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– Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan

hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang ilmu

sesuai pada program studi/jurusan yang ditempuh mahasiswa

dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Jumlah halaman

biasanya berkisar antara 50 sampai 100 halaman dengan ketentuan

teknis sesuai kebijakan masing-masing lembaga. Skripsi disusun

oleh mahasiswa/i di bawah pengawasan dosen pembimbing

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana

(Strata Satu/S-1) pada lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam

Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta.

Pengertian Skripsi?



– Sebelum melakukan penelitian Skripsi, seorang peneliti harus

membuat proposal penelitian terlebih dahulu. Usulan atau

proposal skripsi secara umum terdiri dari beberapa hal sebagai

berikut: Judul Penelitian (Cover Proposal), Latar Belakang

Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan/Penelitian

Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar

Pustaka Sementara dan Outline (Rancangan per Bab seperti daftar

isi). Berikut ini penjelasan masingmasing tahapan dalam

penyusunan proposal.

Apa yang Dibahas Skripsi?
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– Pada prinsipnya judul skripsi harus jelas, ringkas dan

mencerminkan masalah apa yang akan diteliti. Ia merupakan

ekspresi yang solid dari sebuah topik penelitian yang jelas duduk

permasalahannya. Dalam membuat judul penelitian hendaknya

jangan terlalu luas cakupannya atau sebaliknya terlalu sempit.

Judul penelitian tidak bersifat simbolik, terlalu abstrak, bersayap

atau cenderung puitis.

1. Judul Penelitian



– Isi pokok latar belakang adalah membangun

argumen mengapa sebuah penelitian penting

dilakukan. Sebuah penelitian penting dilakukan

terutama karena memang ada masalah yang perlu

diteliti. Sebuah masalah dapat diangkat menjadi

masalah penelitian biasanya karena merupakan

salah satu dari masalah berikut:

2. Latar Belakang Masalah



Problematik/

Penyimpangan

Kontroversial

Aktual/ViralUnik/Unggul

Menarik

2. Latar Belakang Masalah



– Adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah.

– Upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi

tersebut dapat diukur (measurable) sebagai langkah awal

penelitian.

– Contoh ketika melihat anak-anak bermain, kita berpikir

ada anak yang cerdas, kreatif, atau hanya menunggu.

Masalah inilah kita bisa identifikasi tentang tingkat

kemampuan anak yang berbeda.

3. Identifikasi Masalah



– Pembatasan adalah upaya memfokuskan penelitian pada ruang

(tempat) dan waktu tertentu, atau pembahasan sesuai topik yang

akan dibahas, supaya tidak melebar pada permasalahan yang

bercabang.

– Rumusan masalah adalah ungkapan keingintahuan terhadap

sesuatu yang belum diketahui. Ia adalah pertanyaan yang perlu

dicarikan jawabannya melalui penelitian. Bagian ini merupakan

pengungkapan masalah secara rinci yang ditulis dalam bentuk

kalimat pertanyaan yang diawali dengan kata tanya seperti

apakah, bagaimana, mengapa, sejauhmana dan seterusnya.

4. Pembatasan dan Perumusan Masalah



– Tujuan penelitian pada dasarnya

menggambarkan jenis dan sifat penelitian

yang diungkapkan dengan kalimat yang

spesifik, terinci dan terukur. Ada beberapa

tujuan dilaksanakannya sebuah penelitian:

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian



4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
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– Kegunaan atau manfaat penelitian dibedakan dalam dua

bentuk yaitu kegunaan yang bersifat teoritis yaitu untuk

mengembangkan ilmu dan kegunaan yang bersifat praktis

yaitu untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada

objek yang diteliti. Dengan kata lain dapat dikatakan juga

bahwa kegunaan penelitian terdiri atas kegunaan ilmiah

yang beorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan

dan kegunaan sosial yang berorientasi sebagai salah satu

usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial dan

budaya.

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian



– Tinjauan pustaka berisi kajian literatur (review) yang relevan

dengan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau

memberi inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian.

Pustaka yang diulas hendaknya mencakup pustaka terbaru,

dan juga pustaka terbitan lama yang relevan dengan bidang

yang diteliti. Dalam hal ini pustaka primer, atau sumber

pertama harus diprioritaskan.

5. Tinjauan Penelitian Terdahulu



– Bagian ini menjelaskan sejumlah prosedur penelitian yang

mencakup metode, pendekatan, teknik pengumpulan data,

dan metode analisis data.

6. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pada bagian ini, peneliti perlu menentukan jenis penelitian

yang akan dilakukannya, apakah penelitian lapangan atau

penelitian pustaka. Juga perlu disebutkan apakah jenis

penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian

kuantitatif atau penelitian kualitatif



6. Metode Penelitian

B. Sumber Data

sumber data dalam penelitian adalah darimana

subyek/materi data diperoleh. Karena itu sumber data

berkaitan erat dengan teknik pengumpulannya. Apabila

dalam pengumpulan data menggunakan kuisioner atau

wawancara, maka sumber datanya adalah responden. Bila

dalam pengumpulan data menggunakan observasi maka

sumber datanya adalah benda, gerak atau proses sesuatu.

Bila dalam pengumpulan data menggunakan dokumen

maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan.



6. Metode Penelitian

C. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa jenis teknik pengumpulan data antara

lain:

1. Studi Pustaka (Dokumentasi)

2. Wawancara

3. Observasi/Pengamatan

4. Kuesioner



7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang

bagian-bagian yang akan ditulis di dalam penelitian

secara sistematis. Dalam sistematika ini juga

dijelaskan mengapa penelitian ini dibagi ke dalam

sekian bagian dan mengapa bagian yang satu ditaruh

di suatu bab dan bagian yang lain ditaruh di bab atau

bagian yang berbeda. Jadi sistematika penulisan tidak

sekadar memindah daftar isi, tetapi juga menjelaskan

runtutan logikanya.



8. Daftar Pustaka

Daftar pustaka adalah daftar sumber data yang

diperoleh sebagai bahan penelitian. Sumber

data itu bisa berasal dari kitab, buku, jurnal,

manuskrip, majalah, koran, ensiklopedi,

internet/web, kaset, CD, video, rekaman-

rekaman, foto, arsip dan sebagainya



9. Outline

Outline penelitian atau rencana daftar isi perlu

dicantumkan dalam proposal untuk

menunjukkan kejelasan arah penelitian. Bagian

ini merefleksikan kerangka pikir peneliti dalam

menata gagasan penelitian. Melalui outline ini

pembaca dapat melihat seberapa solid gagasan

dibingkai dengan pola yang sistematis.


