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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
Nomor : 12/SK/FDK-UNISNU/X/2020
Tentang
PANDUAN PENYUSUNAN SKRIPSI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara, setelah :
Menimbang
: 1. Bahwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UNISNU Jepara merupakan salah satu
unsur pelaksana akademik di lingkungan
UNISNU Jepara yang melaksanakan tugas
Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan
yang bermutu dan berdaya saing tinggi,
pelaksanaan kegiatan akademik di
lingkungan
Fakultas
Dakwah
dan
Komunikasi UNISNU Jepara di samping
harus berjalan secara tertib, disiplin,
efektif
dan
efisien,
harus
pula
memperhatikan
perkembangan
yang
terjadi dalam konteks kekinian;
3. Bahwa
berdasarkan
pertimbanganpertimbangan tersebut perlu disusun
Panduan
Skripsi
baru
yang
menyempurnakan panduan lama yang
telah ada.
Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
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2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan
Mendikbud
RI
Nomor
232/U/2000
tentang
Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
dan Penilaian hasil Belajar;
4. Keputusan
Mendikbud
RI
Nomor
149/E/O/2013 tentang Penggabungan
INISNU Jepara, STIENU Jepara dan
STTDNU Jepara yang diselenggarakan oleh
YAPTINU di Kabupaten Jepara Provinsi
Jawa Tengah menjadi Universitas Islam
Nahdlatul Ulama Jepara;
5. SK
BAN-PT
Nomor
1155/SK/BANPT/Akred/S/XI/2015 tentang Status,
Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil
Akreditasi Program Sarjana di Perguruan
Tinggi;
6. Statuta UNISNU Jepara Tahun 2017;
7. Peraturan Rektor UNISNU Jepara Nomor
118/PR/UNISNU/X/2020 tentang SOTF
UNISNU Jepara.
Memperhatikan

:

Keputusan Rapat Senat Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UNISNU Jepara tanggal 14
Oktober 2020
MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANDUAN
PENYUSUNAN SKRIPSI FAKULTAS DAKWAH
DAN KOMUNIKASI UNISNU JEPARA

Pertama

:

Panduan Skripsi Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UNISNU Jepara sebagaimana
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
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Kedua

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan ditinjau kembali
dan dibetulkan sebagaimana mestinya,
Ditetapkan di
Pada Tanggal

: JEPARA
: 15 Oktober 2020

Dekan,

H. Noor Rohman Fauzan, B.Ed., MA.
NIY. 2 541011 04 035
Tembusan :
1. Rektor UNISNU Jepara;
2. Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UNISNU Jepara;
3. Dosen Pembimbing di lingkungan FDK UNISNU Jepara;
4. Arsip.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulilah kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat,
taufiq, dan hidayat-Nya sehingga Buku Panduan Penyusunan
Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai target yang
ditentukan. Buku pedoman ini hadir di hadapan sivitas akademika
untuk memenuhi tujuan agar mahasiswa dan dosen memiliki
panduan yang sahih dan jelas dalam proses penyusunan proposal
maupun skripsi sebagai penelitian akhir mahasiswa. Interaksi
antara mahasiswa dan dosen dalam proses pembimbingan harus
mengacu kepada idealisme yang telah ditetapkan. Buku panduan
ini diharapkan mampu memberikan penjelasan untuk kepentingan
tersebut. Meski demikian, buku ini tidak dimaksudkan sebagai
referensi dalam penyusunan karya ilmiah.
Selama ini panduan skripsi yang ada masih diketemukan
kekurangan dalam berbagai hal dan masih perlu diperbaiki dan
disesuaikan dengan kondisi terkini. Melalui upaya serius dan
kordinasi bidang akademik maupun rapat internal yang diadakan
selama ini, akhirnya trsusunlah buku panduan penyusunan skripsi
ini.
Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim akademik
yang telah berupaya keras dalam mewujudkan buku ini. Semoga
jerih payah mereka bermanfaat dan terus menjadi pemicu
kemajuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara.
Semoga buku panduan ini bermanfaat.
Jepara, Oktober 2020
Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Ketentuan Umum
1. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis
berdasarkan hasil penelitian dalam rangka memenuhi
sebagian persyaratan penyelesaian studi Program
Sarjana Strata 1 (S1);
2. Usulan penelitian (proposal) adalah rencana penelitian
yang akan dilakukan oleh mahasiswa;
3. Setiap mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UNISNU Jepara wajib menulis skripsi sesuai bidang
kajian program studi dan konsentrasi yang ditempuh
dalam perkuliahan;
4. Bahan penulisan skripsi dapat diperoleh melalui
penelitian lapangan (field research), laboratorium,
dan atau kepustakaan (library research);
5. Tema skripsi menggambarkan kompetensi kefakultasan
atau program studi atau konsentrasi;
6. Skripsi merupakan karya mandiri mahasiswa yang
ditulis di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk;
7. Skripsi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia, Arab,
atau Inggris;
8. Skripsi harus asli dan dicantumkan pernyataan keaslian
dari penulisnya;
9. Apabila skripsi terbukti sebagai hasil plagiasi dan bukan
karya penulis sendiri, maka Fakultas berhak
membatalkan hasil ujian skripsi tersebut;
10. Sanksi atas plagiasi skripsi ditetapkan oleh Dekan.
B. Prosedur Pengajuan Judul Skripsi
1. Mahasiswa dapat mengajukan judul/ tema skripsi
kepada Ketua/Sekretaris program studi, setelah
memenuhi syarat administratif dan akademis;
2. Secara administratif, mahasiswa dapat mengajukan
-9-
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3.

judul skripsi kepada Ketua/Sekretaris program studi
apabila terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada
semester berjalan (dibuktikan telah melunasi SPP
Tetap);
Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengajukan
judul skripsi adalah yang telah lulus minimal 100 SKS
dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 dan
telah lulus mata kuliah metode penelitian serta mata
kuliah lain yang ditetapkan oleh ketua program studi.

C. Usulan Penelitian (Proposal)
1. Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa harus
membuat usulan penelitian (proposal) berdasarkan
topik/ judul yang telah disetujui oleh Ketua program
studi atas nama Dekan;
2. Sebelum menyusun proposal, mahasiswa mengajukan
usulan judul skripsi kepada Ketua program studi;
3. Usulan judul skripsi mahasiswa harus telah
dikonsultasikan
dan
disetujui
oleh
dosen
wali/pembimbing akademik;
4. Mahasiswa menyusun proposal penelitian di bawah
bimbingan dosen yang ditunjuk;
5. Proposal penelitian yang telah disetujui oleh
pembimbing kemudian didaftarkan untuk mengikuti
ujian kelayakan proposal;
6. Struktur dan isi proposal penelitian sesuai dengan
tradisi keilmuan dan pilihan metode penelitian yang
digunakan;
7. Struktur dan isi proposal penelitian kualitatif
setidaknya terdiri dari : latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian
(jenis penelitian, definisi konseptual, definisi
operasional, sampel, teknik pengumpulan data,
analisis data), dan sistematika penulisan.
8. Struktur dan isi proposal penelitian kuantitatif
setidaknya terdiri dari : latar belakang, rumusan
-10-
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9.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode
penelitian (jenis penelitian, definisi konseptual,
definisi operasional, sampel, teknik pengumpulan
data, analisis data) dan sistematika penulisan. Angket
sudah disusun dan dilampirkan sebagai bagian tak
terpisahkan dari proposal;
Struktur dan isi proposal dimungkinkan berubah sesuai
dengan tradisi keilmuan, masukan pembimbing dan
penguji.

D. Prosedur Penulisan Skripsi
1. Penulisan skripsi di bawah arahan pembimbing yang
ditunjuk;
2. Berdasarkan proposal penelitian yang telah disetujui
oleh pembimbing, diujikan dalam ujian kelayakan
proposal, telah direvisi dan telah disetujui oleh para
penguji, mahasiswa melakukan langkah-langkah
penelitian dan penulisan skripsi sampai selesai di
bawah bimbingan dosen pembimbing;
3. Dalam proses bimbingan, mahasiswa dapat bertemu
dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing sesuai
dengan kesepakatan waktu dan tempat dalam suasana
saling menghormati dan mengarahkan untuk tujuan
akademik;
4. Skripsi yang telah selesai dan disetujui oleh
pembimbing, dapat didaftarkan untuk mengikuti ujian
skripsi/munaqasah.
E. Pembimbing
1. Setiap mahasiswa yang menulis skripsi dibimbing oleh
2 (dua) dosen pembimbing. Dalam hal dua orang
pembimbing, salah satu pembimbing memiliki keahlian
di bidang substansi keilmuan, lainnya memiliki
keahlian dalam metodologi penelitian dan tata tulis;
2. Pembimbing adalah tenaga edukatif yang berdasarkan
keahliannya diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan;
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3.
4.

5.

Pembimbing harus memiliki jabatan fungsional
minimal lektor atau asisten ahli dengan ijazah magister
(strata 2);
Tugas pembimbingan dimulai sejak pembimbing
menerima surat penunjukan pembimbing dari Ketua
Program Studi atas nama Dekan sampai dengan
selesainya seluruh proses penulisan skripsi;
Tugas pembimbing adalah:
a. Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan
menyetujui topik/judul, kerangka umum, dan
usulan skripsi yang telah disetujui oleh Ketua
Program Studi;
b. Memberikan masukan dan arahan dalam langkahlangkah proses penelitian dan penyusunan skripsi;
c. Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi
penelitian serta teknik penulisan skripsi;
d. Memberikan koreksi terhadap draft naskah
proposal;
e. Memberikan koreksi terhadap draft naskah awal
skripsi;
f.
Memberikan persetujuan terhadap draft akhir
skripsi;
g. Memberikan nilai bimbingan yang merupakan
bagian dari nilai skripsi.

F. Proses Pembimbingan
1. Proses pembimbingan dilakukan secara teratur dalam
batas waktu maksimal satu tahun terhitung sejak
penunjukannya oleh Dekan. Apabila dalam waktu satu
tahun belum dapat menyelesaikan penulisan skripsi,
maka Dekan memperpanjang setiap satu semester
sampai batas akhir masa studi;
2. Bila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat
dipertemukan antara pembimbing dan mahasiswa atau
antara pembimbing satu dengan pembimbing yang lain,
maka Ketua Program Studi dan atau Dekan atas
pengaduan salah satu pihak yang terkait melakukan
-12-
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3.

pendekatan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut
berdasarkan prinsip- prinsip ilmiah dan ukhuwah;
Jika perbedaan tersebut tidak dapat terselesaikan,
Dekan atas rekomendasi dari Ketua Program Studi
dapat membatalkan tugas pembimbingan dan
menunjuk pembimbing yang baru.

G. Format Penulisan Skripsi
1. Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh mahasiswa disusun dalam sebuah
laporan penelitian atau skripsi;
2. Laporan tersebut disusun dengan menggunakan format
yang pada dasarnya terdiri dari tiga bagian: awal,
utama, dan akhir;
3. Bagian awal terdiri dari judul, persetujuan/
pengesahan, motto, persembahan, pernyataan
keaslian penulisan skripsi (dibubuhi materai 6000/
menggunakan materai 10.000 jika sudah diberlakukan
oleh pemerintah), abstrak, kata pengantar, daftar isi,
daftar tabel (jika ada), dan daftar diagram (jika ada);
4. Bagian utama merupakan inti dari skripsi yang
mencerminkan seluruh proses penelitian. Untuk
penelitian kuantitatif, skripsi memuat bab-bab tentang
Pendahuluan (Bab I), Kerangka Teoritik (Bab II),
Metode Penelitian (Bab III), Data dan Analisa (Bab IV)
dan Penutup (Bab V). Untuk penelitian kualitatif, babbab mengikuti ketentuan di atas kecuali Bab III (Metode
Penelitian). Bab metode penelitian menyatu dengan
Bab I;
5. Pada dasarnya jumlah bab dan sub bab disesuaikan
dengan kebutuhan kajian;
6. Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama,
berisi tentang rujukan dan lampiran yang penting
untuk diketahui pembaca.
H. Teknik Penulisan Skripsi
1. Penulisan skripsi menggunakan teknik penulisan ilmiah
-13-
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2.

yang baku;
Penulisan skripsi menggunakan bahasa yang baik dan
benar.

