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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama (FEB UNISNU) Jepara
didirikan oleh YAPTINU (Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama’) Jepara, melalui SK
Mendikbud. Nomor: 149/E/O/2013 tanggal 26 April 2013 dengan tigra program studi yaitu
Manajemen dengan gelar SM, Akuntansi dengan gelar S.Ak dan Ekonomi Islam dengan gelar
SE.
Visi
Menjadi Fakultas Tepercaya dalam melahirkan Sumber Daya Manusia Unggul di bidang
ekonomi dan bisnis yang memiliki Jiwa Kewirausahaan, Cendekia dan Berakhlakul Karimah
berlandaskan Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Pada Tahun 2028
Misi
MISI 1 : Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ekonomi
dengandidukung IT yang professional dan berdaya saing.

dan bisnis

MISI 2 : Mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis melalui kegiatan penelitian yang berakar
pada kearifan local dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
MISI 3 : Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ekonomi dan bisnis serta
peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, pelaku usaha dan
pemerintah;
MISI 4 : Mengembangkan Kerjasama untuk dapat bersinergi dengan pihak perguruan tinggi
lain, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan
Tri Dharma Perguruan Tinggi
MISI 5 : Mengelola lembaga dengan baik (good governance) dan melaksanakan prinsipprinsip manajemen penjaminan mutu (quality assurance).
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PROGRAM STUDI MANAJEMEN
Profil Lulusan Program Studi Manajemen yang diharapkan setelah menyelesaikan semua
proses pembelajaran adalah:
1. Mampu memahami konsep-konsep ilmiah Ekonomi Manajemen dan
mengembangkannya
2. Mampu mengintegrasikan antar disiplin ilmu baik secara individu maupun kelompok
3. Mampu memberikan solusi kreatif dan inovatif dalam bidang manajemen.
Dari Profil lulusan diatas diharapkan lulusan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara akan menjadi Manajer Lini Pertama,
Peneliti pemula dibidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, dan bidang operasional
serta dan Wirausaha Pemula
Visi
Menjadi Program Studi Manajemen Unggul Dalam Bidang Manajerial, Cendekia Dan
Berakhlakul Karimah pada Tahun 2025
Misi
1.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu manajemen yang
profesional dan berdaya saing internasional;

2.

Meningkatkan produktivitas tenaga pendidik dalam mengembangkan ilmu manajemen
melalui kegiatan penelitian yang bermanfaat;

3.

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang manajemen serta peduli terhadap
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah;

4.

Mengembangkan Kerjasama untuk dapat bersinergi dengan pihak perguruan tinggi lain,
masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma
Perguruan Tinggi.

5.

Mengelola lembaga dengan baik (good governance) dengan melaksanakan prinsipprinsip penjaminan mutu (quality assurance)
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PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Kompetensi Program Studi Akuntansi yang diharapkan setelah menyelesaikan semua proses
pembelajaran adalah
1. Mampu
memahami
konsep-konsep
ilmiah
Ekonomi
Akuntansi
dan
mengembangkannya
2. Mampu mengintegrasikan antar disiplin ilmu baik secara individu maupun kelompok
3. Mampu memberikan solusi kreatif dan inovatif dalam bidang akuntansi.
Dari Profil lulusan diatas diharapkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Nahdlatul Ulama’ Jepara akan menjadi akuntan profesional yang mampu menyediakan
laporan keuangan secara Komprehensif sesuai dengan standar akuntansi.
Visi
Menjadi Program Studi Akuntansi Berbasis ICT, Kompetitif, Unggul Dan Berakhlakul
Karimah
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ekonomi bisnis yang
profesional dan berdaya saing;
2. Mengembangkan ilmu ekonomi dibidang bisnis melalui kegiatan penelitian yang
berakar pada kearifan lokal dan teknologi tepat guna;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ekonomi bisnis serta peduli
terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah;
4. Mengembangkan Kerjasama untuk dapat bersinergi dengan pihak perguruan tinggi lain,
masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
5. Mengelola lembaga dengan baik (good governance) dengan melaksanakan prinsipprinsip penjaminan mutu (quality assurance)
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PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
Tingginya pertumbuhan ekonomi dan keuangan Islam menjadikan lahirnya Program Studi
Ekonomi Islam FEB UNISNU Jepara dan Profil lulusannya diharapkan menjadi Peneliti
Ekonomi Islam , Entrepreneur Islami yang handal, mahir dan berakhlakul karimah.
Visi
Menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang kompeten pada bidang manajer syariah,
entreprenuer Islami , dan peneliti yang berbasis ICT, cendekia, dan berakhlakul karimah
dilandasi nilai-nilai Ahlusunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ekonomi & keuangan Islam
dengan kurikulum kekinian sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
perbankan dan keuangan Islam kontemporer;
2. Melakukan penelitian dibidang ilmu ekonomi, perbankan & keuangan Islam yang
memberikan manfaat ditingkat lokal dan nasional ;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi & keuangan Islam serta
peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah;
4. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, pelaku usaha, dan
pemerintah ditingkat lokal, nasional dan internasional dibidang ekonomi & keuangan
Islam.
5. Mengelola program studi ekonomi islam dengan baik (good governance) dengan
melaksanakan prinsip-prinsip penjaminan mutu (quality assurance).

Buku Panduan Penyusunan Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNISNU Jepara

11

12

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNISNU Jepara

Buku Panduan Penyusunan Skripsi

PENDAHULUAN

Pengertian, Maksud dan Tujuan Buku Panduan
Buku
Panduan
Skripsi
adalah
buku
yang
memuat
berbagai
ketentuan mengenai seminar proposal, penulisan skripsi, dan ujian skripsi. Buku panduan ini
bersifat teknis yang dijadikan pedoman oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas
Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara.
Buku Panduan ini disusun dengan maksud agar menjadi acuan bagi semua pihak (dosen,
mahasiswa dan tenaga pendidikan) yang terlibat dalam proses seminar proposal, penulisan
skripsi, dan ujian skripsi di FEB UNISNU Jepara.
Tujuan disusunnya buku panduan ini adalah agar ada keseragaman dalam memahami dan
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses seminar proposal, penulisan
skripsi dan ujian skripsi, sehingga perbedaan yang diakibatkan oleh keragaman rujukan dapat
dihindari. Di samping itu, adanya kejelasan identitas keilmuan dan keilmiahan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara.
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BAB I
KETENTUAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN SKRIPSI
1.1

Pengertian Umum
Skripsi adalah suatu karya tulis yang memenuhi kaidah keilmuan dan merupakan syarat
untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan strata satu (S1), serta untuk memenuhi
persyaratan kompetensi kelulusan yang ditetapkan oleh Program Studi.
Skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian yang wajib disusun oleh mahasiswa S1 sebagai
tugas akhir untuk meraih gelar kesarjanaannya yang dipertanggungjawabkan di depan tim
penguji. Skripsi merupakan hasil penelitian, baik literer maupun lapangan, kualitatif maupun
kuantitatif. Bobot skripsi adalah 6 (enam) SKS..
Penyusunan skripsi diawali dengan penyusuna proposal skripsi. Proposal skripsi
merupakan usulan penelitian bagi mahasiswa sarjana (S1). Proposal skripsi adalah suatu bentuk
rancangan, desain penelitian atau usulan penelitian yang akan dilakukan dan disusun oleh
seorang mahasiswa tentang suatu bahan penelitian untuk pembuatan skripsi. Proposal ini
memiliki bentuk dengan menggunakan berbagai standar tertentu seperti penggunaan bahasa,
tanda baca, kutipan, daftar pustaka (referensi) dll. Kandungan atau isi dari proposal skripsi
masih dalam bentuk rancangan, belum dijabarkan secara menyeluruh
Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah,
sesuai dengan bidang ilmu dan peminatannya (konsentrasinya). Mahasiswa yang mampu
menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam
memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan
dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan
status sarjana di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta
(PTS). Di Indonesia istilah skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk
jenjang S3.
1.2 Persyaratan
1.2.1 Persyaratan Akademik
1. Mahasiswa telah menempuh lebih dari 115 SKS.
2. Mahasiswa telah lulus mata kuliah Aswaja, Ke-NU-an, Pancasila, Kewarganegaraan,
Bahasa Inggris, Kealaman Dasar, Metodologi Penelitian, Bahasa Indonesia dan
Statistik dengan nilai minimal C.
3. Mempunyai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,0.(dua koma nol).
1.2.2 Persyaratan Administrasi
1. Melakukan input mata kuliah Skripsi pada Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan sesuai Kartu
Rencana Studi.
3. Membayar biaya sesuai ketentuan.
4. Tercantum dalam daftar bimbingan skripsi sesuia dengan surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara.
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1.3

Dosen Pembimbing
Pembimbing skripsi adalah Dosen yang telah diberi tugas oleh Ka Prodi melalui SK
Dekan FEB dengan kualifikasi tertentu. Pembimbing skripsi bejumlah 1 (satu) orang Dosen
dengan ketentuan:
a. Pembimbing harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
b. Jenjang pendidikan minimal S2.
c. Sesuai bidang ilmu dan peminatan.
1.4 Prosedur Pembimbingan
Prosedur pembimbingan mahasiswa yang mengambil skripsi dilakukan secara terjadwal
minimal 8 kali pertemuan dan maksimal sebanyak 14 kali pertemuan dengan durasi waktu 2
jam/pertemuan dengan jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 6 orang mahasiswa per dosen
pembimbing per semester.
Adapun pelaksanaan pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Maksimal 7 minggu mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing
untuk menyelesaikan Proposal Penelitian.
2. Setelah proposal disetujui dosen pembimbing, mahasiswa wajib mempresentasikan
proposalnya pada forum Seminar Proposal. Adapun ketentuan pelaksanaan Seminar
Proposal dapat dilihat pada lampiran.
3. Setelah Proposal penelitian direvisi dan disetujui oleh pembimbing, kemudian
disampaikan ke bagian Tata Usaha FEB, untuk dimintakan surat ijin riset. Sembari
merubah format proposal menjadi Bab I, II, dan Bab III.
4. Maksimal sampai minggu ke 15 (setelah minggu ke 8) pembimbing wajib mengarahkan
bimbingannya melakukan survey lapangan dan melakukan analisis data untuk
menyusun Bab IV dan Bab V.
5. Pada minggu ke 16 dilakukan finalisasi skripsi.
Lembar pembimbingan dihalaman terakhir untuk diisi setiap kali bimbingan dan di sahkan oleh
Kaprodi pada akhir pembimbingan.
1.5 Batas Waktu Skripsi
Batas waktu penyusunan skripsi maksimal 2 (dua) semester berturut–turut atau 1 (satu)
tahun terhitung sejak mahasiswa memperoleh Dosen Pembimbing. Jika dalam batas waktu
tersebut mahasiswa belum menyelesaikan skripsinya, maka mahasiswa wajib melakukan
pengisian ulang/input KRS kembali sesuai ketentuan berlaku.
1.6

