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KATA PENGANTAR 

 

Skripsi dan Tesis adalah karya ilmiah hasil penelitian yang mendalam dan 

berisi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta 

merupakan bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana (S-1) dan magister 

(S-2). Setiap mahasiswa program sarjana (S-1) dan magister (S-2) pada Fakultas 

Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diwajibkan menulis tugas 

akhir berbentuk skripsi untuk mahasiswa S-1 dan tesis untuk mahasiswa S-2 dengan 

mengkaji persoalan sesuai dengan program studinya di bawah bimbingan satu atau 

dua orang pembimbing. Untuk memvalidasi hasil penelitian, skripsi/tesis harus 

diujikan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan oleh program studi.  

Sebelum menyusun skripsi/tesis, mahasiswa wajib membuat proposal yang 

berisi rancangan penelitian sesuai dengan fokus kajian program studinya masing-

masing. Proposal tersebut harus menggambarkan problem penelitian yang akan 

dibahas dan diteliti yang tercermin dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Pembimbing mempunyai tanggung jawab akademik terhadap skripsi 

dan atau tesis mahasiswa bimbingannya, dalam hal kebenaran ilmiah dan format 

penulisannya. Tanggung jawab akademik ini ditandai oleh tanda tangan 

pembimbing yang dibubuhkan dalam lembar persetujuan skripsi/tesis. Oleh karena 

itu, mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari pembimbing skripsi/tesis untuk 

menempuh seluruh rangkaian proses perencanaan penelitian, penulisan, dan ujian 

skripsi/tesis. Penguji mempunyai hak menguji kemampuan mahasiswa dalam 

mempertahankan karya ilmiahnya serta berwenang mempermasalahkan kebenaran 

karya ilmiah mahasiswa.  

Buku pedoman ini memuat ketentuan umum, struktur dan tata tulis 

skripsi/tesis. Adapun ketentuan umum tersebut meliputi pengajuan proposal, 

seminar proposal, dan ujian skripsi/tesis. Bagian ini mengacu kepada Buku 

Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2021. Pada 

bagian akhir dicantumkan lampiran-lampiran yang berguna sebagai contoh bagi 



iv | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

mahasiswa dalam mengikuti aturan-aturan dalam penyusunan skripsi/tesis. 

Mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan skripsi/tesis yang mencerminkan hasil 

penelitian yang mengikuti prosedur dan langkah-langkah ilmiah. Pedoman ini 

diharapkan dapat mendukung penyusunan skripsi/tesis mahasiswa yang baik dan 

sistematis. Selain bermanfaat untuk mahasiswa, buku pedoman ini diharapkan 

dapat bermanfaat juga bagi dosen pembimbing dalam mengarahkan mahasiswa 

untuk menghasilkan skripsi/tesis yang bermutu. 

Penerbitan buku “Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis” ini merupakan 

bagian dari langkah-langkah konkret untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. 

Hadirnya buku ini diharapkan dapat meningkatkan mutu akademik di Fakultas 

Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

 

Yogyakarta,  20 Februari 2023 

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 
 

 

 

 

Dr. Muhammad Wildan, M.A  
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BAB I 

PROPOSAL SKRIPSI DAN TESIS 

 

A. Prosedur Pengajuan Proposal Skripsi dan Tesis 

Prosedur pengajuan proposal skripsi/tesis untuk Fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengonsultasikan tema penelitian yang akan diajukan kepada 

dosen penasihat akademik (DPA) untuk mendapat persetujuan, sedangkan 

untuk mahasiswa S-2 ditambahkan persetujuan dosen pengampu mata kuliah 

Seminar Proposal Tesis dan/atau tim penilai kelayakan proposal tesis. 

2. Mahasiswa mengisi blangko pengajuan judul skripsi/tesis yang dapat diakses 

melalui laman program studi setelah mendapat persetujuan dari pengendali 

judul program studi masing-masing. 

3. Draft proposal skripsi/tesis yang sudah disempurnakan diajukan kepada Ketua 

Program Studi untuk mendapatkan persetujuan sebagai Proposal Skripsi/Tesis. 

Untuk Program Studi Sastra Inggris, disertai lampiran fotokopi sertifikat 

TOEC dengan skor minimal 450. 

4. Setelah semua syarat pengajuan judul skripsi/tesis terpenuhi, Ketua Program 

Studi melakukan persetujuan dan menentukan dosen pembimbing yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan tema/topik skripsi/tesis. 

5. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing dalam hal materi 

penelitian, penentuan judul penelitian, dan penyusunan proposal penelitian. 

6. Pembimbing memberikan persetujuan proposal untuk diseminarkan secara 

daring/luring. 

7. Ketua Program Studi menetapkan jadwal seminar proposal skripsi/tugas akhir. 

8. Mahasiswa mempresentasikan proposalnya pada seminar proposal setelah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas/program studi. 

9. Proposal skripsi/tesis dipresentasikan di ruang sidang atau kelas Seminar 

Proposal dengan menunjuk setidaknya 5 pembahas.  

10. Draft proposal skripsi/tesis disempurnakan berdasarkan masukan dan saran 

dari peserta dan dosen pembimbing pada ruang sidang, atau masukan dari 
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mahasiswa, dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah Seminar 

Proposal Skripsi/Tesis. Adapun persetujuan tersebut ditandai dengan tanda 

tangan dosen pembimbing skripsi atau dosen pengampu mata kuliah Seminar 

Proposal Skripsi/Tesis.  

11. Ketentuan khusus pengajuan proposal skripsi dan tesis: 

a. Bagi Program Studi Sastra Inggris, sidang seminar proposal digantikan 

dengan seminar Pra-Munaqasyah sebagai seminar hasil penelitian skripsi, 

dengan syarat menyertakan sertifikat TOEC/TOEFL dengan skor minimal 

500. 

b. Bagi Program Studi Magister Bahasa dan Sastra Arab, ketika menyerahkan 

proposal tesis ke Prodi, wajib disertai sertifikat IKLA dengan nilai minimal 

450. 

