara Islam Klasik dengan Negara 
Modern.Tesis. IAIN Sunan Ampel, 2009 

 
M. PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu 
bahasa ke dalam abjad bahasa lain. Tujuan utama upaya 
transliterasi ini adalah untuk menampilkan kata-kata asal agar 
terhindar dari salah lafald yang bisa menyebabkan kesalahan 
dalam memahami makna asli dari kata-kata yang disalin. 
Sistem transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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secara lengkap dan indeks yang menunjuk kepada artikel 
tersebut, koma, sertakan tanggal bulan dan tahun (jika ada), 
titik. 
Contoh: 
¹Kurnia Fajar Arifianti,“Taman Siswa”dalam http://www. 
scribd. com/ doc/72779264/1213 diakses 27 September 2016. 

9. Penulisan cacatatan kaki dari hasil wawancara adalah nama 
narasumber, koma, spasi, tulisan kata “Wawancara” dicetak 
miring, koma, spasi, tempat wawancara, koma, spasi, 
tanggal, spasi, bulan, spasi dan tahun wawancara, titik. 
Contoh: 
¹Nur Kholis, Wawancara, Surabaya, 21 Ferbruari 2016. 

10. Penulisan catatan kaki dari sumber terjemahan, dimulai 
dengan nama pengarang (tanpa dibalik dan tanpa gelar), 
diikuti koma, spasi, judul buku terjemahan ditulis miring, 
koma, spasi, “terj.”, spasi, nama penerjemah, spasi, kurung 
buka, tempat penerbit, titik dua, spasi, nama penerbit, koma, 
spasi, tahun penerbitan, tutup kurung, koma, spasi nomor 
halaman, dan diakhiri titik. 
Contoh: 
¹Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih 
Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj. R. Cecep Lukman Yasin 
(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 1. 
Keterangan: Angka penomoran dalam catatan kaki dicetak 
sedikit lebih tinggi dari permukaan rata-rata kata dalam 
nomor tersebut. 

 
L. PENULISAN DAFTAR PUSTAKA 

Semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan 
skripsi (termasuk proposal) harus dicantumkan dalam daftar 
kepustakaan (Bibliografi). 
1. Penulisan daftar pustaka dimulai dari margin kiri dengan 

nama pengarang, koma, judul buku dicetak miring, koma, 
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mengantarkan pembaca tertarik terhadap hasil penelitian 
yang telah dilakukan dan menonjolkan keistimewaan karya 
ilmiah yang disajikan. Halaman ini dapat dimanfaatkan pula 
untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka (baik 
individu maupun instansi) dan pihak tertentu yang telah 
membantu dalam penelitian sampai terselesaikannya skripsi. 
Ucapan Terima Kasih yang pertama ditujukan kepada 
pembimbing, ketua dan seterusnya kepada instansi dan pihak 
lain yang mendukung penelitian. 

6. HalamanMotto  
Merupakan halaman yang berisi kutipan kata-kata motivasi 
yang terkait langsung dengan tema hasil penelitian.  

7. Halaman Abstrak 
Abstrak merupakan penjelasan singkat dan lengkap 
keseluruhan informasi pada setiap unsur yang ada dalam 
Skripsi. Abstrak harus ditulis singkat dengan satu spasi 
dengan huruf Times New Roman ukuran 12 sekitar 300 kata, 
dengan minimal 4 keywords (kata kunci). 

8. Halaman Daftar Isi 
Contoh lihat Lampiran 

9. Halaman daftar Table 
Contoh lihat Lampiran 

10. Halaman Daftar Gambar 
Contoh lihat Lampiran 

11. Halaman Daftar Lampiran 
Contoh lihat Lampiran 

 
B. BAGIAN INTI (SUBSTANSI) 

BAB I PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang  

Latar belakang berisi tentang pentingnya masalah yang akan 
diteliti, baik teoritis maupun gejala empiris yang menjelaskan 
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mengapa masalah itu perlu diteliti. Masalah penelitian 
tersebut harus didukung oleh data menurut waktu dan tempat. 

2. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Bagian ini merupakan penjelasan tentang kemungkinan-
kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian 
dengan melakukan identifikasi masalah dan inventarisasi 
sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga 
sebagai masalah. Kemudian dilakukan pembatasan ruang 
lingkup permasalahan dalam rangka menetapkan batas-batas 
masalah secara jelas berdasar rumusan masalah yang ditulis. 

3. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah pernyataan tentang hal-hal yang 
akan diteliti, yang kebenarannya perlu dibuktikan. Ia adalah 
kalimat yang berisi hubungan antara faktor penyebab (dalam 
penelitian kuantitatif) dan masalah yang diteliti. Rumusan 
masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, karena 
masih memerlukan pembuktian. 

4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah hasil yang akan dicapai melalui 
proses penelitian dan disusun mengacu pada rumusan 
masalah.  

5. Manfaat Penelitian 
Bagian ini berisi penjelasan mengenai nilai dan manfaat 
penelitian, baik dari sisi keilmuan-akademik, maupun dari 
sisi paraktis atau terapan. 

6. Penelitian Terdahulu 
Pada bagian ini ditekankan pada penelusuran karya-karya dan 
penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian. 
Usahakan penelitian-penelitian dalam jangka 10  tahun 
terakhir. Dari telaah literatur-literatur tersebut diketahui 
bahwa masalah yang diteliti sekarang ini belum terjawab atau 
belum terpecahkan yang akhirnya mengantarkan pada posisi 
penelitian yang harus dijelaskan. 
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4. Pengutipan dari surat kabar dan sejenisnya, dimulai nama 
penulis, koma, judul artikel ditulis tegak (tidak miring), 
koma, nama surat kabar atau sejenisnya, koma, kurung buka, 
tanggal, bulan, koma, tahun penerbitan, tutup kurung, koma, 
nomor halaman, dan diakhiri titik. 
Contoh: 
²Yudi Latif, “Politik Akal Sehat” dalam Kompas (27 
September 2016), 6. 

5. Jika buku maupun artikel itu dikutip lagi tanpa diselingi 
dengan kutipan lain, maka ditulis: Ibid, titik, koma, spasi 
nomor halaman pengutipan, dan titik. 
Contoh: 
²Ibid., 87.  

6. Jika terdapat pengutipan lagi baik dari buku maupun artikel 
tersebut dan diselingi dengan kutipan sumber lain, maka 
yang disebutkan adalah nama pengarang, koma, spasi 
beberapa kata dari judul buku maupun artikel dengan tiga 
titik, koma, spasi nomor halaman, titik. 
Contoh: 
²Mohamad Anas, Mengolah Diri..., 99. 

7. Pengutipan dari skripsi, tesis dan disertasi, dimulai dari nama 
penulis, koma, spasi, judul skripsi, tesis atau disertasi dengan 
tulisan tegak (tidak miring), spasi, kurung buka, tulisan 
“Skripsi”, “Tesis” atau “Disertasi” dicetak miring, titik, 
spasi, nama perguruan tinggi, tempat perguruan tinggi, spasi, 
tahun penyelesaian skripsi, tesis, atau disertasi, tutup kurung, 
koma, spasi, nomor halaman, dan diakhiri titik. 
Contoh: 
¹Abdul Azis, Komparasi tentang Kewarganegaraan dalam 
Negara Islam Klasik dengan Negara Modern (Tesis. IAIN 
Sunan Ampel Surabaya, 2009), 87. 

8. Pengutipan dari internet dimulai nama penulis, koma, judul 
artikel ditulis tegak (tidak miring), koma, alamat website 



 22 ( Pedoman Penulisan Makalah, Proposal & Skripsi )

5. Semua terjemahan ditulis tegak (tidak miring), jika kurang 
dari enam baris ditulis sama dengan teks yang lain dan 
diletakkan diantara dua tanda kutip,  sebaliknya yang terdiri 
dari enam baris atau lebih ditulis dengan spasi 1 (single). 

