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KATA PENGANTAR 

TIM PENYUSUN 
 
 

Penelitian adalah jantungnya perguruan tinggi. Tanpa 
penelitian, perguruan tinggi hanya menjadi penyelenggara 
pendidikan yang kurang bermakna. Oleh karena itu, setiap 
komponen dalam tridharma perguruan tinggi menjadi satu 
kesatuan yang utuh serta membentuk mata rantai nilai, 
mendukung satu sama lain, sehingga dapat menjadi pilar 
penyokong eksistensinya perguruan tinggi sebagai pusat 
perubahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya 
yang terkait dengan komponen penelitian, di antaranya 
adalah dengan mewajibkan mahasiswa untuk menyusun 
Tesis. Oleh karena itu, hadirnya buku Pedoman Penulisan 
Tesis ini menjadi sangat penting supaya mahasiswa dapat 
melaksanakan penelitian secara lebih maksimal.  

Terutama mahasiswa pascasarjana, Tesis yang disusun 
diharapkan tidak hanya menjadi penelitian yang asal jadi 
atau sekadar pelengkap dalam penyelesaian studi. Namun 
lebih dari itu, diharapkan mampu melahirkan penelitian 
bernilai manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
dan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan semangat “It’s 
the job of scienties to make something possible” bahwa sudah 
menjadi “tugas bagi para ilmuwan untuk membuat sesuatu 
menjadi mungkin” yang dalam hal ini bisa dilakukan melalui 
kegiatan penelitian. 

Aktivitas penelitian yang berangkat dari suatu masalah 
hingga menjadi penelitian yang utuh bukanlah pekerjaan 
mudah. Peneliti harus melewati banyak tahap supaya bisa 
sampai ke bagian akhirnya. Namun, bukan berati kegiatan 
penelitian ialah tugas yang tak bisa diselesaikan. Semua-
nya tergantung pada tekad dan usaha peneliti , serta yang 
terpenting ialah pemahaman peneliti terhadap metodologi 
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penelitian dan kaidah-kaidah sebagaimana tercantum dalam 
pedoman penulisan yang telah ditentukan.  

Oleh karena itu, Pedoman Penulisan Tesis ini diharapkan 
bisa menjadi panduan bagi mahasiswa sehingga Tesis yang 
disusun mampu diselesaikan. Karena penelitian yang baik 
adalah penelitian yang selesai disusun serta memiliki bobot 
keilmuan, atau dengan kata lain: “Tesis yang baik adalah 
yang tuntas sekaligus berkualitas”. 

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Semoga 
segala bantuan yang telah diberikan bisa bermanfaat dan 
bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Âmîn Ya Rabbal ‘Alamîn.  
 
 

Sambas,   Desember 2018 
 

ttd 
 

Tim Penyusun 
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SAMBUTAN 
REKTOR IAIS SAMBAS 

 
 

Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin 
Sambas adalah sebuah perguruan tinggi Islam yang masih 
tergolong muda. Hal ini dapat dilihat dari ijin operasional 
yang diterbitkan Dirjen Pendis Depag RI Nomor: Dj.II/167/  
2006, tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu 
Tarbiyah (STIT), dan diperpanjang dengan Nomor. Dj.I/51/ 
2008 tentang alih status STIT menjadi Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Nomor 3178 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Perubahan 
Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Agama 
Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. 

Dalam usia yang relatif muda, banyak hal yang dapat 
diprogramkan dan direalisasikan. Untuk itu, saatnya IAIS 
Sambas berbuat dan menyiapkan semua yang diperlukan 
serta membenahi segala sesuatu yang masih dibutuhkan. 
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, terutama pascasarjana, 
satu di antara yang perlu segera diterbitkan adalah buku 
Pedoman Penulisan Tesis yang bisa memberikan gambaran 
umum dan panduan bagi mahasiswa dalam menyusun Tesis 
di lingkungan pascasarjana IAIS Sambas. 

Harapan yang Saya kemukakan di atas, ternyata telah 
diwujudkan oleh Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis 
Pascasarjana IAIS Sambas. Oleh karena itu, saya menyambut 
baik dan mengucapkan terima kasih atas dedikasinya di 
dalam menyusun buku ini. Semoga kerja keras dari tim 
penyusun berguna dan bermanfaat bagi semua komponen 
akademik yang memerlukannya, terutama bagi mahasiswa 
yang sedang dan akan menyusun karya ilmiah berupa Tesis 
di pascasarjana IAIS Sambas. 
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Sambas,    Desember 2018 
Rektor IAIS Sambas, 
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Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si, M.H 
NIP. 19590703 198403 10102 
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PROFIL PASCASARJANA 
IAIS SAMBAS 

 
 

Pascasarjana IAIS Sambas dirintis Tim Pengembangan 
Program Studi sejak tahun 2015. Program studi yang di-
ajukan pertama kali ialah magister (S2) Pendidikan Agama 
Islam di bawah naungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Ke-
guruan (FTIK). Karena belum memenuhi unsur-unsur pokok, 
terutama dalam hal kualifikasi tenaga pendidik yang ber-
gelar Doktor, maka pendirian pascasarjana pada saat itu 
belum bisa direalisasikan. 

Selanjutnya pada tahun 2017, kembali diajukan dua 
proposal pembukaan prodi S2, yakni Magister Pendidikan 
Agama Islam (MPAI) dan Magister Ekonomi Syariah (MEKS). 
Tim Pengembangan program studi terdiri dari Dr. Hifza, 
M.S.I, Serli, M.Ag, Dr. Adnan, M.S.I, Dr. Kaspullah, M.S.I, Oskar 
Hutagaluh, M.Si, MM, dan Dr. Sumar’in, M.S.I. 

Atas kerja keras tim pengembangan prodi dan didukung 
oleh upaya Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si, MH selaku Rektor 
IAIS Sambas beserta unsur pimpinan lainnya, selanjutnya 
pada tanggal 21 Juli 2017, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam 
Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan dua 
program studi S2 yang diajukan tersebut lulus verifikasi 
berkas, sehingga dapat mengikuti uji kelayakan di Jakarta.  

Anggota tim yang diutus untuk mengikuti uji kelayakan 
tersebut adalah Rusiadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang 
Akademik, Kerjasama dan Pengembangan, Dr. Hifza, M.S.I 
selaku Dekan FTIK, Dr. Sumarin selaku Dekan FEBI, dan 
Oskar Hutagaluh selaku Kepala Biro Administrasi dan Umum 
sekaligus Ketua Tim Pengajuan prodi S2. 

Beberapa bulan setelah uji kelayakan, Tim Asesor dari 
Dirjen Pendidikan Tinggi Islam melakukan visitasi dan pada 
akhirnya tanggal 15 Januari 2018, prodi MPAI dan MEKS 
memperoleh Izin Penyelenggaraan yang didasarkan Surat 
Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 4896 Tahun 2017. 
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Dengan keluarnya izin penyelenggaraan kedua prodi, 
maka pada tanggal 4 Maret 2018 pascasarjana IAIS Sambas 
secara resmi melaksanakan perkuliahan. Tim pengelola 
pascasarajana saat itu terdiri dari Dr. Hifza, Dr. Kaspullah, 
Serli, M.Ag, Dr. Sumar’in, Dr. Alkadri, Sri Dety, MEI dan Oskar 
Hutagaluh, M.Si, MM. 

Guna menjaga kualitas penyelengaraan akademik IAIS 
Sambas pada jenjang pascasarjana, beberapa bulan kemudian 
dibentuklah lembaga pascasarjana secara mandiri untuk 
periode 2018-2022, dengan tim pengelola sebagai berikut: 
1) Direktur: Dr. H. Arnadi Arkan, M.Pd; 2) Wakil Direktur: 
Dr. Kaspullah, M.S.I; 3) Kaprodi MPAI: Dr. Purniadi, M.Pd.I; 
4) Sekretaris Prodi MPAI: Dr. Aslan, M.Pd.I; 5) Kaprodi MEKS: 
Dr. Budi Iswanto; dan 6) Sekretaris Prodi MEKS: Dr. Wulan 
Purnamasari, Mec.Dev. Dengan dibentuknya lembaga serta 
pengelola pascasarjana, sangat diharapkan penyelenggaraan 
akademik pada jenjang pascasarjana menjadi lebih fokus 
dan optimal. 
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VISI DAN MISI 
PASCASARJANA IAIS SAMBAS 

 
 
VISI 
Menjadi Pascasarjana Rujukan dalam Integrasi Keilmuan dan 
Keislaman dengan Keunggulan Studi Islam Lintas Negara di  
Asia Tenggara Tahun 2035 
 
MISI 
1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran pada jen-

jang pascasarjana yang memiliki keunggulan pada studi 
Islam lintas negara (Cross-Border Islamic Studies) di Asia 
Tenggara 

2. Mengembangkan riset integrasi keilmuan dan keislaman 
pada jenjang pascasarjana yang memiliki keunggulan 
pada studi Islam Lintas Negara (Cross-Border Islamic 
Studies) di Asia Tenggara.  