 

B. Persyaratan Akademik Penulisan Proposal Skripsi dan Tesis  

Mahasiswa diperkenankan mengajukan proposal skripsi atau tesis apabila 

telah memenuhi syarat-syarat akademik sebagai berikut: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 

2. Bagi mahasiswa program studi S-1, telah lulus minimal 100 sks sedangkan 

bagi mahasiswa program studi magister (S-2) sedang dalam proses mengikuti 

mata kuliah seminar dan/atau telah lolos dalam sidang tim penilai kelayakan 

proposal tesis; 

3. IPK ≥ 2,00 dengan nilai minimal C; 

4. Lulus mata kuliah metodologi penelitian; 

5. Telah mengikuti seminar proposal skripsi minimal 5 kali dengan menunjukkan 

bukti yang sah; 

6. Bagi mahasiswa Program Studi Sastra Inggris, sedang dalam proses mengikuti 

kelas Seminar on Linguistics/Literature dengan syarat telah memiliki dosen 

pembimbing dan lulus mata kuliah Academic Writing dan Literary/Linguistics 

Research Methodology dengan nilai minimal C+ (2,25 [dua koma dua lima]) 
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C. Bagian-Bagian Proposal Skripsi dan Tesis  

Secara umum, proposal skripsi dan tesis memiliki bagian-bagian sebagai 

berikut: 

1. Halaman judul 

2. Daftar Isi Sementara 

3. Latar Belakang Masalah  

4. Rumusan Masalah 

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

6. Kajian Pustaka  

7. Kerangka Teoretis  

8. Hipotesis (Opsional) 

9. Metode Penelitian 

10. Sistematika Pembahasan 

11. Daftar Pustaka 

12. Jadwal Penelitian 

Perincian mengenai bagian-bagian proposal skripsi dan tesis akan diuraikan 

pada subbab bagian-bagian skripsi dan tesis. 

Proposal skripsi dan tesis ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, kecuali pada Program Studi Sastra Inggris yang wajib 

menggunakan bahasa Inggris. Proposal tersebut ditulis pada kertas kuarto (A4) 

sekitar 15 s.d. 20 halaman dengan spasi ganda. Adapun batas-batas pengetikan dari 

tepi kertas sebagai berikut: tepi atas: 4 cm, tepi bawah: 3 cm, tepi kiri: 4 cm dan 

tepi kanan: 3 cm. 

 

D. Syarat Ujian Skripsi/Tesis (Munaqasyah) 

1. Ketentuan Umum: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat munaqasyah; 

b. Telah menyelesaikan semua beban teori; 

c. Telah lulus KKN dan PPL; 
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d. Bagi mahasiswa program studi S-1, indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 

dengan nilai terendah adalah C, sedangkan bagi mahasiswa program studi      S-

2, indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 dan nilai terendah adalah B; 

e. Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi yang disetujui pembimbing 

yang jumlahnya sesuai ketentuan program studi; 

f. Mengisi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) pada SIA secara online; 

g. Menyerahkan fotokopi Ijazah SLTA/STTB SLTA/Sarjana, dan Akta Kelahiran 

yang dimiliki (sebagai dasar penulisan Ijazah); 

h. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dengan 

background merah, berjas, dan berdasi; 

i. Lulus sosialisasi pembelajaran (Sospem) bagi mahasiswa program studi S-1; 

j. Melakukan pendaftaran munaqasyah online melalui laman akademik online; 

k. Bagi mahasiswa program studi S-1, lulus test ITC (Information  

Communication  Technology) dengan nilai minimal B dari Pusat Teknologi 

Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD); 

l. Telah mengikuti ujian TOEFL/TOEC dan TOAFL/IKLA, dan lulus dalam 

salah satu tes dengan nilai minimal 400 dari Pusat Pengembangan Bahasa 

(P2B); 

m. Menyerahkan artikel ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut: 

Bagi mahasiswa program magister (S2): 

a. Mahasiswa menyerahkan artikel (sebagai penulis pertama/tunggal), baik 

yang merupakan bagian tugas akhir maupun tugas perkuliahan yang telah 

terbit pada jurnal ilmiah terakreditasi (Sinta 1 s.d. 6) atau surat/e-mail 

keterangan diterima dari redaktur jurnal ilmiah terakreditasi. 

b. Mahasiswa dapat mencantumkan nama dosen pembimbing tugas akhir atau 

dosen pengampu mata kuliah sebagai penulis kedua dengan persetujuan 

dosen (dibuktikan dengan surat kesediaan dosen yang bersangkutan. Lihat 

lampiran 21) dan mencantumkan e-mail yang berafiliasi institusi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

c. Jika artikel yang merupakan bagian dari tugas akhir diterbitkan pada jurnal 

ilmiah terakreditasi Sinta 1 atau terindeks pada lembaga pengindeks 
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internasional, seperti Scopus, Thomson Reuters, Copernicus, atau Web of 

Sciences (WOS), mahasiswa berhak mendapat nilai tesis A dan tanpa 

melakukan proses ujian akhir/munaqasyah. Akan tetapi, mahasiswa tetap 

menyusun tesis sesuai buku pedoman dan mendapat persetujuan dari dosen 

pembimbing bahwa tesis sudah layak disidangkan dan melakukan proses 

administrasi yang terkait penyelesaian tesis hingga yudisium. 

Bagi mahasiswa program sarjana (S1): 

a. Mahasiswa menyerahkan artikel (sebagai penulis pertama/tunggal), yang 

merupakan bagian dari skripsi, yang telah terbit pada jurnal ilmiah 

terakreditasi (Sinta 1 s.d. 6), atau surat keterangan/e-mail keterangan 

diterima dari redaktur jurnal ilmiah, atau draft artikel jurnal hasil ringkasan 

skripsi sebanyak ± 5.000 kata yang sudah layak untuk dipublikasi dengan 

menunjukkan bukti persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi. 

b. Mahasiswa dapat mencantumkan nama dosen pembimbing tugas akhir 

sebagai penulis kedua dengan persetujuan dosen (dibuktikan dengan surat 

kesediaan dari dosen pembimbing. Lihat lampiran 21) dan 

mencantumkan e-mail yang berafiliasi institusi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

c. Jika artikel diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 1 s.d. 3, 

mahasiswa tersebut berhak mendapat nilai skripsi A dan tanpa melakukan 

proses ujian akhir/munaqasyah. Akan tetapi, mahasiswa tetap menyusun 

skripsi sesuai buku pedoman dan mendapat persetujuan dari dosen 

pembimbing bahwa skripsi sudah layak disidangkan dan melakukan proses 

administrasi yang terkait penyelesaian skripsi hingga yudisium. Jika artikel 

dipublikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 4 s.d 6, artikel tersebut 

diberikan bobot nilai artikel maksimal 25% dan naskah skripsi maksimal 

75%. 