I. Pelaksanaan Ujian Skripsi
1. Ujian skripsi atau munaqasah dilakukan oleh suatu
Dewan Penguji yang ditetapkan oleh Dekan;
2. Ujian skripsi dilaksanakan dalam suatu sidang majelis
di hadapan dewan penguji yang ditunjuk;
3. Setiap mahasiswa peserta ujian mendapatkan satu
dewan penguji;
4. Sidang majelis dilaksanakan dalam waktu sekurangkurangnya 30 menit dan sebanyak-banyaknya 120
menit;
5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi setelah lulus
seluruh mata kuliah dengan indeks prestasi kumulatif
minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
6. Jadwal ujian skripsi dibuat oleh Fakultas dengan
menjalankan sistem kuota minimal peserta (paling
sedikit 3 peserta);
7. Dekan menetapkan kuota ujian skripsi dengan
mempertimbangkan SDM dose, pembiayaan dan
ketersediaan waktunya.
J. Penguji
1. Dewan penguji skripsi atau munaqasah terdiri dari
seorang ketua, seorang sekretaris, dan dua orang
anggota;
2. Dewan penguji skripsi diusulkan oleh Ketua Program
Studi dan ditetapkan oleh Dekan;
3. Pembimbing skripsi bertindak sebagai sekretaris
penguji;
4. Penguji skripsi adalah tenaga edukatif yang memiliki
kewenangan akademik dalam bidang yang terkait
dengan materi pokok skripsi;
5. Penguji skripsi harus menduduki jabatan fungsional
serendah- rendahnya lektor atau asisten ahli yang
-14-
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6.

memiliki ijazah doktor (strata 3);
Ketua dewan penguji harus menduduki jabatan
fungsional serendah-rendahnya lektor.

K. Penilaian
1. Penilaian skripsi didasarkan pada naskah skripsi
mahasiswa dan kemampuannya untuk menjawab
pertanyaan yang diajukan dewan penguji tentang isi
dari karya tersebut;
2. Penilaian terhadap karya tulis didasarkan pada
sistematika penulisan, logika, penalaran dalam
pembahasan, serta esensi (isi) bagi pengembangan
keilmuan bidang dakwah dan komunikasi;
3. Penilaian terhadap kemampuan menjawab pertanyaan
didasarkan pada ketepatan dan kebenaran jawaban,
penalaran, dan presentasi isi karya tulisnya;
4. Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap
objek penilaian tersebut di atas;
5. Nilai skripsi merupakan nilai rata-rata dari nilai seluruh
penguji;
6. Pemberian nilai skripsi menggunakan sistem penilaian
yang berlaku (skala 0,0-4,0).
7. Mahasiswa peserta ujian skripsi dinyatakan lulus bila
memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji
minimal 2,00 (dua koma nol nol).
8. Mahasiswa peserta ujian skripsi yang belum mencapai
nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang
dengan prosedur dan ketentuan yang sama. Ujian ulang
tersebut dapat dilakukan secepat-cepatnya satu bulan
setelah ujian, kecuali telah habis waktu semester
berjalan;
9. Mahasiswa dapat mendaftarkan ujian ulang bila telah
melakukan perbaikan sesuai dengan yang disarankan
penguji dan telah mendapat persetujuannya;
10. Dewan penguji dalam ujian ulang sama dengan dewan
penguji dalam ujian pertama, kecuali ada alasan lain
yang dibenarkan secara akademik dan administratif.
-15-
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L. Naskah Skripsi
1. Skripsi yang telah diujikan, diperbaiki, dan disahkan
oleh dewan penguji dan pembimbing digandakan
sebanyak 5 eksemplar (untuk penelitian kepustakaan)
atau 6 eksemplar (untuk penelitian lapangan), yang
masing-masing untuk pihak sebagai berikut:
a. Dua eksemplar untuk kedua pembimbing;
b. Satu eksemplar untuk Fakultas dalam rangka
pengurusan ijazah dan selanjutnya Satu eksemplar
untuk koleksi perpustakaan UNISNU Jepara;
c. Satu eksemplar untuk pihak terkait atau lembaga
tempat pengumpulan data (khusus penelitian
lapangan);
d. Satu
eksemplar
untuk
mahasiswa
yang
bersangkutan.
2. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan file (dalam keping
CD) dari seluruh naskah skripsi ke perpustakaan UNISNU
untuk dikopi dan diolah ke dalam sistem digital library
agar dapat diakses oleh pengguna perpustakaan
melalui jaringan komputer;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
pengumpulan soft copy skripsi mengikuti petunjuk
yang diterbitkan oleh Perpustakaan UNISNU Jepara.
M. Sanksi
Mahasiswa dapat dikenakan sanksi pembatalan
judul, topik, atau skripsi secara keseluruhan, serta skorsing
sampai dengan dikeluarkan dari Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UNISNU Jepara atas pertimbangan akademik,
apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan hal
sebagai berikut:
1. Melakukan tindakan yang terbukti melanggar etika
akademik, misalnya melakukan plagiasi karya milik
orang lain;
2. Tidak dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dalam
batas waktu yang telah ditentukan;
3. Tidak dapat mendaftarkan ujian skripsi setelah tiga (3)
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semester terhitung sejak ujian proposal
dinyatakan lulus.
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BAB II
PROPOSAL SKRIPSI
Penulisan skripsi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan
yaitu kualitatif, kuantitatif, dan gabungan (mixed method).
Pendekatan kualitatif menekankan pada narasi atau deskripsi
atas fenomena atau gejala yang diteliti. Pendekatan
kuantitatif menekankan pada aspek pengukuran fenomena
atau gejala yang diteliti dengan alat bantu statistik.
Pendekatan mixed method adalah pendekatan gabungan
kualitatif dan kuantitatif. Mahasiswa dapat memilih
menggunakan metode tertentu sesuai dengan tema, pilihan,
dan kemampuan mahasiswa. Khusus pendekatan mixed
method tidak diatur secara rinci dalam buku panduan ini.
A. Proposal Penelitian Kualitatif
Proposal skripsi ini menggambarkan latar belakang
permasalahan, landasan teori, dan metode penelitian yang
akan digunakan. Secara terperinci dapat dibagi dalam 3
(tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian
akhir. Sistematika penyusunan sebagai berikut:
1. Struktur Proposal dengan Jenis Penelitian Kualitatif;
a. Halaman Judul
b. Halaman Persetujuan
c. Isi Proposal, memuat :
1) Latar Belakang;
2) Rumusan Masalah;
3) Tujuan Penelitian;
4) Manfaat Penelitian;
5) Tinjauan Pustaka;
6) Kerangka Teori;
7) Metode Penelitian (meliputi : jenis dan
pendekatan penelitian, definisi konseptual,
sumber dan jenis data, teknik pengumpulan
data, dan analisis data);
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8) Sistematika Penulisan Skripsi;
9) Daftar Pustaka;
10) Draft Wawancara.
2. Penjelasan Struktur Proposal
a. Halaman Judul
Halaman judul meliputi : judul proposal,
maksud proposal penelitian, lambang UNISNU
Jepara, identitas mahasiswa, instansi, dan waktu
(tahun) pengajuan. Adapun ketentuan judul
penelitian setidaknya adalah sebagai berikut:
1) Judul proposal dibuat secara singkat, jelas,
dan menunjukkan dengan tepat masalah
(variabel) yang akan diteliti. Judul ditulis
dengan huruf kapital menggunakan Times New
Roman font 14 bold, sedangkan anak judul
proposal ditulis dengan font 12 bold dan
diletakkan di bawah judul;
2) Maksud proposal adalah Memenuhi Syarat
Penyusunan Skripsi Program Sarjana pada
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran
Islam;
3) Lambang UNISNU Jepara;
4) Identitas mahasiswa adalah nama mahasiswa,
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)1 dan Nomor
Indfuk Registrasi Mahasiswa (NIRM)2. Nama
harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan
1

NIM adalah kode angka yang diberikan oleh UNISNU Jepara sebagai
penanda seseorang secara resmi diakui sebagai mahasiswa dengan kode
program studi sesuai pilihan masing-masing. NIM dapat digunakan oleh
mahasiswa untuk akses ke seluruh sistem informasi akademik di lingkungan
UNISNU Jepara, seperti SiaMa, LMS, e-Learning, google classrom, dan lain-lain.
2
NIRM adalah kode angka yang diberikan oleh Kordinatorat Perguruan
Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS) Wilayah X Jawa Tengah. Kode ini hanya dimiliki
oleh mahasiswa yang melakukan studi di bawah program studi naungan
Kementerian Agama Republik Indonesia.
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5)

6)

tidak boleh disingkat. NIM dan NIRM tersebut
dicantumkan di bawah nama.
Instansi yang dimaksud adalah Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara yang
ditulis dengan huruf kapital Times New Roman
font 14 bold.
Waktu pengajuan adalah tahun proposal
disetujui oleh pembimbing. (contoh halaman
judul sebagaimana terlampir)

b. Halaman Persetujuan
Halaman ini berisi Nota Pembimbing I dan
Pembimbing II, lengkap dengan tanda tangan serta
tanggal persetujuan. (contoh sebagaimana
terlampir).
c.

Isi Proposal
1) Latar Belakang
Latar belakang merupakan gambaran
dari fenomena empirik (field research) dan
atau wacana teoretik/ akademik (library
research). Latar belakang menunjukan adanya
permasalahan dan atau adanya kesenjangan
antara kenyataan dengan yang seharusnya
(normatif, nilai, aturan, dalil dan teori), yang
memerlukan penyelesaian atau penjelasan.
Dalam latar belakang harus memuat dinamika
permasalahan, sebagai sesuatu yang saling
berkaitan dan menyumbang terjadinya
masalah secara umum hingga spesifik.
Penjelasan spesifik yang mengarah pada
obyek/subyek yang menjadi fokus penelitian.
Penjelasan spesifik yang menunjuk pada fokus
penelitian, harus memuat berbagai aspek
permasalahan yang menarik, penting dan unik
untuk diteliti.
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2) Rumusan Masalah
Rumusan
masalah
merupakan
pertanyaan penelitian yang akan dicari
jawabannya.
Rumusan
masalah
harus
berkaitan dengan tema dan latar belakang
masalah penelitian. Penyusunan rumusan
masalah dalam bentuk kalimat tanya. Apabila
masalah yang diajukan lebih dari satu maka
diberi nomor urut (angka).
3) Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian adalah tujuan yang
ingin dicapai dari penelitian sesuai dengan
rumusan masalah yang ditetapkan. Tujuan
penelitian disusun dalam bentuk kalimat
pernyataan, dan spesifik. Apabila jumlahnya
lebih dari satu disusun secara numerik.
Manfaat penelitian merupakan nilai
guna atau fungsi dari hasil penelitian yang
diharapkan. Manfaat penelitian meliputi
manfaat secara teoretik (pengembangan ilmu
pengetahuan) dan praktis (manfaat yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari,
kebijakan, dan terapan).
4) Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan telaah
kritis dan sistematis atas penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang
secara tematis ada kesesuaian atau kemiripan
dengan penelitian yang akan dilakukan.
Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk
menghindari terjadinya plagiasi, mencari
aspek- aspek yang belum diteliti oleh peneliti
sebelumnya,
mengembangkan
temuantemuan
penelitian
sebelumnya,
dan
menjelaskan perbedaan penelitian yang akan
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dilakukan dengan yang telah dilakukan
peneliti sebelumnya.
Tinjauan pustaka harus mengutip dari
sumber aslinya. Tinjauan pustaka memuat
data lengkap rumusan masalah, teori yang
digunakan dan kesimpulan. Dalam penelitian
skripsi memuat minimal lima (5) buah hasil
penelitian sebelumnya. Dalam menyusun
tinjauan pustaka harusmenyebutkan nama
peneliti, judul penelitian, jenis penelitian
(skripsi, thesis, disertasi atau penelitian yang
lainnya), dan tahun penelitian atau
penerbitan.
5) Kerangka Teori
Kerangka teori adalah pemaparan
teori-teori yang relevan dengan masalah yang
diteliti dan menjadi rujukan untuk memahami
dan
menjelaskan
data/informasi
hasil
penelitian serta jawaban atas masalah
penelitian. Penyusunan kerangka teori
berdasarkan pada variabel-variabel yang
menjadi fokus penelitian. Masing-masing
variabel
harus
dijelaskan
dengan
memanfaatkan beberapa pandangan teoretik
yang dikemukakan berbagai ahli. Dalam
penyajiannya harus saling berhubungan dan
memperkuat.
6) Metode Penelitian
a) Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian
kualitatif (deskriptif, studi kasus, studi
tokoh, studi pustaka, studi sejarah,
grounded,
etnografi,
fenomenologi,
eksploratif),
Pendekatan
penelitian
merupakan sudut pandang peneliti dalam
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memahami fenomena
yang diteliti.
Pendekaan penelitian menunjuk pada
sudut pandang keilmuan yang digunakan,
disesuaikan dengan keilmuan utama yang
menjadi dasar memahami gejala atau
menjawab masalah yang diteliti (dakwah,
tafsir,
fiqih,
filsafat,
komunikasi,
antropologis,
sosiologis,
psikologis,
manajemen, politik dan sejarah).
b) Definisi Konseptual
Definisi
konseptual
merupakan
konsepsi peneliti atas variabel-variabel
atau aspek utama tema penelitian, yang
disusun atau dibuat berdasarkan teori-teori
yang telah ditetapkan. Kegunaannya agar
konsep-konsep yang digunakan oleh
peneliti dalam memahami variabelvariabel atau aspek-aspek utama dari tema
penelitiannya sangat jelas dan fokus.
c) Sumber dan Jenis Data
Sumber data merupakan sesuatu yang
menjadi tempat data diperoleh. Sumber
data yang utama atau pokok disebut
sumber data primer. Jenis data yang
diperoleh adalah data primer. Sumber data
pendukung atau tambahan disebut sumber
data sekunder, jenis datanya adalah data
sekunder.
d) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan
cara yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan data penelitian. Dalam
penelitian kualitatif meliputi; wawancara
mendalam, observasi partisipatif atau non
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partisipatif, dan dokumentasi (naskah,
catatan harian, notulensi, surat-surat,
gambar-gambar, foto,dan lain-lain).