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat ber-
basis riset pada jenjang pascasarjana yang berkontribusi 
untuk pengembangan Studi Islam Lintas Negara serta 
pemberdayaan masyarakat di perbatasan Negara.  

4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institutsi di 
dalam negeri maupun luar negeri khususnya Negara di 
Asia Tenggara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Secara umum, pendekatan yang digunakan di dalam 

penelitian ada dua jenis, yakni kualitatif dan kuantitatif. 

Penelitian kualitatif berangkat dari paradigma interpretif 

dan fenomenologi yang fokus pada usaha untuk memahami 

makna dari suatu fenomena, sedangkan penelitian kuantitatif 

ialah pendekatan penelitian yang berangkat dari paradigma 

positivistik dengan fokus mencari hubungan antar variabel. 

Penelitian kualitatif terdiri dari penelitian lapangan 

(field research) yang bersifat interaktif dan penelitian ke-

pustakaan (library research) yang bersifat noninteraktif. 

Penelitian lapangan mengumpulkan data secara langsung 

di lapangan dan akan bersentuhan langsung dengan subjek 

penelitian, sedangkan penelitian kepustakaan merupakan 

penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.   

Jenis penelitian kualitatif di antaranya adalah studi 

kasus (case studies), etnografi (ethnografy), fenomenologi 

(phenomenology), pengamatan alami (natural observation), 

wawancara terfokus (focused interviews), grounded theory, 

studi dokumen/studi teks (text studies), penelitian sejarah 

(historical research) dan studi tokoh (individual life histroy). 

Sementara penelitian kuantitatif terdiri dari penelitian 

eksperimen dan noneksperimen. Jenis penelitian eksperimen 

di antaranya adalah true experiment , quasi experiment dan 

subjek tunggal, sedangkan jenis penelitian noneksperimen 

adalah komparatif, korelasi, pengaruh, survei serta expost 

facto. 
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Masing-masing pendekatan dan jenis penelitian bisa 

dipilih sesuai dengan masalah atau fenomena yang akan 

diteliti. Walau tidak semua fenomena (gejala) bisa menjadi 

masalah dalam penelitian, namun setiap penelitian selalu 

berangkat dari masalah, sehingga masalah tersebut harus 

dikaji dan diteliti secara mendalam. Di antara fenomena yang 

dapat dijadikan ‘masalah’ dalam penelitian adalah: 

1. Gap, yaitu adanya kesenjangan antara harapan dengan 

kenyataan (idealitas, realitas, preskriptif dan deskriptif, 

dasein dan dasolen, teori dan praktek); 

2. Uniqe, adanya keunikan atau kompleksitas dari fenomena 

yang akan diteliti; 

3. Controversial, fenomena yang masih menjadi perdebatan; 

4. Current issue/hot issue, fenomena yang menjadi isu-isu 

penting hingga saat ini; dan 

5. Pengalaman pribadi, terutama pengalaman yang telah 

direfleksikan di dalam sebuah buku dan buku tersebut 

memiliki kelayakan untuk diteliti.    

 
Berdasarkan kriteria fenomena yang dapat dijadikan 

‘masalah’ di dalam penelitian tersebut, selanjutnya dapat 

ditentukan batasan masalah dan tema (topik) penelitian, 

sehingga secara bertahap akan menjadi sebuah penelitian 

yang utuh. Dari penelitian tersebut diharapkan mendapat 

hasil yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan serta 

bernilai praktis bagi banyak kalangan.  
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BAB II 

PENULISAN TESIS 

 

 

A. Proposal Tesis 

1. Pengertian Proposal Tesis 

Proposal tesis merupakan rencana atau usulan 

penyusunan tesis yang berisi pokok masalah tertentu 

dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan program 

studi pada pascasarjana IAIS Sambas. 

 
2. Objek Kajian dan Subjek Penelitian 

Objek kajian dan subjek penelitian pascasarjana 

IAIS Sambas adalah sebagai berikut: 

1) Bidang keilmuan yang harus sesuai dengan corak 

program studi. 

2) Orang (individu), kelompok, lembaga (organisasi), 

serta aktivitas (tindakan) dari orang, kelompok 

maupun organisasi.  

3) Nilai-nilai yang terdapat pada aktivitas sosial dan 

budaya. 

4) Teks, dokumen atau manuskrip. 

5) Pemikiran dan kiprah tokoh. 

6) Lain-lain yang relevan. 

 
3. Sistematika Penulisan 

Proposal tesis yang diajukan memuat beberapa 

ketentuan pokok sesuai dengan pendekatan dan jenis 

penelitian yang digunakan. Adapun secara spesifik, 

sistematika penulisan proposal tesis tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Penelitian Kualitatif 

1) Studi Lapangan (Field Research) 

Tema/Judul Penelitian 

A. Konteks Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian (Teoretis dan Praktis);  

E. Penelitian Terdahulu 

F. Penjelasan Istilah 

G. Kajian Teori/Pustaka 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

2. Latar Penelitian 

3. Sumber Data 

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

5. Teknik Analisis Data 

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data 

I. Daftar Pustaka 

 
2) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Tema/Judul Penelitian 

A. Konteks Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian (Teoretis dan Praktis);  

E. Penelitian Terdahulu 

F. Landasan Teori 

G. Biografi Tokoh/Deskripsi Buku 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

2. Sumber Data 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

4. Teknik Analisis Data 

I. Daftar Pustaka 

 

Penelitian Kuantitatif 

Tema/Judul Penelitian 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian (Teoretis dan Praktis);  

E. Penelitian Terdahulu 

F. Kajian Teori 

G. Kerangka Berpikir 

H. Hipotesis 

I. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Variabel Penelitian 

b. Definisi Operasional 

4. Populasi dan Sampel 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

6. Teknik Analisis data 

J. Daftar Pustaka 

 
B. Tesis 

1. Pengertian Tesis 

Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh 

mahasiswa program magister (S2) berdasarkan hasil 

penelitian dan disusun berdasarkan kaidah penulisan 

ilmiah maupun standar metodologi penelitian. Tesis 

mahasiswa di lingkungan pascasarjana IAIS Sambas 
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minimal berjumlah 75 halaman, terhitung dari bagian 

pendahuluan sampai dengan daftar pustaka (tidak 

termasuk lampiran). 

 
2. Bagian-bagian Tesis 

Tesis terdiri atas tiga bagian, yakni: Bagian awal, 

Bagian isi dan Bagian akhir. 
 

a. Bagian Awal Tesis, terdiri atas: 

1) Halaman sampul 

2) Halaman judul 

3) Lembar persetujuan ujian tesis 

4) Lembar pengesahan tesis (pasca ujian tesis) 

5) Surat pernyataan orisinalitas penelitian 

6) Halaman motto/persembahan (jika ada) 

7) Kata pengantar 

8) Abstrak 

9) Pedoman transliterasi 

10) Daftar isi 

11) Daftar gambar (jika ada) 

12) Daftar tabel (jika ada) 
 

b. Bagian Isi Tesis, berisi uraian yang berhubungan 

dengan masalah dan pembahasan penelitian, mulai 

dari Pendahuluan hingga Penutup. 
 

c. Bagian Akhir Tesis, terdiri atas: 

1) Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat buku, jurnal, laporan 

penelitian dan sumber lain yang digunakan di 

dalam penulisan tesis, baik berbentuk manual 

(tertulis di kertas) maupun digital (internet, 

dvd, dsb). 
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2) Lampiran 

Lampiran memuat semua dokumen atau bahan 

penunjang yang digunakan di dalam penulisan 

tesis. 