 

2. Ketentuan Khusus: 

a. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (BSA) 

1) Mahasiswa memiliki nilai IKLA minimal 425.  
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b. Program Studi Sastra Inggris (SI) 

1) Mahasiswa memiliki nilai TOEC minimal 500; 

2) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi nilai minimal TOEFL/TOEC 

dimungkinkan mendapatkan surat dispensasi dari Program Studi dengan 

mengajukan permohonan tertulis kepada Program Studi dan menyerahkan 

minimal 10 (sepuluh) sertifikat asli dengan skor minimal 470 sebagai bukti 

usaha yang telah dilakukan;  

3) Mahasiswa lulus mata kuliah skill (Reading, Listening, Structure, Writing, dan 

Speaking) dengan nilai minimal C+ (2,25 [dua koma dua lima]) sebanyak- 

banyaknya 2 mata kuliah;  

4) Mahasiswa lulus mata kuliah Pendampingan Keagamaan dengan nilai minimal 

B (3,00);  

5) Mahasiswa konsentrasi sastra, wajib menempuh mata kuliah pilihan Literary 

Criticism dan bagi yang menjadikan film sebagai objek material skripsi, wajib 

mengikuti mata kuliah Film and Media Studies dengan nilai minimal C (2.00); 

6) Telah mengikuti sidang pra-munaqasyah minimal 10 kali dan menjadi reviewer 

pra-munaqasyah  1 kali dengan menunjukkan bukti yang sah. 

 

c. Program Studi Magister Bahasa dan Sastra Arab (MBSA) 

1) Mahasiswa telah memiliki sertifikat IKLA dengan skor minimal 450 dan TOEC 

minimal 425; 

2) Mahasiswa yang tidak memenuhi nilai minimal IKLA dan TOEC pada poin 1) 

di atas, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Program Studi dilampiri 

5 (lima) sertifikat asli dari P2B dengan skor minimal 425 untuk IKLA;  

 

d. Program Studi Magister SPI 

1) Mahasiswa memiliki nilai TOEC minimal 450 atau nilai IKLA minimal 425.  
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BAB II 

BAGIAN-BAGIAN SKRIPSI DAN TESIS 

 

A. Bagian Awal 

1. Halaman Sampul 

Halaman judul harus memuat judul skripsi, lambang UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, nama penulis, nomor induk mahasiswa, tujuan pembuatan skripsi atau 

tesis, dan tahun pembuatan. 

a. Judul skripsi/tesis  

Judul skripsi/tesis harus jelas dan informatif yaitu harus dapat menggambarkan 

dan sesuai isi yang dibahas di dalam skripsi/tesis. Judul skripsi/tesis sebaiknya 

tidak melebihi dari dua puluh kata.  

b. Tujuan penulisan skripsi/tesis 

Pernyataan tujuan penulisan skripsi/tesis yaitu dengan mencantumkan kata-

kata yang terletak di tengah halaman, di atas lambang UIN Sunan Kalijaga. 

c. Lambang UIN Sunan Kalijaga  

Lambang (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta harus menggunakan bentuk yang 

sah dengan ukuran garis tengah 6 cm.  

d. Nama penulis   

Nama penulis harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Jika sudah 

mempunyai gelar akademik lain, tidak perlu dicantumkan.  

e. Nomor induk mahasiswa   

Nomor induk mahasiswa ditulis sesuai dengan nomor yang tercantum pada 

kartu mahasiswa.  

f. Nama lembaga dan tahun skripsi/tesis 

Nama lembaga yang dimaksud adalah nama program studi, fakultas, dan 

perguruan tinggi. Adapun tahun yang dimaksud adalah tahun 

dipertahankannya skripsi, bukan tahun dilakukannya penelitian.  

2. Halaman Judul 

Halaman judul memuat unsur-unsur yang sama dengan halaman sampul. 
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3. Halaman Moto (Motto/الشعار) 

Halaman ini dapat berisi kutipan pesan atau pandangan hidup pribadi 

penulis yang sebisa mungkin terkait dengan objek material maupun objek formal 

skripsi/tesis 

4. Halaman Persembahan (Dedication/اإلهداء) 

 Halaman ini berisi kata-kata persembahan dari penulis kepada orang-

orang yang dianggap penting dalam hidupnya. 

5. Halaman Pengesahan (Validation/ )صفحة الموافقة   

Halaman pengesahan bisa diunduh dari SIA (Sistem Informasi Akademik) 

setelah skripsi/tesis diperbaiki pasca munaqasyah dan mendapatkan persetujuan 

secara elektronik dari tim penguji. 

6. Halaman Pernyataan Bebas Plagiat/Final Project Statement 

Pada halaman ini dinyatakan bahwa skripsi/tesis adalah murni hasil karya 

sendiri dan tidak terdapat jiplakan atas kaya-karya terdahulu. Pernyataan keaslian 

dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani penulis skripsi/tesis. 

7. Halaman Kata Pengantar (Acknowledgement/كلمة شكر وتقدير) 

Pada halaman kata pengantar, penulis menyampaikan maksud penulisan 

skripsi/tesis, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam 

studi dan memberikan bantuan dalam pembuatan skripsi/tesis nya. 

8. Halaman Daftar Isi (Table of Contents/محتويات البحث) 

Memuat garis besar isi skripsi/tesis, disertai nomor halamannya. Di dalam 

daftar isi dicantumkan urutan judul bab dan judul subbab yang disertai dengan 

nomor halaman. Hanya halaman permulaan bab dan subbab saja yang dicantumkan, 

sesuai dengan isi dan sistematika skripsi. Judul anak subbab tidak perlu 

dicantumkan pada daftar isi. 

9. Halaman Daftar Tabel (List of Tables/ الجداولقائمة  ) 

Daftar tabel memuat urutan judul-judul tabel yang ada di dalam skripsi/tesis 

yang disertai nomor halaman pada tabel itu terdapat. Bila jumlah tabel kurang dari 

tiga, tidak perlu dibuat daftar tabel.  
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10. Halaman Daftar Gambar/Foto (List of Figures/ الصور قائمة  ) 

Daftar gambar memuat urutan dari judul-judul gambar yang terdapat di 

dalam skripsi/tesis, baik yang berupa grafik, foto, atau bentuk lain. Pada daftar 

gambar itu juga disertai nomor halaman pada gambar itu terdapat. Seperti daftar 

tabel, bila jumlah gambar kurang dari tiga, tidak perlu dibuat daftar gambar. 