Prosedur Penggantian Dosen Pembimbing
Prosedur penggantian dosen pembimbing bisa dilakukan dengan prosedur:
(1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian pembimbing ke ka Prodi yang
bersangkutan. (formulir telah disediakan di administrasi prodi masing-masing)
(2) Ketua program studi melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing dan
mahasiswa, dan selanjutnya mengusulkan kepada Dekan untuk memberikan persetujuan
penggantian pembimbing.
(3) Dosen dapat mengajukan Penggantian/pengunduran diri sebagai pembimbing bila
memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
a. Perubahan topik Skripsi mahasiswa yang tidak sesuai dengan keahlian pembimbing.
Buku Panduan Penyusunan Skripsi
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b. Pembimbing berhalangan dengan alasan tertentu (bisa diterima alasannya) sehingga
tidak bisa melanjutkan proses bimbingan.
c. Tidak ada titik temu pemikiran antara mahasiswa dengan dosen pembimbing.
1.7 Judul Penelitian
Judul Penelitian diharapkan mencakup hal–hal sebagai berikut:
1. Sifat dan jenis penelitian (kuantitatif atau kualitatif)
2. Obyek yang diteliti.
3. Subyek Penelitian (variabel yang digunakan)
4. Lokasi/daerah Penelitian.
5. Waktu penelitian.
Penulisan Judul hendaknya menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dengan tata
bahasa yang benar dan dirumuskan secara tegas, jelas, maksimal 14 kata.
Contoh judul Penelitian Kuantitatif:
1. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kompensasi terhadap Prestasi
Kerja Pegawai Kantor Pajak
2. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Bawahan
dengan Locus Control sebagai Variable Pemoderasi di RS Kartini.
3. Analisis Hubungan Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Metode ROI,
ROE, EVA, dan pengaruhnya terhadap MVA.
Contoh judul Penelitian Kualitatif:
1. Analisis Posisi Swalayan Berdasarkan Persepsi Konsumen (Studi Kasus Pada
Swalayan di Jepara)
2. Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan Melalui Pendekatan Budaya
3. Model Pengembangan Peningkatan Perolehan Zakat di Kabupaten Jepara
1.8

Bebas Plagiasi
Setiap karya tulis ilmiah, baik skripsi maupun artikel wajib menyertakan surat pernyataan
bermaterai bahwa skripsi yang di susun adalah asli atau original bukan hasil plagiat. Surat
pernyataan bebas plagiat di tanda tangani diatas materai Rp. 10.000,- dan di lakukan
pengecekan menggunakan software anti plagiasi dengan tingkat unik minimal 75%.
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BAB II. JENIS PENELITIAN

McMillan dan Schumacher (2001) memberikan pemahaman tentang metode penelitian dengan
mengelompokkannya dalam dua tipe utama yaitu kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell,
J. W. (2014), Penelitian Kuantitatif adalah testing theory (pengujian teori) ke lapangan lalu
disimpulkan hasilnya. Adapun penelitian Kualitatif adalah finding theory (penemuan teori) dari
lapangan, lalu dicocokan dengan teori yang ada.
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif sehingga
analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif (inferensial), sehingga dapat dilakukan
generalisasi.
Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada
metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian yang
menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar). Pada
pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan
terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alam.
2.1. Penelitian Kuantitatif
2.1.1 Proses Penelitian Kuantitatif
Penelitian dengan metode kuantitatif menganut filsafat positivisme atau lebih dikenal
dengan paradigma ilmu model Newtonian yang mementingkan metode percobaan,
kuantifikasi, verifikasi empiris, objektifitas, dan lebih bersifat netral (Tanjung & Devi, 2013).
Proses penelitian kuantitatif terdiri dari tujuh tahap yaitu: 1) telaah teoritik, 2) identifikasi
variabel, 3) masalah penelitian, 4) model penelitian, pengumpulan data, 6) analisis data dan
pembahasan, 7) simpulan dan saran. Secara lebih jelasnya proses penelitian kuantitatif dapat
dilihat dalam gambar 2.1.
Gambar 2.1: Proses Penelitian Kuantitatif
(1)
Telaah
Teoritik

(2)
Identifikasi
Variabel

(3)
Masalah
Penelitian

(7)
Simpulan

(6)

(5)

Analisis Data
& Pembahasan

Pengumpulan
Data

(4)
Model
Penelitian

2.1.2

Telaah Teoritis
Pada tahapan ini peneliti melakukan kajian atau telaah teoritik dengan membaca
laporan-laporan penelitian yang sejenis, serta teori-teori yang mendasari pola pikir penelitian.
Tahapan ini sangat diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh
para peneliti terdahulu tentang topik yang sama atau mirip. Peneliti juga perlu mempelajari
kelebihan dan terutama kekurangan setiap penelitian yang pernah mereka lakukan, sehingga
penelitian tersebut dapat diperbaiki. Perbaikan penelitian dapat dilakukan untuk setiap
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kekurangan penelitian yang pernah dilakukan atau hanya sebagian saja. Akhir tahap telaah
teoritik ini adalah ditetapkannya topik, judul maupun tujuan penelitian yang akan dilakukan.
2.1.3

Identifikasi Variabel
Setelah peneliti melakukan telaah teoritik, maka tahapan selanjutnya melakukan
identifikasi atas semua variabel yang terkait atau ada kaitan dengan topik yang akan ditelitinya,
baik secara langsung maupun tidak langsung.
2.1.4

Masalah Penelitian
Berdasarkan variabel-variabel yang telah teridentifikasi di atas, maka peneliti harus
menentukan masalah penelitian yang dilakukannya. Masalah penelitian biasanya
diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya, seperti Apakah ......, dan sebagainya.
2.1.5

Model Penelitian atau Kerangka Pemikiran Teoritik (KPT)
Berdasarkan masalah penelitian yang sudah dipaparkan dan variabel penelitian yang
sudah ditentukan, tahapan berikutnya adalah peneliti membuat model penelitian atau Kerangka
Pemikiran Teoritik (KPT). Model penelitian biasanya berbentuk gambar kerangka penelitian
dan dibuat dengan menentukan variabel mana yang akan diperlakukan sebagai variabel
dependen (variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhi) dan variabel mana yang
diperlakukan sebagai variabel independen (variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi).
2.1.6

Pengumpulan Data
Tahapan berikutnya adalah mengumpulkan data penelitian yang akan dianalis. Data
primer bisa didapat secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan wawancara,
pengamatan, kuesioner (daftar pertanyaan), survei dan sebagainya. Kemudian disebarkan
kepada responden, dan hasil jawaban responden lalu diolah secara statistik. Dalam sebuah
penelitian yang menggunakan data primer, validitas dan reliabilitas data merupakan salah satu
kunci pokok kualitas hasil penelitian. Data sekunder bisa didapatkan dari sumber-sumber atau
badan-badan independen penyedia data seperti BPS (Biro Pusat Statistik), ICMD (Indonesian
Capital Market Directory) dan sumber lainnya.
2.1.7

Analisis Data dan Pembahasan
Setelah data dikumpulkan dan diuji validitas dan reliabilitasnya, tahap berikutnya
adalah proses analisis data dan pembahasan. Metode analisis data yang dipergunakan
tergantung permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk permasalahan penelitian yang bertujuan
menguji hubungan antar variabel, dapat menggunakan analisis korelasi atau regresi, misalnya
menggunakan software SPSS. Untuk permasalahan penelitian yang bertujuan menguji
perbedaan rata-rata antar variabel, dapat menggunakan analisis of varian (ANOVA) seperti
menggunakan software SPSS. Untuk penelitian multivariat dengan menggunakan SEM (model
persamaan struktural) dengan software AMOS, LISREL, atau Partial Least Square (PLS).
2.1.8

Simpulan
Setelah data dianalis dan dilakukan pembahasan secara ilmiah, tahap berikutnya adalah
proses penarikan simpulan penelitian. Simpulan yang diambil harus konsisten dan dapat
menjawab permasalahan penelitian. Bagian terakhir proses penelitian adalah proses pemberian
saran untuk penelitian mendatang maupun saran yang lebih bersifat praktis yang dapat
dilaksanakan pada obyek penelitian.
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2.2 Penelitian Kualitatif
2.2.1 Proses Penelitian Kualitatif
Penelitian kualitatif menganut filsafat fenomenologi, konstruktivisme dan filsafat-filsafat
terkait human right (kebebasan manusia) (Tanjung & Devi, 2013). Proses penelitian kualitatif
hampir sama dengan proses penelitian kuantitatif. Perbedaannya adalah dalam proses
penelitian kualitatif tidak diperlukan identifikasi variabel dan tidak ada hipotesis. Secara lebih
jelasnya, contoh proses penelitin kualitatif studi kasus dapat dilihat dalam gambar 3.1.
Gambar 3.1: Proses Penelitian Kualitatif Stusi Kasus

(1)
Masalah Penelitian

(2)
Pengumpulan Data

(5)
Simpulan

(4)
Telaah Teoritik

(3)
Analisis Data dan
Pembahasan

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Proses dan makna
(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya penelitian
kualitatif terkait dengan eksplorasi isu, memahami fenomena, dan menjawab pertanyaan.
Rencana penelitian yang dijabarkan oleh proposal penelitian kualitatif umumnya bersifat
fleksibel dan adaptif yang dapat berubah menyesuaikan dengan jalannya penelitian.
Terdapat lima bentuk penelitian kualitatif, yaitu: (1) Teori dasar/ Grounded Theory, (2)
Fenomenologi, (3) Studi kasus, (4) Etnografi, dan (5) Biografi (6) Studi Kritis
a. Teori Dasar / Grounded Theory
Adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna
mengembangkan teori dari kancah. Grounded Theory adalah penemuan teori dari data
(Glaser, 1967). Tujuan dari penelitian grounded theory adalah untuk mengembangkan
teori substantif atau formal, dan dengan demikian merupakan sarana untuk menjelaskan
proses social Creswell, J. W. (2014).
b. Fenomenologi
Fenomenologi menjelaskan makna pengalaman hidup untuk beberapa individu tentang
konsep fenomena (Creswell, 1998). Fenomenologi mengeksplorasi struktur kesadaran
dalam pengalaman manusia (Polkinghorne, 1989).
c. Studi kasus
Studi kasus adalah eksplorasi dari “sistem terbatas” atau kasus (atau beberapa kasus)
tertentu dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data mendalam dan terperinci yang
melibatkan banyak sumber informasi yang kaya dalam konteks (Creswell: 1998)
d. Etnografi
Etnografi adalah deskripsi dan interpretasi dari sistem kelompok budaya atau sosial
(Creswell, 1998). Etnografi sebagai pendekatan di mana peneliti membawa cara pandang
budaya yang kuat untuk dipelajari. Etnografi meneliti pola perilaku, kebiasaan, dan cara
hidup kelompok yang dapat diamati dan dipelajari kelompok.
e. Biografi
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Biografi adalah studi tentang seorang individu dan pengalamannya sebagaimana
diceritakan kepada peneliti atau ditemukan dalam dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan
dengan individu tersebut (Creswell, 1998). Metode biografi juga mempelajari penggunaan
dan kumpulan dokumen kehidupan yang menggambarkan momen titik balik dalam
kehidupan seseorang (Denzin, 1989)
f. Teori Kritis
Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik
dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan
humaniora. Teori kritis tidak berhenti pada fakta objektif sebagaimana dalam positivisme.
Teori kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis, untuk menemukan
kondisi-kondisi yang bersifat transedental yang melampaui data empiris (Haryadi, 2018).
Dari kutub ilmu pengetahuan dimaksudkan bahwa teori kritis bersifat historis dan tidak
meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual. Dengan demikian teori
kritis tidak hendak jatuh pada metafisika yang melayang-layang. Teori ini merupakan
dialektika antara pengetahuan yang bersifat transedental dan yang bersifat empiris (Raco,
2011).
2.2.2