3) Indeks (jika ada) 

4) Biodata/daftar riwayat hidup peneliti 

 
3. Sistematika Penulisan Tesis  

Penelitian Kualitatif (Studi Lapangan) 

Sistematika penelitian kualitatif/studi lapangan 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Penelitian Terdahulu 

F. Penjelasan Istilah 

BAB II KAJIAN TEORI 

BAB III  METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Latar Penelitian 

C. Sumber Data 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

BAB IV  PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

B. Paparan Data dan Pembahasan Hasil 

Penelitian 

C. Temuan Penelitian (Grounded Research) 
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BAB V PENUTUP 

A. Simpulan Penelitian 

B. Rekomendasi Penelitian 

 

Penelitian Kualitatif (Studi Pustaka) 

Sistematika penelitian kualitatif (studi pustaka) 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Penelitian Terdahulu 

F. Landasan Teori 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

2. Sumber Data 

3. Teknik Pengumpulan Data 

4. Teknik Analisis Data 

BAB II BIOGRAFI TOKOH/DESKRIPSI BUKU 

BAB III PAPARAN DATA PENELITIAN 

A. Ringkasan/Sinopsis 

B. Paparan Data Penelitian 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan Penelitian 

B. Rekomendasi Penelitian 

 

Penelitian Kuantitatif  

Sistematika penelitian kuantitatif ialah sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

BAB II KAJIAN TEORI (disesuaikan) 

A. Penelitian Terdahulu 

B. Kajian Teori 

C. Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

2. Definisi Operasional 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

D. Populasi dan Sampel 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

BAB IV  PAPARAN DAN ANALISIS DATA 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

B. Paparan Data 

C. Analisis Data 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 

 
C. Penjelasan Bagian-bagian Tesis 

1. Penelitian Kualitatif 

BAB I (PENDAHULUAN) 

A. Konteks Penelitian 

Konteks penelitian (research context) adalah 
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uraian awal yang mengantarkan kepada masalah 

penelitian. Istilah ‘konteks penelitian’ berangkat dari 

konsep penelitian kualitatif yang bersifat terbuka dan 

tentatif, karena apa yang dilakukan peneliti sejatinya 

masih berupa rabaan setelah melihat peristiwa atau 

gejala yang tidak seperti lazimnya, sehingga landasan 

yang mendorong penelitian bersifat konteks.   

 
B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah bagian-bagian yang 

menjadi perhatian dalam masalah penelitian. Fokus 

penelitian harus dirinci dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan penelitian (rumusan masalah) dengan 

kalimat yang jelas, tegas, dan operasional. Contoh: 
 

Judul Penelitian: 

Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis 

Multikultural di MAN 1 Sambas 

1. Bagaimana perencanaan strategi pengembangan 

pendidikan Islam berbasis multikultural di MAN 

1 Sambas? 

2. Bagaimana pelaksanaan strategi pengembangan 

pendidikan Islam berbasis multikultural di MAN 

1 Sambas? 

3. Bagaimana cara evaluasi strategi pengembangan 

pendidikan Islam berbasis multikultural di MAN 

1 Sambas? 
 

Judul Penelitian:  

Metode Pendidikan Islam dalam Kitab Ta’lim Muta’allim 

Karya Burhanuddin Az-Zarnuji 

1. Bagaimana metode pendidikan akidah dalam kitab 

Ta’lim Muta’allim karya Burhanuddin Az-Zarnuji? 
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2. Bagaimana metode pendidikan ibadah dalam kitab 

Ta’lim Muta’allim karya Burhanuddin Az-Zarnuji? 

3. Bagaimana metode pendidikan akhlak dalam kitab 

Ta’lim Muta’allim karya Burhanuddin Az-Zarnuji? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah segala hal yang ingin 

dicapai dari kegiatan penelitian. Contoh uraian dalam 

tujuan penelitian adalah: 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep kinerja 

guru di MAN 1 Sambas. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis langkah-langkah 

kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru 

di MAN 1 Sambas. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di MAN 

1 Sambas. 

4. Mendeskripsikan sekaligus menganalisis implikasi 

strategi kepala madrasah terhadap kinerja guru 

di MAN 1 Sambas. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah uraian tentang nilai 

guna yang akan diperoleh jika tujuan penelitian bisa 

tercapai. Nilai guna yang dimaksud dapat bersifat 

langsung atau tidak langsung, teoretis atau praktis, 

umum maupun khusus. 

 
E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah telaah terhadap 

penelitian-penelitan terdahulu yang relevan dengan 
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tema, judul atau masalah penelitian minimal tiga 

dari hasil penelitian Tesis. Fungsi kajian penelitian 

terdahulu, antara lain: 1) Menjelaskan persamaan 

serta perbedaan penelitian yang disusun dengan 

penelitian lain yang sama atau mirip; 2) Menegaskan 

orisinalitas (keaslian) penelitian; dan 3) Menegaskan 

posisi peneliti. Oleh karena itu, uraian di bagian ini 

terlebih dahulu ditulis dalam bentuk uraian deskriptif 

dan selanjutnya dirinci dalam matriks (tabel). Contoh 

matrik dimaksud adalah: 

 

 
 

F. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah merupakan uraian tentang 

istilah-istilah kunci yang terdapat pada “judul” dan 

“pertanyaan-pertanyaan penelitian.” Penjelasan istilah 

dijabarkan berdasarkan pendapat/maksud peneliti 

sendiri (bukan dari kutipan teori), sehingga istilah-

istilah tersebut menjadi lebih spesifik.  
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G. Landasan Teori (untuk penelitian kepustakaan)  

Landasan teori pada dasarnya memiliki fungsi 

sama dengan kajian teori pada penelitian lapangan 

(field research), yakni sebagai pisau analisis untuk 

memahami persoalan yang diteliti.  

 
BAB II (KAJIAN TEORI) 

Teori dapat diartikan sebagai seperangkat ide-

ide, penjelasan maupun prediksi secara ilmiah. Teori 

dapat digunakan sebagai informasi pembanding atau  

tambahan untuk melihat fenomena yang diteliti secara 

lebih utuh, sehingga teori dapat membantu peneliti 

untuk memperoleh wawasan dan inspirasi agar bisa 

memaknai persoalan. Dalam penelitian kualitatif, teori 

berbentuk pola (pattern) atau generalisasi naturalistik 

(naturalistic generalization) sehingga fungsi teori pada 

penelitian kualitatif adalah sebagai pisau analisis guna 

memahami persoalan yang diteliti.  

 
BAB II (BIOGRAFI TOKOH/DESKRIPSI BUKU) 

Bab II pada penelitian studi kepustakaan (library 

research) berisi tentang deskripsi subjek atau objek 

yang diteliti. Apabila studi tokoh, maka yang diuraikan 

adalah riwayat hidup tokoh yang diteliti. Adapun untuk 

studi dokumen/teks, seperti buku, manuskrip, novel, 

dan sejenisnya, pada bagian ini berisi uraian tentang 

sumber teks yang diteliti.   

 
BAB III (METODE PENELITIAN) 

Metode penelitian berisi prosedur yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan penelitian. Bagian-bagian 

yang terdapat dalam metode penelitian, yaitu: 
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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dimaksud di bagian 

ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan 

yang lebih menekankan pada aspek pemahaman dan 

pemaknaan. Jenis penelitian yang bisa digunakan 

pada penelitian studi lapangan antara lain adalah: 

Deskriptif, fenomenologi dan studi kasus, sedangkan 

penelitian studi kepustakaan di antaranya adalah: 

Studi dokumen atau teks, penelitian sejarah dan studi 

tokoh.  
 

B. Latar Penelitian 

Latar (setting) penelitian dalam studi lapangan 

setidaknya memiliki empat dimensi, yaitu dimensi 

tempat, pelaku, kegiatan, dan dimensi waktu. 
 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data.  Sumber data 

bisa berupa manusia (human) dan bukan manusia. 

Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau 

informan kunci (key informant) dan data yang akan 

diperoleh melalui informan berupa soft data (data 

lunak), sedangkan sumber data yang bukan manusia 

dapat berupa dokumen yang relevan dengan fokus 

penelitian, seperti peristiwa atau aktivitas yang ada 

kaitannya dengan fokus penelitian. Data-data yang 

diperoleh melalui dokumen bersifat hard data (data 

keras), sehingga tidak akan mengalami perubahan. 
 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang bisa digunakan 

dalam penelitian studi lapangan ialah wawancara, 
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observasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian 

studi kepustakaan (library research) menggunakan 

teknik analisis sejarah hidup dan analisis dokumen 

atau analisis kepustakaan. Jika di dalam penelitian 

kepustakaan memerlukan proses interaksi, maka 

teknik pengumpulan data bisa ditambahkan dengan 

teknik wawancara dan observasi. 

