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PENGERTIAN TUGAS AKHIR

 Tugas akhir adalah karya tulis mahasiswa yang 
menunjukkan  kulminasi proses berfikir ilmiah, 
kreatif, integratif dan sesuai dengan  disiplin 
ilmunya yang disusun untuk memenuhi 
persyaratan kebulatan studi, jenjang pendidikan 
program Sarjana yang ada di Universitas Islam 
Negeri Mataram

 Tugas akhir merupakan sarana penelitian dan 

pengembangan  kemampuan proses rekayasa 

(engineering process) dan analisa  terhadap 

suatu permasalahan berdasarkan berbagai 

teori yang telah  dipelajari selama perkuliahan.



Maksud dan Tujuan TugasAkhir

 Maksud Tugas Akhir adalah memberikan 
pengetahuan kepada  mahasiswa tentang 
kegiatan penelitian dengan menggunakan  metode 
penelitian akademik.

 Tujuan Tugas Akhir adalah untuk memberikan 
kesempatan kepada  mahasiswa agar 
memformulasikan ide, konsep, pola berpikir dan  
kreatifitasnya yang dikemas secara terpadu dan 
komprehensif, dan  dapat mengomunikasikan 
dalam format yang lazim digunakan di  kalangan 
masyarakat ilmiah.



KetentuanUmumTugasAkhir

 Dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa 
wajib memenuhi  pertimbangan etis, 
diantaranya : kejujuran akademik, 
keterbukaan, tidak  merugikan subyek dan 
menjaga kerahasiaan subyek.

 Selama melaksanakan Tugas Akhir, 
mahasiswa dibimbing oleh dosen  
pembimbing.

 Dosen pembimbing ditentukan oleh Ketua 
Program Studi

 Bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah 
Tugas Akhir, diwajibkan  menyusun laporan 
Tugas Akhir, serta wajib mengikuti sidang 
Tugas Akhir  sebagai syarat kelulusan mata 
kuliah Tugas Akhir.

 Ketentuan tentang pelaksanaan Tugas Akhir, 
penyusunan buku laporan  Tugas Akhir dan 
sidang Tugas Akhir, diatur dalam peraturan 
buku Panduan Tugas Akhir.



Persyaratan Umum

Persyaratan Akademik

Persyaratan Administrasi



PersyaratanAkademis

 Mahasiswa Aktif / Tidak Sedang Cuti (Non-Aktif);

 Telah lulus (menyelesaikan mata kuliah) 
sekurang-kurangnya 100 SKS  (tanpa nilai D atau 
nilai E) dan lulus mata kuliah Metode Penelitian 
Bahasa Arab.

 IPK minimal 2.50;

 Mahasiswa sudah memiliki topik Tugas Akhir yang 
dituangkan dalam  Proposal Tugas Akhir yang 
sudah ditanda tangani (disetujui) oleh Dosen  
Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi;



PersyaratanAdministrasi

 Mahasiswa diwajibkan membayar biaya 
Tugas Akhir melalui Bagian Keuangan 
Universitas Islam Negeri Mataram;

 Besar & Rincian biaya Tugas Akhir sesuai 
dengan peraturan yang  berlaku di 
Universitas Islam Negeri Mataram .



Waktu Pelaksanaan TugasAkhir

 Tugas akhir dilaksanakan dalam waktu satu 

semester;

 Jika dalam waktu satu semester mahasiswa tidak 

dapat  menyelesaikan tugas akhirnya, maka 

mahasiswa tersebut dapat  melanjutkan materi 

tugas akhirnya dengan topik yang sama pada  

semester berikutnya (satu topik maksimal boleh 

dikerjakan dalam dua semester beruntun);

 Jika dalam dua semester mahasiswa tidak dapat 

menyelesaikan  tugas akhirnya, maka mahasiswa 

wajib mengganti topik pada tugas  akhir yang 

diajukan berikutnya.