Telaah Teoritis
Pada tahapan ini peneliti melakukan kajian atau telaah teoritik dengan membaca
laporan-laporan penelitian yang sejenis, serta teori-teori yang mendasari pola pikir penelitian.
Tahapan ini sangat diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh
para peneliti terdahulu tentang topik yang sama atau mirip. Peneliti juga perlu mempelajari
kelebihan dan terutama kekurangan setiap penelitian yang pernah mereka lakukan, sehingga
penelitian tersebut dapat diperbaiki. Perbaikan penelitian dapat dilakukan untuk setiap
kekurangan penelitian yang pernah dilakukan atau hanya sebagian saja. Akhir tahap telaah
teoritik ini adalah ditetapkannya topik, judul maupun tujuan penelitian yang akan dilakukan.
2.2.3

Masalah Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka peneliti harus menentukan
masalah penelitian yang dilakukannya. Masalah penelitian biasanya diformulasikan dalam
bentuk kalimat tanya, seperti Bagaimana dan mengapa...... dan sebagainya.
2.2.4

Pengumpulan Data
Tahapan berikutnya adalah mengumpulkan data penelitian yang akan dianalisis. Data
primer bisa didapat secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan wawancara, daftar
pertanyaan, pengamatan (observasi), survei dan sebagainya.
2.2.5

Analisis Data dan Pembahasan
Setelah data dikumpulkan dan direduksi diuji validitas dan reliabilitasnya, tahap
berikutnya adalah proses analisis data dan pembahasan. Metode analisis data yang
dipergunakan tergantung permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk penelitian kualitatif
terdapat enam cara untuk analisis data, yaitu:
1. Perpanjangan pengamatan,
2. Meningkatkan ketekunan,
3. Triangulasi (triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu),
4. Analisis kasus negatif,
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5. Mengunakan bahan referensi, dan
6. Mengadakan member check.
(perlu dielaborasi secara singkat, ini refernesi dari mana)
2.2.6 Simpulan
Setelah data dianalis dan dilakukan pembahasan secukupnya, tahap berikutnya adalah
proses penarikan simpulan penelitian. Simpulan yang diambil harus konsisten dan dapat
menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian kualitatif hanya berlaku pada sebatas
area riset saja (generalisasi terbatas) tidak dapat digeneralisasikan secara umum. (Sugiyono,
2010). Bagian terakhir proses penelitian adalah proses pemberian saran untuk penelitian
mendatang maupun saran yang lebih bersifat praktis.
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BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

3.1 . Proposal Skripsi
Sistematika susunan isi proposal skripsi dari dua jenis penelitian dapat disusun sebagaimana
berikut:
Kuantitatif
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Ringkasan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Masalah
1.2 Ruang Lingkup (batasan masalah)
1.3 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.2 Penelitian Terdahulu.
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)
2.3 Perumusan Hipotesis
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi
Operasional Variabel.
3.3 Data dan sumber data.
3.4 Populasi, Jumlah Sampel dan Teknik
Pengambilan Sampel
3.5 Metode Pengumpulan Data
3.6 Metode Pengolahan Data
3.7 Metode Analisis Data
BAB IV JADWAL PENELITIAN
Daftar Pustaka
Daftar Pertanyaan (questioner)
Lampiran-lampiran
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Kualitatif
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Ringkasan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Masalah
1.2 Ruang Lingkup (batasan masalah)
1.3 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.2 Penelitian Terdahulu.
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Data dan sumber data.
3.4 Objek Penelitian
3.5 Metode Pengumpulan Data
3.6 Metode Pengolahan Data
3.7 Metode Analisis Data
BAB IV JADWAL PENELITIAN
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran

Buku Panduan Penyusunan Skripsi

3.2 . Skripsi
Sistematika susunan isi skripsi dari dua jenis penelitian sebagaimana berikut:
Kuantitatif
Sampul
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Pengesahan
Pernyataan Keaslian Skripsi
Halaman Motto dan persembahan
Pedoman Transliterasi
Abstrak
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Ruang Lingkup (Batasan Masalah)
1.3 Rumusan Masalah
1.4 Tujuan Penelitian
1.5 Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori.
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)
2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi
Operasional Variabel
3.3 Data dan Sumber Data
3.4 Populasi, Sampel, dan Teknik
Pengambilan Sampel
3.5 Metode Pengumpulan Data.
3.6 Metode Pengolahan Data Penelitian.
3.7 Teknik Analisis Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.2 Deskripsi Responden
4.3 Deskripsi Variabel
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Kualitatif
Sampul
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Pengesahan
Pernyataan Keaslian Skripsi
Halaman Motto dan persembahan
Pedoman Transliterasi
Abstrak
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Masalah
1.2 Ruang Lingkup (Batasan Masalah)
1.3 Rumusan Masalah
1.4 Tujuan Penelitian
1.5 Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.2 Penelitian Terdahulu.
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Data dan sumber data
3.4 Objek Penelitian
3.5 Metode Pengumpulan Data
3.7 Metode Pengolahan Data
3.8 Metode Analisis Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.2 Deskripsi Responden
4.3 Analisis Data
4.4 Pembahasan
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan.
5.2. Saran
Daftar Pustaka
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4.4 Analisis Data
4.5 Pembahasan
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan.
5.2. Saran
Daftar Pustaka
Lampiran–Lampiran