Adapun alat (instrumen) pengumpulan data bisa 

disesuaikan dengan teknik yang digunakan, seperti 

teknik wawancara dengan pedoman wawancaranya, 

teknik observasi dengan pedoman observasi serta 

catatan lapangan. Perumusan pedoman wawancara 

dan observasi biasanya dikembangkan dari instrumen 

(kisi-kisi) pengumpulan data. Karena itu, sebelum 

merumuskan pedoman wawancara dan observasi, 

peneliti harus terlebih dahulu menyusun instrumen 

(kisi-kisi) penelitian. 

 
E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan data 

agar bisa ditafsirkan. Bagian ini menguraikan tentang 

proses penyusunan data berupa penggolongan data 

ke dalam kategori, pola atau tema. Berbagai cara bisa 

digunakan dalam analisis data, sehingga tidak ada 

cara tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi 

semua penelitian. Di antara teknik analisis data yang 

dianjurkan dalam penelitian lapangan adalah teknik 

analisis data interaktif yang digagas oleh Milles dan 

Huberman, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) reduksi data; 2) display data; dan 3) verifikasi dan 

penarikan kesimpulan. Sementara itu, teknik analisis 

data dalam studi kepustakaan ada empat macam, 
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yakni: 1) analisis isi kualitatif (Qualitative content 

analysis); 2) Analisis wacana (Discourse Analysis); 

3) Analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis); 

dan 4) Hermenetik (Hermeneutics). 

 
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah 

uraian tentang cara dan usaha-usaha peneliti untuk 

memperoleh keabsahan data. Dalam penelitian studi 

lapangan, teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan adalah: 1) perpanjangan keikutsertaan; 

2) ketekunan pengamatan; 3) triangulasi; 4) diskusi 

terfokus; 5) pemeriksaan anggota (member check); 

6) analisis kasus negatif; dan 7) Uraian rinci.  

 
BAB IV (PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN) 

Paparan data dan temuan penelitian terdiri atas 

beberapa bagian, yakni: 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

Gambaran umum latar penelitian adalah uraian 

yang terdapat pada penelitian studi lapangan untuk 

mendeskripsikan tentang latar sosial, historis, budaya, 

ekonomi, demografi, lingkungan, dan lain-lain dari 

subjek yang diteliti. 

 
B. Paparan Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Paparan data adalah informasi atau data yang 

diperoleh peneliti dari lapangan (studi lapangan) atau 

bahan-bahan kepustakaan (studi pustaka) yang sesuai 

dengan masalah dan fokus penelitian. 

Sedangkan pembahasan hasil penelitian adalah 

proses komparasi, kombinasi atau sintesis antara 
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temuan substantif penelitian dengan teori yang bisa 

menjawab pertanyaan-pertanyaan (rumusan masalah) 

penelitian. Teori menjadi kerangka dasar atau bahan 

pisau analisis terhadap temuan penelitian, sehingga 

peneliti bisa menangkap gagasan, pola-pola, kategori-

kategori dan dimensi-dimensi dalam proses tersebut. 

Singkatnya, pembahasan adalah dialog antara teori 

dan temuan penelitian, sehingga bisa menghasilkan 

temuan konsep. 
 

C. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian ialah hal-hal yang ditemukan 

dari data yang telah dipaparkan sesuai fokus atau 

pertanyaan penelitian. Temuan penelitian dimaksud 

dalam uraian ini adalah temuan substantif (temuan 

lapangan) dan akan dikaji pada bagian pembahasan. 

Penjelasan temuan penelitian diawali dengan uraian 

yang bersifat deskriptif dan selanjutnya ditampilkan 

di dalam bentuk matriks dan bagan. Contoh matriks 

temuan penelitian adalah: 
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BAB V (PENUTUP) 

A. Simpulan Penelitian 

Simpulan penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan (rumusan masalah) yang telah 

diajukan pada fokus penelitian. Simpulan penelitian 

haruslah sejalan dengan penyajian masalah, fokus, 

tujuan, temuan serta hasil pembahasan. 

 
B. Rekomendasi Penelitian 

Rekomendasi penelitian merupakan saran yang 

bersifat anjuran, pembenaran atau penguatan hasil 

penelitian (simpulan). Rekomendasi yang dimaksud 

ditujukan pada pihak-pihak tertentu yang dianggap 

berkepentingan terhadap hasil penelitian.  

 
2. Penelitian Kuantitatif 

BAB I (PENDAHULUAN) 

A. Latar Belakang 

Latar belakang penelitian (background of the 

study) merupakan komponen atau faktor penyebab 

terjadinya masalah yang kemudian disusun menjadi 

rumusan masalah (research problem).  

 
B. Rumusan Masalah 

Dengan metode nalar berpikir positivistik yang 

kausalitas dan deterministik, masalah yang hendak 
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dijawab di dalam penelitian kuantitatif sudah jelas 

sejak awal dan tidak akan berubah selama penelitian. 

Contoh rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah di 

MAN 1 Sambas? 

2. Bagaimana kinerja guru di MAN 1 Sambas? 

3. Bagaimana kompetensi guru di MAN 1 Sambas? 

4. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah terhadap kinerja dan kompetensi guru 

di MAN 1 Sambas? 

5. Berapa besar pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah terhadap kinerja dan kompetensi guru 

di MAN 1 Sambas? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Contoh uraian tujuan penelitian kuantitatif ini 

adalah: 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

tentang: 

1. Kepemimpinan kepala madrasah di MAN 1 Sambas. 

2. Kinerja guru di MAN 1 Sambas. 

3. Bagaimana kompetensi guru di MAN 1 Sambas. 

4. Besaran pengaruh kepemimpinan kepala madrasah 

terhadap kinerja dan kompetensi guru di MAN 1 

Sambas. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bisa memuat beberapa hal 

sebagai berikut: 1) Aspek teoretis maupun keilmuan 

dengan menyebutkan kegunaan teoretis apa yang 

bisa dicapai dari masalah yang teliti; 2) Aspek praktis 
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(guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa 

yang bisa dicapai dari penerapan pengetahuan yang 

dihasilkan penelitian. 
 

BAB II (KAJIAN TEORI) 

Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif adalah 

dasar penelitian untuk diuji. Oleh karena itu, sebelum 

memulai kegiatan pengumpulan data, biasanya teori 

tersebut dijelaskan secara komprehensif. Uraian teori 

dipaparkan dengan jelas dan rinci pada rencana 

penelitian. Teori menjadi kerangka kerja (framework) 

untuk keseluruhan proses penelitian, yakni mulai dari 

rumusan masalahnya, hipotesis, hingga pada prosedur 

pengumpulan datanya.  
 

BAB III (METODE PENELITIAN) 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dengan 

jenis deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif terbagi 

dua macam, yakni eksperimen dan noneksperimen. 

Penelitian eksperimen terdiri dari penelitian true 

eksperimen, quasi eksperimen dan subjek tunggal, 

sedangkan untuk penelitian noneksperimen meliputi 

penelitian deskriptif, komparatif, korelasi, pengaruh, 

survei dan ex post facto . 
 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri atas dua bagian, 

yakni variabel penelitian dan definisi operasional. 

Variabel penelitian merupakan gejala yang menjadi 

sasaran pengamatan, sedangkan definisi operasional 

merupakan penjelasan secara operasional maksud 

dari masing-masing variabel penelitian.  
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu serta tempat penelitian adalah uraian 

tentang waktu pelaksanaan dan lokasi penelitian. 

Sangat baik apabila dijelaskan secara spesifik alasan 

metodologis pemilihan tempat penelitian. 

 
D. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas 

serta karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari, lalu ditarik simpulannya. Adapun sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. 

 
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Teknik dan alat pengumpulan data merupakan 

bagian yang menjelaskan tentang teknik serta alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data. Uraian 

di bagian ini juga perlu menjelaskan tentang prosedur 

pengumpulan data, yakni tahapan dan strategi dalam 

pengumpulan data, seperti strategi saat menyebarkan 

angket, melakukan wawancara, dan sebagainya.  