 
K. CATATAN KAKI (FOOTNOTE) 

Pengutipan harus menggunakan catatan kaki: 
1. Penulisan cacatan kaki yang merunjuk kepada buku dimulai 

dengan nama pengarang (tanpa dibalik dan tanpa gelar), 
diikuti koma, spasi, judul buku ditulis miring (tanpa koma 
setelah judul), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, spasi, 
nama penerbit, koma, spasi, tahun penerbitan, tutup kurung, 
koma, spasi nomor halaman, dan diakhiri titik. 
Contoh:  
¹Iksan Kamil Sahri, Manajemen Pendidikan Islam 
(Surabaya: Saf Press, 2014), 99. 

2. Pengutipan dari artikel pada jurnal, dimulai dengan nama 
pengarang (tanpa dibalik dan tanpa gelar), diikuti koma, 
spasi, judul artikel ditulis tegak (tidak miring) dan diberi 
tanda kutip, diikuti kata “dalam”, nama jurnal ditulis miring, 
nomor jurnal, kurung buka, bulan (kalau ada), koma, tahun 
penerbitan, tutup kurung, koma, spasi, nomor halaman, dan 
diakhiri titik. 
Contoh: 
¹Chafid Wahyudi, “Sufime Ki Hajar Dewantara” dalam 
Maraji’(No. 1, Vol. September 2015), 36. 

3. Pengutipan dari artikel pada buku bungai rampai, sama 
dengan pengutipan  pada artikel jurnal. 
Contoh: 
²Iksan Kamil Sahri, “Ideologi Islam Tradisional dalam Kitab 
Kuning” dalam Mozaik Kajian Islam di Indonesia (Jakarta: 
Alfabet, 2018), 80. 
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7. Definisi Operasional dan Hipotesis/ Kerangka Teori 
Definisi operasional atau pengertian yang dimaksud oleh 
peneliti yang akan digunakan oleh peneliti. Sedangkan 
hipotesis adalah kesimpulan awal yang diajukan oleh 
peneliti. (pemakaian definisi operasional hanya wajib bagi 
mereka yang menggunakan penelitian kuantitatif sehingga 
tidak wajib bagi penelitian kualitatif). Istilah definisi 
operasional dan Hipotesis digunakan untuk penelitian 
kuantitatif. 
Kerangka Teori dimaksudkan sebagai pendekatan untuk 
memahami dan mengantarkan pada objek yang akan diteliti 
sekaligus sebagai alat menganalisis. Istilah kerangka teori 
digunakan untuk jurusan Ushuludin. 

8. Metode Penelitian 
Bagian yang menjelaskan metode yang akan digunakan 
dalam melakukan penelitian. Bahasan ditekankan pada 
metode yang sesuai dan benar-benar akan digunakan dalam 
penelitian. Deskripsi metode penelitian yang ditempuh 
meliputi: 1. Jenis Penelitian 2. Sumber Data (Primer & 
Skunder) 3. Teknik Pengumpulan Data 4. Teknik Analisis 
Data 

9. Sistematika Pembahasan 
Bagian ini peneliti menyusun rancangan secara sistematis 
bahasan-bahasan dalam penelitiannya dimulai dari Bab 
Pendahuluan hingga Bab Penutup. 

10. Out Line 
Bagian ini menggambarkan sub-sub yang akan dibahas 
dalam skripsi. Out line hanya ditampilkan pada proposal 
skripsi, sedangkan pada saat skripsi sudah selesai tidak perlu 
ditampilkan dan mencukupkan dengan sistematika 
pembahasan. 
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BAB II LANDASAN TEORI/PERDEBATAN AKADEMIK 
Pada bagian ini peneliti harus mengutarakan secara sistematis 
teori maupun konsep yang ada hubungannya dengan penelitian 
yang akan dilakukan sebagai pijakan basis analisis. Fokus utama 
landasan teoritik ini adalah menjelaskan hubungan variabel dan 
variabel mana yang mungkin memegang peranan penting dan 
atau tema penelitian yang dipilih. Bab ini juga dapat berisi 
tentang perdebatan akademik para pakar terkait tema yang 
diusung dalam penelitian yang dilakukan. 