Lampiran–Lampiran

3.3 . Penjelasan Sistematika
Penjelasan anatomi atau sistematika penulisan proposal skripsi dan skripsi sebagaimana
berikut:
Halaman Sampul Luar
Memuat judul skripsi, logo universitas, nama lengkap dan nomor induk mahasiswa, serta
identitas institusi secara berurutan. Identitas institusi berisi nama program studi, fakultas, nama
universitas, nama kota, dan yang terakhir adalah tahun diselesaikannya skripsi. Lihat lampiran
1
Halaman Judul
Halaman judul kurang lebih sama dengan sampul luar, hanya saja halaman judul dicetak dalam
kertas putih biasa, bukan hardcover seperti halaman sampul luar.
Halaman Persetujuan
Halaman ini menerangkan tentang persetujuan pembimbing bahwa proposal atau skripsi
mahasiswa telah layak untuk seminarkan atau diujikan. Pada halaman kepala ditulis judul
“HALAMAN PERSETUJUAN” yang di paragraf selanjutnya berisi tentang persetujuan
pembimbing, judul skripsi, identitas penyusun, identitas pembimbing skripsi dan tempat tanda
tangan. Lihat lampiran 2 untuk halaman persetujuan proposal dan lampiran 3 untuk halaman
persetujuan skripsi
Halaman Pengesahan
Halaman ini memuat judul pengesahan skripsi, judul skripsi, identitas penyusun, keterangan
tempat dan waktu pengujian, identitas dan tempat tanda tangan dewan penguji, serta Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Lembar pengesahan ini merupakan prasyarat agar
ijazah dan transkip nilai yang asli dapat diberikan kepada penulis. Lihat lampiran 4
Pernyataan Keaslian Skripsi
Halaman pernyataan keaslian penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari plagiasi karya
orang lain. Pada halaman ini dituliskan pernyataan keaslian penelitian pada bagian atas disertai
dengan tanda tangan penulis diatas materai Rp 10.000. Kata “PERNYATAAN KEASLIAN”
ditulis tebal (bold) dengan huruf kapital serta diletakkan di tengah, dengan tiga ketukan ke
bawah. Lihat lampiran 5
Halaman Motto dan Persembahan
Halaman ini berisi motto hidup penulis dan persembahan skripsi.
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Abstrak
Abstrak adalah uraian singkat mengenai tujuan, metode, dan hasil penelitian. Jumlah kata yang
ditulis maksimal 250 kata. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang
dibuat pada lembar terpisah. Abstrak disertai dengan kata kunci atau key word (3-5 kata) yang
diletakkan di bagian bawah paragraf. Abstrak ditulis dengan satu spasi. Contoh Abstrak dapat
dilihat pada Lampiran 6 untuk abstrak berbahasa Indonesia dan lmpiran 7 untuk abstrak
berbahasa Inggris.
Kata Pengantar
Halaman ini memuat ucapan terima kasih pada pihak yang dirasa membantu terselesaikannya
penulisan skripsi tersebut.
Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, Daftar Lampiran
Halaman ini memuat isi dan halaman daftar judul, sub-judul atau tabel, gambar dan lampiran.
Latar Belakang Masalah
Dalam latar belakang dikemukakan mengenai:
1. Interest, artinya bahwa penelitian yang dilakukan haruslah menarik minat dan sangat
penting untuk diteliti.
2. Main problem, berdasarkan masalah yang dihadapi pada obyek penelitian
(organisasi/perusahaan) yaitu antara apa yang diharapkan dengan realita yang ada tidak
sesuai (masalah yang terjadi di obyek penelitian). Sertakan data atau dokumen pendukung.
3. Optionable data, artinya bahwa penelitian yang dilakukan haruslah didukung dengan data
serta masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu atau harus
dinyatakan bedanya dengan peneliti yang telah dilaksanakan.
4. Available instrument, tersedia instrumen yang dibutuhkan, misal: kuesioner, petunjuk, alat
survey, indikator, dan lain-lain. Sehingga dapat digunakan untuk analisis pengolahan data,
dan memberikan kesimpulan penelitian.
Ruang Lingkup (Batasan Masalah)
Bagian ini memaparkan keluasan cakupan penelitian. Agar tidak terlalu luas cakupan penelitian
dapat dibatasi dengan pembatasan lokasi (kancah) penelitian, membatasi banyaknya variabel
yang akan dikaji, dan membatasi subjek penelitian misalnya terbatas dalam satu kelas atau
beberapa variabel tertentu atau di beberapa wilayah secara independen.
Contohnya:
1) Penelitian ini dibatasi lokasinya hanya pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama.
(dibatasi obyeknya)
2) Penelitian ini dibatasi lingkupnya pada dampak tindakan pada perubahan aktivitas
belajar dan hasil belajar mahasiswa. (dibatasi lingkupnya)
3) Penelitian ini dibatasi pada peliputan subjek penelitian yaitu hanya mahasiswa yang
memiliki IPK diatas 3,0. (dibatasi sampelnya)
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Perumusan Masalah
Dalam perumusan masalah haruslah jelas-jelas mengemukakan inti permasalahan
(menyusun kalimat pertanyaan yang dirumuskan dalam suatu penelitian), sehingga dari
perumusan masalah ini pembaca akan bisa mengetahui kerangka pembahasan.
Contoh rumusan masalah penelitian Kauntitatif:
1). Apakah terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y di perusahaan “B”
2). Apakah terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan
variabel Y di perusahaan “B”
Contoh rumusan masalah penelitian Kualitatif:
1). Bagaimana alasan konsumen sehingga bisa memutuskan untuk membeli Produk X dan
apa faktor-faktornya.
2) Mengapa perusahaan perlu melakukan usaha untuk meningkatkan kinerja para
karyawannya dan apa yang menjadi faktornya.
Tujuan penelitian
Tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian/skripsi hendaknya dikemukakan dengan jelas
dan terukur, kerena tujuan penelitian akan berfungsi sebagai alat pengukur relevansi dari setiap
kajian dan analisis, ada sinkronisasi mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian,
pembahasan dan kesimpulan sehingga masalah, tujuan, dan kesimpulan yang diperoleh
haruslah sinkron atau ada korelasinya.
Contoh: perumusan tujuan dimulai dengan kata–kata untuk menguji, menganalisis, mengetahui
dan lainnya.
Manfaat penelitian
Manfaat keguanaan penelitian adalah menyangkut pentingnya hasil penelitian tersebut secara
umum, yaitu uraian yang menjelaskan manfaat hasil penelitian untuk suatu tujuan dan
menjelaskan manfaat bagi ilmu pengetahuan atau manfaat bagi pengembangan.
Tinjauan Pustaka
Peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (review of related literature) berfungsi
sebagai peninjauan kembali (review) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang
masalah yang berkaitan—tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang
dihadapi—tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan (collateral). Fungsi peninjauan
kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian. Leedy (1997)
menyatakan bahwa semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami
tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang berkaitan erat dengan
topik penelitiannya), semakin dapat dipertanggung jawabkan caranya meneliti permasalahan
yang dihadapi. Tinjauan pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka
pemikiran teoritis.
Landasan Teori
Dalam penelitian perlu menentukan teori apa yang akan digunakan dalam mendukung
penelitian tersebut. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai obyek penelitian yang
dilakukan, adalah sangat penting untuk menelaah terlebih dahulu bahan pustaka yang ada
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hubungannya dengan obyek yang diteliti. Disamping itu bahan pustaka tersebut akan
membantu peneliti dalam menyusun kerangka teoritis, pembentukan konsep serta perumusan
hipotesis. Bahan–bahan pustaka yang berupa teori akan berfungsi:
a. Sebagai sumber yang menyediakan konsep dan kerangka analisis yang diperlukan untuk
mengukur (indikator) setiap konsep/kerangka analisis tersebut.
b. Memberi informasi mengenai variabel–variabel kunci yang ikut berperan dalam timbulnya
permasalahan yang bersangkutan.
c. Memberi informasi terhadap variabel–variabel apa saja yang perlu diamati dan bagaimana
sifat hubungan antara variabel–variabel tersebut.
Penelitian Terdahulu
Bagian ini menjelaskan tentang hasil–hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu
dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, variabel apa yang digunakan, alat analisis
apa yang dipakai, serta hasil dan saran kesimpulan dari tempat objek penelitian.
Dalam penelitian terdahulu ini hendaknya dicari bahwa permasalahan yang diteliti belum
terjawab secara sempurna, atau belum terpecahkan secara memuaskan dan atau penelitian yang
sama diterapkan dalam waktu serta tempat yang berbeda. Semua penelitian terdahulu perlu
diteliti hasilnya satu per satu sehingga dapat diketahui perbedannya. Jurnal dan sumber
penelitian terdahulu hendaknya diambil dari sumber aslinya.
Jumlah penelitian terdahulu minimal ada 6 jurnal, yaitu 5 jurnal nasional dan 1 jurnal
internasional. Jurnal yang dimaksud adalah jurnal yang terpublikasi baik pada jurnal elektronik
(e-journal) maupun cetak, bukan bersumber dari skripsi/tesis, jurnal tersebut dengan usia
maksimal 5 tahun ke belakang (kecuali pada beberapa kasus tertentu).
Sistematika penulisan penelitian terdahulu adalah dengan menguraikan hasil penelitian yang
dijadikan rujukan serta hubungan dengan tema peneliti dan disimpulkan dalam bentuk tabel
atau diagram. Contoh kolom tabel, Penelitian terdahulu.
Tabel: Penelitian Terdahulu
Nama
Variabel dan
Penelitian
Judul
Metode
Hasil
alat analisis
(Tahun)
Oemar, (2013)
Pangaruh Budaya
Analisa
Budaya
organisasi,
Dependen
Organisasi,
Regresi
kemampuan kerja dan
Organizational
Kemampuan Kerja citizenship
Berganda
komitmen organisasi
Dan Komitmen
berpengaruh
behavior
Organisasi
Tools: SPSS
signifikan
terhadap
Independen
Terhadap
- Budaya
OCB,
Organisasi
Organizational
- Kemampuan
Citizenship
kerja
Behavior
- Komitmen
organisasi
Kadar Khan &
Analisa
Komitmen
The mediating
Dependen
Zabid Hj Abdul effect of
Regresi
organisasional
Rashid, 2015
Berganda
memiliki
pengaruh
organizational
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commitment in the Organizational
Tools: SPSS
organizational
citizenship
culture, leadership, behavior
and organizational independen
justice relationship - Budaya organisasi
withorganizational - Gaya
kepemimpinan
citizenship
- Keadilan
behaviour
organisas
Intervening
Komitmen
organisasional

yang paling positif
signifikan
dari
variable lainnya. Oleh
karena
itu,
dapat
dikatakan komitmen
organisasi merupakan
variable mediasi yang
baik untuk mengetahui
hubungan
antara
budaya
organisasi,
gaya kepemimpinan,
dan
keadilan
organisasi
terhadap
OCB.

Model Penenlitian atau Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
Dalam penelitian kuantitatif, kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis
hubungan antar variabel yang akan diteliti atau penjelasan hubungan antar variabel independen
dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu
dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan (hubungan) antar
variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena
itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir
(Sugiyono, 2010).
Contoh gambar Kerangka Pemikiran Teoritis sebagaimana tersaji dibawah ini.

Gambar: Kerangka Pemikiran Hubungan Antara Variabel Penelitian
Perumusan Hipotesis (hanya untuk penelitian Kuantitatif)
Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori, tujuan pustaka
dan tujuan penelitian serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi oleh
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karena itu masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Dalam penelitian kualitatif
hipotesis tidak diperlukan.
Contoh rumusan hipotesis:
H1: Orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran.
H2: Kelengkapan Produk berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran
H3: Efektivitas Saluran Distribusi berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran.
Metode Penelitian
Hal-hal yang perlu diuraikan dalam metode penelitian yaitu:
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel merupakan suatu obyek bernilai penting yang terdapat dalam riset atau
penelitian. Atau variabel adalah sarana untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah yang
sedang diteliti secara benar.Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, maka nilai
variabel dapat dibedakan menjadi empat tingkatan skala, yaitu nominal, ordinal, internal, dan
rasio.
Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep)
tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek
penelitian/obyek yang diteliti. Operasionalisasi (variable) adalah proses mendefinisikan
variabel dengan tegas, sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur.
Indikator adalah sesuatu yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan, atau Indikator adalah
variabel yang mengindikasikan atau menunjukan satu kecendrungna situasi yang dapat
dipergunakan untuk mengukur perubahan.
Jenis dan sumber data
Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data
primer dan data sekunder.
1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung
dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang
memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus
mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk
mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus
grup discussion /FGD) dan penyebaran kuesioner.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai
sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh
dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lainlain.
Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam
menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua
elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Atau Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subjek yang mempunyai
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kuantitas & karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,
ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga
dapat mewakili populasinya.
Penentuan jumlah Sampel. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak
dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu
besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Untuk menentukan sampel dari
populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Secara
umum, untuk penelitian korelasional jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang
baik adalah 30, sedangkan dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimum 15 dari
masing-masing kelompok dan untuk penelitian survey jumlah sampel minimum adalah 100.
Rumus Slovin (Jika Jumlah Populasi diketahui) misal e = 5%, dan populasi (N) = 1000
orang
n = N.......
( 1 + N e² )

sehingga

1000
(1 + 1000 x 0,1²) = 90,9,7 dibulatkan menjadi 91
dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 286 karyawan.
Jika jumlah populasi ini tersebar dan sulit untuk diketahui secara pasti, menggunakan
rumus Rao Purba (dalam Harjanto, 2010) :
Z2
n = 4 (moe)2
Keterangan :
n = Jumlah sampel
Z = Tingkat keyakinan yang dalam penentuan sampel 95% = 1,96
moe = Margin of error atau kesalahan maksimum yang bisa di toleransi, disini ditetapkan
sebesar 10%.
Namun pendapat lain, jika jumlah populasi tidak diketahui, jumlah responden penelitian
dapat ditentukan dengan merujuk pada persyaratan jumlah sampel minimal pada analisis
tertentu seperti Analisis SEM-AMOS, LISREL yaitu antara 100 hingga 200 sampel.
Begitu juga halnya dengan analisis faktor, besarnya jumlah sampel tergantung pada jumlah
indikator lalu dikalikan 5 kalinya. Misalnya seorang peneliti menentukan 20 indikator
penelitian, maka jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah 20 x 5 = 100 orang
(Ferdinand, 2002)
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Dalam penelitian kualitatif sampel atau responden tidak ada batasan, yaitu sampai jawaban
responden jenuh yaitu memiliki kesamaan jawaban dengan responden sebelumnya. Namun ada
yang berpendapat minimal 5 sampel (informan yang qualified).
Teknik Sampling
Teknik Sampling yaitu cara pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya bisa
dikelompokkan menjadi 2 (dua) maca yaitu probability sampling dan non-probability
sampling:
Probability sampling adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau
kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota
sampel, teknik ini terdiri atas:
a.

Simple random sampling
Dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi
dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi
tersebut. Cara ini dapat lakukan jika anggota populasi dianggap homogen.

b.

Disproportionate Stratified Random Sampling
Suatu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel, jika populasi berstrata
tetapi kurang proporsional.

c.

Proportionate stratified random sampling
Salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang
tidak homogen serta berstrata secara proporsional.

d.

Area sampling (Cluster sampling)
Teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti
atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi
atau dari suatu kabupaten.

Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, teknik ini terdiri
atas:
a.

Sampling Sistematis
Suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah
diberi nomor urut.

b.

Sampling Kuota
Teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri
tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Seperti misalnya, jumlah sampel lakilaki sebanyak 70 orang maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang.

c.

Sampling aksidental
Sauatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel, jika dipandang orang
yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data.
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Purposive Sampling:
Suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau sleksi khusus.
Seperti misalnya misalnya, kamu meneliti kriminalitas di Kota atau daerah tertentu,
maka kamu mengambil informan yaitu Kapolresta kota atau daerah tersebut, seorang
pelaku kriminal dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut.
e. Sampling Jenuh
Suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu
kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan
kesalahan yang relatif kecil.
d.

f.