 
F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara-cara yang 

digunakan di dalam pengolahan data, sehingga data 

tersebut menjadi bermakna. Teknik analisis data 

pada penelitian kuantitatif ini menggunakan rumus 

statistik seperti SPSS atau yang lainnya sesuai jenis 

penelitian yang digunakan.  
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BAB IV (ANALISIS DATA) 

Pada bagian ini berisi hasil analisis data serta 

pembahasan hasil-hasil penelitian. Dalam membahas 

hasil-hasil penelitian, selain menjawab permasalahan 

yang diajukan juga harus memberikan penafsiran untuk 

menjelaskan mengapa dan bagaimana hasil penelitian 

itu terjadi.  

 
BAB V (PENUTUP) 

Bab Penutup merupakan bagian akhir penelitian 

yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian 

(lihat penjelasan tentang Bab Penutup pada penelitian 

kualitatif).  
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BAB III 

KETENTUAN PENULISAN TESIS 

 

 

A. Tata Tulis 

1. Huruf Romawi atau huruf yang dicetak tegak pada 

umumnya digunakan pada seluruh tulisan, kecuali 

tulisan yang diatur menggunakan huruf italic. 

2. Huruf Italic, atau huruf yang dicetak miring diatur 

sebagai berikut: a) Digunakan untuk menulis nama 

rujukan, seperti: judul buku, nama jurnal dan surat 

kabar; b) Digunakan untuk memberikan penegasan 

di bagian kata, kata, atau kelompok kata tertentu; 

c) Dipakai untuk ungkapan (daerah maupun asing) 

yang belum terserap di dalam penggunaan Bahasa 

Indonesia yang baku; dan d) Dipakai untuk menulis 

tiruan bunyi. 

3. Huruf Kapital/huruf besar diatur sebagai berikut: 

a. Dipakai sebagai huruf pertama suatu kalimat; 

b. Dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan 

yang berhubungan dengan Tuhan (termasuk kata 

ganti) dan kata suci; 

c. Dipakai sebagai huruf yang pertama nama gelar 

kehormatan, gelar keturunan dan gelar keagamaan 

yang diikuti nama orang; 

d. Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar 

kehormatan, keturunan dan keagamaan yang di-

ikuti oleh nama orang; 

e. Dipakai sebagai huruf yang pertama unsur nama 

jabatan serta pangkat yang diikuti nama orang 

atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang 

tertentu; 
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f. Tidak dipakai sebagai huruf pertama jabatan dan 

pangkat yang tidak diikuti oleh nama orang, nama 

instansi atau nama tempat; 

g. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang; 

h. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku 

dan bahasa;  

i. Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, 

suku bangsa serta bahasa yang dipakai sebagai 

bentuk dasar kata turunan; 

j. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, 

hari raya dan peristiwa sejarah; 

k. Tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa 

sejarah yang tidak dipakai sebagai nama; 

l. Dipakai sebagai huruf pertama semua usur nama 

negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan 

serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti 

dan; 

m. Dipakai sebagai huruf pertama untuk semua kata 

(termasuk semua unsur kata ulang sempurna) di 

dalam nama buku, majalah, surat kabar dan judul 

karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, 

untuk yang tidak terletak pada posisi awal; 

n. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan 

nama gelar, pangkat dan sapaan; 

o. Dipakai sebagai huruf pertama pada kata penunjuk 

untuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, 

saudara, kakak, adik dan paman yang dipakai di 

dalam penyapaan atau pengacuan; dan 

p. Tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk 

hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam 

pengacuan/penyapaan. 
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4. Huruf kapital kecil, dengan ukuran kecil (size font 8) 

digunakan untuk singkatan tertentu seperti untuk 

M (Molar), N (Normal), dan SD (Standard Deviasi). 

5. Huruf tebal, digunakan untuk: a) Judul bab; b) Nama 

ilmiah takson yang baru ditemukan; dan c) Vektor 

dalam matematika. 

 
B. Pengetikan 

1. Spasi pengetikan 

Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 

ialah satu setengah (1½) spasi. Khusus untuk judul 

tebal dan judul gambar yang lebih dari satu baris 

diketik dengan jarak satu spasi. Daftar pustaka diketik 

dengan jarak satu spasi, sedangkan jarak antara dua 

sumber diketik dalam satu setengah (1½) spasi. 

2. Ukuran kertas dan batas tepi pengetikan naskah 

Ukuran kertas yang digunakan dalam penulisan 

tesis ialah A4 dengan batas tepi pengetikan mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

Tepi atas :  4 cm 

Tepi Bawah :  3 cm 

Tepi Kiri :  4 cm 

Tepi Kanan  :  3 cm 

3. Pengetikan alinea baru dimulai pada huruf ketujuh 

dari tepi kiri (first line 1,27 cm). 

4. Pengetikan Bab, Subbab dan Anak Subbab: 

a. Nama Bab diketik huruf kapital dengan jarak 4 cm 

dari tepi kiri atas. Nomor urut Bab ditulis dengan 

angka Romawi dan ditulis di tengah-tengah kertas 

di atas nama Bab. 

b. Pengetikan Subbab dan nomor Subbab dimulai 

dari batas tepi kiri. Huruf awal tiap kata Subbab 



 

Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIS Sambas 26 

ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas 

seperti: dalam, terhadap, pada, di, ke  dan lainnya. 

Nomor Subbab ditulis dengan menggunakan abjad 

huruf kapital (A, B, C, D, dan seterusnya). 

c. Pengetikan anak Subbab dimulai dari batas tepi 

kiri. Huruf awal suatu kata ditulis dengan huruf 

kapital kecuali huruf awal kata tugas seperti: 

dalam, terhadap, pada, di, ke  dan sebagainya. 

5. Penggunaan huruf 

Jenis huruf Times New Roman dengan Size font 

berukuran 12 dengan font style Regular, kecuali pada 

kalimat tertentu yang perlu disesuaikan stylenya.  

 
C. Penomoran 

1. Penomoran halaman 

Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan 

atas, kecuali di halaman yang mengandung judul bab 

pada bagian isi serta mengandung judul lampiran 

pada bagian lampiran ditempatkan di tengah bawah. 

Nomor halaman menggunakan angka arab, dimulai 

dari bab pendahuluan hingga di lampiran. Halaman-

halaman sebelumnya, seperti di halaman judul, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar 

menggunakan angka romawi kecil dan ditempatkan 

di tengah bawah. 

2. Penomoran matematis 

Jika dalam laporan penelitian terdapat sejumlah 

persamaan matematis, penomoran dilakukan dengan 

angka Arab yang ditempatkan dekat batas tepi kanan 

di antara dua tanda kurung. 
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D. Penyajian Tabel dan Gambar 

1. Tabel 

a. Nomor tabel berada di tengah antara margin kiri 

dan kanan, kemudian diikuti nama tabel ditulis 

di bawahnya dengan jarak satu spasi.  

b. Nomor tabel menggunakan angka Arab, ditulis 

secara urut berdasarkan Bab dan urutan tabel. 

c. Tabel dibedakan menjadi dua macam, yaitu tabel 

dalam teks dan tabel dalam lampiran. Tabel dalam 

lampiran menggunakan urutan penomoran secara 

tersendiri. 

d. Penyajian tabel sebaiknya dalam satu halaman. 

e. Tulisan pada tabel, nomor tabel dan nama tabel 

diletakkan di atas tabel. 

 
2. Gambar 

Pengertian gambar dalam konteks uraian ini 

meliputi foto, grafik, diagram, bagan, peta, skema, dan 

sejenisnya. Penyajian gambar mengikuti ketentuan 

sebagai berikut. 

a. Tulisan gambar, nomor gambar dan nama gambar 

diletakkan di bawah gambar, di tengah antara 

margin kiri dan kanan. 

b. Nomor gambar ditulis dengan angka Arab, ditulis 

secara urut berdasarkan Bab dan urutan gambar 

pada Bab tersebut. 

c. Gambar disajikan dalam satu halaman. 

 
E. Pengutipan  

1. Kutipan langsung pendek 

Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang 

kurang dari 40 kata atau kurang dari empat baris 
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dan ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik 

mengenai bahasa atau ejaannya. Kutipan ini menyatu 

dengan teks dalam suatu paragraf dan diapit dengan 

tanda petik (“). Contoh: 
 

Menurut Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip 

oleh Zainudin, bahwa “Istilah pendidik dalam Islam 

menggunakan kata al-mu’alim (guru), al-mudarris 

(pengajar), al-muaddib (pendidik) dan al-walid (orang 

tua)”.8 

 
2. Kutipan langsung panjang 

Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang 

lebih dari 40 kata ataupun lebih dari empat baris. 