e) Teknik Analisis Data
Teknik
analisa
data
memuat
penjelasan tahapan- tahapan dalam proses
menganalisa data-data penelitian yang
akan dilakukan. Setiap tahapan harus
dijelaskan secara rinci teknisnya. Tahapan
– tahapan analisis data penelitian
menyesuaikan dengan jenis penelitian yang
dilaksanakan.
7) Sistematika Penulisan
Memuat/menjelaskan rangkaian tiap bab
dalam penyusunan skripsi yang menunjukkan
hubungan yang kohesif, koherensif, dan logis.
8) Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisi tentang sumber
rujukan atau referensi yang digunakan untuk
penyusunan proposal penelitian. Daftar
pustaka yang disusun hanya memuat sumber
yang dirujuk atau jadi referensi. Dalam daftar
pustaka harus memuat sumber pustaka
berbahasa asing (Arab dan Inggris), masingmasing 3 (tiga) buku. Mahasiswa juga
diwajibkan untuk mengutip jurnal terbitan 3
(tiga) tahun terakhir minimal 3 jurnal.
Daftar pustaka disusun ke bawah
berdasarkan urutan abjad dan
sumber
kepustakaan
(berawal dari
sumber
buku,jurnal, laporan penelitian, makalah
lepas dan situs-situs dari internet yang
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dituliskan pula waktu mengunduh).
9) Lampiran
Lampiran
yang
berupa
pedoman
wawancara (untuk penelitian lapangan) wajib
dilampirkan dalam proposal penelitian.
B. Proposal Penelitian Kuantitatif
Proposal skripsi dengan jenis penelitian kuantitatif
menggambarkan latar belakang permasalahan, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, landasan
teori, hipotesis, dan metode penelitian yang akan
digunakan. Secara terperinci dapat dibagi dalam tiga
bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.
Sistematika penyusunannya sebagai berikut:
1. Struktur Proposal dengan Jenis Penelitian Kuantitatif
a. Halaman Judul
b. Halaman Persetujuan
c. Isi Proposal :
1) Latar Belakang
2) Rumusan Masalah
3) Tujuan dan Manfaat Penelitian
4) Tinjauan Pustaka
5) Kerangka Teori
6) Hipotesis
7) Metode Penelitian (meliputi : jenis dan
pendekatan penelitian, definisi konsep dan
definisi operasional, populasi dan sampel,
sumber dan jenis data, teknik pengumpulan
data, angket (minimal memuat kisi-kisi
instrumen
dan
uji
validitas-reliabilitas
instrument), observasi dan dokumentasi, serta
teknik analisis data);
8) Sistematika Penulisan Skripsi;
9) Daftar Pustaka;
10) Angket
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2. Penjelasan Struktur Proposal Kuantitatif
a. Halaman Judul
Halaman judul meliputi: judul proposal,
maksud penyusunan proposal, lambang UNISNU
Jepara, identitas mahasiswa (NIM dan NIRM, instansi
dan tahun pengajuan. Karakteristik judul setidaknya
mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1) Judul proposal dibuat secara singkat, jelas, dan
menunjukkan dengan tepat masalah yang akan
diteliti, ditulis dengan dengan huruf kapital
menggunakan Times New Roman font 14 bold,
sedangkan anak judul proposal ditulis dengan
font 12 dan diletakkan di bawah judul;
2) Maksud proposal adalah Memenuhi Syarat
Penyusunan Skripsi Program Sarjana pada
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam;
3) Lambang Unisnu Jepara;
4) Identitas mahasiswa adalah nama mahasiswa
dan nomor induk (NIM & NIRM). Nama harus
ditulis lengkap dengan huruf kapital dan tidak
boleh disingkat. NIM dan NIRM tersebut
dicantumkan di bawah nama;
5) Instansi yang dimaksud adalah Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UNISNU Jepara yang ditulis
dengan huruf kapital Times New Roman font 14.
6) Waktu pengajuan adalah tahun proposal
disetujui oleh pembimbing.
b. Halaman Persetujuan
Halaman ini berisi Nota Pembimbing I dan
Pembimbing II, lengkap dengan tanda tangan serta
tanggal persetujuan.
c.

Isi Proposal
1) Latar Belakang
Latar belakang merupakan gambaran dari
fenomena empiris dan atau wacana teoretik. Ia
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menunjukan adanya permasalahan dan atau
adanya kesenjangan antara kenyataan dengan
yang seharusnya (normatif, nilai, aturan, dalil
dan teori), yang memerlukan penyelesaian atau
penjelasan.
Uraian
atas
problematika
penelitian tersebut disusun sesuai dengan
situasi yang menggambarkan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadi masalah. Juga relasi
antar variabel yang menggambarkan adanya
hubungan yang problematis. Uraian tersebut
berawal dari gambaran kondisi yang bersifat
umum hingga yang bersifat spesifik. Gambaran
yang spesifik mengarah pada obyek/subyek
yang
menjadi
fokus
penelitian.
Juga
menguraikan pertimbangan yang mendasari
penelitian dengan fokus tersebut. Penjelasan
ini harus menunjukkan aspek yang menarik,
penting dan unik dari permasalahan yang
diteliti.
Contoh: Hubungan Religiusitas dengan
Kenakalan Remaja di Kabupaten Jepara
 Pembahasan
diawali
dari
fenomena
kenakalan
remaja
(sebagai
variabel
dependen);
 Dilanjutkan dengan menjelaskan pengaruh
atau kontrol religiusitas atas perilaku
kenakalan remaja. Religiusitas harus
diuraikan sebagai faktor yang menentukan
terjadinya
kenakalan
remaja.
Jika
religiusitas baik tentu kenakalan remaja
menurun, begitu pula sebaliknya.
2) Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan pertanyaan
penelitian yang akan dicari jawabannya.
Rumusan masalah harus berkaitan dengan tema
dan latar belakang masalah penelitian.
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Penyusunannya dalam bentuk kalimat tanya.
Apabila masalah yang diajukan lebih dari satu
maka diberi nomor urut. Rumusan masalah
harus menggambarkan sesuatu yang terukur,
baik sebagai deskripsi, komparasi dan korelasi
variabel penelitian.
3) Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian adalah tujuan yang
ingin dicapai dari penelitian sesuai dengan
rumusan masalah yang ditetapkan. Tujuan
penelitian disusun dalam bentuk kalimat
pernyataan, dan spesifik. Apabila jumlahnya
lebih dari satu disusun secara berurutan.
Manfaat penelitian merupakan nilai guna
atau fungsi dari hasil penelitian yang
diharapkan. Manfaat penelitian meliputi
manfaat secara teoretik (pengembangan ilmu
pengetahuan) dan praktis (rmanfaat yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari,
kebijakan, dan terapan).
4) Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis
dan sistematis atas penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang
secara tematis ada kesesuaian dengan
penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari
tinjauan pustaka adalah untuk menghindari
terjadinya plagiasi, mencari aspek-aspek yang
belum diteliti oleh peneliti sebelumnya,
mengembangkan temuan-temuan penelitian
sebelumnya, dan menjelaskan perbedaan
penelitian yang akan dilakukan dengan yang
telah dilakukan peneliti sebelumnya.
Tinjauan pustaka dilakukan sebaiknya
mengambil dari sumber aslinya. Dalam
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penelitian skripsi memuat minimal lima (5)
buah hasil penelitian sebelumnya. Dalam
menyusun tinjauan pustaka harus menyebutkan
nama peneliti, judul penelitian, jenis penelitian
(skripsi, thesis, disertasi atau penelitian yang
lainnya), dan tahun penelitian atau penerbitan.
5) Kerangka Teori
Kerangka teori adalah pemaparan teoriteori yang relevan dengan masalah yang diteliti
dan menjadi rujukan untuk memahami dan
menjelaskan data/informasi hasil penelitian
dan jawaban atas masalah penelitian.
Penyusunan kerangka teori berdasarkan
pada variabel- variabel yang menjadi fokus
penelitian. Kerangka teori dalam penelitian
kuantitatif harus jelas dan rinci, karena
menjadi dasar uji hipotesis. Kerangka teori
harus menjelaskan saling hubungan/interrelasi
di antara semua variabel yang terlibat dalam
penelitian.
Dalam penjelasan kerangka teori sudah
jelas fungsi dan posisi masing-masing variable.
Baik sebagai variabel independen, dependen,
intervening maupun variabel yang lainnya.
6) Hipotesis
Hipotesis memuat pernyataan singkat
yang merupakan jawaban sementara dari
permasalahan yang diteliti. Hipotesis dibuat
berdasarkan pada landasan teori yang
digunakan dan dinyatakan dalam bentuk
hipotesis satu arah.
Hipotesis dibuat dalam dua kategori;
hipotesis nol/nihil (Ho) dan hipotesis kerja
(Hk). Hipotesis sebaiknya disendirikan (tidak
digabung dengan kajian teori). Apabila terdapat
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lebih dari satu hipotesis maka diletakkan
berurutan, mulai dari yang paling banyak
melibatkan variabel.
7) Metode Penelitian
a) Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian
kuantitatif
(deskriptif,
komparatif,
korelasional, eksperimental, dan kuasi
eksperimental).
Pendekatan
penelitian
menunjuk pada sudut pandang keilmuan
yang
digunakan,
disesuaikan
dengan
keilmuan utama yang menjadi dasar
memahami gejala atau menjawab masalah
yang diteliti (dakwah, tafsir, filsafat,
komunikasi,
antropologis,
sosiologis,
psikologis, manajemen, politik dan sejarah).
b) Definisi Konseptual
Definisi
konseptual
merupakan
konsepsi peneliti atas variabel-variabel atau
aspek utama tema penelitian, yang disusun
atau dibuat berdasarkan teori-teori yang
telah ditetapkan. Kegunaannya agar jelas
konsep-konsep yang digunakan peneliti
dalam memahami variabel- variabel atau
aspek-aspek utama dari tema penelitiannya.
Definisi konsep disusun sesuai dengan posisi
variabel yang diteliti.
c) Definisi Operasional
Definisi
(batasan)
operasional
merupakan penjelasan praktis atas masingmasing variabel yang diteliti, yang
menggambarkan indikator-indikator yang
bisa
dioperasionalkan
dalam
bentuk
instrumen-instrumen yang dapat digunakan
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mengukur
diteliti.