11. Halaman Daftar Singkatan/Lambang/Simbol (List of Abbreviations/  قائمة 

 (النحت

Daftar singkatan memuat singkatan-singkatan yang digunakan di dalam 

skripsi/tesis, disertai kepanjangan, dan jika perlu dengan keterangannya.  

12. Halaman Daftar Lampiran (List of Appendices/ الملحقات قائمة  ) 

Daftar lampiran mencantumkan urutan semua judul lampiran, seperti halnya 

pada daftar tabel dan daftar gambar, yaitu dengan menyertakan nomor halaman 

pada lampiran itu. Halaman-halaman pada bagian awal itu masing-masing diberi 

nomor halaman dengan huruf Romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya) yang 

diletakkan di bawah (posisi di tengah halaman). Penomoran itu dimulai dari 

halaman judul. 

13. Halaman Pedoman Transliterasi 

Berisi pedoman transliterasi mengenai aksara Arab/aksara lain yang tertulis 

dalam skripsi/tesis. Adapun ketentuan pedoman transliterasi mengacu pada SKB 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 

1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi dapat diunduh di website 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya pada tautan: http://bit.ly/TransliterasiArabFADIB. 

14. Halaman Intisari (Abstract/تجريد) 

Intisari/abstrak ditulis dalam satu paragraf sebanyak 250 s.d. 300 kata 

dengan jarak satu spasi, yang memuat: judul, nama penulis, NIM, masalah dalam 

penelitian, tujuan, metode, dan hasil yang dilengkapi simpulan atau rekomendasi 

dari hasil penelitian. Jika bahasa pengantar berbahasa Indonesia, abstrak 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan sebaliknya. Adapun jika bahasa 

pengantar berbahasa Arab, abstrak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

Abstrak dilengkapi setidaknya tiga sampai dengan lima buah kata kunci.  
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B. Bagian Tengah (Utama) 

1. Bab Pendahuluan  

Bab ini merupakan uraian hal-hal yang mendasari diperlukannya penelitian. 

Isinya mempunyai kemiripan dengan proposal. Perbedaannya, kalau proposal 

merupakan rancangan dalam merencanakan kegiatan sehingga bahasa yang 

digunakan adalah menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian pada 

masa yang akan datang. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata-kata futuritif, 

seperti: akan, diharapkan, nantinya, dan sebagainya.  Adapun bahasa dalam bab ini 

lebih menjelaskan proses yang sudah dianggap fakta penelitian (present atau past 

time frame). Adapun subbab pada bab pertama sebagai berikut. 

a. Latar Belakang (Background of Study/ خلفية البحث  ) 

Menjelaskan permasalahan disertai kondisi obyektif yang mendukung 

pemilihan topik yang diteliti.  

b. Rumusan Masalah ( Research Questions/ تحديد البحث  )   

Rumusan masalah dapat dibuat dengan bentuk pernyataan atau pertanyaan 

dalam kalimat yang tegas dan jelas. Pada bagaian ini penulis dapat menyatakan 

bagaimana ia membatasi masalah dan memfokuskan penelitian. 

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian (Objective and Significance of Study/ 

 (أغراض البحث و فوائده

Tujuan penelitian berisi uraian tentang tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian. Sedangkan pada manfaat penelitian diuraikan tentang kontribusi 

yang dihasilkan, baik yang bersifat teoretis-akademis maupun manfaat praktis.  

d. Tinjauan Pustaka (Literature Review/ التحقيق المكتبي/ )الدراسة السابقة   

Tinjauan pustaka adalah bagian yang menunjukkan hasil-hasil penelitian 

terdahulu oleh orang lain berupa; makalah, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, 

disertasi, dan sebagainya yang membahas tema sama atau sejenis. Tinjauan 

pustaka sebaiknya disusun secara sistematis atau sesuai urutan tahun. Perlu 

ditunjukkan kajian yang berbeda atau mempunyai nilai lebih pada skripsi atau 

tesis dengan penelitian yang terdahulu tersebut.  

 

 



 

Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis 2022 | 11 

e. Landasan Teori ( Theoretical Framework/ اإلطار النظري) 

Landasan teori berisikan suatu konsep yang bersifat mendukung dan menjadi 

pisau analisis dari penelitian yang dilakukan. Landasan teori merupakan satu 

kesatuan dari nalar peneliti dalam usaha membuktikan atau memecahkan 

permasalahan. 

f. Metode Penelitian (Research Method/ نهج البحثم ) 

1) Jenis Penelitian  

Jenis penelitian menyatakan apakah merupakan penelitian kualitatif, 

kuantitatif atau kombinasi dengan pendekatan yang dilakukan. Untuk 

penelitian tesis wajib menggunakan pendekatan inter atau multidisipliner. 

2) Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian adalah lokasi di mana penelitian itu dilakukan, baik suatu 

wilayah maupun lembaga. Untuk waktu penelitian, dapat dimulai dari 

peneliti melakukan observasi pendahuluan sampai dengan selesainya 

penelitian. 

3) Subjek dan Objek Penelitian   

Subjek penelitian adalah sumber data dari mana data dapat diperoleh baik 

berupa orang, tempat, maupun benda. Sementara objek penelitian adalah 

variabel penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

4) Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Contohnya dalam 

penelitian kuantitatif berupa kisi-kisi angket, yang kemudian perlu 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pada penelitian kualitatif biasanya 

dinyatakan instrumen penelitian adalah diri peneliti sendiri. 

5) Sumber Data 

Pada bagian ini ditunjukkan dari mana data didapatkan, bagaimana 

penentuan populasi, dan pemilihan sampelnya. 

6) Pengumpulan Data  

Penulis skripsi/tesis menyebutkan cara-cara pengumpulan data sesuai 

dengan jenis penelitian dan pendekatan yang dipilih.   
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7) Analisis Data  

Penulis skripsi/tesis menjelaskan teknik-teknik analisis data disertai alasan 

pemilihannya. 

g. Sistematika Penulisan (Paper Organization/ نظام البحث  )  

Bagian ini merupakan uraian naratif yang menunjukkan tahapan-tahapan 

penulisan secara logis, bukan memindahkan daftar isi skripsi. Uraian harus 

menunjukkan hubungan antar bagian secara singkat. 