Kutipan ini diketik sesuai teks aslinya dalam satu 

spasi tunggal, menjorok ke dalam 5 sampai dengan 

7 ketukan dari margin kiri. Jika pengutip memandang 

perlu menghilangkan beberapa bagian kalimat, maka 

pada bagian itu diberi titik-titik sebanyak tiga buah. 

Contoh: 
 

Menurut Sihombing dan Indardjo, pendidikan 

berkualitas meliuputi: 

1) produk pendidikan yang dihasilkan, berupa 

persentase peserta didik yang berhasil lulus dan 

lulusan tersebut dapat diserap oleh lapangan 

kerja atau membuka lapangan kerja; 2) proses 

pendidikan yang menyangkut pengelolaan kelas, 

penggunaan metode pengajaran yang tepat serta 

lingkungan masyarakat yang kondusif; dan 3) 

kontrol pada sumber pendidikan yang ada.2 
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3. Kutipan tidak langsung 

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang 

tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip sengaja 

merangkum dengan kata-kata sendiri atau mengambil 

pokok pikiran dari sumber yang dikutipnya dengan 

kalimat yang disusunnya sendiri. Kutipan tersebut 

dalam penulisannya menyatu dengan teks yang ada. 

 
F. Penulisan Sumber Kutipan 

Ketentuan dalam penulisan sumber kutipan ialah 

sebagai berikut: 

1. Sumber kutipan menggunakan footnote (catatan kaki) 

dengan menulis: Nama penulis, judul buku, tempat , 

nama penerbit, tahun terbit, serta nomor halaman 

yang dikutip dengan dibatasi koma (,) kecuali untuk  

nama kota, nama penerbit dan tahun diterbitkan.  
 

Contoh: 

Ahmad Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan  

(Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2003), hlm. 149.  

 
2. Jika sumber kutipan telah digunakan pada halaman 

atau kutipan sebelumnya dan telah didahului sumber 

kutipan lainnya, maka cukuplah ditulis nama (nama 

belakang), judul (judul awal) dan nomor halaman.  
 

Contoh:  

Zamroni, Paradigma, hlm. 150. 

 
3. Sumber kutipan dari buku terjemahan, penulisannya 

adalah: Nama penulis, judul (versi terjemahan), nama 

penerjemah, tempat dan nama penerbit, tahun terbit 

buku terjemahan, nomor halaman.  
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Contoh: 

P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi , terj. Kartini 

Kartono (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 480-490. 

 
4. Sumber kutipan yang diambil dari buku kompilasi 

(terdiri atas banyak penulis), contoh penulisannya 

adalah: 
 

Silvianti Candra, “Pola Pendidikan Islam pada Periode  

Dinasti Umayah,” dalam Samsul Nizar (ed), Sejarah 

Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59. 

 
5. Sumber kutipan yang berasal dari artikel jurnal, 

contoh penulisannya adalah:  
 

Edy Suandi Hamid, “Membangun Daya Saing Institusi 

Pendidikan Berbasis Kompetensi Dasar Organisasi”, 

dalam Jurnal Unisia UII Yogyakarta, Vol. 31, No. 67/ 

Tahun 2008, hlm. 2. 

 
6. Sumber kutipan dari tesis atau disertasi adalah:  

 

Ahmad Zaki, “Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di MAS Gerpemi Tebas”. 

Tesis pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad 

Syafiuddin Sambas Tahun 2018. 

 
7. Sumber Kutipan Al-Qurân atau Hadis 

Kutipan ayat Al-Qurân maupun Hadits ditulis tanpa 

tanda kutip dan besar hurufnya standar (front 14 

Tradisional Arabic). Contoh: 

 

a. Kutipan ayat Al-Qurân 

َرُهۡمۖۡ ُكلََّمٓا َأَضآَء ََلُم مََّشۡوْا ِفيِه  َطُف أَۡبصََٰ ۡم َوِإَذٓا أَۡظَلَم َعَلۡيهِ َيَكاُد ٱۡلبَ ۡرُق ََيۡ
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 َوَلۡو َشآَء ٱللَُّٰ 
ْۚ
رِِهۡمْۚ ِإنَّ ٱللََّٰ  َلَهَهَ  ِبَمۡمِههِ قَاُموْا   َقِدير  َعَل َٰ ُك ِِّ َشۡءء  ۡم َوأَۡبصََٰ

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan 
mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, 
mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila 
gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau 
Allah SWT menghendaki, niscaya Dia melenyapkan 
pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguh-
nya Allah berkuasa atas segala sesuatu (QS. al-
Baqarah [2]: 20). 

 
b. Kutipan Hadis 

ُر ْبُن َحْرب  َوُُمَمَُّد ْبُن اْلُمثَ َّنَّ مجيها عن حيء القطان قال زهِيُز  ثَ ََن ُزَهي ْ َحدَّ
ثَ َنا حَيََْي َعْن ُعبَ ْيِد اللَِّ َأْخبَ َرِِن ََنِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبِّ  صل  هللا -َحدَّ

َواَل ََيُْطْ  َعَل  ِخْطَبِة  اَل يَِبِع الرَُّج ُِ َعَل  بَ ْيِع َأِخيهِ » قَاَل  -عليه وسلم
 «.َأِخيِه ِإالَّ أَْن ََيَْذَن لَُه 

 
c. Kutipan yang tidak utuh 

Kutipan ayat Al-Qurân yang tidak secara utuh atau 

tidak lengkap, diawali dan diakhiri dengan tiga 

buah titik. Contoh: 

رِِهۡمْۚ ...  ُ َلَهَهَ  ِبَمۡمِهِهۡم َوأَۡبصََٰ  َوَلۡو َشآَء ٱللَّ
ْۚ
 ... قَاُموْا

 

8. Kutipan Internet/Wet 

Jika sumber kutipan dari internet atau web, maka 

cara penulisannya adalah: 
 

Thomson, A. The Adult and The Curriculum , (onilne). 

www.ed.uiuc.edu. (diakses tanggal 25 Januari 2017). 

 
G. Penulisan Daftar Pustaka 

Secara umum, format penulisan daftar pustaka di 

dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut:  
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1. Mencantumkan identitas sumber rujukannya: Nama 

penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, nama 

penerbit; 

2. Penulisan setiap bagian identitas sumber rujukan 

dibatasi tanda titik satu (.), kecuali penulisan kota 

terbit dan nama penerbit dibatasi titik dua (:);  

3. Penulisan identitas sumber rujukan yang lebih dari 

satu baris, pada baris kedua dan seterusnya ditulis  

ke dalam 7 ketukan (hanging 1,27 cm); 

4. Judul buku ditulis dengan format huruf italic/miring; 

dan 

5. Nama penulis yang terdiri dari dua kata atau lebih 

ditulis terbalik dengan urutan: Nama akhir, nama 

awal, nama tengah, tanpa gelar akademik, keagamaan 

dan kebangsawanan. Nama yang sudah dibalik itu 

dibatasi dengan tanda koma (,). 

Lebih rinci, penulisan daftar pustaka berdasarkan 

jenis atau kategori sumber rujukannya adalah: 

 
1. Buku 

a. Buku dengan pengarang satu orang, contoh: 
 

Purwanto, Ngalim. 2000. Prinsip-prinsip dan Teknik 
Evaluasi Pengajaran. Bandung: Remaja Rosda 
karya. 

 
b. Buku dengan pengarang dua orang, contoh: 

 

Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2009. Metode 
Penelitian Kualitatif . Jakarta: Alfabeta. 

 
c. Buku dengan nama penulis yang sama, contoh: 

 

Nata, Abuddin. 1997. Filsafat Pendidikan Islam 1 . 
Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 
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_______________. 2001. Paradigma Pendidikan Islam. 

Jakarta: Grasindo, 2001. 
 

d. Buku yang ditulis Badan atau Instansi, contoh: 
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. 
Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 
2013 SMA dan SMK Bahasa Indonesia. Jakarta: 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
e. Buku dari badan/instansi dan tahun terbitan yang 

sama, contoh: 
 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 2007a. 
Petunjuk Teknis Pengembangan Silabus dan 
Model; Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. 
Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta: Dep. 
Diknas. 