Prosedur Pelaksanaan  Tugas 
Akhir



FORMAT DAN TEKNIK PENULISAN 

PROPOSAL SKRIPSI DAN SKRIPSI





















Sistematika Penulisan Proposal  

Penelitian Kuantitatif

5. Desain Penelitian

6. Instrumen Penelitian

7. Teknik Pengumpulan 

Data

8. Teknik Analisis Data

G. Rencana Jadwal Penelitian

H. Daftar Pustaka

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan dan Batasan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Definisi Operasional

E. Kajian Pustaka dan Hipotesis

Penelitian

1. Kajian Pustaka

2. Kerangka Berfikir

3. Hipotesis Penelitian

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

2. Populasi dan Sampel

3. Waktu dan Tempat Penelitian

4. Variabel Penelitian



Sistematika Penulisan Proposal  

Penelitian Tindakan Kelas

A. Latar Belakang Masalah

B. Sasaran Tindakan

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Kajian Pustaka

G. Metode Penelitian

1. Setting Penelitian

2. Sasaran Penelitian

3. Rencana Tindakan

4. Jenis Instrumen dan Cara 
Penggunaannya

5. Cara Pengamatan

7. Analisis Data dan Refleksi

H. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

I.  Daftar Pustaka



Sistematika Penulisan Proposal  

Penelitian Kualitatif

A. Judul

B. Latar Belakang Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

F. Telaah Pustaka

G. Kerangka Teori

H. Metode Penelitian

I. Sistimatika Pembahasan

J. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

K. Daftar Pustaka



PENULISAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

• Dimulai dari variabel terikat

• Proposal dan skripsi harus menggunakan catatan kaki 
(footnote).

• Penulisan catatan kaki yang merujuk kepada buku
dimulai dengan nama pengarang (tanpa gelar), diikuti
tanda koma, judul buku ditulis miring (Italic), tanda
kurung pembuka, tempat penerbit, tanda titik dua, 
nama penerbit, tanda koma, tahun penerbitan, tanda
kurung penutup, tanda koma, h. (singkatan dari
"halaman"), nomor halaman, dan diakhiri dengan tanda
titik.

Contoh:
Shonhadji Sholeh, Arus Baru NU Perubahan Pemikiran
Kaum Muda dari Tradisionalisme ke Pos-Tradisionalisme
(Surabaya: JP Books, 2004), h. 10.



PENULISAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

• Jika buku tersebut dikutip kembali tanpa diselingi

kutipan lain, ditulis Ibid. (dicetak miring, Italic), tanda

koma, h. (singkatan dari "halaman"), nomor halaman, 

dan tanda titik.

Contoh:

Ibid., h. 10. 

• Jika buku tersebut dikutip dan diselingi kutipan dari

sumber lain, yang disebutkan adalah nama populer

pengarang, tanda koma, dua kata pertama dari judul

buku, tanda koma, h. (singkatan dari "halaman"), 

nomor halaman, dan tanda titik. 

Contoh:

Shonhadji, Arus Baru, h. 10.



PENULISAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

• Jika dua buku dengan penulis yang sama dikutip

secara berurutan dalam catatan kaki, tetapi

berbeda karya,  ditulis utuh dengan ketentuan

seperti pengutipan pertama kali. 

Contoh:

Ulil Abshar Abdalla, Membakar Rumah Tuhan

Pergulatan Antara Agama Privat dan Publik

(Bandung: Rosda Karya, 2000), h. 21.

Ulil Abshar Abdalla, Menjadi Muslim Liberal

(Jakarta: Nalar, 2005), h. 15. 



PENULISAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

• Perlu dilakukan sintesis dari teori-teori yang dikaji 

untuk mendefinisikan konstruk.

• Contoh:

Belajar menurut A adalah “bla-bla-bla”.

Di sisi lain, menurut B, belajar adalah “bla-bla-

bla-bla”.

Menurut C, belajar adalah “bla-bla-bla-bla-

bla”.

Berdasarkan pendapat A, B, dan C tersebut, 

maka pada penelitian ini, belajar didefinisikan 

sebagai .........

• Jika mendefinisikan belajar, harus didefinisikan 

menurut faham konstruktivisme.



PENULISAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

• Jika mengkaji sintaks pembelajaran, mahasiswa juga 
harus melakukan sintesis dari sintaks yang dikaji.

• Contoh

Menurut A, langkah-langkah pembelajaran STAD adalah: 
(1) ..., (2) ...., (3) ...., dan (4) .......

Di sisi lain, menurut B, langkah-langkah pembelajaran 
STAD adalah: (1) ....., (2) ......, (3) ....., (4) ...., dan (5) ......

Berdasarkan pendapat A dan B tersebut, maka pada 
penelitian ini, langkah-langkah pembelajaran STAD adalah: (1) 
..... (2) ......, (3) ....., dan (4) .......

• Sintaks yang dirumuskan pada Bab II harus sama 
dengan langkah-langkah pembelajaran yang ditulis 
pada RPP



PENULISAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

• Untuk penyusunan instrumen untuk mengukur suatu 

variabel, di samping ada definisi variabel, harus disertakan 

indikator atau deskriptor untuk mengukur variabel tersebut. 

