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KATA PENGANTAR 

Penulisan Karya Tulis ilmiah merupakan bagian yang tak dapat dilepaskan dari 

kehidupan akademik seorang mahasiswa saat akan menyelesaikan perkuliahan. 

Penyusunan Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa 

berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dilakukan secara 

komprehensif di bawah pengawasan dosen pembimbing tugas akhir.  

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai rujukan bagi 

mahasiswa di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa 

Karawang, dalam penyusunan tugas akhir. Kehadiran pedoman tugas akhir ini 

diharapkan dapat menciptakan  keseragaman tata cara penulisan karya ilmiah oleh 

para mahasiswa yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku dan diakui 

dalam dunia akademik.  

Pedoman ini memberikan rambu-rambu umum yang memuat hal- hal pokok 

yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir  yang umumnya ditulis oleh mahasiswa 

selama proses perkuliahan. Buku Pedoman Penulisan tugas akhir ini dikeluarkan 

untuk membantu mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, agar tidak terjadi 

kesimpang siuran pandangan antara mahasiswa dengan pembimbing, antara 

mahasiswa dengan penguji dan antara pembimbing dengan penguji. 

Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya Pedoman Penulisan tugas akhir ini, 

keragaman latar belakang para dosen pembimbing dan penguji tidak menjadi 

persoalan serius bagi para mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir dan 

studinya. 

                                                                             Karawang, 27 Nopember 2021 

     Team Penyusun 



 

Latar Belakang 

 

Terdapat banyak jenis penelitian yang dapat digunakan oleh mahasiswa 

yang akan menyelesaikan studinya melalui penulisan karya tulis ilmiah, mulai 

dari penelitian kuantitatif, kualitatif, kaji tindak, dan atau penelitian 

pengembangan. Setiap jenis penelitian memiliki karakteristik berbeda dan 

penggunaannya sangat bergantung pada jenis permasalahan yang akan diteliti. 

Berbagai pertimbangan harus dipilih oleh mahasiswa ketika mereka 

hendak memulai melakukan penelitiannya, mulai dari lamanya waktu 

penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan sampai dengan manfaat yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan. 

Banyaknya jenis penelitian dengan beragam karakternya, tidak jarang 

pada saat proses bimbingan dan penelitian bahkan pada saat ujian, terjadi 

perbedaan pendapat yang tajam antarpembimbing atau antara pembimbing 

dengan penguji, baik menyangkut masalah teknis penulisan maupun masalah 

substansi dan metodologi penelitian. Perbedaan ini biasanya berakibat pada 

terhambatnya mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhirnya dan``  pada 

akhirnya tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai rencana. 

Tugas Akhir bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam 

memadukan berbagai ilmu pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan, 

serta penerapannya secara ilmiah dalam mengatasi permasalahan yang ada di 

lapangan. Penulisan Karya Tulis Ilmiah menunjukkan kemampuan mahasiswa 

dalam hal: 

1. Melihat, mengenali, menemukan, dan menganalisis suatu masalah tertentu 

2. Pengkajian teori up to date terkait ulasan penalaran secara kritis mengarah 

pada pembahasan dan pengkajian solusi permasalahan yang dipilih 

3. Mencari dan menafsirkan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai 

penunjang kerangka pikir penelitian; 

4. Merancang dan menerapkan metodologi penelitian yang tepat untuk 

membahas masalah yang telah dipilih; 

5. Mengolah, memilih, dan menganalisis data (kuantitatif maupun kualitatif) 

secara tepat; 



 

6. Menuliskan hasil penelitian secara sistematis, objektif, komprehensif, dan 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis 

ilmiah. 

Penulisan Karya Tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Agama Islam 

merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

sendiri, didukung oleh data empiris dengan metode yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk memecahkan permasalahan aktual yang 

berkaitan, sehingga hasil penelitian yang tertuang dalam Penulisan Karya Tulis 

ilmiah memiliki manfaat bagi pengembangan kualitas pendidikan di anak usia 

dini, mampu memperjelas permasalahan yang ada, dan memberikan solusi 

alternatif yang efektif guna memecahan masalahan yang ada dan memberikan 

solusi alternatif yang efektif guna memecahan masalahan yang ada. 

Berdasarkan kenyataan di atas maka dipandang perlu membuat pedoman 

yang dapat dijadikan acuan oleh semua pihak tentang berbagai hal yang berkaitan 

dengan proses penulisan Penulisan Karya Tulis ilmiah mahasiswa. 
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PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

PROGRAM SARJANA (S1) DAN PASCASARJANA (S2) 
 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

Penulisan Karya Tulis ilmiah adalah karya tulis tertinggi bagi mahasiswa untuk 

menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) dan Program Pascasarjana (S2) yang merupakan 

hasil penelitian sesuai dengan bidang profesi program studi yang ditekuninya. Tugas Akhir 

dipertahankan kualitas dan keabsahan ilmiahnya dalam sidang S1 dan S2 yang diadakan 

oleh Program Studi dan dihadiri Dosen ahli. 