 

_________________________-, 2007b. Model Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan Untuk Sekolah 
Menengah Atas. Jakarta: Depdiknas. 

 
f. Buku yang tidak mencantumkan nama penulis, 

contoh: 
 

Depdiknas. 2003. Standar Penilaian Buku Pelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 
g. Buku yang direvisi, contoh: 

 

Cohen, J. 1977. Statistical Power Analysis for the 
Behavioral Science  (Rev.ed). New York: 
Academic Press. 
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h. Buku yang disunting, contoh: 
 

Bungin, Burhan (ed.).  2007. Metode Penelitian 
Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah  
Ragam Varian Kontemporer .  Jakarta: Raja 
Grafindo Persada. 

 
i. Buku terjemahan, contoh: 

 

David, Hunger J.  & Wheelen, Thomas L. 2008. 
Manajemen Strategis . terj. Julianto Agung. 
Yogyakarta: Andi. 

 
2. Makalah Ilmiah dan Jurnal 

a. Makalah Ilmiah, contoh: 
 

Arikunto, Suharsimi. 2007. “Karya Tulis Ilmiah 
Non Penelitian”. Makalah Disajikan dalam 
Workshop Guru. Yogyakarta: 27 Juli 2007. 

 

b. Jurnal Nasional, contoh: 
 

Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami 
Metode Kualitatif," Jurnal Makara, Sosial dan 
Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, 
hlm. 57-65. 

 

c. Jurnal Internasional, contoh: 
 

Kurniawati, Eni Dewi. 2013. “Developing a Model  
of Thematic Speaking Learning Material Using 
SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 
In Senior High School in Sambas Regency, 
West Kalimantan Province, Indonesia.” Inter 
national Interdisciplinary Research Journal. 
Vol. III/Issue V/page 444-455. 
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3. Artikel Koran dan Majalah 

a. Artikel koran yang mencantumkan nama penulis, 

contoh: 
 

Hifza Hamdan. 19 September 2009. “Haji Mabrur: 
Harapan dan Kenyataan” . Pontianak Post , 
hlm. 10. 

 
b. Artikel koran yang tidak mencantumkan nama 

penulis, contoh: 
 

Kompas. 28 September 2007. Perdagangan Manusia 
Bernama TKI, hlm. 62. 

 
c. Artikel majalah, contoh: 

 

Hadi, Imam. 2013. “Potret Pendidikan Kita Saat Ini. 
Majalah Gatra,” edisi IX/Desember 2013, hlm. 
51-52. 

 
d. Internet/Web 

 

Thomson, A. (1998). The Adult and the Curriculum, 
www.ed.uiuc.edu. (diakses tanggal 25 Januari 
2017). 

 
4. Penelitian: 

a. Penelitian yang diterbitkan, contoh: 
 

Kurniawati, Eni Dewi. 2003. Meminimalisir Konflik 
dan Menumbuhkembangkan Rasa Kesadaran 
Pluralisme Siswa SMUN 1 Sambas: Prosiding 
Lomba Kreativitas Guru Tahun 2003. Jakarta: 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

 
b. Penelitian tesis dan disertasi tidak diterbitkan, 

contoh: 
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Zaki, Ahmad. 2014. “Strategi Guru meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa di SD Negeri 04 Tebas 

Tahun Pelajaran 2013-2014.” Tesis pada IAI 

Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. (Tidak 

diterbitkan). 
 

Penulisaan daftar pustaka disusun secara alfabetis 

menurut nama penulis dan tidak perlu menggunakan 

nomor urut. Contoh penulisan daftar rujukan dapat 

dilihat pada Lampiran 15. 
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Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul Tesis  

 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MEMBENTUK KARAKTER TOLERAN SISWA 

PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME 

DI MAN 1 SAMBAS 

 

 
T E S I S 

 

 
Oleh: 

AHMAD ZAKI 

NIM. 10874436322 

NIRM. 12.3085.789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

PASCASARJANA 

INSTITUT AGAMA ISLAM 

SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS 

TAHUN 1440 H/2019 M  
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Lampiran 2.  Contoh Halaman Judul Tesis 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MEMBENTUK KARAKTER TOLERAN SISWA 

PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME 

DI MAN 1 SAMBAS 

 

 
T E S I S 

 

 
Oleh: 

AHMAD ZAKI 

NIM. 10874436322 

NIRM. 12.3085.789 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tesis ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  

Mendapatkan Gelar Magister Pendidikan 

 

 

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

PASCASARJANA 

INSTITUT AGAMA ISLAM 

SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS 

TAHUN 1440 H/2019 M 
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Lampiran 3. Contoh Pernyataan Keaslian Tulisan  

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  
 

Nama : ..........................................................................  

N I M : ..........................................................................  

N I R M : .......................................................................... . 

Program Studi : ..........................................................................  
 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Tesis ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan 

untuk memperoleh gelar akademik Magister di Institut 

Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas maupun 

di perguruan tinggi lainnya. 

2. Tesis ini benar-benar merupakan gagasan, rumusan, dan 

hasil penelitian saya sendiri yang memiliki aspek berbeda 

dari penelitian sebelumnya.  

3. Bagian-bagian tertentu dalam Tesis ini dikutip dari hasil 

karya orang lain dan telah dituliskan sumber-sumbernya 

secara jelas sesuai dengan norma-norma, kaidah, dan etika 

penulisan ilmiah. 
 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, 

jika kemudian hari ternyata penelitian ini tidak sesuai dengan 

pernyataan tersebut di atas, Saya bersedia menerima sanksi 

dan mempertanggungjawabkannya. 

 
Sambas, ........., .............. 20....  

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

Nama Lengkap 

 

Materai 

Rp. 6.000,- 
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Lampiran 4.  Contoh Lembar Persetujuan 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN  

 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MEMBENTUK KARAKTER TOLERAN SISWA 

PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME 

DI MAN 1 SAMBAS 

 
 
 

OLEH,  

AHMAD ZAKI 

NIM. 10874436322 

NIRM. 12.3085.789 

 

Menyetujui: 

 

Pembimbing I 

 

 
 

Dr. Hifza, M.S.I 

NIDN. 2108087902 

Pembimbing II 

 

 
 

Dr. Alkadri, M. Ag 

NIDN. 2106058101 

 

Mengetahui, 

Direktur Pascasarjana 

IAIS Sambas 

 

 

Dr. H. Arnadi Arkan, M.Pd 

NIP. 19660722051001 

 

Catatan: Dicantumkan Sebelum Pelaksanaan Ujian  Tesis 
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Lampiran 5. Contoh Lembar Persetujuan dan Pengesahan 

 

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS 

 

 

Tesis dengan Judul “Implementasi Pendidikan Agama Islam 

dalam Membentuk Karakter Toleran Peserta Didik Perspektif 

Multikulturalisme di MAN 1 Sambas” ini telah diujikan dan 

dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 

September 2018. 

 

Dewan Penguji,  
 

1. Ketua/Pembimbing I 

Dr. Hifza, M.S.I  ..................................  

 

2. Sekretaris/Pembimbing II 

Dr. Alkadri, M.Ag  ..................................  

 

3. Penguji I 

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd  ..................................  

 

4. Penguji II 

Dr. Kaspullah, M.S.I  ..................................  

 
 

 

Disahkan Oleh, 

Direktur Pascarjana 

IAIS Sambas 

 

 

 

Dr. H. Arnadi Arkan, M.Pd 

NIP. 19660722051001  
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Lampiran 6.  Contoh Abstrak 
 

ABSTRAK 
 

Ahmad Zaki. 2018. Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam 
Membentuk Karakter Toleran Siswa Perspektif Multikulturalisme 
di MAN 1 Sambas. Tesis. Program Magister Pendidikan Agama 
Islam. Pascasarjana Institut Agama Islam Sultan Muhammad 
Syafiuddin Sambas. Pembimbing I: Dr. Hifza, M.S.I dan Pembimbing 
II: Dr. Alkadri, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Toleran, Multikulturalisme 
 

Penelitian ini berangkat dari fenomena menurunnya karakter 
toleran di dunia pendidikan. Perbedaan yang muncul dalam kehidupan 
bermasyarakat sering menjadi sumber konflik, karena minimnya sikap 
toleransi dalam menyikapi keragaman. Karena itu, karakter toleransi 
yang ditanamkan melalui pendidikan agama Islam kepada siswa perlu 
diupayakan agar tercipta kedamaian di tengah-tengah keragaman. 