gejala

atau

fenomena

yang

d) Sumber dan Jenis Data
Sumber data merupakan sesuatu yang
menjadi tempat data diperoleh. Sumber
data yang utama atau pokok disebut sumber
data primer. Jenis data yang diperoleh
adalah data primer. Sumber data pendukung
atau tambahan disebut sumber data
sekunder, jenis datanya adalah data
sekunder.
e) Populasi dan Sampel
Populasi
penelitian
merupakan
keseluruhan dari obyek atau unit analisis
yang akan diteliti. Populasi harus jelas
karakteristiknya, dan jumlahnya, Sampel
merupakan sebagian dari anggota populasi
yang diambil untuk mewakili keseluruhan
anggota populasi. Pada bagian ini harus
dijelaskan teknik pengambilan sampel dan
besaran sampel yang digunakan.
f) Teknik Pengumpulan Data
Bagian ini memuat uraian yang
terperinci tentang teknik mengumpulan data
(angket/ skala, observasi dalam penelitian
survey). Untuk memperoleh data penelitian
diperlukan
instrumen.
Konsep
yang
mendasari penyusunan instrumen bertolak
dari
indikator-indikator
masing-masing
variabel, selanjutnya dijabarkan menjadi
butir-butir pertanyaan/ peryataan.
Agar lebih mudah dipahami, terlebih
dahulu disusun kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi
tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel.
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Tabel kisi-kisi instrumen menjelaskan
masing-masing satu variabel penelitian.
Setidaknya tabel kisi-kisi instrumen memuat
kolom
tentang:
1)
nomor,
2)
indikator/aspek, 3) nomor butir, dan 4)
jumlah butir.
Semua instrumen penelitian terlebih
dahulu diujicobakan sebelum digunakan
sebagai alat ukur untuk mengambil data
penelitian. Uji dimaksud meliputi uji
validitas dan uji reliabilitas instrumen pada
setiap variabel penelitian.
g) Validitas dan Reliabilitas Data
Bagian ini menguraikan tentang teknik
validitas dan reliabilitas data yang akan
digunakan. Teknik ini sangat penting dalam
menentukan
kelayakan
instrumen,
khususnya angket (dalam penelitian survey)
untuk digunakan dalam mengumpulkan data
penelitian. Angket sebagai alat ukur sebelum
digunakan dalam penelitian harus teruji
terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya.
h) Teknik Analisis Data
Bagian ini berisi tentang teknik analisis
yang akan digunakan untuk menganalisis
data yang terkumpul. Tahapan analisis data
meliputi: a) deskripsi data; mendeskripsikan
masing-masing variabel dalam bentuk grafik,
dan distribusi frekuensi dan lain-lain, b) uji
persyaratan analisis; uji normalitas data, c)
uji hipotesis: sesuai dengan jenis statistik
yang digunakan (deskripsi, komparasi, dan
atau korelasi).
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8) Sistematika Penulisan
Memuat penjelasan rangkaian tiap bab
dalam penyusunan skripsi yang menunjukkan
hubungan kronologis.
9) Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisi tentang sumber
rujukan atau referensi yang digunakan untuk
penyusunan proposal penelitian. Daftar pustaka
yang disusun hanya memuat sumber yang
dirujuk atau jadi referensi. Dalam daftar
pustaka harus memuat sumber pustaka
berbahasa asing (Arab dan Inggris), masingmasing 3 (tiga) buku dan jurnal minimal 3 (dua)
jurnal terbitan tiga tahun terakhir.
Daftar pustaka disusun ke bawah
berdasarkan urutan abjad dan sumber
kepustakaan ( berawal dari sumber buku,
jurnal, laporan penelitian, makalah lepas dan
situs-situs dari internet dituliskan pula waktu
mengunduh).
10) Lampiran
Lampiran yang berupa angket atau skala
wajib disertakan dalam proposal penelitian.
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BAB III
SISTEMATIKA SKRIPSI
A. PENELITIAN KUALITATIF
Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu:
Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir. Penjelasan
dari setiap bagian adalah sebagai berikut :
1. Bagian Awal
Bagian awal skripsi mencakup halaman judul,
halaman
Persetujuan
Pembimbing,
Halaman
Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar,
Persembahan, Motto, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel,
Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.
2. Bagian Utama
Bagian utama skripsi mencakup Bab I berisi
Pendahuluan (termasuk metode penelitian yang
digunakan), Bab II menjelaskan kerangka teoritik, Bab III
menjelaskan gambaran umum objek studi dan hasil
penelitian, Bab IV memuat pembahasan dan analisis, dan
Bab V adalah penutup (kesimpulan dan saran). Jumlah
bab disesuaikan dengan kebutuhan kajian.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir skripsi mencakup Daftar Pustaka dan
Lampiran.
Secara lebih detail, sistematika skripsi adalah sebagai
berikut :
1. BAGIAN AWAL
Bagian ini meliputi :
a. Halaman Judul
b. Halaman Persetujuan Pembimbing
c. Halaman Pengesahan
d. Halaman Pernyataan
e. Kata Pengantar
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Persembahan
Motto
Abstrak
Daftar isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

Catatan : Bagian awal ini sama antara skripsi kualitatif
dan kuantitatif.
Penjelasan atas bagian-bagian tersebut di atas
adalah sebagai berikut :
a. Halaman Judul
Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan
halaman sampul depan, ditulis di atas kertas putih.
Halaman judul adalah halaman i, namun tidak
dituliskan.
Dua spasi di bawah tulisan SKRIPSI dicantumkan
tulisan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial, yang diketik
dengan huruf Times New Roman 12 dengan spasi
tunggal.
b. Halaman Persetujuan Pembimbing
Halaman persetujuan pembimbing memuat
tanda tangan pembimbing dan tanggal persetujuan.
Halaman ini merupakan halaman ii.
c. Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan memuat tanda tangan
dewan penguji dan tanggal ujian yang diketik di atas
kertas khusus yang telah disediakan di kantor
administrasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Halaman pengesahan merupakan halaman iii.
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d. Halaman Pernyataan
Halaman ini memuat pernyataan peneliti
mengenai keaslian isi skripsi dan mengenai hak karya
ilmiah penelitian. Halaman pernyataan merupakan
halaman iv.
e. Kata Pengantar
Halaman ini berisi pengantar dari peneliti
(penulis) yang berisi ungkapan rasa syukur kepada
Allah SWT, ungkapan terima kasih penulis kepada
pihak-pihak yang sangat membantu dan berjasa
dalam penyusunan skripsi. Untuk memenuhi etika dan
sopan santun, ucapan terima kasih diurutkan sebagai
berikut: rektor, dekan, dosen, penguji, orang tua,
dll. Penulisan harus menggunakan bahasa yang baku,
maksimal dua halaman.
f. Persembahan
Halaman ini merupakan ungkapan penulis
mengenai
kepada
siapa
karya
penelitian
dipersembahkan (orang yang sangat berjasa).
Penulisan harus menggunakan bahasa yang baku dan
tidak dihiasi simbol-simbol. Halaman ini adalah
halaman vi.
g. Motto
Halaman ini berisi kata-kata bijak yang dapat
bersumber dari kitab suci, kata mutiara, atau
ungkapan tokoh yang relevan dengan tema
penelitian. Dapat juga berupa kalimat yang
memberikan semangat dan dorongan penulis dalam
menyelesaikan studi. Bila motto merupakan kutipan,
maka harus dicantumkan rujukan. Halaman ini
merupakan halaman vii.
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h. Abstrak
Abstrak
berisi
uraian
singkat
yang
menggambarkan keseluruhan isi skripsi. Abstrak
wajib ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab dan
Inggris. Abstrak memuat uraian latar belakang dan
rumusan masalah (1 paragraf), metode penelitian (1
paragraf) dan kesimpulan (1 paragraf).
Abstrak ditulis dalam 1 spasi, maksimal 1 lembar
ukuran A4. Pada bagian atas abstrak ditulis nama
mahasiswa, NIM dan judul skripsi. Di bagian bawah
abstrak ditulis kata kunci (key word) minimal tiga
kata. Kata kunci adalah konsep-konsep terpenting
yang dibahas dalam skripsi. Halaman ini merupakan
halaman viii.
i. Daftar Isi
Daftar isi dibuat untuk memberikan gambaran
secara menyeluruh tentang isi skripsi dan sebagai
petunjuk nomor halaman bagi pembaca.
Daftar isi hanya memuat judul bab dan judul sub
bab skripsi dengan nomor halamannya. Daftar isi
melanjutkan halaman setelah halaman abstrak.
j. Daftar Tabel
Daftar tabel memuat nomor tabel dan judul tabel
beserta nomor halamannya. Halaman daftar tabel
melanjutkan halaman setelah daftar isi.
k. Daftar Gambar
Daftar gambar memuat nomor gambar dan judul
gambar beserta nomor halamannya. Halaman daftar
gambar melanjutkan halaman setelah daftar tabel.
l. Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat nomor lampiran dan
judul lampiran beserta nomor halamannya. Halaman
daftar lampiran melanjutkan halaman setelah daftar
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gambar.
Lampiran penting yang biasanya disertakan:
surat bukti penelitian, draf wawancara (kualitatif),
instrumen penelitian, print out validitas dan
reliabilitas, print out hasil analisis (kuantitatif).
2. BAGIAN UTAMA
Bagian utama skripsi merupakan hasil perbaikan
(revisi) dari proposal skripsi yang telah diuji oleh dewan
penguji proposal skripsi dalam majelis ujian kelayakan
proposal. Penjelasan lebih detil sebagai berikut:
a. Bab I : Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan
pustaka (penelusuran penelitian terdahulu yang
sejenis), dan metode penelitian.
1) Latar Belakang
Latar
belakang
adalah
penggambaran
mengenai fenomena empirik dan atau wacana
teoretik/ akademik yang merupakan kesenjangan
antara fakta dengan yang seharusnya (teori),
sehingga memerlukan jawaban atau penjelasan.
Pada bagian ini perlu dijelaskan problem
penelitian yang sedang digarap peneliti.
Uraian tersebut tidak hanya berfokus pada
variabel yang terlibat tetapi menguraikan juga
kedudukan masalah penelitian dalam lingkup
permasalahan yang lebih luas. Latar belakang juga
memuat penjelasan mengenai alasan mengapa
tema atau topik yang dipilih dipandang menarik,
penting, dan perlu untuk diteliti, baik secara
rasional maupun teoretik.
2) Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan persoalan yang
menjadi inti dari subjek yang hendak diteliti dan
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harus jelas dan tegas, dapat dijawab melalui
pengumpulan dan analisis data. Rumusan masalah
harus dibuat dalam bentuk kalimat tanya dan
disusun secara numeric jika lebih dari satu.
3) Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang
hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan.
Namun idealnya suatu penelitian tujuannya untuk
menguji, menemukan, dan atau mengembangkan
teori.
a) Tujuan penelitian kualitatif merupakan
harapan atau capaian yang hendak diperoleh
dari penelitian.
b) Tujuan penelitian harus mengacu kepada
rumusan rmasalah penelitian atau turunan
dari rumusan masalah.
Manfaat penelitian terdiri dari 2 (dua) bagian
sebagai berikut :
a) Teoretis
Manfaat penelitian secara teoretis
menunjuk pada kontribusi hasil penelitian
dalam
penemuan
atau
pengembangan
kerangka keilmuan atau teori.
b) Praktis
Manfaat
penelitian
secara
praktis
menunjuk pada kontribusi hasil penelitian
yang secara langsung dapat gunakan oleh
pihak- pihak terkait (seperti: mahasiswa,
organisasi atau lembaga sosial, pemerintah,
perusahaan dan lain-lain).
4) Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis
tentang penelitian sejenis yang telah dilakukan
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oleh peneliti sebelumnya dan ada hubungan (sama
atau mirip) dengan penelitian yang akan
dilakukan. Dalam tinjauan pustaka, harus jelas
dinyatakan bahwa permasalahan yang akan
diteliti belum terjawab atau ada variable lain
yang belum diteliti, tetapi mempengaruhi
permasalahan yang akan diteliti.
Dalam bagian ini perlu juga diuraikan secara
sistematis (kalau perlu dalam bentuk tabel atau
matrik) tentang hasil-hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti terdahulu yang terkait
dengan objek penelitian atau studi yang dilakukan.
Hal-hal yang diuraikan menyangkut antara lain
keunikan dari studi tersebut, metode penelitian,
hasil temuannya, dan keterbatasan dari penelitian
tersebut. Diupayakan agar studi-studi yang
diuraikan diambil dari sumber aslinya. Jumlah
penelitian terdahulu yang dihadirkan minimal 5
(lima) buah, baik dari dalam maupun dari luar
UNISNU Jepara.
5) Metode Penelitian
Metode penelitian kualitatif disusun dan
menyatu dalam Bab I. Metode penelitian kualitatif
sekurang-kurangnya meliputi:
a) Jenis dan Pendekatan Penelitian
b) Sumber Data/Unit Analisis
c) Teknik Pengumpulan Data
d) Uji Validitas/Reliabilitas
e) Teknik Analisis Data
b. Bab II : Kerangka Teori
Kerangka teori penelitian kualitatif, sekurangkurangnya memuat: 1) Uraian teoretis secara umum
yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
(variabel penelitian), 2) uraian teori kunci (utama)
yang digunakan peneliti untuk mengkaji objek
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penelitian.
c. Bab III : Gambaran Umum Obyek dan Hasil
Penelitian
Bab ini menggambarkan secara umum mengenai
obyek penelitian. Gambaran umum tersebut
meliputi; kondisi geografis, demografis, sosial
budaya, profil lembaga (sejarah, visi misi, struktur
organisasi, program kerja, dan lain-lainnya), jika
penelitiannya studi kasus/ lapangan pada suatu
lembaga atau masyarakat. Jika penelitiannya
merupakan studi tokoh maka gambaran umum obyek
penelitian meliputi; biografi sang tokoh, latar
belakang sosial budaya yang mempengaruhi sang
tokoh, pengaruh sang tokoh pada lingkungannya dan
karya-karya monumentalnya.
Bagian ini memuat uraian tentang karakteristik
unit/populasi yang tengah diteliti, informan dan
pemaparan datanya, serta hasil dari penelitian yang
dilakukan oleh peneliti.3
Alternatif lain yaitu tidak menyajikan data
temuan dalam Bab III. Bab ini sepenuhnya tentang
deskripsi obyek penelitian. Data hasil penelitian
disajikan bersamaan dengan proses analisa data pada
Bab IV. Substansi analisa data penelitian meliputi :
data yang terkumpul, teori secara khusus, dan
interpretasi peneliti.