 

2. Bab Pembahasan   

Bagian ini berisi objek material dan/atau objek formal serta segala informasi 

yang diperlukan sebagai pendukung untuk memahami alur analisis/pembahasan.  

Bagian ini juga berisi uraian hasil temuan (research finding) dan/atau pembahasan 

(discussion) hasil analisis data penelitian berbasis landasan teori, sehingga pada 

bagian ini memungkinkan terdiri dari beberapa bab sesuai dengan kedalaman dan 

keluasan penelitian. 

 

3. Bab Penutup 

a. Simpulan (Conclusion/الخالصة) 

Bagian utama dari bab ini adalah jawaban dari permasalahan (bukan 

merupakan ringkasan bab sebelumnya). Isi harus sesuai atau sejalan dengan 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan uraian hasil penelitian atau 

pembahasannya. Rumusan simpulan ini harus sinkron antara penjelasan dalam 

bab pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jumlah simpulan harus sama dengan 

jumlah rumusan masalah. Substansi simpulan ini juga harus selaras dengan 

rumusan masalah yang diajukan dalam bab pendahuluan. Rumusan simpulan 

ini diperoleh dari hasil bab pembahasan. Untuk simpulan pada tesis, tidak 

hanya sebatas menjawab rumusan masalah tetapi wajib mengembangkan teori 

penelitian yang digunakan. 

b. Saran (Suggestions/االقتراحات) 

Uraian tentang saran ini harus disertai argumentasi atau alasan penulis 

memberikan saran dalam kajian ini. Pada bagian ini bisa dijelaskan jalan keluar 
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dari saran tersebut (implikasinya). Saran dapat bersifat praktis atau teoretis. 

Termasuk saran yang berharga adalah perlunya dilakukan penelitian lanjutan 

oleh peneliti lain karena permasalahan penelitian belum sepenuhnya tuntas 

terselesaikan atau karena setelah penelitian ini, muncul permasalahan baru. 

 

C. Bagian Akhir 

1. Daftar Rujukan (References/ المراجعثبت  ) 

Daftar rujukan berisi semua bahan pustaka yang dirujuk. Pustaka yang dapat 

dirujuk berupa buku-buku, jurnal, buletin, wawancara, dan berbagai sumber yang 

dikutip di dalam naskah. Sumber yang tidak dikutip tidak perlu dicantumkan di 

dalam daftar pustaka. Sumber informasi yang dicantumkan harus ditulis secara 

benar, lengkap dan konsisten dengan menggunakan format/standar tertentu. Di 

samping itu, karya-karya dalam daftar rujukan tersebut harus memenuhi hal- hal 

berikut: 

a. Mengutip (sitasi) artikel jurnal dengan ketentuan; 

1) Untuk penulisan skripsi, mengutip minimal 2 karya ilmiah relevan yang 

ditulis oleh Dosen Program studi, Tendik, dan Mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga dan/atau 2 artikel relevan jurnal terbitan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta;  

2) Untuk penulisan tesis, minimal mengutip 5 artikel Internasional yang ditulis 

Dosen, Tendik, atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 5 artikel 

Internasional lainnya selain karya Dosen, Tendik, Mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga atau 5 jurnal internasional lainnya selain jurnal UIN Sunan 

Kalijaga. 

b. Menggunakan minimal 20 judul buku dan/atau jurnal ilmiah terbaru 5 tahun 

terakhir; 

c. Menunjukkan semua daftar pustaka kepada pembimbing untuk verifikasi data 

yang digunakan; 

d. Penulisan daftar rujukan mengikuti standar penulisan yang disepakati masing-

masing program studi. Adapun contoh penulisan daftar rujukan silakan lihat 

pada lampiran 12. 



14 | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2. Informan/narasumber 

a. Bagian ini memuat nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat informan, 

waktu dan tanggal wawancara; 

b. Pengutipan hasil wawancara dengan narasumber mencantumkan nama 

narasumber dan tanggal wawancara.  

3. Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data dan/atau keterangan lain yang 

berfungsi melengkapi uraian yang telah disajikan pada bagian tengah (utama) 

skripsi/tesis. Lampiran diberi nomor halaman dengan melanjutkan nomor halaman 

skripsi/tesis. 

4. Riwayat Hidup Penulis (Curriculum Vitae/ترجمة الباحث أو الباحثة) 

Bagian ini memuat identitas mahasiswa, riwayat pendidikan, karya-karya, 

dan prestasi yang pernah diraihnya, serta dibubuhi pasfoto formal.  
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BAB III 

TATA CARA PENULISAN SKRIPSI DAN TESIS 

 

A. Bahan dan Ukuran Kertas 

Kertas yang digunakan untuk keseluruhan naskah skripsi/tesis adalah kertas 

HVS putih 80 gram (210 x 297 mm2). 

 

B. Pengetikan 

1. Jumlah Kata 

Skripsi disajikan dengan jumlah minimal 10.000 kata dan tesis minimal 13.500 

kata, dihitung dari bab pertama hingga akhir bab penutup. 

2. Jenis Huruf 

a. Naskah skripsi/ tesis berbahasa Arab diketik dengan font Traditional 

Arabic ukuran 18 pt, spasi exactly 27; 

b. Naskah skripsi/tesis berbahasa Indonesia/Inggris diketik dengan font Times 

New Roman ukuran 12 pt; 

c. Ukuran font pada halaman sampul menyesuaikan; 

d. Ukuran font catatan kaki (footnote) Times New Roman 10 pt/ Traditional 

Arabic 14 pt (untuk berbahasa Arab). 

3. Jarak Baris 

Jarak antar baris 2 (dua) spasi, kecuali daftar pustaka, abstrak, judul tabel, judul 

bagan/diagram, dan judul gambar/foto/peta yang lebih dari satu baris, serta 

daftar rujukan diketik dengan jarak 1 (satu) spasi. 

4. Batas Tepi (Margin) 

Batas-batas pengetikan dari tepi kertas sebagai berikut. 

a. Tepi atas : 4 cm 

b. Tepi bawah : 3 cm 

c. Tepi kiri : 4 cm untuk skripsi/tesis berbahasa Indonesia dan Inggris, 

sedang yang berbahasa Arab 3 cm 

d. Tepi kanan  : 3 cm untuk skripsi/tesis berbahasa Indonesia dan Inggris, 

sedangkan yang berbahasa Arab 4 cm 
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Untuk pengetikan, semua baris yang dimulai dari batas kiri hendaknya 

terbentuk garis lurus ke bawah, kecuali pada permulaan alinea yang dimulai 

pada ketukan keenam. 