Sampling Snowball
Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian
membesar. Atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya.
Seperti misalnya, penelitian mengenai kasus korupsi bahwa sumber informan pertama
mengarah kepada informan kedua lalu informan seterusnya.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan
data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka
instrumen pengumpulan data dapat berupa check list, kuesioner, pedoman wawancara, hingga
kamera untuk foto atau untuk merekam gambar dimaksudkan sebagai metode yang digunakan
untuk menyeleksi dan menyusun data sehingga menjadi sistematis dan siap untuk dianalisis.
Pada penelitian kualitatif menggunakan observasi, wawancara/FGD, foto/Video,
laporan/dokumen subyek.
Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi
informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga
bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang tertutama adalah masalah yang
tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang
dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya
bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.
Teknik Analisis Data Kuantitatif
Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari
statistik deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian (meliputi gambaran umum
responden, variabel penelitian, uji kualitas data, dan asumsi klasik); hasil pengujian hipotesis
dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik dengan menggunakan
program pengolahan data misalnya SPSS, SEM, PLS dll. Metode analisis yang digunakan
sebagai alat untuk menarik kesimpulan, contohnya: Regresi, Korelasi, Anova, Amos, dan lainlain.
Jenis penelitian kuantitatif dengan statistik untuk analisa data meliputi:
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Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana apa adanya tanpa bermaksud untuk
membuat kesimpulan yang berlaku dalam umum atau generalisasi.
Statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan
hasilnya diberlakukan untuk populasi, dan statistik ini sangat cocok digunakan apabila sampel
diambil dari populasi yang jelas dan cara pengambilan sampel dari populasi tersebut
dilakukan secara acak. Metode kuantitatif ini sering juga disebut dengan metode tradisional,
positivistik, ilmiah/scientific dan juga metode discovery (penemuan).
Metode penelitian kuantitatif ini dinamakan metode tradisional, sebab metode ini sudah cukup
lama dipakai sehingga sudah dianggap sebagai metode tradisi untuk sebuah penelitian. Tapi
metode atau teknik ini juga disebut sebagai metode ilmiah/scientific, disebabkan metode ini
memilili kaidah-kaidah ilmiah yang terpenuhi yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional
dan sistematis.
Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif
Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari statistik
deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian (meliputi gambaran umum responden,
hasil wawancara dengan informan).
Prosedur analisis data dan pengolahan data, sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014)
dengan menganalisis data dengan tiga langkah meliputi:
1. Pengumpulan Data (data collection)
Pengumpulan data dari metode yang di lakukan yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisinya
terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti.
2. Kondensasi Data (Data Condensation)
Dalam kondensasi data artinya suatu proses menyeleksi, memfokuskan,
menyederhanakan, dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun
transkip.
3. Menyajikan data (data display)
sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut,
peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus
dilakukan.
Artinya
apakah
peneliti
meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan
memperdalam temuan tersebut.
4. Menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification)
Prosedur dan teknis pengolahan yang lain adalah sebagai berikut:
1) Dilakukan pemilahan dan juga penyusunan klasifikasi data
2) Dilakukan penyunting data dan juga pemberian kode data untuk membangun kinerja
analisis data
3) Dilakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data
4) Dan terakhir Dilakukan analisa data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.
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Contoh penelitian kualitatif: Kualitatif deskriptif, transkrip/catatan, indexing, kategorisasi,
triangulasi (penggabungan), intercoder interpretation (mencari referensi lebih dari satu orang
untuk menginterpretasi penelitian kita dan dua pihak tsb saling membenarkan).

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif,
dalam pendekatan kualitatif perhatian dipusatkan kepada prinsip umum yang mendasari
perwujudan dan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola yang ada. Analisis
yang dilakukan adalah gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat
yang bersangkutan untuk memperoleh pola yang berlaku, dan pola tersebut dianalisis dengan
teori yang objektif. Penelitian kualitatif mampu mengungkapkan gejala yang ada di masyarakat
secara sistematis. Oleh karena itu urutan atau sistimatika yang ada dalam penelitian
memberikan urutan serta pola berfikir secara sistematis dan komplek. Penelitian dengan
pendekatan kualitatif ini mampu mengungkap gejala yang ada di masyarakat secara sistematis
secara mampu mengungkapkan kejadian yang sebenarnya sehingga akan sulit ditolak
kebenarannya.
Jadwal Penelitian
Jadwal tersebut mencakup waktu pelaksanaan dan langkah–langkah yang diperlukan
dalam penyelesaikan skripsi. Jadwal disusun menggunakan tabel rencana kegiatan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bagian ini menguraikan langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan. Penentuan
metode analisis data sangat ditentukan oleh jenis penelitian yang digunakan. Bila digunakan
analisis statistik perlu dijelaskan alat analisis yang digunakan dan langkah-langkah pengujian
hipotesis. Analisis data dan pengujian untuk jenis penelitian yang lain seperti studi kasus dan
deskriptif dilakukan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah pemecahan yang mengacu
pada tujuan penelitian
Berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang
telah dituangkan dalam kajian teori. Bagian ini berisi paparan objektif peneliti terhadap hasilhasil penelitian, antara lain: penemuan-penemuan penelitian, penjelasan serta penafsiran dari
data dan hubungan yang diperoleh, serta pembuatan generalisasi (kesimpulan umum) dari
penemuan. Apabila terdapat hipotesis, maka pada bagian ini juga menjelaskan proses pengujian
hipotesis beserta hasilnya.
Hasil penelitian harus disajikan secara jelas dan sistematis supaya mudah dibaca dan
dipahami. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah
tulisan ilmiah. Penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data
serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Setelah memperoleh hasil
penelitian maka hasil itu akan dibahas untuk menemukan fokus permasalahannya.
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Simpulan
Suatu kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis (ide pemikiran) dengan
aturan-aturan inferensi (yang berlaku). Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari
pembicaraan atau ringkasan dari suatu pembahasan.

Daftar Pustaka
Berisi daftar referensi yang digunakan baik bersumber dari jurnal, buku, prosiding
maupun yang lainnya dengan menggunakan standar American Psychological Association
(APA). Disarankan mengunakan pengutipan otomatis seperti fasilitas Citation pada MS Word
maupun Mendeley, End Note maupun yg lain. Lihat lampiran 8.
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BAB IV
PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGETIKAN

4.1.Penulisan
Penulisan skripsi harus mengikuti ejaan yang disepmurnakan (EYD), karena skripsi
merupakan laporan formal sehingga menggunakan bahasa yang baku. Misal, Penunjukan
sumber pustaka, kutipan, daftar pustaka, ejaan dan susunan bahasa, penulisan judul dan sub
judul disusun menurut sistem penulisan yang sudah dibakukan.
4.2.Pengetikan
Pembahasan tata cara penulisan skripsi akan meliputi uraian yang berkaitan dengan
ukuran kertas & margin, jenis huruf, kutipan dan catatan perut penomoran, tabel dan
gambar,dll.
4.3.Ukuran Kertas & Spasi
Pengetikan naskah skripsi menggunakan kertas HVS ukuran kwarto A4 (21,5 Cm × 28
Cm) berat 80 gram dengan jarak 2 spasi. Kutipan lebih dari 5 (Lima) baris menggunakan jarak
1 spasi dicetak miring.
4.4.Batas Tepi (margin)
Batas-batas pengetikan dukur dari tepi kertas sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

4 cm

Batas atas (top) 4 cm.
Batas kanan (right) 3 cm.
Batas kiri (left) 4 cm.
Batas bawah (bottom) 3 cm
4 cm

3cm

3 cm

4.5.Jenis Huruf
Menggunakan huruf tipe Pika (Times New Roman) Font ukuran 12 dengan spasi 2
untuk isi.
4.6.Teknik Kutipan
Kutipan/ catatan perut berfungsi untuk menegaskan isi uraian/ membuktikan kebenaran
yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal,
berita, dsb. Teknik kutipan terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung.
a. Kutipan langsung
Kutipan Langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya,
baik bahasa, ejaan dan tanda bacanya. Kutipan yang panjangnya kurang dari empat baris
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dimasukkan ke dalam teks. Sedangkan kutipan yang lebih dari empat baris diketik satu spasi,
dimulai enam ketuk dari batas kiri.
Ada dua bentuk kalimat yang dikutip langsung, yaitu kalimat interpolasi (kutipan
sebagaimana adanya baik dalam susunan kalimat maupun tanda baca) dan kalimat elips
(kutipan yang mengambil bagian yang terpenting saja) yang biasanya tak lebih dari tiga
baris.
Dalam pengutipan kalimat interpolasi, cara penulisan yang digunakan adalah: ditulis
menjorok (tabbing) dalam satu spasi dengan mencantumkan tanda kutip ganda (“) pada awal
dan akhir kutipan.
Sedangkan dalam pengutipan kalimat elips, cara penulisannya adalah dikutip
mengikuti paragraf yang ada dalam spasi ganda dengan memberikan tanda kutip ganda (“)
pada awal dan akhir kutipan.
b.

Kutipan Tidak Langsung
Jika nama yang dikutip berada di depan, maka yang dikurung tahun, misal: Menurut
Sugiyono (2005) .......... Jika nama yang dikutip di belakang maka yang dikurung nama
dan tahun, misal: ………..situasi sosial mereka (Danim, 2002).

4.7.Bab, Sub Bab, dan lain-lain
a. Bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua diatur supaya simetris, dan
proporsional yang berada ditengah. Dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.
b. Sub Bab diketik mulai dari batas tepi kiri [ada yang diketik stelah penomoran bab atau
urut dengan huruf awal nama bab], semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital),
kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diberi garis bawah dan tidak diakhiri
dengan titik. Kalimat pertama setelah sub judul dimulai dengan alenia baru.
4.8.Nomor Urut Bab, Sub Bab, dll
Nomor urut bab menggunakan angka romawi dan nomor urut sub bab menggunakan
angka arab dengan cara desimal. Jarak antara judul dan sub judul 2 spasi dan jarak antara
bab 3 spasi. Contoh: BAB I PENDAHULUAN, 1.1. Latar Belakang, 1.2. Rumusan
Masalah, dst.
4.9.Penomoran halaman
Bagian ini membahas mengenai penomoran halaman.
1.

2.
3.

Bagian awal Skripsi mulai dari halaman judul sampai dengan ke Abstraksi diberi
nomor dengan angka romawi kecil yang diletakkan disebelah bawah berada
ditengah, misal (i, ii, iii, iv).
Bagian isi dan akhir skripsi, mulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran–
lampiran diberi nomor halaman dengan angka latin (1, 2, 3, 4, ....).
Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali pada Bab berada pada
bawah tengah.
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4.10.

Daftar Tabel
Data–data angka yang dapat disusun dalam bentuk tabel sebaiknya disusun dalam tabel,
penomoran tabel diurutkan sesuai dengan bab dimana tabel tersebut ada dan diurutkan
nomornya. Sedangkan nama tabel ditulis di atas tabel dengan permulaan huruf besar dengan
spasi 1 paragraf, ukuran 12 font Time New Roman. Adapun isi tabel juga menggunakan spasi
1 paragraf. Jika data yang disajikan merupakan data dari sumber lain, maka sumber data ditulis
di bawah tabel.
Contoh tabel yang disajikan dalam bab 4 tabel pertama:

No
1

Tabel 4.1
Data Usia Responden
Rentang Usia
Jumlah
17-22

75 Responden

Prosentase
20%

4.11.