3

Bagian ini kalau harus dimunculkan maka penulis harus konsisten
menyajikan datanya hanya pada Bab ini. Jangan sampai mengulang pada Bab
Analisis Data Penelitian. Pola ini akan berkonsekuensi pada analisa data
penelitian (pembahasan) yang tidak mampu menyatukan relasi logis antara data,
teori, dan interpretasi data. Akibatnya, peneliti ketika menjelaskan analisis data
(pembahasan) akan mengalami kesulitan saat muncul pertanyaan tentang di
mana datanya?.
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d. Bab IV : Analisis Data Penelitian
Bab analisa data penelitian merupakan uraian
yang logis dari temuan data penelitian, teori yang
sesuai dengan temuan data (dipilih dari landasan
teori yang ada pada bab II), dan interpretasi
(pemaknaan/penjelasan) sesuai pemikiran peneliti.
Penyajiannya sesuai dengan permasalahan yang
menjadi fokus utama penelitian. Analisa data
penelitian pada Bab ini merupakan jawaban atas
masalah penelitian.
Analisa data penelitian bisa dibuat dalam
beberapa Bab, menyesuaikan pada permasalahan
penelitian. Pola ini dilakukan untuk menjelaskan
secara luas dan mendalam dari permasalahan
penelitian. Bentuknya berupa uraian temuan-temuan
masing-masing permasalahan penelitian.
e. Bab V : Penutup
Bab ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian
dan saran/ rekomendasi peneliti.
1) Kesimpulan merupakan abstraksi (perasan inti dan
umum) hasil penelitian, berupa jawaban baik
teoretik maupun empirik atas permasalahan
penelitian yang ditetapkan.
2) Saran/rekomendasi merupakan masukan atau
pandangan peneliti untuk berbagai pihak; peneliti,
lembaga sosial keagamaan, dan pemerintah. Agar
bisa menindaklanjuti atau mengembangkan atas
temuan-temuan penelitian, baik berupa penelitian
lanjutan maupun untuk menyusun berbagai
kebijakan.
3. BAGIAN AKHIR
Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran,
dan biodata peneliti.
a. Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisi tentang sumber rujukan
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atau referensi yang digunakan untuk penyusunan
proposal penelitian. Daftar pustaka yang disusun
hanya memuat sumber yang dirujuk atau yang
menjadi referensi. Dalam daftar pustaka harus
memuat sumber pustaka berbahasa asing (Arab dan
Inggris), masing-masing minimal 3 (tiga) buku dan 3
(tiga) jurnal terbitan tiga tahun terakhir. Daftar
pustaka disusun ke bawah berdasarkan urutan abjad
dan sumber kepustakaan ( berawal dari sumber buku,
jurnal, laporan penelitian, makalah lepas dan situssitus dari internet yang dituliskan pula waktu
mengunduh).
b. Lampiran
Dalam lampiran terdapat data (informasi)
yang diperoleh dalam penelitian yang penting dan
mendukung laporan hasil penelitian, tetapi tidak bisa
disajikan pada bagian utama penelitian. Lampiran
data penelitian diantaranya; gambar lokasi, suratsurat, dokumentasi aktivitas yang relevan dengan
penelitian, dan panduan wawancara.
Catatan :
Penelitian kualitatif memiliki keragaman pendekatan,
sehingga berkembang berbagai bentuk penelitian. Ada 3
(tiga) bentuk yang umum yaitu penelitian lapangan (kasus
dan etnografi), penelitian kepustakaan (studi sejarah,
studi naskah, studi media, dan lain-lain), dan kombinasi
dari studi lapangan dengan studi pustaka (studi tokoh).
Untuk
mengakomodasi
kebutuhan
tersebut
memungkinkan mengembangkan format di luar dari yang
sudah ditentukan dalam panduan ini.
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B. PENELITIAN KUANTITATIF
1. Bagian Awal
Bagian awal skripsi mencakup Halaman Judul,
Halaman
Persetujuan
Pembimbing,
Halaman
Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar,
Persembahan, Motto, Abstraksi, Daftar isi, Daftar
Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.
2. Bagian Utama
Bagian utama skripsi mencakup Bab I
Pendahuluan, Bab II Kerangka Teori, Bab III Metode
Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Objek dan Hasil
Penelitian, Bab V Pembahasan, dan Bab VI Penutup.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir skripsi mencakup Daftar Pustaka
dan lampiran.
Secara lebih detail, sistematika skripsi adalah
sebagai berikut :
1. BAGIAN AWAL
Bagian ini meliputi :
a. Halaman Judul
b. Halaman Persetujuan Pembimbing
c. Halaman Pengesahan
d. Halaman Pernyataan
e. Kata Pengantar
f. Persembahan
g. Motto
h. Abstrak
i. Daftar Isi
j. Daftar Tabel
k. Daftar Gambar
l. Daftar Lampiran.
Catatan : bagian awal skripsi kuantitatif sama
dengan skripsi kualitatif sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya.
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2. BAGIAN UTAMA
Bagian utama skripsi merupakan hasil perbaikan
(revisi) dari proposal skripsi yang telah diuji oleh
dewan penguji proposal skripsi dalam majelis ujian
kelayakan proposal. Penjelasan selengkapnya seperti
di bawah ini:
a) Bab I : Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan tinjauan pustaka (penelusuran penelitian
terdahulu yang sejenis).
1) Latar Belakang
Latar belakang pada hakikatnya
menggambarkan masalah/objek yang akan
diteliti. Pembahasan dimulai dari variabel
dependen dalam penelitian, mengenai
mengapa hal (variabel) tersebut menjadi
perhatian utama, menarik, dan perlu diteliti.
Kemudian penjelasan dari variabel lain yang
ada dalam penelitian, bagaimana keterkaitan
dengan variabel yang pertama tersebut. Untuk
lebih menguatkan argumen penulisan, maka
sangat penting untuk mengangkat data-data
terbaru atau pendapat pakar mengenai
masalah yang dikemukakan. Diuraikan pula
posisi
masalah
yang
diteliti
dalam
permasalahan yang lebih luas. Permasalahan
harus relevan dengan jurusan yang diambil.
Diperbolehkan menunjukkan keaslian
penelitian yang tengah dilakukan, bahwa
masalah yang diteliti belum pernah
dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Jika
permasalahannya
mirip,
maka
harus
ditegaskan inti perbedaan penelitiannya
dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.
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2) Rumusan Masalah
Rumusan
masalah
merupakan
permasalahan yang menjadi fokus utama
penelitan. Dalam penelitian kuantitatif harus
terukur, dapat diuji melalui pengumpulan dan
analisis data. Perumusan harus dibuat secara
tepat dalam bentuk kalimat tanya dan jika
lebih dari satu maka dibuat nomor urut
(angka). Contohnya:
a) Bagaimana komunikasi interpersonal dalam
film Surga yang Tak Dirundukan?
b) Apa saja pesan dakwah yang terkandung
dalam film Surga yang Tak Dirindukan?
3) Tujuan dan Manfaat Penelitian
Pada dasarnya, tujuan penelitian
adalah untuk menguji teori (lihat kembali
penjelasan di bagian proposal penelitian
kuantitatif).
Manfaat penelitian juga mencakup dua
hal yaitu:
a) Teoretis
Manfaat penelitian secara teoretis
memberikan
kontribusi
bagi
pengembangan disiplin keilmuan atau
teori.
b) Praktis
Manfaat penelitian secara praktis
berupa faedah yang secara langsung
dapat dipetik untuk pihak-pihak terkait
(seperti: mahasiswa, organisasi, atau
lembaga).
4) Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka memuat uraian
sistematis tentang penelitian sejenis yang
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telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan
yang ada hubungan dengan penelitian yang
akan dilakukan. Tinjauan pustaka ini harus
secara jelas menyatakan bahwa permasalahan
yang akan diteliti belum terjawab atau belum
terpecahkan oleh peneliti-peneliti terdahulu.
Disamping itu, dalam bagian ini perlu
diuraikan secara sistematis (kalau perlu dalam
bentuk tabel atau matrik) tentang hasil-hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti
terdahulu yang terkait dengan objek
penelitian atau studi yang dilakukan. Hal-hal
yang diuraikan menyangkut antara lain
keunikan dari studi tersebut, metode
penelitian,
hasil
temuannya,
dan
keterbatasan dari penelitian tersebut.
Diupayakan agar studi-studi yang diuraikan
diambil dari sumber aslinya. Jumlah
penelitian terdahulu yang dihadirkan minimal
5 buah karya ilmiah, baik dari dalam maupun
dari luar UNISNU Jepara.
c)