 

Pasal 2 

TAHAPAN PEMBUATAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

Secara garis besar tahapan pembuatan  akhir adalah sebagai berikut : 

(1) Mengajukan rencana penelitian dalam bentuk proposal penelitian; 

(2) Mengikuti Seminar proposal penelitian; 

(3) Pengesahan proposal penelitian dan penentuan dosen pembimbing; 

(4) Pelaksanaan penelitian dan bimbingan  

(5) Persetujuan pembimbing dan Ketua Program Studi; 

(6) Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir; 

(7) Penggandaan Tugas Akhir 

 

Pasal 3 

PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN 

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan 75% dari beban studi program S1/S2 

diperkenankan mengajukan rencana penelitian untuk pembuatan Tugas Akhir. 

(2) Ketua Program Studi melakukan pengecekan jumlah sks yang telah diselesaikan 

mahasiswa; duplikasi masalah yang diteliti dan pengarahannya; 

(3) Proposal penelitian berisi judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis (kalau ada), dan langkah-

langkah penelitian; 
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(4) Proposal penelitian diajukan kepada Koordinator  Program Studi setelah 

dikonsultasikan dan disetujui Pembimbing Akademik (PA). Lihat Lampiran  

 

Pasal 4 

JENIS PENELITIAN 

1. Penelitian Kualitatif : penelitian etnografi, studi kasus, fenomenologi, grounded theory, 

library research. 

2. Penelitian Kuantitatif : Penelitian korelasional, penelitian eksperimen, penelitian ex 

post facto 

3. Penelitian Mixed Method 

4. Penelitian Research and Development (R&D) 

5. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

Pasal 5 

SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 

(1) Mahasiswa mengajukan usul seminar proposal penelitian atas persetujuan 

pembimbing akademik; 

(2) Koordinator Program Studi memimpin penyelenggaraan seminar proposal penelitian 

yang dihadiri oleh tim penguji; 

(3) Seminar proposal penelitian boleh dihadiri mahasiswa lainnya; 

(4) Tim penguji mengajukan beberapa pertanyaan dan pandangan tentang rencana 

penelitian tersebut; 

(5) Tim penguji berhak menolak atau menyarankan perbaikan proposal penelitian 

termaksud untuk dilakukan seminar ulang. 

(6) Mahasiswa yang mengajukan usul seminar proposal disyaratkan telah lulus mata 

kuliah pra syarat (Metodologi Penelitian, Statistika dan Teknik Penulisan karya 

ilmiah) 

(7) Mahasiswa yang dinyatakan lulus maka berhak mendapatkan SK pembimbing dan 

melakukan expert judgment untuk selanjutnya melakukan ujicoba penelitian 

berdasarkan persetujuan pembimbing. 

 

Pasal 6 

PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENENTUAN PEMBIMBING 

(1) Koordinator Program Studi merekomendasi proposal penelitian yang sudah 

disempurnakan kepada Dekan untuk ditetapkan judul dan dosen pembimbingnya; 
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(2) Jumlah dosen pembimbing sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berdasarkan dosen 

homebase masing-masing, yang salah satunya secara otomatis adalah dosen 

pembimbing akademik; 

(3) Mahasiswa berhak mengusulkan calon dosen pembimbing Tugas Akhirnya, dan 

koordinator program studi mempertimbangkan sesuai proporsi, keadaan dan 

kebutuhan. 

 

Pasal 7 

SYARAT-SYARAT, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMBIMBING 

(1) Syarat-syarat Pembimbing 

Syarat untuk menjadi pembimbing Skripsi : 

a. Pembimbing 1 minimal kualifikasi S2 dan mempunyai jabatan akademik lektor; 

b. Pembimbing 2 minimal kualifikasi S2 dan mempunyai jabatan akademik asisten 

ahli; 

Syarat untuk menjadi pembimbing Tesis : 

a. Pembimbing 1 minimal kualifikasi S3 dan mempunyai jabatan akademik lektor; 

b. Pembimbing 2 minimal kualifikasi S3 dan mempunyai jabatan akademik Lektor; 

(2) Jumlah Pembimbing 

Jumlah pembimbing Tugas Akhir berjumlah dua orang yang ditunjuk dan ditetapkan 

oleh Ketua Program Studi. 