 
BAB III BERISI PROFIL, DATA LAPANGAN ATAU 
SEJENISNYA 
Data penelitian adalah desikripsi tentang penelitian baik yang 
bersifat lapangan (field research) ataupun pustaka (library 
research). Bab ini Merupakan bagian dari skripsi yang berisikan 
hasil penelitian yang harus disajikan secara informatif dan 
komunikatif. Biasanya pada bagian awal hasil penelitian ini, 
diuraikan secara deskriptif atau menjelaskan keadaan umum dari 
subjek penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. 

 
BAB IV BERISI ANALISIS PENELITIAN 
Dalam melakukan analisis penelitian, peneliti harus sesuai 
dengan METODE PENELITIAN dan memanfaatkan teori, atau 
konsep yang telah diuraikan pada LANDASAN TEORI serta 
membandingkan dengan penelitian yang sejenis. Tekankan pada 
hal yang penting dan menonjol yang ada pada data penelitian. 
Jangan mengulang penyajian data yang tertulis pada bab 
sebelumnya. Pada bagian ini akan dapat diketahui penguasaan 
peneliti terhadap metode penelitian, konsep dan teori yang 
digunakan untuk melakukan penelitian. 
Bab ini berisi pembahasan yang didasarkan pada rumusan 
masalah yang ditulis dalam bab I dengan menggunakan teori-
teori yang ada dan metode penelitian yang dipilih. 
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Contoh cara penulisan gambar : 

 
Gambar IV.1 Penyampaian Materi Ke-Al Khidmah-an di pondok 
Pesantren Al Fithrah Surabaya. Sumber: Dokumentasi al Wafa  

 
J. KUTIPAN DAN TERJEMAHAN 

1. Pengutipan ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak 
langsung.  
a. Kutipan langsung adalah penukilan dengan menggunakan 

kata dan kalimat yang sama persis seperti sumber aslinya. 
b. Kutipan tidak langsung adalah penukilan gagasan dari 

sumber rujukan dengan menggunakan kata dan / atau 
kalimat dari pengutip sendiri 

2. Kutipan langsung yang kurang dari enam baris ditulis sama 
dengan teks yang lain dan diletakkan diantara dua tanda kutip 
( “xxxxx”). 

3. Kutipan langsung yang terdiri dari enam baris atau lebih 
ditulis dengan spasi 1 (single), dari margin kiri masuk ke 
kanan emapat ketukan, serta ditulis tanpa menggunakan 
tanda kutip. 

4. Kutipan tidak langsung ditulis sama dengan naskah yang 
lain. 
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sumber tertentu maka sumber tabel ditulis dibawah tabel 
dengan jarak 1 spasi dengan huruf ukuran 11. 

4. Sedapat mungkin tabel disajikan dalam satu halaman yang 
sama. Apabila lebih dari 1 halaman terpaksa harus diputus 
maka dapat dilanjutkan dalam halaman berikutnya namun 
diberi keterangan lanjutan dan diberi judul tabel dan judul 
kolom (kepala tabel). 

5. Penulisan data dengan angka desimal menggunakan tanda 
koma (,) 

6. Gambar diberi nomor urut dengan angka romawi 
(menunjukkan Bab, tempat, gambarl) dan diikuti dengan 
angka Arab (menunjukkan nomor urut tabel). Contoh 
:Gambar IV.2 (gambar ini berada di Bab IV dan merupakan 
gambar ke dua). 