• Indikator atau deskriptor ini harus cocok dengan kisi-kisi 

instrumen yang dibahas pada Bab III atau pada lampiran.

• Contoh:

Menurut A, motivasi adalah “bla-bla”. 

Menurut B, motivasi adalah “bla-bla-bla”.

Di sisi lain, menurut C, motivasi adalah “bla-bla-bla-bla”

Berdasarkan pendapat di atas, maka pada penelitian 

ini, motivasi didefinisikan sebagai .....

• Indikator untuk mengukur motivasi adalah: (1) ...., (2) ....., 

(3) ......, dan (4) ......



KUTIPAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

 Kutipan adalah penukilan data dari sumber 
data atau sumber kutipan. 

 Kutipan ada dua macam, yaitu kutipan
langsung dan kutipan taklangsung. Kutipan
langsung adalah penukilan dengan
menggunakan kata-kata yang sama persis
dengan kata-kata yang terdapat dalam sumber
kutipan, sedangkan kutipan taklangsung
adalah penukilan gagasan dari sumber
rujukan dengan menggunakan kata-kata dan
gaya pengutip sendiri. 



Penulisan KUTIPAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

• Kutipan langsung yang kurang dari lima baris ditempatkan

di dalam teks di antara tanda petik dengan jarak baris dua

spasi, baik yang berbahasa Indonesia maupun asing, kecuali

yang berbahasa Arab dengan jarak satu spasi dengan

menggunakan font Arabic Transparants ukuran 16.

• Kutipan langsung yang terdiri atas lima baris atau lebih

ditempatkan di bawah baris teks yang mendahuluinya. 

Kutipan itu diketik dengan jarak baris satu spasi, menjorok

masuk lima ketukan dari margin kiri, dan tanpa tanda petik.

• Kutipan dari bahasa asing harus diterjemahkan dan

terjemahannya ditulis di catatan kaki setelah menyebutkan

identitas sumber kutipan. Terjemahan bahasa asing yang 

kurang dari lima baris ditulis sebagaimana kutipan.



Penulisan KUTIPAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

Contoh kutipan langsung kurang dari lima 

baris:

• Akhmad Minhaji mengatakan, ”...ushûl al-fiqh yang 

ada selama ini cenderung dianggap sebagai dogma 

yang tidak boleh disentuh nalar, padahal baik fiqh

maupun ushûl al-fiqh pada masa awal Islam amat

dinamis dan berkembang.” 

• Contoh kutipan langsung kurang dari lima baris 

dalam bahasa Inggris.

al-Na’im berkata, ".... When we talk about Islamic 

law or shari'a, we must realize that we are talking 

of human phenomenon."1



Penulisan KUTIPAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

 Contoh kutipan langsung lima baris atau lebih.

Berkenaan dengan pergeseran makna fiqh, Akhmad Minhaji

menyatakan sebagai berikut.

Memang sangat disayangkan karena dalam perjalanan

sejarahnya, fiqh yang semula berupa ilmu beralih

menjadi dogma. Akibatnya, pemikiran fiqh (juga ushûl al-

fiqh) yang pada masa awal Islam amat dinamis dan

berkembang sedemikian rupa sesuai dengan

perkembangan masyarakat kemudian berubah menjadi

sebuah dogma yang harus dihafal, dipertahankan, dan

diikuti apa adanya. Pemahaman dan pemikiran hukum

Islam (fiqh) yang merupakan hasil kreasi manusia yang 

bersifat dinamis, relatif, dan profan beralih menempati

posisi syarî'ah yang bersifat absolut, suci dan sakral

(taqdîs al-afkâr al-dinî).



Penulisan KUTIPAN Telaah Pustaka (Kajian 

Teori/Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka)

 Contoh kutipan langsung lima baris atau lebih dalam

bahasa Inggris.

Al-Na’im mengatakan sebagai berikut.

It's true that the source of the shari'a are divine to some 

extent, but not exclusively. The Qur'ân and the 

authentic Sunna are divine in our belief. But the other 

sources of shari'a such as qiyâs (analogy) and ijmâ' 

(consensus) are self evidently human. Moreover, the 

methodology, the concept, the principles and the 

techniques of the shari'a are also human since they 

were developed by jurists. Shari'a is the product of 

human reasoning upon foundation of divine inspiration.1



Ternyata tidak sulit untuk membuat 

PTK….. Ayo pasti kita bisa…