(3) Status Pembimbing 

a) Sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk menyatakan layak atau tidaknya 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah diujikan; 

b) Tanda tangan pembimbing merupakan bukti bahwa penyusunan Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah skripsi/tesis sudah mendapatkan bimbingan sesuai prosedur. 

(4) Wewenang Pembimbing 

a) Ikut serta mempertimbangkan judul dan topik yang diusulkan oleh mahasiswa 

bimbingan. 

b) Mengembalikan tugas bimbingan kepada Koordinator Program Studi apabila 

terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya bimbingan. 

(5) Kewajiban Pembimbing 

a) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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b) Mencatat tanggal dan bentuk konsultasi bimbingan dalam format yang 

tersedia. 

 

Pasal 8 

PELAKSANAAN PENELITIAN DAN BIMBINGAN PENULISAN KARYA TULIS 

ILMIAH SKRIPSI/TESIS 

(1) Mahasiswa membuat proposal penelitian, kisi-kisi penelitian, tahapan kerja, teknik 

pengumpul data, outline laporan dan proses pelaksanaan penelitian dengan selalu dan 

berkesinambungan berkonsultasi kepada dosen pembimbingnya; 

(2) Bimbingan dilakukan oleh dosen secara terus menerus dan integral minimal 8 kali 

pembimbingan, karena Tugas Akhir dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh baik 

dalam proses, metode maupun isinya; 

(3) Mahasiswa wajib membawa Buku Pedoman Tugas Akhir serta Kartu Bimbingan saat 

melakukan proses bimbingan Tugas Akhir. 

(4) Pembimbing menyediakan waktu terjadwal satu hari tertentu perminggu di kampus 

(ruang kerja atau ruang dosen) untuk memberikan kesempatan konsultasi dan 

pengarahan; 

(5) Dosen pembimbing berhak melakukan perubahan kerangka penulisan Tugas Akhir 

setelah dibicarakan secara argumentatif dengan mahasiswa bimbingannya dan 

pembimbing lainnya; 

(6) Mahasiswa melaksanakan penelitian setelah mendapat persetujuan dosen 

pembimbing tentang persiapan bahan dan alat pengumpul datanya; 

(7) Pembuatan laporan hasil penelitian mengacu pada outline yang telah disepakati dan 

Pedoman penulisan Karya Tulisan Pembuatan skripsi/tesis yang ditetapkan Dekan 

Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. 

 

Pasal 9 

SISTEMATIKA PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ialah cara menempatkan unsur-unsur 

urutannya, sehingga merupakan kesatuan karangan ilmiah yang tersusun secara sistematis 

dan logis 
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1) Model Analisis Kuantitatif. 

Rincian dan urutan Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Model Analisis Kuantitatif yang 

lengkap adalah sebagai berikut: 

1. 1. Bagian Awal 

 1. 1. 1. Halaman Sampul 

 1. 1. 2. Halaman Judul 

 1. 1. 3. Halaman Persetujuan Pembimbing 

 1. 1. 4. Halaman Pengesahan 

 1. 1. 5. Kata Pengantar 

 1. 1. 6. Daftar Isi 

 1. 1. 7. Daftar Tabel (jika ada) 

 1. 1. 8. Daftar Gambar (jika ada) 

 1. 1. 9. Abstrak 

1. 2. Bagian Tengah 

 BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

B. PERUMUSAN MASALAH 

C. TUJUAN PENELITIAN 

D. KERANGKA BERFIKIR 

E. HIPOTESIS 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

1. Menentukan Kondisi Objektif 

2. Menentukan Tempat dan Waktu Penelitian 

3. Menentukan Variabel Penelitian 

4. Menentukan Populasi dan Sampel 

5. Menentukan Metode Penelitian 

6. Menentukan Teknik Pengumpulan Data 

7. Menentukan Teknik Analisis Data  

 

BAB II TINJAUAN TEORITIK (PUSTAKA) 

A.    

B.  



6 

                    BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

                                A. 

                                B. 

                                C.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                                A. 

                                B. 

                            

• Deskripsi Data 

• Pengujian Persyaratan Analisis 

• Pengujian Hipotesis 

BAB V  KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

B. IMPLIKASI 

C. SARAN 

 

1. 3. Bagian Akhir 

 1. 3. 1. DAFTAR PUSTAKA 

 1. 3. 2. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

2) Model Analisis Kualitatif 

2. 1. Bagian Awal 

 2. 1. 1. Halaman Sampul 

 2. 1. 2. Halaman Judul 

 2. 1. 3. Halaman Persetujuan Pembimbing 

 2. 1. 4. Halaman Pengesahan 

 2. 1. 5. Kata Pengantar 

 2. 1. 6. Daftar Isi 

 2. 1. 7. Daftar Tabel (jika ada) 

 2. 1. 8. Daftar Gambar (jika ada) 

 2. 1. 9. Abstrak 
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2. 2. Bagian Tengah 

 BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

B. PERUMUSAN MASALAH 

C. TUJUAN PENELITIAN 

D. KERANGKA BERFIKIR 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

BAB II TINJAUAN TEORITIK (PUSTAKA)  

                                     A. 