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana muatan pendidikan 
agama Islam tentang nilai toleransi di MAN 1 Sambas? 2) Bagaimana 
pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter toleran 
siswa perspektif multikulturalisme di MAN 1 Sambas? dan 3) Bagaimana 
implikasi pendidikan agama Islam terhadap karater toleran siswa di 
MAN 1 Sambas? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis studi 
kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang 
meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi/penarikan simpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: 1) Muatan nilai-
nilai toleransi dalam pendidikan agama Islam di MAN 1 Sambas meliputi 
nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan yang termuat di dalam 
bahan ajar yang terdiri: (a) kompetensi inti dan kompetensi dasar; (b) 
silabus; dan (c) buku bahan ajar; 2) Pelaksanaan  pendidikan agama Islam 
dalam membentuk karakter toleran perspektif multikulturalisme di 
MAN 1 Sambas terwujud dalam beberapa kegiatan, yakni: (a) ekstra 
kurikuler; peringatan hari besar dan berbagai pembiasaan di sekolah; 
(b) metode pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas; 3) Implikasi 
implementasi pendidikan agama Islam terhadap pembentukan karakter 
toleran siswa adalah: (a) memunculkan kesadaran tentang hakikat 
perbedaan; dan (b) mereduksi prasangka-prasangka negatif terhadap 
pemeluk agama lain, sehingga mewujudkan kerukunan siswa.  
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Lampiran 6.Contoh Abstrak (Bahasa Arab)  

 ملخص
و جملتمعاألسرية للعروشني يف عادت الزفاف  الرتبية 2015 .كشف هللا الُي  .مسباس َم

  

لرجولية  وهء مرحلة التناس  يف شك ِ  يف األساس أن الهروشني حي ِ يف مرحلة الناضجة وا
احلياة اجلديدة والتمنية االجتماعية اجلديدة. وتمم  ههه املرحلة مبرحلة الصهوبة حىت تتطل  استهدادا 
لبهض أنه يف  لتكييف يقوم به قب ِ التزويج وافرتض ا و تكييفا. وافرتض كثري من الهروشني أن هها ا

يت لتغيريات يف نفس للهروشني واجملتمع. وعرض بدا ه. وهها اإلفرتاضات تؤدي إىل عجز عن مواجهة ا
لتوجيه للمجتمع لوزارة المؤون الدينية أن البياَنت يف الطالقة مرتفهة منه أواخر مخس  رئيس اإلرشاد وا

يون يف مل 2مليون ك ِ المنة لكن يف جان  أخر يطلقون حوايل  2المنوات. فتزوج الهروسان يف 
 المنة.

لبحث للرتكيز عل  إجياد اآلراء اجلديدة عن الرتبية  انطالقا من تلك الظواهر فيهدف هها ا
لزفاف  للهروشني األسرية وجملتمع يف عادت ا الُي لبحث من املنظور أن التهليم يف مسباس َم . وانطلق هها ا

لتوجيه وحتوي ِ املبادئ يف ك ِ جان   من اجلوان . ويف هها المياق االساس هو احملاولة يف اإلحياء وا
لبحث  لتكون الهائلة  أحمن فأحمن.للهروشني  فيهط  الوالدان خرباهتما عن احلياة الهائلية وكان هها ا

ائية. وأما  ثن ل لبياَنت ونوعها فتتكون من البياَنت األولية وا حبثا كيفيا ابلطريقة املظاهرة. وأما مصادر ا
لبياَنت ابملالحظة و املقابلة املباشرة  لبياَنت فبالطريقة املفيدة وكرة الثلج. وأسلوب مجع ا مصادر ا

 .Focus Group Discussion (FGD) قشة اجملموعةوالواثئق ومناقشة نتائج البياَنت يف تركيز املنا
يف  للهروشني األسرية دلت نتيجة البحث عل  أن هناك أشكال مفهومية يف الرتبية

وجملتمع عادت الزفاف  الُي . وعل  سبي ِ اخلاص فتشتم ِ ههه نتيجة عل  نقاط هامة مسباس َم
أما  (2متكونة من نوعني اَلدف الهام واَلدف اخلاص.  األسريةاألهداف للرتبية  (1 هء :

فتتكون من برَنمج الرتبية قب ِ التزويج و برَنمج أثناء التزويج وبرَنمج بهد  األسريةبرامج الرتبية 
التزويج. وأما املواد َلهه الرتبية فتحتوى عل  املمتقلة واملمؤولية واملهرفة و الملوك الديَن 

ابإلشرتاكية  األسريةوالوالدين واجملتمع. وقامت عملية الرتبية  الهروشني واملهاملة بني
وأما مصادر الرتبية 3)  .واإلستباطانية وتوحيد الثقاقة واملوعظة والتجربية واألسوة احلمنة

األسرية ووسائلها فهء التكلم والملوك والوجداين والكت  والقصيدة والشهر واألغنية وآليا 
وأما تقومي ههه الرتبية فتقوم ابملراح ِ واملمتدامة من  (4اإلتصالية وهو اجلوال أو اَلاتف. 

تكون من الهام ِ الداخلء والهوام ِ الىت تتأثر يف ههه الرتبية ت (5 مالحظة مباشرة وغري مباشرة.
و حيتوى تقليد التزويج للمال (6 والهام ِ اخلارجء.  مسباس عل  املبادئ االسالمية. ُي
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Lampiran 6.Contoh Abstrak (Bahasa Ingris)  
 

ABSTRACT  
 

Kaspullah. 2015. Family Education for the Bridal Couple in the Wedding 
Traditions of Sambas Malay Society. 
 

The bridal couple are basically early adulthood stage development; 
a period adjustment to the pattern of new life and new social expectations. 
This period is called a difficult time, so that requires readiness and 
adjustment. Many bridal couples assume that adjustment is only done 
before marriage, and some think the adjustment is made the beginning of 
the marriage. These perceptions impacted the inability of face changes 
in their partner, family, or society. Data Director General of Islamic 
Community Guidance Ministry of Religious Affairs of the Republic of 
Indonesia revealed the divorce rate in Indonesia in the last five years 
there was an increase. About 2 million couples get married every year, 
but other hand about two thousand couples who divorce each year. 

From the phenomenon above, the research focus on discovery 
of new ideas about family education for the bridal couple in wedding 
traditions of Sambas Malay society. This study is based on the view 
that education is essentially preserving, transfer, and transform values 
in all its aspects. In this context, the parents give his experiences about 
family life for the bridal couple to realize a better family. 

This study used a qualitative approach with a phenomenological 
method. Sources and types of data consist of primary and secondary 
data, determined of the source data by purposive and snowball sampling. 
The technique of data collection by observation, direct communication, 
documentation, and further results of the data discussed in FGD. 

The results study found a conceptual model for the bridal couple's 
family education in the wedding tradition of Malay Sambas. Specifically 
this research results include: 1. The purpose of family education consists 
of two types namely, general purpose and special. 2. Family Education 
Program consists of educational programs before marriage, while get 
married, education programs and the program after getting married. 
3. Family education is done through the process of socialization, and 
enculturation. 4. Family education evaluation conducted periodically 
and sustainably, through observations directly and indirectly. 5. The 
factors that affect the education of families consisting of internal and 
external factors. 6. The wedding tradition of Malay Sambas community 
contained therein Islamic values. 
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Lampiran 7.  Contoh Penulisan Daftar Pustaka 
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Lampiran 8. Format Daftar Riwayat Hidup 

 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

 

1. Nama Lengkap : .............................. ...................................  

2. Tempat dan Tanggal Lahir : .................................................................  

3. Agama : .................................................................  

4. Kebangsaan : ........................................ .........................  

5. Status Perkawinan : .................................................................  

6. Alamat : .................................................................  

7. Pendidikan 

a. SD / MI : ................................................ .................  

b. SMP / MTs : .................................................................  

c. SMA / SMK / MA : .................................................................  

d. Diploma : .................................................................  

e. S1 : .................................................................  

8. Organisasi : .................................................................  

9. Orang Tua 

Ayah Kandung 

Nama : .................................................................  

Pekerjaan : .................................................................  

Alamat : .................................................................  

Ibu Kandung 

Nama : .................................................................  

Pekerjaan : .................................................................  

Alamat : ................................................................ . 

10. Saudara (jumlah saudara) : .................................................................  

11. Suami / Istri  

Nama : .................................................................  

Pekerjaan : . ...............................................................  

Alamat : .................................................................  

12. Anak (jumlah anak) : ................ .................................................  

 
 

Sambas, ......, ...................... 20....  
 

Peneliti, 

 

 

.............................  
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Lampiran 9. Contoh Pedoman Transliterasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