Bab II : Kerangka Teori
Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan
secara teoretik masing- masing variabel (variabel
independen,
dependen,
intervening,
dan
sebagainya) sesuai dengan jumlah variabel yang
digunakan. Penjelasan atas teori dari masingmasing bisa memanfaatkan berbagai pandangan
ilmuan atau sumber buku.
Selanjutnya,
mahasiswa
harus
menggambarkan
secara
analitisteoretis
hubungan antara variabel independen dan variabel
dependen. Di sini harus diupayakan penggunaan
teori yang mapan dan relevan dengan fokus
penelitian skripsinya sebagai landasan teoretik
untuk memecahkan masalah penelitian atau
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menjawab rumusan masalah yang telah disusun
sebelumnya.
Contoh: kalau penelitian mengukur
pengaruh media massa, maka teori agenda setting,
hubungan sosial, penggolongan sosial,
jarum
hipodermis, difusi inovasi, atau persuasi layak
dipakai. Asumsi dasar dari masing-masing teori
tersebut harus dijelaskan, kemudian dikuatkan
oleh berbagai pendapat para pakar secara berantai
dan bertautan.
Bagian akhir bab II harus dicantumkan
hipotesis. Hipotesis memuat pernyataan singkat
yang disimpulkan dari landasan teori yang
merupakan jawaban sementara terhadap masalah
penelitian, dan kebenarannya masih harus diuji
secara empiris. Untuk hipotesis penelitian
kuantitatif dapat berupa hipotesis nol ataupun
hipotesis kerja.
d) Bab III : Metode Penelitian
Bab ini menggambarkan secara menyeluruh
metode penelitian yang telah digunakan dalam
proses penelitian. Penjelasan tentang ini dapat
dilihat kembali pada bagian Metode Penelitian
Proposal Kuantitatif.
Substansi dari bab ini merupakan uraian
dari beberapa aspek metode penelitian yang
meliputi :
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian
kuantitatif
(deskriptif,
komparatif,
korelasional, eksperimental, dan kuasi
eksperimental).
Pendekatan
penelitian
menunjuk pada sudut pandang keilmuan yang
digunakan, disesuaikan dengan keilmuan
utama yang menjadi dasar memahami gejala
atau menjawab masalah yang diteliti
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(dakwah,
tafsir,
filsafat,
komunikasi,
antropologis,
sosiologis,
psikologis,
manajemen, politik dan sejarah).
2) Definisi Konseptual
Definisi konseptual merupakan konsepsi
peneliti atas variabel-variabel atau aspek
utama tema penelitian, yang disusun atau
dibuat berdasarkan teori-teori yang telah
ditetapkan. Kegunaannya agar peneliti jelas
konsep-konsep
yang
digunakan
dalam
memahami variabel-variabel atau aspekaspek utama dari tema penelitiannya. Definisi
konsep disusun sesuai dengan posisi variabel
yang diteliti.
3) Definisi Operasional
Definisi
(batasan)
operasional
merupakan penjelasan praktis atas masingmasing
variabel
yang
diteliti,
yang
menggambarkan indikator-indikator yang bisa
dioperasionalkan dalam bentuk instrumeninstrumen yang bisa mengukur gejala atau
fenomena yang diteliti.
4) Sumber dan Jenis Data
Sumber data merupakan sesuatu yang
menjadi tempat data diperoleh. Sumber data
yang utama atau pokok disebut sumber data
primer. Jenis data yang diperoleh adalah data
primer. Sumber data pendukung atau
tambahan disebut sumber data sekunder,
jenis datanya adalah data sekunder.
5) Populasi dan Sampel
Populasi
penelitian
merupakan
keseluruhan dari obyek atau unit analisis yang
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akan
diteliti.
Populasi
harus
jelas
karakteristiknya, dan jumlahnya, Sampel
merupakan sebagian dari anggota populasi
yang diambil untuk mewakili keseluruhan
anggota populasi. Pada bagian ini harus
dijelaskan teknik pengambilan sampel dan
besaran sampel yang digunakan.
6) Teknik Pengumpulan Data
Bagian ini memuat uraian yang
terperinci tentang teknik melaksanakan
pengumpulan data (angket/skala, observasi
dalam penelitian survey). Untuk memeroleh
data penelitian diperlukan instrumen. Konsep
yang mendasari penyusunan instrumen
bertolak dari indikator-indikator masingmasing variabel, selanjutnya dari indikator
dijabarkan
menjadi
butir-butir
pertanyaan/pertanyaan.
Agar lebih mudah dipahami, terlebih
dahulu disusun kisi- kisi instrumen. Kisi-kisi
tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel.
Tabel kisi-kisi instrumen menjelaskan masingmasing satu variabel penelitian. Setidaknya
tabel kisi-kisi instrumen memuat kolom
tentang: 1) nomor, 2) indikator/aspek, 3)
nomor butir, dan 4) jumlah butir.
Dalam bagian ini harus disebutkan skala
yang digunakan dalam memberikan skor/nilai
dari masing-masing jawaban yang dipilih,
apakah skala Bogardus, Likert, atau lainnya.
7) Validitas dan Reliabilitas Data
Bagian ini menguraikan tentang teknik
validitas dan reliabilitas data yang akan
digunakan. Teknik ini sangat penting dalam
menentukan kelayakan instrumen khususnya
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angket (dalam penelitian survey) untuk
digunakan
dalam
mengumpulkan
data
penelitian.
Semua instrumen penelitian terlebih
dahulu diujicobakan sebelum digunakan
sebagai alat ukur untuk mengambil data
penelitian. Uji dimaksud meliputi uji validitas
dan uji reliabilitas instrumen pada setiap
variabel penelitian.
8) Teknik Analisis Data
Bagian ini berisi tentang teknik analisis
yang akan digunakan untuk menganalisis data
yang terkumpul. Tahapan analisis data
meliputi: a) deskripsi data; mendeskripsikan
masing- masing variabel dalam bentuk grafik,
dan distribusi frekuensi dan lain-lain, b) uji
persyaratan analisis; uji normalitas data, c)
uji hipotesis: sesuai dengan jenis statistik
yang digunakan (deskripsi, komparasi, dan
atau korelasi).
Dalam penelitian kuantitatif, fokus
perhatian lebih pada variabel yang ada dan
tercantum dalam judul penelitian. Secara
prinsip perhatian peneliti tidak boleh keluar
dari variabel yang telah ada. Masing-masing
variabel
harus
ditunjukkan
definisi/pengertian operasionalnya dengan
menjabarkannya ke dalam indikator-indikator
yang relevan sebagai alat pengukur variabel
penelitian dimaksud.
Contoh: (judul: Pengaruh Intensitas
Menonton Siaran Tafsir Al Misbah di Metro TV
terhadap Ketakwaan Anggota Majelis Taklim
Ar Rahmah). Misalnya, salah satu dari
variabelnya adalah ketakwaan, maka definisi
konseptualnya adalah perilaku manusia untuk
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menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan
menjauhi larangan- Nya. Sedangkan definisi
operasionalnya ditunjukkan dengan indikatorindikator a). melaksanakan shalat wajib; b).
menjalankan puasa; c). memberi zakat; d).
rendah hati; e). menjalankan amar ma’ruf; f).
keberanian meluruskan kemungkaran dan lain
sebagainya Namun, untuk penjelasan konsep
ketakwaan, tergantung dengan teori yang
digunakan. Jadi tidak mutlak harus dengan
indikator seperti tersebut di atas.
e) Bab IV : Gambaran Umum Objek
Bab ini memuat gambaran secara garis
besar mengenai daerah penelitian, objek
penelitian, responden yang tergambar melalui
masing-masing variabel penelitian.
f)

Bab V : Analisis Data Penelitian
Bab ini juga mahasiswa melakukan analisis
data yang telah melalui proses koding data-data
(hasil temuan penelitian yang dijaring melalui
angket maupun skala, wawancara atau observasi).
Tahapan analisis data meliputi: a) deskripsi data;
mendeskripsikan masing-masing variabel dalam
bentuk grafik, dan distribusi frekuensi dan lainlain, b) uji persyaratan analisis; uji normalitas
data, c) uji hipotesis: sesuai dengan jenis statistik
yang digunakan (deskripsi, komparasi, dan atau
korelasi). Dalam uji hipotesis dapat memilih
berbagai
rumus
statistik
sesuai
dengan
permasalahan penelitian, diantaranya; Chi Square,
Tata Jenjang Spearmen, Product Moment, Regresi,
Sisiogram, atau indeks sosiometri. Untuk
operasionalnya bis secara manual atau komputasi
(olah SPSS) dan harus ditampilkan secara utuh.
Setelah proses uji hipotesis dilakukan,
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selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil uji
hipotesis yang meliputi; penjelasan hasil uji
hipotesis, apakah temuan tersebut menerima atau
menolak hipotesis. Kemudian membandingkan
dengan teori dan hasil penelitian sejenis terdahulu
yang telah dihadirkan pada Bab I. Hal ini
merupakan konsekuensi logis dari penerimaan atau
penolakan
terhadap
hipotesis.
Akhirnya
menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari hasil
uji hipotesis relasinya dengan teori yang ada atau
hasil penelitian sebelumnya.
g)

Bab VI : Penutup
Bab ini terdiri atas kesimpulan dan
saran/rekomendasi.
Kesimpulan merupakan pernyataan singkat
dan tepat yang merupakan rangkuman dari hasil
penelitian dan hasil uji hipotesis. Kesimpulan
berfungsi sebagai jawaban teoretik maupun
empirik atas permasalahan penelitian.
Saran/rekomendasi disusun dan ditujukan
baik kepada peneliti dalam bidang sejenis yang
ingin
melanjutkan
atau
mengembangkan
penelitian yang sudah dilakukan maupun kepada
pengguna lainnya (instansi pemerintah, organisasi
sosial keagamaan, stake holder atau yang lainnya).

3. BAGIAN AKHIR
Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka,
lampiran, dan biodata peneliti.
a) Daftar Pustaka (lihat penjelasan pada penelitian
kualitatif)
b) Lampiran
Dalam lampiran terdapat informasi yang
diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya
data
mentah,
hasil
pengolahan
data,
angket/skala, dan gambar lokasi. Informasi
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tersebut bersifat melengkapi penulisan skripsi.
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BAB IV
TATA CARA PENULISAN
A. Bahan
1. Naskah
Naskah proposal dan skripsi dibuat di atas kertas
HVS 80 grm dan tidak bolak-balik dengan ukuran kertas
A4 (21 cm x 29,7 cm).
Naskah skripsi yang sudah diujikan, direvisi dan
disahkan oleh majelis penguji dijilid dalam bentuk buku
dengan ukuran 21 x 16,5 cm.
2. Sampul
Sampul dibuat dari kertas buffalo atau sejenis
dengan warna coklat diperkuat dengan karton untuk
hard cover. Tulisan yang tercetak di sampul adalah sama
dengan yang ada di halaman judul bagian dalam.
B. Pengetikan
1. Jenis Huruf
a. Jenis huruf ketik untuk naskah adalah “Times New
Roman” dengan ukuran 12 pt.
b. Penulisan Huruf Arab ditulis dalam Traditional
Arabic ukuran 16 pt.
c. Huruf miring digunakan untuk penulisan abstrak,
judul buku, dan istilah atau kata asing (selain
Bahasa Indonesia).
2. Bilangan dan Satuan
a. Bilangan satu digit harus dieja dengan huruf.
Bilangan dua digit atau lebih diketik dengan angka
kecuali pada permulaan kalimat. Misalnya 3 ditulis
tiga.
b. Bilangan desimal ditandai dengan koma bukan
-55-

Panduan Skripsi FDK Unisnu 2020

dengan titik, misalnya taraf signifikansi sebesar
0,05. Desimal yang ditulis memuat paling banyak
tiga angka di belakang tanda koma.
3. Jarak Baris
a. Jarak antar baris adalah 2 spasi, kecuali abstraks,
kutipan langsung, judul, daftar tabel, gambar, dan
daftar pustaka, diketik satu spasi.
b. Jarak judul ke sub judul atau teks adalah 4 spasi,
dari teks ke sub-sub judul 2 spasi, dari teks ke anak
sub-sub judul 2 spasi, sedangkan dari setiap sub
judul ke teks 2 spasi.
4. Batas Tepi
Batas tepi dari kertas adalah sebagai berikut :
Tepi Atas
: 4 cm
Tepi Bawah
: 3 cm
Tepi Kiri
: 4 cm
Tepi Kanan
: 3 cm
5. Judul Bab, Judul Sub Bab, Judul Sub-sub Bab
a. Judul bab diketik dengan huruf kapital dan
diletakkan simetris di tengah halaman tulis, dengan
jarak 4 cm dari batas atas tanpa diakhiri dengan
titik
b. Judul sub bab diketik dengan huruf tebal/bold di
sebelah kiri halaman tulis tanpa diakhiri dengan
titik. Huruf pertama setiap kata diketik dengan
huruf kapital (title case). Kalimat pertama sesudah
judul sub bab dimulai dengan alenia baru.
c. Judul sub sub bab diketik mulai batas kiri dan
dicetak tebal, tanpa diakhiri dengan titik. Hanya
huruf pertama saja yang diketik dengan huruf besar.
Kalimat pertama sesudah judul anak sub bab
dimulai dengan alenia baru.