7. Gambar diberi judul dibawah gambar dengan jarak 1 spasi. 
8. Sumber data ditulis melekat dibawah tabel dengan huruf 

lebih kecil dari huruf dalam teks (ukuran 10). 
Contoh penulisan tabel: 
Tabel IV.2 Distribusi santri dan ustadz Pondok Pesantren Al-
Fithrah Surabaya menurut golongan umur dan jenis kelamin 
pada tahun 2016 
 

(jarak 1 spasi) 

Go lo ng an  Umu r  (Tahun ) 
J e n i s  K e l a m i n 

P r i a % W a n i t a % 

0  -  4 
5  -  9 
1 0  –  1 4 
1 5  –  2 4 
2 5  –  4 9 
5 0  –  6 5 
> 6 5 

2 . 5 8 2 8 , 9 3 2 . 5 0 3 8 , 5 8 
3 . 1 0 5 1 0 , 7 3 3 . 0 5 8 1 0 , 4 9 
4 . 7 6 0 1 6 , 4 5 4 . 8 1 8 1 6 , 5 3 
8 . 4 7 8 2 9 , 3 1 8 . 9 3 6 3 0 , 6 5 
6 . 3 7 9 2 2 , 0 5 6 . 4 5 4 2 2 , 1 4 
2 . 1 1 9 7 , 3 2 2 . 1 3 2 7 , 3 1 
1 . 2 3 6 4 , 2 7 2 . 2 5 2 7 , 7 2 

J u m l a h 2 8 , 9 2 9 1 0 0 , 0 0 2 9 , 1 5 3 1 0 0 , 0 0 
Sumber : data monografi dari pengurus pondok pesantren Al 

Fithrah Surabaya tahun 2016 
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Pembahasan menjadi dasar penarikan kesimpulan dan bila 
memungkinkan dapat menunjukkan suatu penemuan baru. 
Selain itu sedapat mungkin pembahasan ini bertujuan untuk 
mengembangkan suatu konsep atau teori baru yang sesuai. 

 
BAB V PENUTUP 
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran: 
a. Kesimpulan 

Kesimpulan berisikan konklusi, yang diuraikan secara 
singkat dan jelas berdasarkan hasil akhir penelitian yang 
mengacu pada permasalahan penelitian. Jangan menulis atau 
menyajikan pernyataan baru yang tidak sesuai dengan hasil 
penelitian dan pembahasan. Kesimpulan bukan merupakan 
ringkasan atau pengulangan hasil penelitian. 

b. Saran 
Saran merupakan suatu rekomendasi hasil penelitian yang 
dapat digunakan untuk pengembangan ilmu maupun 
penggunan praktis bagi yang memerlukan. Saran harus 
diuraikan secara singkat dan jelas dan bisa dilaksanakan 
(reflektif). Saran harus konkrit dan sesuai dengan area 
penelitian. Jangan menyarankan sesuatu di luar hasil 
penelitian. 

 
C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir proposal dan Skripsi meliputi: 
1.  Daftar Pustaka  
 Berisi refrensi-refrensi yang digunakan dalam menyusun 

skripsi, (lihat cara penulisan daftar pustaka). 
2.  Lampiran 

a. Berisi instrumen/piranti penelitian 
b. Berisi hal-hal yang diperlukan, antara lain ijin penelitian, 

hasil wawancara dengan informan, foto kegiatan 
penelitian, dan lain-lain. 
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KETENTUAN PENULISAN 
 

A. BAHASA YANG DIGUNAKAN 
1. Makalah, propossal skripsi, dan skripsi ditulis dalam Bahasa 

Indonesia yang baku sesuai dengan PUEBI tahun 2016. 
2. Istilah asing yang belum ada padanannya dalam bahasa 

Indonesia harus ditulis menggunakan bahasa aslinya dengan 
cetak miring (italic) disertai penjelasan seperlunya. 

B. SAMPUL 
1. Proposal  

a. Kertas A4 70 gram 
b. Dilapisi plastik mika 
c. Dijilid rangkap 3 

2. Skripsi 
a. Kertas sampul: Buffalo atau Linnen. 
b. Kertas sampul menggunakan warna yang telah ditentukan 

oleh masing-masing program studi: 
1). Prodi Akhlak dan Tasawuf menggunakan sampul 

warna biru tua 
2). Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir menggunakan 

sampul warna biru tua 
3). Prodi MPI menggunakan sampul warna hijau 
4). Prodi PGMI menggunakan sampul warna hijau 
5). Prodi Perbankan Syari’ah menggunakan warna 

merah muda 
c. Kertas pemisah warna bab sesuai dengan dengan warna 

kertas sampul. 
d. Dijilid rangkap 4 

 
C. KERTAS UNTUK MATERI/KONTEN: 

Kertas HVS berat 70 atau 80 gram, ukuran A4 , warna putih.  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx, antara lain : 
a. …………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………… 

b. ………………………………………………………., 
yaitu : 
1). …………………………………………………. 
2). …………………………………………………. 

a). ……………………………………… 
b). ……………………………………… 

(1)  ……………………………………… 
(2)  ………………………………………. 