5. Pengisian Ruang Halaman 

1. Ruang yang terdapat pada halaman naskah diisi penuh; 

2. Pengetikan dimulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan 

(Indonesia/Inggris) atau pengetikan dimulai dari batas tepi kanan sampai 

batas tepi kiri (Arab); 

3. Alinea baru dimulai pada ketukan yang ketujuh dari batas tepi kiri 

(Indonesia/Inggris) atau alinea baru dimulai pada ketukan yang ketujuh dari 

batas tepi kanan (Arab); 

4. Tabel, gambar, atau hal-hal yang khusus disesuaikan dengan kebutuhan. 

6. Judul Bab, Judul Subbab, Judul Sub-Subbab, dan Lain-lain 

a. Judul bab ditulis huruf kapital (besar) secara simetris di tengah centering), 

dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan selalu dimulai pada halaman baru, tidak 

diakhiri dengan tanda titik, dan dicetak tebal (bold); 

b. Judul subbab ditulis dari tepi sebelah kanan (Arab) atau kiri 

(Indonesia/Inggris) dengan huruf kapital (besar) pada tiap-tiap permulaan 

kata, kecuali kata penghubung dan kata depan, serta tidak diakhiri dengan 

tanda titik, dan dicetak tebal (bold);  

c. Judul anak subbab dimulai dari tepi kanan (Arab) atau tepi kiri 

(Indonesia/Inggris). Hanya huruf pertama judul anak subbab dan kata lain 

yang menurut aturan bahasa harus ditulis dengan huruf kapital. 

Penulisannya tidak diakhiri dengan titik dan dicetak tebal. Kalimat 

selanjutnya dimulai pada ketikan ke-6 dari batas kiri (alinea baru); 

d. Alinea baru dimulai pada ketikan ke-8 dari tepi kanan (Arab) atau kiri 

(Indonesia/Inggris). 

7. Rincian ke Bawah dan ke Samping 

Rincian berjenjang dapat disusun ke bawah atau ke samping dengan urutan 

tanda sebagai berikut:  

a. Angka; 
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b. Huruf; 

c. huruf dengan kurung tunggal; 

d. huruf dalam kurung ganda sesuai dengan derajat rincian;  

e. Tidak dibenarkan menggunakan garis penghubung (-) atau tanda bullet di 

depan rincian. 

 

C. Penomoran 

1. Penomoran Halaman 

a. Penomoran halaman bagian awal skripsi/tesis dengan angka Romawi kecil 

(i, ii, iii, iv, dan seterusnya), ditulis di tengah bawah kira-kira 2,5 cm dari 

tepi bawah kertas dimulai dari halaman judul sebagai halaman pertama (i). 

Adapun skripsi/tesis yang menggunakan bahasa Arab, penomoran halaman 

menggunakan angka Abjad (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ); 

b. Penomoran halaman bagian tengah (utama) dan bagian akhir skripsi/tesis 

menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya), dimulai dari bab I 

sampai halaman terakhir; 

c. Penomoran halaman diletakkan di sudut kanan atas, kira-kira 2,5 cm dari 

tepi atas kertas untuk skripsi/tesis yang menggunakan bahasa Indonesia 

/Inggris, dan di sudut kiri atas, kira-kira 2,5 cm dari tepi atas kertas untuk 

skripsi/tesis yang menggunakan bahasa Arab; 

d. Pada halaman yang memuat judul bab, nomor halaman diletakkan di bagian 

tengah bawah, kira-kira 2,5 cm dari tepi bawah kertas. 

2. Penomoran Bab, Subbab, Sub-subbab, dan Sub-sub-subbab 

a. Penomoran bab menggunakan angka Romawi besar dan dicetak tebal 

(bold); 

Misalnya: BAB I, BAB II, BAB III, dan seterusnya. 

b. Penomoran subbab, sub-subbab, dan sub-sub-subbab menggunakan angka 

Arab berdasarkan sistem digital dengan angka pertama menunjukkan bab, 

angka kedua menunjukkan subbab, dan angka ketiga menunjukkan sub-

subbab. Jika rincian sudah melampaui 3 digit, rincian selanjutnya 
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menggunakan huruf. Penulisan nomor dimulai dari tepi margin kiri dan 

angka terakhir tidak memakai titik, misalnya: 

 

 

D. Pengutipan 

1. Pengutipan Ide/Gagasan/Pemikiran 

a. Tata cara pengutipan menyesuaikan dengan ketentuan program studi 

masing-masing.  

1) Untuk program studi Bahasa dan Sastra Arab (S-1), Bahasa dan Sastra 

Arab (S-2), Sejarah dan Kebudayaan Islam (S-1), Sejarah Peradaban 

Islam (S-2) menggunakan model pengutipan catatan kaki (footnote). 

Adapun penomoran catatan kaki dimulai dengan angka 1 pada setiap bab 

baru. Untuk pengutipan menggunakan catatan kaki, silakan mengacu 

pada laman Fakultas Adab dan Ilmu Budaya pada tautan berikut: 

http://bit.ly/CMSFadib; 

2) Untuk program studi Ilmu Perpustakaan (S-1), Sastra Inggris (S-1) 

menggunakan model pengutipan bodynote. Adapun pengutipan yang 

menggunakan standar APA Style 7th Edition silakan mengacu pada 

laman Fakultas Adab dan Ilmu Budaya pada tautan berikut: 

http://bit.ly/APAFadib.  

b. Pengutipan ide/gagasan/pemikiran harus mencantumkan nama penulis, 

tahun penerbitan, dan halaman dari ide/gagasan/pemikiran yang dikutip; 

http://bit.ly/APAFadib


 

Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis 2022 | 19 

c. Pengutipan ide/gagasan/pemikiran seseorang yang dikemukakan secara 

lisan harus mencantumkan nama narasumber beserta keterangan waktu 

wawancara (tanggal, bulan, tahun); 

d. Wajib menggunakan management reference tools seperti Mendeley atau 

Zotero. Contoh pedoman penggunaan Zotero dapat dilihat pada laman 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya pada tautan berikut: 

http://bit.ly/ZOTEROFadib.   