-56-

Panduan Skripsi FDK Unisnu 2020

6. Pemanfaatan Halaman Pengetikan
Halaman harus diketik penuh dan diusahakan tidak
ada yang terbuang, kecuali kalau akan memulai alinea
baru, daftar, gambar, sub judul atau halaman khusus
lainnya.
7. Alinea Baru
Alinea baru dimulai pada ketikan ke 6 (satu tab) dari
batas tepi kiri.
8. Rincian ke Bawah
Naskah yang harus disusun ke bawah dirinci
menggunakan nomor urutan angka atau huruf sesuai
dengan derajat rincian dan tidak dibenarkan
menggunakan tanda-tanda lain. Selanjutnya penulisan
alenia di bawah rincian tersebut tetap dimulai pada
ketikan ke 6 (satu tab) dari batas tepi kiri, di mana sub
bab, dan sub sub bab itu ada.
9. Pencetakan
Gambar, tabel, persamaan, rumus, judul, dan bab,
semua diletakkan simetris terhadap tepi kiri dan kanan
pengetikan.
Bagian awal skripsi mencakup halaman judul,
halaman
Persetujuan
Pembimbing,
Halaman
Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar,
Persembahan, Motto, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel,
Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran. (Bagian awal ini
sama antara skripsi kualitatif dan kuantitatif).
C. Penulisan Nomor
1. Nomor Bab, Sub Bab, Sub-sub Bab, Anak Sub-sub Bab
a. Penomoran pada Bab dengan Angka Romawi besar (I,
II, III, IV, V).
b. Penomoran Sub Bab dengan huruf besar (A, B, C, D,
E).
c. Penomoran Sub-sub Bab dengan Angka Arab (1, 2, 3,
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4, 5).
d. Penomoran anak sub-sub judul dengan huruf diikuti
kurung tutup a), b), c), d), e), dan setelah ini Angka
Arab dalam kurung 1), 2), 3), 4), 5), 5). Selanjutnya
(a), (b), (c), (d), (e). Kemudian (1), (2), (3), (4), (5).
e. Khusus untuk proposal skripsi, penulisan nomor
dimulai dengan huruf besar (A, B, C, D, E, F, G).
2. Halaman
a. Halaman judul sampai dengan abstrak (intisari) diberi
nomor halaman dengan Angka Romawi kecil (i, ii, vi,
vii) dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah secara
simetris.
b. Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan atas
dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi
atas.
c. Halaman selanjutnya diberi nomor halaman dengan
Angka Arab (1, 2, 3, dst).
d. Halaman pada judul bab diberi nomor diletakkan di
tengah bawah halaman tulis
e. Nomor halaman untuk lampiran melanjutkan nomor
halaman daftar pustaka.
3. Penomoran Tabel dan Gambar
Penomoran tabel dan gambar menggunakan Angka
Arab dan masing-masing dimulai dari Tabel 1 dan
Gambar 1, untuk seluruh naskah.
D. Penulisan Tabel dan Gambar
Tabel
1. Judul tabel diletakkan simetris di atas tabel dan ditulis
dengan huruf besar pada awal kata. Jarak judul tabel ke
tabel adalah 1 spasi, sedangkan jarak teks dalam tabel
adalah 1 spasi. Ukuran huruf dalam tabel dapat
disesuaikan.
2. Tabel dapat diletakkan di antara naskah, akan tetapi
dapat pula diletakkan di satu halaman tersendiri. Jarak
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naskah ke judul tabel dan tabel ke naskah adalah 2 spasi.
3. Sedapat mungkin diusahakan untuk menghindari
pemenggalan tabel.
4. Tabel yang diambil dari referensi/sumber tertentu harus
ada penjelasan dari mana sumber/tabel tersebut
diambil, kecuali tabel yang dibuat oleh penulis sendiri.
Gambar
1. Yang termasuk gambar adalah bagan, grafik, peta, dan
foto.
2. Gambar dapat diletakkan di antara naskah, akan tetapi
dapat pula diletakkan di satu halaman tersendiri. Jarak
naskah ke judul gambar dan gambar ke naskah adalah 2
spasi.
3. Judul gambar diletakkan simetris di atas gambar dan
keterangan gambar diketik di dalam gambar tidak di
halaman lain.
E. Cara Penulisan Sumber Kutipan
Penulisan sumber kutipan dalam tulisan naskah
skripsi dapat dilakukan dengan model innote atau model
footnote. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan sumber
kutipan ini adalah konsistensi. Bila model penulisan sumber
kutipan yang dipilih adalah footnote, maka seluruh kutipan
dalam naskah harus memakai model tersebut, demikian
sebaliknya.
1. Cara Penulisan Innote
Nama pengarang yang diacu dalam naskah hanya
ditulis nama akhir (nama keluarga) saja tanpa gelar
kesarjanaan. Jika lebih dari dua nama pengarang, cukup
ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan dkk,
atau et.al.
Contoh penulis:
a. Khaldun (1990:75) menemukan bahwa ketekunan
seseorang shalat lima waktu mempengaruhi perilaku
sosialnya.
b. Penyebaran dakwah secara rutin melalui televisi
akan meningkatkan keimanan khalayak (Ahmad,
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dkk,1994: 97).
2. Cara Penulisan Footnote
Kutipan ditulis dalam catatan kaki (footnote),
dengan susunan sebagai berikut:
a. Sumber dari buku: nama penulis, judul buku (italic),
edisi atau cetakan (apabila ada), kurung buka, kota
penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun, kurung
tutup, nomor halaman, titik.
Contoh: Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah:
Kajian Ontologis, Epistimologis, dan Aksiologis,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press,
2003), hlm. 17.
b.

Sumber dari buku kumpulan beberapa pengarang
(bunga rampai)
Contoh: Soelistyo, dkk. Prospek Dakwah pada Era
Reformasi, dalam Qodri Azizy (Ed.), Menolak
Globalisasi dan Menegakkan Etika Islami,
(Semarang: Penelitian dan Pengembangan LABDA
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 1999), hlm. 53-76.

c.

Artikel dari jurnal: nama penulis, judul artikel
dalam dua tanda petik, sumber artikel (italic),
nomor atau edisi, tahun, nomor halaman, titik.
Contoh: Awaludin Pimay, “Menanamkan Nilai-Nilai
Moralitas Melalui Dakwah”, dalam Jurnal Ilmu
Dakwah, Vol. 28, No. 1, Jan-Juni, 2008, hlm. 22.

d.

Artikel dari surat kabar: nama penulis, judul artikel
dalam dua tanda petik, nama surat kabar, tanggal
bulan tahun terbit, halaman, titik.
Contoh: Lihat N. Felicia, “Tingkatkan Kreativitas
Anak”, Kompas, 30 Agustus 2010, hlm. 12.

e.

Artikel dari internet: nama penulis, judul artikel,
tahun, alamat web, tanggal bulan tahun akses, titik.
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Contoh: R. C. Smith, “Teacher Education for
Teacher –learner Autonomy”, 2007, dalam
www.warwick.ac.uk/elsdr/ teacherautonomy.pdf.,
diakses pada 16 Febuari 2013.
f.

Sumber dari Skripsi, Tesis, atau Disertasi:
Contoh: Dja’far Shodik, “Efek Kekerasan dalam
Beramar Ma’ruf Nahi Munkar terhadap Keberhasilan
Dakwah di Kota- kota Jawa”, (Tesis tidak
dipublikasikan), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
1999, hlm. 97.

g.

Prosiding Konferensi Ilmiah
Contoh: I Hasan dan M. Nazir. 1981. Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Keberhasilan Dakwah oleh Para
Da’i Non Sarjana Dakwah. Proceedings Seminar
tentang Gerakan Dakwah Pasca Orde Baru.
(Semarang: LABDA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo,
2001), hlm. 18.

Apabila terdapat sumber kutipan yang sama
dengan sumber sebelumnya, maka digunakan Ibid.,
Op.Cit. dan Loc.Cit.:
a. Ibid (Ibidem)
1) Ditulis
di
bawah
catatan
kaki
yang
mendahuluinya.
2) Ibid tidak dipakai apabila telah ada catatan lain
yang menyelinginya.
3) Ibid diketik atau ditulis dengan huruf kapital
pada awal kata, dicetak iring, dan diakhiri titik.
4) Apabila referensi berikutnya berasal dari jilid
atau halaman lain, urutan penulisan: Ibid, koma,
jilid, halaman.
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Contoh penulisan:
1 Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah:
Kajian Ontologis, Epistimologis, dan Aksiologis,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press,
2003), hlm. 17.
2 Ibid.
b. Op.Cit (Opere Citato)
1) Merujuk buku sumber yang telah disebutkan dan
diselingi oleh sumber lain.
2) Ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata,
dicetak miring, setiap suku diikuti titik.
3) Urutan penulisan: nama pengarang, Op. Cit.,
nama buku, halaman.
Contoh penulisan:
1 M. Hamdani Bakran Adz-Dzaki, Psikoterapi
dan Konseling Islam Penerapan Metode Sufistik,
(Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), hlm. 48.
2 Mohammad Arifin, Teori-Teori Konseling
Agama dan Umum, (Jakarta: Golden Terayon Press,
2003), hlm. 28.
3 M. Hamdani Bakran Adz-Dzaki, Op. Cit.,
Psikoterapi dan Konseling Islam Penerapan
Metode Sufistik, hlm. 74.
c.

Loc.Cit (Loco Citato)
Merujuk sumber data pustaka yang sama yang
berupa buku kumpulan esai, jurnal, ensiklopedi, atau
majalah; dan telah diselingi sumber lain pada
halaman yang sama.
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Contoh Penulisan :
1
Zakiyah Daradjat, Kesehatan Mental,
(Jakarta: PT. Gunung Agung, 2001), hlm. 53.
2 Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi
Psikologi dengan Islam; Menuju Psikologi Islami,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 97.
3 Zakiyah Daradjat, Loc. Cit.
3. Cara Penulisan Daftar Pustaka
a. Nama Pengarang dalam Daftar Pustaka
Semua pengarang yang diacu harus tercantum
dalam daftar pustaka. Dalam penulisan di daftar
pustaka, semua nama pengarang harus dicantumkan
dengan jumlah maksimal empat nama dan tidak
diperkenankan hanya mencantumkan dkk atau et al.
Nama pengarang yang terdiri dari dua kata atau lebih
ditulis dengan cara mendahulukan nama akhir diikuti
koma dan inisial nama depan dan nama tengah.
b. Sumber dari Buku
Contoh :
Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Atau
Bastaman, Hanna Djumhana, Integrasi Psikologi
dengan Islam; Menuju Psikologi Islami,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
c. Sumber dari Jurnal (Publikasi Serial)
Nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama
publikasi serial, jilid atau volume, nomor atau edisi.
Contoh :
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Bahri, S. 2010. Islam dan Wacana Radikalisme Agama
Kontemporer. Jurnal Dinamika, 3 (1), 25-40.
Atau
Pimay, Awaludin, “Menanamkan Nilai-Nilai Moralitas
Melalui Dakwah”, dalam Jurnal Ilmu
Dakwah, Vol. 28, No. 1, Jan-Juni, 2008.
d. Sumber dari Internet
Penulisan dari sumber dari internet ditulis nama
pengarang, tahun, judul, alamat web, tanggal kapan
sumber tersebut diakses.
Contoh :
Smith, R. C. 2007. “Teacher Education for Teacher –
learner Autonomy”, dalam
www.warwick.ac.uk/elsdr/teacher_auton
omy.pdf., diakses pada 16 Febuari 2020.
F. Catatan Notasi dan Kutipan
1. Notasi
Penulisan
notasi
diperkenankan
dengan
memberikan keterangan yang diperlukan untuk
memperjelas suatu kalimat dalam naskah.
Penulisan notasi dilakukan dengan jarak 1 spasi
dan menjorok 6 ketikan dari tepi kiri, dengan huruf
Times New Roman 10 pt.
2. Kutipan Langsung
Kutipan diketik menjorok ke tengah 6 ketikan dari
tepi kiri dengan jarak 1 spasi. Kutipan dalam bahasa
asing ditulis miring (italic) tidak diterjemahkan, tetapi
dapat dibahas.
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G. Lampiran
Lampiran dapat berupa berkas dan lembar. Masingmasing diberi nomor urut dengan huruf angka yang
didahului oleh tulisan Lampiran dan diikuti oleh judul
lampiran diletakkan simetris di atas halaman. Misal:
Lampiran 1.
Lampiran 2.