Daftar Gambar.
Dimaksud dengan gambar dapat berupa skema bagan, grafik, struktur dan gambar itu
sendiri. Cara penomoran dan pemberian nama berada di bawah gambar. Jika gambar yang
disajikan merupakan gambar dari sumber lain, maka sumber gambar ditulis di bawah gambar.
Gambar juga harus diberi garis tepi.
Contoh gambar yang disajikan di bab 4 nomor gambar pertama.

Sumber: Statuta Unisnu (2019)
Gambar 4.1. Logo unisnu 3 dimesi
4.12. Petunjuk Alih Aksara Arab
Berikut adalah panduan alih aksara dari huruf Arab ke huruf Latin (ejaan bahasa
Indonesia). Alih aksara huruf Arab ke huruf Latin dalam ejaan bahasa Indonesia diatur dalam
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 tahun 1987 Nomor:
0543 b/u/1987. Pedoman ini disajikan dengan tetap memprioritaskan kata yang populer
penggunaannya dan kata yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia.
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Alih aksara Qalam
Beberapa penulis menggunakan sumber berbahasa Inggris beserta alih aksaranya. Dalam
bahasa Inggris, yang sering digunakan adalah alih aksara Qalam. Kadang-kadang, perbedaan
alih aksara tersebut dengan alih aksara kritis Indonesia menimbulkan kesalahpahaman dan
kekeliruan pembacaan.
Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan alih aksara Qalam dengan alih aksara kritis
Indonesia.

Penulisan
Arab

ـ
ث

ﺫ
ش
ص
ﻅ
ة

Alih
aksara
Qalam
(Inggris)
O
Th

Alih
Kata dari alih aksara
aksara
Qalam
kritis
(Indonesia)
u
Omar, Othman, Osama
ts
Othman,
hadith, Haditha, Ibn
Kathir, Yathrib
Dh
dz
Abu Dhar, AlTirmidhi
Sh
sy
Aisha,
Quraish, Shihab, Shia
S
sh
sahih
Z
zh
al-Hafiz
t, h (luluh
t, h
Abraha, Aqaba,
dalam
Amina, Aisha,
penyerapan)
Alqama, fitna, Haditha,
Shia, sura, Osama

Kata dari alih aksara
kritis

Umar, Utsman, Usamah
Utsman, hadits,
Haditsah, Ibnu Katsir,
Yatsrib
Abu Dzar, At-Tirmidzi
Aisyah,
Quraisy, Syihab, Syi’ah
shahih
al-Hafizh
Abrahah, Aqabah,
Aisyah, Alqamah,
fitnah,
Haditsah, Syi’ah,
surah, Usamah

Penyerapan kata
Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia
mengalami penyederhanaan atau perubahan, baik dalam hal penulisan maupun
pengucapannya. Sebagai contoh, huruf ( قqaf) pada Irak, Ya’kub, akhlak, fikih,
kadar, dan kaidah telah diserap menjadi k; sedangkan pada pada Qur’an dan Masjidil
Aqsa tetap bentuknya dan dialihaksarakan sebagai q. Setiap kata serapan dapat
mengalami satu atau lebih hal-hal berikut:
1.
2.
3.
4.

Pengabaian apostrof (‘) untuk alih aksara ain hidup.
Hamzah hidup tidak dilambangkan.
Hamzah mati di akhir kata tidak dilambangkan.
Pengabaian huruf ya yang ditasydid dengan huruf sebelumnya dibaca kasrah.
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5. Kata sandang “al” diabaikan atau ditulis bersambung.
6. Penyederhanaan alih aksara sh/ṣ dan ts/ṡ menjadi s.
7. Penyederhanaan alih aksara dz/ż menjadi z.
8. Penyederhanaan alih aksara zh/ẓ menjadi z.
9. Perubahan alih aksara zh/ẓ menjadi l.
10. Penyederhanaan alih aksara dh/ḍ menjadi d.
11. Penyederhanaan alih aksara th/ṭ menjadi t.
12. Perubahan alih aksara f menjadi p.
13. Perubahan alih aksara q menjadi k.
14. Perubahan alih aksara ain mati menjadi k.
15. Perubahan alih aksara hamzah mati di tengah kata menjadi k.
16. Alih aksara diftong menggunakan u atau i.
17. Perubahan dialek dari harakat hidup (a, i) menjadi e.
18. Penyisipan huruf sesuai harakat huruf ketiga dari akhir (a, i, atau u) pada kata bahasa
Arab dengan huruf kedua dari akhir dibaca mati.
Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara alih aksara dan kata serapan tersebut.
No.

Penulisa
n Arab

ع

Alih
aksar
a
kritis
‘a

Alih
aksara
diplomati
k
‘a

1.a.

a

b.

ع

‘i

‘i

i

c.

ع

‘u

‘u

u
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Peruba
han

Kata dari alih
aksara kritis

Kata serapan

Assalamu
‘alaykum,
‘alayhissalam,
syari’at, ‘Ashr,
‘Abdullah, ‘Abdul
Muththalib,
‘Aisyah, ‘Amr, Ibn
‘Abbas, ‘Utsman
ibn ‘Affan,
Mu’adz, Fir’awn,
jama’ah, Jumat
‘Isa, ‘Isya’, ‘Idul
Fithri, ‘Idul Adhha,
al-‘Iraq, dhu’afa’,
dha’if, adhDha’ifah
‘Umar ibn alKhaththab,
‘Utsman ibn
‘Affan, ‘ulama`

Assalamu
alaikum,
alaihissalam,
syariat, Asar,
Abdullah, Abdul
Mutthalib,
Aisyah, Amar,
Ibnu Abbas,
Usman bin Affan,
Muaz, Firaun,
jamaah, Jumat
Isa, Isya, Idul
Fitri, Idul Adha,
Irak, duafa, dhaif,
ad-Dhaifah
Umar bin
Khatthab, Usman
bin Affan, ulama
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2.

ء

tidak
al-Qur’an, andilamba Nasa’iyy
ng- kan

ـي

` atau ‘ tidak
dilambang
- kan atau
‘
` atau ‘ tidak
dilambang
- kan
iyy
‘a

3.

ء

4.

5.a.

ال

al-

al-

diabaik
an

b.

ال

al-

al-

6.a.

ص

sh

sh

Al(ditulis
bersam
bung)
s

b.
7.

ث
ﺫ

ts
dz

ts
dz

s
z

8.

ﻅ

zh

zh

z
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tidak
dilamba
ng- kan
i

al-Quran, anNasai

Isra’, ‘Isya`,
‘ulama`, dhu’afa`,
Muwaththa’
Yahudiyy,
Nashraniyy,
Nabiyy, kursiyy, alKhudriyy, alBukhariyy, anNasa’iyy, anNawawiyy, alAlbaniyy,
ma’shiyyat
al-Qur’an, al-‘Iraq,
‘Umar bin alKhaththab, alBukhariyy, anNasa’iyy, anNawawiyy, alAlbaniyy
Al-Kitab, AlQur’an

Isra, Isya, ulama,
duafa, Muwattha

Masjidul Aqsha,
Bashrah, ikhlash,
shadaqah, shahih,
shalat, Shubh,
‘Ashr, tashhih,
mushhaf,
Nashraniyy,
ma’shiyyat
hadits, ‘Utsman
adzab, adzan,
muadzin, madzhab,
at-Tirmidzi
zhahir, zhalim,
Zhuhr

Masjidul Aqsha,
Basrah, ikhlas,
sedekah, sahih,
salat, Subuh,
Asar, tashih,
mushaf, Nasrani,
maksiat

Yahudi, Nasrani,
Nabi, kursi, alKhudri, alBukhari, anNasai, anNawawi, alAlbani, maksiat

Quran, Irak,
Umar bin
Khatthab,
Bukhari, Nasai,
Nawawi, Albani

Alkitab, Alquran

hadis, Usman
azab, azan,
muazin, mazhab,
Tirmizi
zahir, zalim,
Zuhur
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9.

ﻅ

zh

zh

l

10.

ض

dh

dh

d

11.

ط

th

th

t

12.
13.

ف
ق

f
q

f
q

p
k

14.

ع

‘

‘

k

15.
16.a.
b.

ؤ
ـو
ـي

‘
aw
ay

‘
au
ai

k
au
ai

17.a.

َـ

a

a

e

b.

ئ

i

i

e

18.a.

ــ

–

–

sisipan
a

42

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNISNU Jepara

hafazh, nazhar,
zhahir, zhalim,
Zhuhr
dhu’afa`, haidh,
ridha, Ramadhan,
‘Idul Adhha

‘Abdul Muththalib,
‘Umar bin alKhaththab,
Fathimah, ‘Idul
Fithri, fithrah,
Muwaththa’,
sulthan
fahm, nafs
Ya’qub, al-‘Iraq,
aqidah, akhlaq,
fiqh, haqiqah,
nifaq, munafiq,
shadaqah, taqlid,
taqwa, qadr,
qaidah, waqf
Ja’far, jama’,
da’wah, Mi’raj,
ma’ruf, ma’shiyyat,
mu’jizat, ta’dil
mu’min, ru’yah
Fir’awn, Sawdah
al-Layl, Layla,
Assalamu
‘alaykum,
‘alayhissalam, bayt,
Baytullah,
Hudzayfah, Husayn
Husayn, jama’ah,
Makkah, Madinah,
masjid, shadaqah,
syaikh
Hijaz, faidah,
qaidah
‘Ashr, fahm, fajr,
khamr, Abu Bakr,

hafal, nalar, lahir,
01ljho1 a1lim.
Loohor
duafa, haid, r
‘
]’0-10pido,
Ram/101
adan, Idul Adha,
Abdul Mutthalib,
Umar bin
Khatthab,
Fatimah, Idul
Fitri, fitrah,
Muwattha, sultan
paham, napas
Ya’kub, Irak,
akidah, akhlak,
fikih, hakikat,
nifak, munafik,
sedekah, taklid,
takwa, kadar,
kaidah, wakaf
Jakfar, jamak,
dakwah, Mikraj,
makruf, maksiat,
mukjizat, takdil
mukmin, rukyat
Firaun, Saudah
al-Lail, Laila,
Assalamu
alaikum,
alaihissalam, bait,
Baitullah,
Huzaifah, Husain
Husein,
jemaah, Mekkah,
Medinah, mesjid,
sedekah, syeikh
Hejaz, faedah,
kaedah
Asar, paham,
fajar, khamar,
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Abu Jahl, Badr,
Ka’b, nafs, qadr,
Syarf, syarh, waqf

b.

ــ

–

–

c.