2. Pengutipan Langsung 

a. Pengutipan langsung yang kurang dari 3 (tiga) baris diletakkan dalam badan 

teks di antara tanda petik disertai dalam kurung: nama akhir penulis, tahun, 

dan halaman. Jika tanpa nama ditulis anonim dan jika tanpa tahun ditulis t.t. 

atau n.d.;  

b. Pengutipan langsung yang terdiri dari 3 (tiga) baris atau lebih ditempatkan 

di bawah badan teks dan diketik dengan spasi tunggal menjorok ke dalam 

dimulai pada ketukan ketujuh dengan disertai dalam kurung: nama akhir 

penulis, tahun, dan halaman. Jika tanpa nama ditulis anonim dan jika tanpa 

tahun ditulis t.t. atau n.d.;   

c. Pengutipan langsung dari sumber berbahasa asing pada skripsi/tesis yang 

berbahasa Indonesia harus disertai terjemahannya yang ditulis di antara 

tanda petik tunggal; 

d. Pengutipan langsung pernyataan seseorang yang dikemukakan secara lisan 

harus mencantumkan nama narasumber dengan menambahkan catatan 

“pembicaraan langsung” (personal communication) beserta keterangan 

waktu wawancara (tanggal, bulan, tahun).  

 

E. Penyajian Tabel, Bagan/Diagram, Gambar/Foto/Peta 

1. Tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta diletakkan secara simetris (centering), 

diberi nomor dan judul dengan huruf tebal ukuran 10 atau 11 pt; 

2. Apabila tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta harus dibuat memanjang 

(format landscape), nomor dan judul tabel, bagan/ diagram, gambar/foto/peta 

diletakkan di halaman bagian kiri; 

http://bit.ly/ZOTEROFadib
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3. Tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta berjarak 2 (dua) spasi dengan teks 

sebelum dan sesudahnya; 

4. Tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta disajikan dalam 1 (satu) halaman tidak 

boleh dipenggal. Dalam hal tabel, bagan/ diagram, gambar/foto/peta melebihi 

ukuran kertas disajikan dalam kertas dengan ukuran yang sesuai; 

5. Narasi/ keterangan/ data sumber tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta 

dituliskan dengan spasi tunggal di bawah gambar secara simetris (centering); 

6. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) disesuaikan dengan ukuran kertas tanpa 

mengubah proporsi; 

7. Skala pada grafik harus dibuat sedemikian rupa untuk mudahkan penambahan 

keterangan secara interpolatif atau ekstrapolatif. 

 

F. Bahasa yang Digunakan 

1. Skripsi dan Tesis ditulis menggunakan  Bahasa Indonesia ragam ilmiah; 

2. Tata tulis dan tanda baca skripsi/tesis berbahasa Indonesia menggunakan ejaan 

sesuai Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) versi V, tahun 

2022. Pedoman EYD ini bisa diunduh melalui tautan berikut: Ejaan Yang 

Disempurnakan V. 

3. Jika skripsi ditulis dalam bahasa selain bahasa Indonesia, penulisannya 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (S-1 [wajib] dan S-2 [pilihan]) ditulis 

dengan bahasa Arab fusha, dengan mengikuti kaidah bahasa yang baik dan 

benar; 

b. Program Studi Sastra Inggris ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. 

 

G. Penulisan Nama 

1. Nama orang atau penulis yang diacu dalam uraian ditulis tanpa gelar akademik 

atau derajat kesarjanaan; 

https://drive.google.com/file/d/1l0Z06YFvg9V6NVPzXJdUak7nUhOnhOjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0Z06YFvg9V6NVPzXJdUak7nUhOnhOjV/view?usp=sharing
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2. Nama penulis dalam daftar pustaka dicantumkan lengkap, termasuk jika 

penulis sebuah pustaka terdiri atas dua atau tiga orang. Jika penulis lebih dari 

tiga orang, cukup ditulis penulis pertama ditambah dengan et. al. atau dkk.; 

3. Nama narasumber yang wawancaranya dikutip harus ditulis lengkap. 

 

H. Plagiat dan Sanksi 

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh 

atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan 

mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang 

diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 

memadai (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi); 

2. Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:  

a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data 

dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber secara 

memadai; 

b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, 

data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber 

secara memadai; 

c. Menggunakan sumber gagasan, sumber, pendapat, pandangan, atau teori 

tanpa menyebutkan sumber secara memadai; 

d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber 

tanpa menyebutkan sumber secara memadai; 

e. Mengakui suatu karya ilmiah atau bagian karya ilmiah yang dihasilkan 

dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya; 

f. Mengajukan karya sendiri yang telah digunakan untuk mendapatkan gelar 

dan/atau sudah dipublikasikan untuk skripsi. 

3. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari 

yang paling ringan sampai yang paling berat, terdiri atas: 

a. Teguran lisan;  

b. Peringatan tertulis;  
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c. Penundaan sebagian hak mahasiswa;  

d. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;  

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa;  

f. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari program sarjana. 

 

I. Prosedur Cek Plagiasi Skripsi/Tesis  

Bagi mahasiswa yang akan mendaftarkan munaqasyah (ujian tugas akhir) 

skripsi/tesis harus melakukan cek plagiasi terhadap draft tugas akhirnya melalui 

aplikasi turnitin, dengan prosuder sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan cek plagiasi ke dosen pembimbing dengan 

mengirimkan softfile pdf tugas akhir (skripsi/tesis) yang selanjutnya akan 

diteruskan kepada pengelola turnitin Program studi masing-masing; 

2. Hasil cek plagiasi, (Turnitin) kemiripian maksimal 25%, tanpa 

mengikutsertakan daftar pustaka dalam sistem Turnitin. Khusus untuk 

Program studi Sastra Inggris (SI) diberlakukan kemiripan maksimal 15% 

dan Magister BSA maksimal 20%; 

3. Setelah selesai cek plagiasi, pengelola Turnitin menyerahkan hasilnya 

kepada dosen pembimbing tugas akhir. Apabila memenuhi syarat, dosen 

pembimbing harap melakukan konfirmasi ke Kaprogram studi dengan 

mengirimkan bukti screenshot hasil Turnitin via email ke program studi 

masing-masing dengan subject: Tugas Akhir/Nama Mahasiswa/NIM/Nama 

Dosen Pembimbing; 

4. Apabila hasil cek plagiasi tidak memenuhi syarat, dosen pembimbing 

menginformasikan kepada mahasiswa agar memperbaiki terlebih dahulu 

draft tugas akhirnya (skripsi/tesis), sebelum melakukan proses pendaftaran 

munaqasyah, hingga syarat terpenuhi. 