Data Penelitian
Gambar Peta Dakwah Masyarakat Pedalaman

H. Daftar Riwayat Hidup/Biodata Penulis
Menguraikan secara singkat identitas peneliti yang
meliputi nama, tanggal lahir, pendidikan sebelumnya di
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan alamat lengkap.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Contoh Form Usulan Judul Skripsi
Contoh Halaman Judul Proposal Skripsi
Contoh Halaman Judul Skripsi
Contoh Halaman Persetujuan Proposal/Skripsi
Contoh Halaman Pengesahan Skripsi
Contoh Halaman Pernyataan
Contoh Daftar Isi
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Lampiran 1 : Contoh Form Usulan Judul Skripsi
Contoh Rancangan Awal Usulan Judul Skripsi
(Form dibuat mandiri oleh pengusul)
Nama
NIM
NIRM
Dosen Wali Akademik

:
:
:
:

Program Studi

:

Rencana Judul

:

Latar Belakang Masalah

:

Rumusan Masalah

:

Tujuan Penelitian

:

LAILIYATUZZAHROH AL JANNAH
131510000135
13/X/17.4.1/0126
Khoirul Muslimin, S.Sos.I.,
M.I.Kom.
Komunikasi dan Penyiaran Islam
Studi Analisis Pola Komunikasi
Interpersonal Dalam Film “Surga
Yang Tak Dirindukan” Karya
Kuntz Agus Tahun 2015
Uraikan Latar Belakang Masalah
secara singkat
Sebutkan rencana daftar rumusan
masalah
Tentukan
Tujuan
Penelitian
secara singkat
Jepara, 7 Februari 2020
Mahasiswa,
Lailiyatuzzahroh Al Jannah
NIM. 131510000135

Menyetujui,
Dosen Wali Akademik,

Khoirul Muslimin, M.I.Kom.
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NIY. 4 781002 15 188
Setelah mencermati usulan dan mendiskusikan topik judul yang
diajukan, maka kami tidak keberatan dan menyetujui usulan judul
tersebut untuk dilanjutkan dalam penulisan proposal skripsi.
Kami menetapkan dosen pembimbing sebagai berikut :
Pembimbing 1 : ........................................
Pembimbing 2 : ........................................
Mohon setelah mendapatkan pembimbing dapat menghubungi
administrasi Fakultas (Tata Usaha) untuk dilanjutkan pembuatan
SK Pembimbing dan Surat Penunjukan Pembimbing.
Jepara, 10 Februari 2020
An. Dekan,
Ketua Prodi KPI,

Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I.
NIY. 2 830406 09 059
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Lampiran 2 : Contoh Halaman Judul Proposal Skripsi
STUDI ANALISIS POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL
DALAM FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN
KARYA KUNTZ AGUS TAHUN 2015
Huruf Kapital
Times New Roman
Font 12 Bold

PROPOSAL SKRIPSI

Huruf Kapital Times
New Roman Font 14
Bold

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Ijin Penyusunan Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Huruf Times New
Roman Font 12

Oleh :
LAILIYATUZZAHROH AL JANNAH
NIM : 131510000135
NIRM : 13/X/17.4.1/0126
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
TAHUN 2020
Huruf Kapital Times
New Roman Font 14
Bold
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Lampiran 3 : Contoh Halaman Judul Skripsi
STUDI ANALISIS POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL
DALAM FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN
KARYA KUNTZ AGUS TAHUN 2015
Huruf Kapital
Times New Roman
Font 12 Bold

SKRIPSI

Huruf Kapital Times
New Roman Font 14
Bold

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S-1)
Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Huruf Times New
Roman Font 12

Oleh :
LAILIYATUZZAHROH AL JANNAH
NIM : 131510000135
NIRM : 13/X/17.4.1/0126
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
TAHUN 2020
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Lampiran 4 : Contoh Halaman Persetujuan Pembimmbing
(Form Dibuat Mandiri oleh Mahasiswa)
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Lamp. : 2 (dua) eks.
Hal
: Naskah Skripsi
An. Sdr. Fulan
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi
Saudara:
Nama
: Fulan
NIM/NIRM
: 1451xxxxxxx/14.xxxxxxx
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
(KPI)
Judul
: Studi Analisis Tentang Dakwah bilQalam Menurut al-Qur’an (Kajian
Terhadap Kitab Tafsir Mafatih alGhaib Karya Fakhr al-Din al-Razi).
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut
dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jepara, 7 Februari 2020
Pembimbing I,

Pembimbing II,

........................

...............................
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Lampiran 5 : Contoh Halaman Pengesahan (dibuat Fakultas)
PENGESAHAN
Nama
NIM/NIRM
Program Studi
Judul

:
:
:
:

FULAN
14151000132 / 13/17.4.2.1/321
Komunikasi dan Penyiaran Islam
Pesan Dakwah dalam Film .......

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara
dan dinyatakan lulus pada tanggal : ………………………….
Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UNISNU Jepara Program Studi ........................................
Tahun Akademik ..................
Jepara, 17 Februari 2020
Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

H. Noor Rohman Fz., B.Ed., M.A.

Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I.

Penguji I,

Penguji II,

Mahfudlah Fajrie, M.S.I.

M. Nashrul Haqqi, M.Hum.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Achmad Slamet, M.S.I.
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Lampiran 6 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Dengan

penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah
ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini
tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi
yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan
disebutkan dalam daftar pustaka.

Jepara, 17 Februari 2020

ttd
Materai 6000
Atau Materai
10.000
Fulan
NIM. 20151xxxxxxx
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Lampiran 7 : Contoh Daftar Isi (Penelitian Kuantitatif)
DAFTAR ISI

Halaman Judul .............................................
Halaman Persetujuan Pembimbing .....................
Halaman Pengesahan .....................................
Halaman Pernyataan ......................................
Kata Pengantar .............................................
Persembahan ...............................................
Motto ........................................................
Abstrak ......................................................
Daftar Isi ....................................................
Daftar Tabel ................................................
Daftar Gambar ..............................................
Daftar Lampiran ............................................
BAB I : PENDAHULUAN ....................................
A. Latar Belakang .................................
B. Perumusan Masalah ...........................
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............
D. Tinjauan Pustaka ..............................
BAB II : KERANGKA TEORI ................................
A. Kesehatan Mental ..............................
1. Pengertian Kesehatan Mental ...........
2. Aspek-aspek Kesehatan Mental ..........
3. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan
Mental .......................................
B. Kebermaknaan Hidup ..........................
1. Pengertian Kebermaknaan Hidup ........
2. Aspek-aspek Kebermaknaan Hidup ......
C. Dukungan Sosial Keluarga .....................
1. Pengertian Dukungan Sosial Keluarga ....
2. Aspek-aspek Dukungan Sosial Keluarga ..
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D. Hubungan Kebermaknaan Hidup dan
Dukungan
Sosial
Keluarga
dengan
Kesehatan Mental ..............................
E. Hipotesis ........................................
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....................
A. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian ...
B. Identifikasi Variabel Penelitian ..............
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian ...
D. Populasi dan Sampel ..........................
E. Teknik Pengumpulan Data ....................
F. Teknik Analisis Data ...........................
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .......
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........
A. Hasil Penelitian ................................
1. Deskrispi Data .............................
2. Uji Normalitas dan Heteroskedastisitas.
3. Uji Hipotesis ...............................
B. Pembahasan ....................................
BAB VI : PENUTUP ..........................................
A. Kesimpulan ......................................
B. Saran/Rekomendasi ............................
DAFTAR PUSTAKA ...........................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Lampiran 8 : Contoh Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 5

Jumlah Masjid pada Masing-masing
Wilayah Penelitian ..........................
Distribusi Da’i di daerah Penelitian ......
Tingkat Kemiskinan pada Masing-masing
Status Responden ...........................
Jumlah Muzakki Dilihat dari Pendapatan
Total ..........................................
Gerakan Dakwah dan Tingkat
Kemiskinan di Kabupaten Jepara .........

Dst.
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Lampiran 9 : Contoh Daftar Gambar
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.
Gambar 2.
Gambar 3.
Gambar 4.

Peta Dakwah Jawa Tengah ................
Bagan Teori Dakwah Bil Mujadalah .......
Bagan Perbaikan Teori Bagi Hasil Sayid
Sabiq ..........................................
Hasil Korelasi antara Tingkat Kemiskinan
dan Keengganan Melakukan Shalat 5
Waktu .........................................

Dst.
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Lampiran 10 : Contoh Daftar Lampiran
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

1.
2.
3.
4.

Instrumen (Angket/Skala)
Data Variabel yang Diteliti
Hasil Uji Korelasi Tata Jenjang Spearman
Hasil Prosentase Frekuensi Penyajian Data
tentang Anggota Majelis Taklim An-Nahdlah

Dst.

-78-

Panduan Skripsi FDK Unisnu 2020

Lampiran 11 : Alur Pengajuan Judul Skripsi

MAHASISWA
1.
2.

Konsultasi dengan Wali Studi
Mengisi Formulir Rancangan Judul
dan Rumusan Masalah (Form 1)

PROGRAM STUDI

DITOLAK

MENYIDANGKAN JUDUL
DISETUJUI

PENUNJUKAN PEMBIMBING

PEMBIMBING II

PEMBIMBING I

Bidang Metodologi &
Tata Tulis
Skripsi

Bidang Substansi
Materi
Skripsi

UJIAN
PROPOSAL
SKRIPSI

UJIAN SKRIPSI/
MUNAQOSAH
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Lampiran 12 : Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Skripsi
TATA TERTIB
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNISNU JEPARA
A. Bagi Mahasiswa
1. Terdaftar sebagai peserta ujian skripsi Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UNISNU Jepara;
2. Memakai Jas/jaket almamater;
3. Peserta ujian telah hadir dan menempati ruang sidang yang
telah dipersiapkan oleh panitia 15 menit sebelum sidang
ujian skripsi/munaqosyah dimulai;
4. Telah selesai dan lulus semua tugas akademik dan ujian
komprehensif dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)
sekurang-kurangnya 2,0 (dua koma nol);
5. Apabila ternyata terdapat nilai mata kuliah yang belum
memenuhi persyaratan, maka diwajibkan mengulang
perkuliahan;
6. Tidak diperkenankan meninggalkan ruang sidang kecuali
atas ijin pimpinan/dewan sidang.
B. Bagi Pendamping (Jika Ada)
1. Pendamping tidak diperkenankan melakukan hal-hal
sebagai berikut :
a. Tidak diperbolehkan merokok;
b. Tidak diperbolehkan keluar masuk ruangan sidang;
c. Tidak boleh menciptakan suasana gaduh.
2. Senantiasa menjaga kenyamanan pelaksanaan ujian
munaqosyah;
3. Mematuhi tata tertib.
C. Sistem Ujian Skripsi/Munaqosyah Skripsi
1. Ujian munaqosyah skripsi dilaksanakan secara terbuka;
2. Ujian munaqosyah skripsi dilaksanakan dengan sistem
majelis;
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3.
4.
5.
6.

Majelis penguji skripsi terdiri dari : seorang Ketua, seorang
Sekretaris, dan 2 orang penguji;
Ketua dan sekretaris sidang masing-masing dapat
merangkap sebagai penguji;
Tiap penguji disediakan waktu sekurang-kurangnya 30
menit dan sebanyak-banyaknya 45 menit untuk setiap orang
mahasiswa;
Ujian skripsi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
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