ــ

–

–

sisipan
i
sisipan
u

fiqh, Khidhr

Abu Bakar, Abu
Jahal, Badar,
Kaab, napas,
qadar, Syaraf,
syarah, wakaf
fikih, Khidir

hukm, Shubh,
Zhuhr, khamr

hukum, Subuh,
Zuhur, khamar

Catatan:
1. Kata ‘Al-Kitab’ bermakna umum.
2. Kata ‘Alkitab’ menjadi bermakna khusus sebagai nama kitab suci agama Kristen.
Pedoman alih aksara
Tabel di bawah ini menyajikan pedoman alih aksara diplomatis.
Huruf Arab

Alih aksara

Keterangan

ا
ب

Bb

ت

Tt

ث

Ts ts

ج

Jj

ح

Ḥḥ

خ

Kh kh

د

Dd

ﺫ

Dz dz

ر

Rr

ز

Zz

س

Ss

ش

Sy sy

ص

Sh sh
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ض

Dh dh

ط

Th th

ﻅ

Zh zh

ع

‘A ‘a

غ

Gh gh

ف

Ff

ق

Qq

ك

Kk

ل

Ll

م

Mm

ن

Nn

ه

Hh

و

Ww

ء

tidak dilambangkan atau ‘

ي

Yy

vokal panjang

āīū

ditandai dengan garis di atas vokal

اي

ay

Diftong

او

aw

Diftong

voiced pharyngeal fricative

Alih aksara dan alih bunyi huruf ta marbuta
Huruf ta marbutah di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai t atau dialihbunyikan
sebagai h (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau
kedua kata tersebut.
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Transliterasi

Transkripsi waqaf

Kata serapan

Haqiqat

Haqiqah

hakikat

mu’amalat

mu’amalah

muamalat, muamalah

mu’jizat

mu’jizah

mukjizat

Musyawarat

musyawarah

musyawarat, musyawarah
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ru’yat

ru’yah

rukyat, rukyah

Shalat

Shalah

salat

Surat

Surah

surat, surah

syari’at

syari’ah

syariat, syariah

BAB V
UJIAN DAN PENILAIAN

Ujian Skripsi dilaksanakan terpisah dengan ujian komprehensif pada ujian akhir program
oleh tim Penguji, Tim penguji tersebut dibentuk dengan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara:
5.1.Pelaksanaan Ujian
Ujian skripsi dilaksanakan dalam satu tahun oleh Program Studi setiap saat. Pelaksanaan
Wisuda diselenggarakan sekitar pada bulan April dan Oktober. Sebelum melaksanakan ujian
skripsi, mahasiswa harus sudah menempuh / lulus beberapa tahapan, yaitu:
Tahap 1: Seminar Proposal Skripsi
Proposal Skripsi wajib di seminarkan untuk mendapatkan masukan dari pihak luar baik dari
reviewer atau audien.
Tahap 2 : Ujian Komprehensif
Ujian komprehensif dilaksanakan sebelum pelaksanaan ujian skripsi, pelaksanaan ujian
komprehensif dilakukan 2 tahap
1. Ujian CBT (computer based test)
2. Ujian Wawancara
Ujian CBT menjadi syarat mengikuti ujian wawancara. Prosedur dan aturan sebagaimana
dalam lampiran 9
Tahap 3: Ujian Skripsi
Ujian skripsi berlaku hanya sekali, apabila tidak lulus ujian skripsi harus mengulang, syarat
mendaftar ujian mengulang skripsi membayar biaya sesuai ketentuan. Prosedur dan ketentuan
sebagaimana dalam lampiran 10.
5.2.Persyaratan Ujian Skripsi
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Terdaftar pada semester yang bersangkutan.
2. Telah menempuh dan menyelesaikan mata kuliah tanpa nilai D maupun E dengan IPK.
Minimal 2,0 (dinyatakan dalam surat bebas teori).
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3. Telah menyelesaikan penulisan skripsi yang disetujui oleh pembimbing.
4. Melunasi biaya skripsi sesuai ketentuan yang berlaku.
5.3.Syarat Pendaftaran Ujian Skripsi
Setelah penulisan skripsi memperoleh persetujuan/acc pembimbing, maka mahasiswa yang
bersangkutan segera mendaftar untuk ujian skripsi kepada Program Studi masing–masing
(Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Islam) melalui bagian tata usaha (TU) Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Skripsi dijilid soft cover 3 exp. dengan persetujuan asli dimasukkan dalam map plastik
dengan ketentuan warna berdasarkan program studi masing-masing yaitu:
Untuk Program Studi Manajemen warna hijau muda.
Untuk Program Studi Akuntansi warna biru.
Untuk Program Studi Ekonomi Islam warna kuning.
2. Surat Keterangan Bebas Teori & Transkip Nilai.
3. Surat Keterangan Riset Asli dari perusahaan.
4. Ijasah terakhir yang telah dilegalisir. Bagi PNS melampirkan SK Pegawai dan Ijasah
terakhir.
5. Fotocopy slip pembayaran ujian skripsi.
6. Lembar pernyataan anti plagiat bermetarai (10.000).
7. Lembar bimbingan atau konsultasi skripsi yang telah ditandatangani oleh ketua program
studi masing-masing.
8. Print out hasil cek plagiasi dengan tingkat keunikan minimal 70 persen. Pengecekan dapat
dilakukan di prodi masing-masing
5.4.Prosedur Pendaftaran Ujian.
Setelah persyaratan ujian skripsi dilengkapi, selanjutnya mahasiswa melakukan:
1. Pendaftaran ujian skripsi kepada TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan menyerahkan
semua persyaratan yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Memperoleh jadwal Ujian Skripsi paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan.
3. Mendapat pembekalan Ujian dari masing-masing Program Studi.

Ujian skripsi dilakukan dengan cara:
1. Seorang Mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen penguji sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
2. Dosen penguji ditentukan oleh Program Studi.
3. Waktu Ujian maksimal 90 menit dengan alokasi:
- Presentase lisan mahasiswa maksimum 10 (sepuluh) menit.
- Pengajuan pertanyaan/Ujian maksimum 80 menit.
4. Materi ujian meliputi komponen:
- Tehnis penulisan dan kecermatan dalam mengikuti Pedoman Penyusunan Skripsi
(bobot 40 %).
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- Materi dan Subtansi Skripsi (bobot 40 %).
- Kemampuan presentasi (bobot 20 %).
5. Penilaian ujian skripsi
Penilaian skripsi didasarkan dari nilai masing–masing Dosen Penguji. Nilai skripsi dihitung
dari rata–rata total nilai dua penguji minimal 3,0. Apabila nilai ujian skripsi kurang dari 3,0
dinyatakan tidak lulus dan diwajibkan mendaftar ulang pada gelombang berikutnya.

Nilai Angka
Nilai Huruf
Bobot
Keterangan
80 – 100
A
4,00
Lulus
75-79
AB
3,50
Lulus
70-74
B
3,00
Lulus
65-69
BC
2,50
Tidak lulus
60-64
C
2,00
Tidak lulus
55-59
CD
1,50
Tidak lulus
50-54
D
1,00
Tidak lulus
0-49
E
0,00
Tidak lulus
6. Keputusan Hasil Ujian
Nilai akhir ujian adalah rata-rata nilai total dari
Ujian Wawancara : 30%
Ujian Skripsi
: 70%
Penetapan kelulusan :
Lulus
> 70
Tidak Lulus
< 70
Setelah pelaksanaan Ujian akhir program. Mahasiswa dinyatakan lulus tanpa revisi atau lulus
dengan revisi (dengan nilai minimal B) atau tidak lulus dan mengulang ujian kembali.
Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, segera melakukan:
1. Melakukan revisi berdasarkan hasil ujian skripsi. Batas revisi adalah 7 hari setelah
pelaksanaan ujian.
2. Tiga buah Skripsi lengkap dengan sampul kertas (hard Cover) yang telah
direvisi/disempurnakan dan disetujui oleh salah satu Tim Penguji serta pembimbing
skripsi pada lembar kelulusan. (dalam bentuk hard dan softcopy)
3. Lembar revisi dilampirkan pada halaman terakhir Skripsi.
Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus:
Bagi yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif atau skripsi, maka mahasiswa wajib
mengulang ujian kembali pada periode berikutnya dengan mendaftar ulang melalui bagian TU
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (tidak ada ujian susulan).
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Lain-lain
Hal–hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian oleh Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNISNU Jepara.
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Lampiran 1: Halaman Sampul (cover) Skripsi

PENGARUH EKONOMI TERHADAP KEBUTUHAN HIDUP

Ukuran Logo :
Pj. X Lb. = 4 x 4 Cm.

Font Time New Roman 16 bold

Font Time New Roman 16 bold
SKRIPSI

Font Times New Roman 12
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata l (S.1) Program Studi ……………
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Disusun oleh.

Font Times New Roman
12 bold

AHMAD FAIRUS
NIM. 1811100000597

Font Time New Roman 14 bold

PROGRAM STUDI ………………
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA
JEPARA
2021
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Lampiran 2: Contoh halaman Persetujuan Seminar Proposal
Halaman Persetujuan

JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi ini telah disetujui pembimbing dan siap untuk diseminarkan dihadapan tim
reviewer pada program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Nama

:

NIM

:

Program Studi :

Mengetahui,

Disetujui Oleh pembimbing

Ketua Program Studi …….

(…………………………..)

(.....................................................)
tgl………………………..

Lampiran 3: Contoh halaman Persetujuan Skripsi
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Halaman Persetujuan
JUDUL SKRIPSI

Skripsi ini telah disetujui pembimbing dan siap untuk dipertahankan dihadapan tim penguji
skripsi program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Nama

:

NIM

:

Program Studi :

Disetujui Oleh pembimbing

Pembimbing

…………………………..
tgl………………………..
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Lampiran 4: Contoh Halaman Pengesahan Skripsi

JUDUL SKRIPSI
Nama Penyusun
NIM
:
Program Studi :

:

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan penguji
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
Pada hari ………. tanggal …………………….

Penguji I

Penguji II

…………………………..