 

J. Hak dan Kewajiban Mahasiswa selama bimbingan Tugas Akhir 

1. Mahasiswa wajib mengikuti arahan dan/atau bimbingan dosen pembimbing 

serta mendiskusikan segala gagasannya kepada dosen pembimbing. 
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2. Mahasiswa berhak mendapat kesempatan bimbingan minimal 5 (lima) kali 

dan mengisi formulir kartu bimbingan tugas akhir (lihat lampiran 19), pada 

kurun waktu maksimal 2 (dua) semester. Jika tidak selesai dalam kurun 

waktu ini, mahasiswa diwajibkan mengganti judul dan dosen pembimbing 

tugas akhir. 

3. Dalam hal mahasiswa akan melakukan akselerasi penyelesaian tugas akhir, 

mahasiswa berhak mendapat bimbingan minimal 2 (dua) kali dalam satu 

bulan, dan jika tidak mendapat hak bimbingan ini selama 3 (tiga) kali 

berturut-turut, mahasiswa bisa mengajukan keberatannya ke Program Studi 

jika merasa dirugikan dengan menunjukkan bukti-bukti akurat. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul 

Lampiran 1.a. Contoh halaman sampul skripsi/tesis dalam bahasa Indonesia 
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Lampiran 1.b. Contoh halaman sampul skripsi/tesis dalam bahasa Indonesia (untuk 

Program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Program Studi Magister Sejarah dan 

Peradaban Islam, dan Program Studi Magister Bahasa dan Sastra Arab) 
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Lampiran 1.c. Contoh halaman sampul skripsi dalam bahasa Inggris (untuk 

Program Studi Sastra Inggris) 
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Lampiran 1.d. Contoh halaman sampul skripsi/tesis dalam bahasa Arab 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Pengesahan 
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Lampiran 3. Contoh Surat Pernyataan Keaslian Skripsi/Tesis 

(Bahasa Menyesuaikan Bahasa Penulisan Skripsi/Tesis) 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Kata Pengantar 

(Bahasa Menyesuaikan Bahasa Pengantar Penulisan Skripsi/Tesis) 
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Lampiran 5. Contoh Halaman Daftar Isi 

Lampiran 5.a. Contoh Halaman Daftar Isi dalam Bahasa Indonesia 
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34 | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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Lampiran 5.b. Contoh Halaman Daftar Isi dalam Bahasa Arab 
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Lampiran 6. Contoh Halaman Daftar Tabel 
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Lampiran 7. Contoh Halaman Daftar Gambar/Foto/Peta 
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Lampiran 8. Contoh Halaman Daftar Singkatan/Lambang/Simbol 
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Lampiran 9. Contoh Halaman Daftar Lampiran 
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Lampiran 10. Contoh Halaman Pedoman Transliterasi 
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Lampiran 11. Contoh Halaman Intisari/Abstrak 

Lampiran 11.a. Contoh Intisari dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 11.b. Contoh Intisari (abstract) dalam Bahasa Inggris 
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Lampiran 11.c. Contoh Intisari (التجريد) dalam Bahasa Arab 
  



52 | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Lampiran 12. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan 

Lampiran 12.a. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan Model Chicago Manual 

Style 17th Edition dalam Bahasa Indonesia/Inggris 
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Lampiran 12.b. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan Model Chicago 

Manual Style 17th Edition dalam Bahasa Arab 
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Lampiran 12.c. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan Model APA Style 7th 

Edition dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 12.d. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan/Bibliography Model 

APA Style 7th Edition dalam Bahasa Indonesia dalam Bahasa Inggris 
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Lampiran 13. Contoh Halaman Lembar Nota Dinas Pembimbing 
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Lampiran 14. Contoh Penomoran Tabel, Bagan/Diagram, Gambar/Foto 
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Lampiran 15. Contoh Penulisan Kutipan Model Bodynote 

Lampiran 15.a. Contoh kutipan tidak langsung dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 15.b. Contoh kutipan langsung dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 15.c. Contoh kutipan langsung Berbahasa Inggris 
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Lampiran 16. Contoh Kutipan Menggunakan Footnote 

Lampiran 16.a. Contoh kutipan menggunakan catatan kaki/foot  note dalam Bahasa 

Indonesia 
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Lampiran 16.b. Contoh kutipan menggunakan catatan kaki/foot note dalam Bahasa 

Arab 
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Lampiran 18. Contoh Penulisan Daftar Riwayat Hidup 
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Lampiran 19. Contoh Kartu Bimbingan Skripsi/Tesis 
 

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS 

Nama mahasiswa  : 

NIM  : 
Pembimbing  : 

Judul : 
Fakultas : 

Jurusan/Program Studi  : 

 

No. Tanggal Konsultasi ke : 
Materi Bimbingan 

Tanda tangan 

Pembimbing 

     

 

     

 

     

 

     

     

     

 

 

     Yogyakarta, ................................ 

     Pembimbing 

 

 

 

                                                                       NIP 
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Lampiran 20.a Contoh Artikel Kolaborasi Mahasiswa Magister dan Dosen 
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Lampiran 20.b Contoh Artikel Kolaborasi Mahasiswa Sarjana dan Dosen 
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Lampiran 21: Contoh Kesediaan Dosen Pembimbing Sebagai Penulis Kedua  

 Artikel Mahasiswa 
 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

 

Nama  :  

NIP  : 

Program Studi : 

Menyatakan bersedia dicantumkan namanya sebagai penulis kedua dalam artikel 

mahasiswa dan akan memberi bimbingan terkait draft artikel yang disiapkan untuk 

dipublikasikan pada jurnal ilmiah dengan keterangan sebagai berikut: 

Judul/Tema Artikel : 

Nama Mahasiswa : 

NIM   : 

Program Studi  : 

 

Demikian keterangan ini saya buat agar digunakan sebagaimana mestinya 

 

 

Yogyakarta, _______________________ 

Dosen pembimbing, 

 

 

(_______________________) 
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