(a)   ……………………………… 
(b)   ……………………………… 

 
2.  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx 

 
I. TABEL DAN GAMBAR 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tabel dan 
gambar (peta dan grafik) yaitu: 
1. Tabel diberi nomor urut dengan angka romawi (menunjukkan 

bab tempat tabel) dan diikuti dengan angka Arab 
(menunjukkan nomor urut tabel). Contoh: Tabel IV.2 (tabel 
ini berada di Bab IV dan merupakan tabel ke dua) 

2. Tabel diberi judul di atas tabel dengan jarak 1 spasi. jarak 
antara judul tabel dengan tabel 1 spasi. 

3. Bila tabel atau gambar yang disajikan dikutip dari suatu 
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H. Pola kategorisasi 
Dalam skripsi terdapat pembagian dari suatu bagian, bab, sub 
bab, anak sub bab dan seterusnya, maka acuan untuk kerangka 
kategorik yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 
Bab : I, II, III dst. (angka Romawi) 
Sub bab : A, B, C dst. (huruf besar) 
Anak sub bab : 1, 2, 3 dst.(angka Arab) 
Bagian anak sub bab : a, b, c dst. (huruf kecil) 
Untuk bagian selanjutnya : 1), 2), dan 3) dst. (diikuti tutup 

kurung) 
Berikutnya : a), b), c) dst. (diikuti tutup 

kurung) 
Kemudian :  (1), (2), (3) dst. (diikuti buka 

tutup kurung) 
Berikutnya : (a), (b), (d), dst. (diikuti buka 

tutup kurung) 
Contoh: 

BAB I 
 

A.   Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

B.   Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, antara lain: 

1.  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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D. TABEL DAN GAMBAR 
Disajikan di kertas untuk materi, kecuali dalam keadaan tertentu 
dapat menggunakan kertas dan ukuran yang berbeda. 

 
E. PENGETIKAN NASKAH 

1. Naskah makalah, proposal skripsi, dan skripsi diketik dengan 
huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. 

2. Naskah transliterasi menggunakan Times New Arabic dengan 
ukuran font 12. 

3. Jarak 2 spasi (double), kecuali pada grafik, tabel, tulisan 
Arab, dan terjemah 1 spasi (single). 

4. Untuk penulisan Arab dan terjemahnya adalah satu spasi, 
terjemahannya menjorok ke dalam. 

5. Awal paragraf dimulai 1 tab (ketukan ke-5 atau 6) dari tepi kiri. 
 

F. JARAK TEPI (MARGIN) 
1.  4 cm atau 1,57 inci dari tepi atas. 
2.  3 cm atau 1,18 inci dari tepi bawah. 
3.  4 cm atau 1,57 inci dari tepi kiri. 
4.  3 cm atau 1,18 inci dari tepi kanan. 

 
G. NOMOR HALAMAN 

1. Halaman untuk bagian awal diberi nomor dengan huruf 
Romawi kecil (i,ii, iii, iv, v, dst), ditulis di bagian bawah 
tengah, empat spasi di bawah teks. 

2. Halaman sampul depan tidak dihitung tetapi halaman sampul 
dalam dihitung tetapi tidak diberi nomor. 

3. Bab Pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka 
Arab (1, 2, 3 dst). 

4. Pada halaman dengan judul bab, nomor halaman ditulis di 
bawah tengah (empat spasi dibawah teks). 

5. Pada halaman lain, nomor halaman ditulis di kanan atas (1,5 
cm dari teks). 