………………………

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara

…………………………
NIY. ............................
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Lampiran 5: Contoh Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana dari Program S-1 Program Studi Manajemen/Akuntansi/Ekonomi
Islam merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan
persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S-1) dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama
Jepara maupun dari perguruan tinggi lain.
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari karya orang lain
telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. Skripsi berjudul : “………………………..” (ketik judulnya).
2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini, dapat diselesaikan berkat bimbingan
dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu:
(tulis nama pembimbingnya beserta gelar lengkap)
Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya
sendiri atau adanya plagiat dalam bagian–bagian tertentu, saya bersedia menerima
PENCABUTAN GELAR AKADEMIK yang saya sandang dan sanksi–sanksi lainnya sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Jepara, ………………
Materai 10.000

Nama mahasiswa
NIM:……………
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Lampiran 6: Abstrak Dalam Bahasa Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui tingkat efisiensi yang dicapai oleh
perbankan syariah di Indonesia. Selain itu juga menguji dan mengetahui hubungan antara skala
usaha terhadap tingkat efisiensi pada perbankan syariah di Indonesia.
Metode analisis pengukuran tingkat efisiensi adalah dengan menggunakan Data Envelopment
Analysis (DEA). Pada sisi yang lain, penelitian ini juga menguji dan mengetahui hubungan
antara skala usaha yang dimiliki perbankan syariah di Indonesia terhadap tingkat efisiensi yang
dicapai dilakukan dengan analisis regresi, dengan menggunakan metode panel data (pooledtime series). Objek Penelitian adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, data yang
digunakan adalah Laporan Keuangan Tahunan Perbankan Syariah di Indonesia periode 20102013.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi teknik tertinggi dan efisiensi biaya
selama tahun 2010 sampai dengan 2013 diperoleh bank syariah mandiri sedangkan terendah
oleh BRI syariah. Skala usaha secara signifikan berpengaruh positif dengan tingkat efisiensi
biaya bank-bank syariah. Ini berarti bahwa semakin besar skala usaha bank syariah maka
semakin efisien bank syariah tersebut.
Kata Kunci: teknik efisiensi, efisiensi biaya, skala upaya, DEA
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Lampiran 7: Abstrak Dalam Bahasa Inggris

Abstract
The purpose of this study is to measure and determine the level of efficiency achieved by Islamic
banks in Indonesia and examine and determine the relationship between business scales on the
efficiency of the Islamic banks in Indonesia.
The method of analysis is the efficiency level measurement using Data Envelopment Analysis.
On the other hand, examine and determine the relationship between business scales owned by
Islamic banks in Indonesia on the efficiency level achieved is done by regression analysis,
specifically by using data panel (pooled-time series). Research object is General Islamic Banks
(BUS) in Indonesia; data used is the Annual Financial Statements of Islamic Banking in
Indonesia in the period of 2010-2013.
Research results reveal that the average of highest technical efficiency during 2010 to 2013 is
obtained by Mandiri Syariah bank, amounted to 99.38%, while the lowest is 51.90% by BRI
Syariah bank. Cost efficiency during 2010 to 2013 highest average is 79.24% by Mandiri
Syariah Bank while the lowest is 39.11% by BRI Syariah banks. Business scale is significantly
and positively affects to the level of cost efficiency Islamic banks. This means that the larger
the business scale of Islamic banks, the more efficient the cost of those Islamic banks.However,
this model is a variable scale enterprise which only able to explain 18.5% of the level of cost
efficiency, while the rest is explained by other variables.
Keyword: technical efficiency, cost efficiency, scale effort, DEA
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Lampiran 8: Contoh Penulisan Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA
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Lampiran 9 Prosedur Ujian Komprehensif

A. Persyaratan
1. Bebas Teori (surat bebas teori dan transkrip nilai);
2. Telah melaksanakan seminar proposal skripsi (sertifikat sebagai penyaji dalam seminar
proposal);
3. Lulus ujian CBT Komprehensif (Berita Acara hasil ujian CBT Komprehensif);
4. Biaya ujian komprehensif (slip pembayaran bank).
B. Teknis Ujian
1. Ujian Komprehensif CBT (Berbasis Komputer)
a. Bentuk ujian
Ujian dilaksanakan berbasis komputer, bentuk soal pilihan ganda sejumlah 100 soal,
dibagi untuk masing-masing pokok bahasan/materi sejumlah 20 soal, meliputi
materi:
Prodi Manajemen
-

Pengantar Manajemen
Manajemen Keuangan
Manajemen SDM
Manajemen Pemasaran
Manajemen Operasional

Prodi Akuntansi
-

Pengantar Akuntansi
Akuntansi Keuangan
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Syariah
Akuntansi Manajemen

Prodi Ekonomi Islam
- Usul Fiqih
- Fiqih Muamalah
- Manajemen Perbankan Syariah
- Manajemen Keuangan Syariah
- Manajemen Zakat dan Wakaf
b. Ketentuan penilaian
- Tidak Lulus nilai < 70
- Lulus
nilai > 70
Ket:
Hasil ujian dalam bentuk Berita Acara hasil ujian CBT Komprehensif.
Hasil ujian CBT sebagai persyaratan mengikuti ujian wawancara.
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c. Pelaksanaan ujian
- Ujian dilaksanakan di Laboratorium Komputer.
- Mahasiswa melaksanakan ujian sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan,
apabila tidak masuk maka dianggap tidak mengikuti ujian.
- Ujian dilaksanakan dengan durasi waktu 100 menit, diatur oleh system sehingga
apabila sampai durasi waktu belum selesai maka system otomatis tutup.
- Apabila tidak lulus pada ujian Komprehensif CBT, maka mahasiswa dapat
mendaftar kembali untuk mengikuti ujian ulang satu minggu berikutnya dari
pelaksanaan ujian sebelumnya.
d. Organisasi pelaksana
Pelaksana ujian komprehensif CBT dibawah koordinasi program studi, dengan
dibentuk panitia pelaksana.
2. Ujian Komprehensif Wawancara
a. Bentuk ujian
Ujian dilaksanakan dalam bentuk wawancara mendalam langsung dengan Dosen
penguji sesuai dengan konsentrasi masing-masing program studi.
b. Ketentuan penilaian
Rubrik penilaian ujian wawancara
- 0 -50 Diam (pasif) atau jawaban tidak sesuai;
- 51- 60 Jawaban kurang tepat, ragu-ragu;
- 61- 70 Jawaban benar, tidak sistematis;
- 71- 80 Jawaban benar, runtut, disertai penjelasan;
- > 80 Jawaban benar, runtut, disertai penjelasan dan contoh riil.
Ketentuan penilaian
- Tidak Lulus nilai < 70
- Lulus
nilai > 70
Ket:
-

Mahasiswa hanya diberikan kesempatan 1 kali ujian wawancara.
Setiap pertanyaan yang diajukan oleh Dosen langsung dinilai sesuai dengan
rubrik penilaian, jumlah pertanyaan minimal 5 pertanyaan.
- Apabila mahasiswa tidak bisa menjawab pada pertanyaan pertama, maka
langsung dinilai sesuai rubrik dan dilanjutkan pertanyaan berikutnya.
c. Pelaksanaan
- Ujian dilaksanakan di ruang kelas, dengan desain tempat disesuaikan model
wawancara.
- Mahasiswa melaksanakan ujian sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan,
apabila tidak masuk maka dianggap tidak mengikuti ujian.
- Ujian dilaksanakan dengan durasi waktu 30 menit.
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C. Prosedur pendaftaran
a. Pendaftaran Ujian Komprehensif CBT
- Mahasiswa mendaftar ujian Komprehensif di SIAma, kartu pendaftaran cetak.
- Download lembar bebas teori dan transkrip, cetak dan lampirkan.
- Menemui dosen pembimbing akademik untuk meminta ttd (untuk ttd Ka Prodi dan
Dekan akan diurus/asmanan melalui TU Fakultas).
- Membayar biaya ujian, melalui Bank Jateng, Slip pendaftaran FC dan lampirkan.
- Setelah seluruh berkas siap, masukkan map kertas dan serahkan ke TU Fakultas.
- TU Fakultas mengoreksi kelengkapan berkas, dan memberikan tanda terima
kepada mahasiswa
b. Pendaftaran Ujian Komprehensif Wawancara
- Mahasiswa mendaftar ujian Komprehensif di TU, dengan melampirkan berkas sbb:
1) Kartu pendaftaran ujian Komprehensif;
2) Surat bebas teori dan transkripnilai;
3) Slip bukti pendaftaran ujian Komprehensif.
4) BA hasil ujian Komprehensif CBT;
Seluruh berkas siap, masukkan map kertas dan serahkan ke TU Fakultas.
- TU merekap peserta ujian Komprehensif Wawancara dan memberikan laporan ke
Prodi.
- Prodi membuat surat permohonan penguji, tembusan Wadek 1 dan Dekan
(lampiran daftar peserta ujian).
- Prodi mengumumkan jadwal ujian kepada mahasiswa melalui sms-gtw, jadwal bisa
dilihat di SIAma.
c. Ketentuan lainnya
- Ujian Komprehensif CBT, pakaian: kemeja bebas, almamater.
- Ujian Komprehensif Wawancara
- Pakaian
Pria
: Kemaja putih lengan panjang, berdasi, celana hitam, almamater, sepatu
pantofel.
Wanita

: Kemeja putih lengan panjang, kerudung putih, rok hitam, almamateri,
sepatu pantofel

d. Ketentuan penetapan nilai akhir
- Ujian Wawancara
: 30%
- Ujian Skripsi
: 70%
Penetapan kelulusan :
-
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Lampiran 10 Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi

A. Persyaratan
1) Proposal yang akan di seminarkan harus sudah disetujui oleh pembimbing & ketua
program studi, tertuang dalam lembar persetujuan proposal skripsi (Lampiran 2
Lembar Persetujuan Proposal Skripsi).
2) Pernah menjadi peserta dalam seminar proposal (Surat keterangan sebagai peserta
seminar proposal).
B. Peserta
Peserta seminar proposal terdiri dari
1) Penyaji;
2) Peserta/audien;
3) Reviewer 1 (Dosen pembimbing);
4) Reviewer 2 (Dosen panelis).
Syarat dosen panelis jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
C. Teknis Seminar
1) Waktu penyelenggaraan seminar ditetapkan melalui mekanisme penjadwalan oleh
Progran Studi.
2) Seminar proposal dilaksanakan mulai TA.2017/2018, dan diberlakukan mulai
angkatan TA.2014/2015.
3) Salah satu dari reviewer memimpin dan memandu pelaksanaan seminar proposal,
mengisi Berita Acara
4) Pembimbing wajib hadir dalam seminar, mengisi Berita Acara.
5) Seminar proposal dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Reviewer 1 & 2 dan
minimal 5 peserta/audien
6) Ketentuan presentasi, waktu pemaparan proposal 15 menit, pembahasan oleh Dosen
pembimbing, Dosen panelis 15 menit.
7) Seminar proposal skripsi dimaksudkan untuk memberikan masukan maupun saran
guna perbaikan penyusunan skripsi.
D. Ketentuan Review
- Teknis penyampaian/presentasi;
- Teknis penulisan dan tata bahasa;
- Relevansi dan kekinian topik yang diangkat;
- Metode penelitian;
- Referensi yang digunakan.
Keterangan: Hasil review dituangkan dalam lembar review seminar proposal.
E. Ketentuan pendaftaran
- Pendaftaran sebagai penyaji: Mahasiswa mendaftarkan diri mengikuti seminar pada
SIAma, syarat upload proposal (penamaan file: NIM_Nama_Konsentrasi_Judul) dan
ppt power point (penamaan file: NIM_Nama_Konsentrasi_Judul), sesuai sesi waktu
yang ditetapkan system.
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-

Pendaftaran sebagai peserta/audien: Mendaftarkan diri pada SIAma, sesuai sesi waktu
dan batasan peserta yang ditetapkan oleh system.
F. Ketentuan lainnya
- Pakaian
Penyaji : Kemeja (bukan kaos), almamater, bersepatu.
Peserta
-
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: Kemeja (bukan kaos) dan bersepatu.

Seluruh mahasiswa datang tepat waktu, bagi yang terlambat setelah acara dimulai maka
tidak diperbolehkan ikut.
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Lembar Pembimbingan Skripsi
Nama Mahasiswa

:

NIM

:

Program Studi

:

Dosen Pembimbing

:

Judul

:

No

Tanggal

Materi Bimbingan

Tanda Tangan
Pembimbing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

Jepara, .............................................
Mengetahui,
Kaprodi ............................................
FEB UNISNU Jepara

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