                                     B. 

                                     C 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

                  A. 

                  B. 

• Deskripsi Latar, Entri dan kehadiran peneliti 

• Teknik Pengumpulan Data Teknik dan 

Prosedur Analisis Data 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                 A. 

                 B.  

                 C.  

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

B. IMPLIKASI 

C. SARAN 

 

2. 3. Bagian Akhir 

 2. 3. 1. DAFTAR PUSTAKA 

 2. 3. 2. LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Pasal 10 

TEKNIK PENULISAN TUGAS AKHIR/TESIS 

(1) Jenis dan Ukuran Kertas 

a) Jenis kertas yang digunakan untuk menulis Tugas Akhir adalah kertas HVS 

ukuran A4 ( 21 cm X 29.7 cm) dengan berat 80 Miligram 

b) Cover Tugas Akhir berwarna Ungu (sesuai warna bendera Fakultas Agama 

Islam) dengan model hard cover. 

(2) Teknik Pengetikan 

a) Pengetikan judul cover Tugas Akhir lihat lampiran 2. 

b) Abstrak diketik 1 spasi dan hanya satu halaman. 

c) Naskah Penulisan Tugas Akhir harus menggunakan huruf Times New Roman 

dengan ukuran font 12, khusus penulisan huruf Arab (ayat Al-Qur’an atau 

Hadits) dapat menggunakan font Arabic typesetting atau Tradisional Arabic 

dengan ukuran disesuaikan. 

d) Penulisan Judul bab menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 14. 

e) Huruf tebal digunakan untuk judul Bab, sub-bab, gambar dan lampiran 

f) Jarak antara baris pertama dengan baris berikutnya diketik 2 spasi (Double 

space) 

g) Huruf miring (italic) dapat digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya istilah 

atau kata dalam bahasa asing, atau kata-kata yang ditekankan. 

h) Penulisan Karya tulis ilmiah, Skripsi/Tesis menggunakan kutipan langsung 

(nama penulis dan pendapatnya dimasukan langsung kedalam pokok kalimat) 

i) Penulisan nama penulis, tahun terbit buku, volume (jika ada) dan halaman 

pengambilan dapat ditulis pada awal kutipan kalimat atau akhir kutipan. 

j) Kutipan atau sitasi menggunakan syle APA (American Psychological 

Association) dan wajib menggunakan  aplikasi Mendeley. 

k) Referensi dari sumber yang sama yang dikutip tidak boleh dikutip lebih dari 3 

kali. 

l) Referensi yang boleh dikutip terbitan 10 tahun terakhir 

m) Referensi berasal dari 50 persen dari jurnal yang terakreditasi 

nasional/internasional dan 50 persen dari buku. 

n) Tiap Lembar kertas hanya diketik satu halaman saja 

o) Batas ukuran pengetikan Tugas Akhir (Margin), adalah sebagai berikut : 
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 Tepi atas = 4 Cm 

 Tepi Bawah = 3 Cm 

 Tepi kiri = 4 Cm 

 Tepi kanan = 3 Cm (Lihat Lampiran 4) 

p) Alinea baru, dimulai pada 1 cm dari batas tepi kiri 

(3) Penomoran Halaman 

a) Nomor halaman awal berupa angka Romawi kecil, yaitu i, ii, iii, iv dan 

seterusnya dimulai dari halaman pengantar dan diletakan ditengah bagian 

bawah halaman. 

b) Halaman Pendahuluan dan seterusnya, nomor halamannya berupa angka Arab, 

ditulis pada sudut kanan 2 Cm dari tepi kertas bagian atas. 

c) Pengetikan Bab di beri nomor dengan angka Romawi besar, seperti BAB I, 

BAB II dan seterusnya dan diletakan di tengah-tengah di atas judul bab. 

(4) Penulisan Daftar Pustaka 

a) Penulisan daftar Pustaka mengikuti ketentuan aplikasi mendeley 

b) Daftar Pustaka ditulis dengan urutan : penulis, nama buku, kota penerbit, nama 

penerbit, dan tahun penerbitan. Antara satu kalimat dengan lainnya dipisahkan 

dengan koma sebagai tanda pemisah kalimat, sedangkan diakhir kalimat 

dibubuhkan titik sebagai tanda akhir kalimat. 

c) Nama pengarang diurutkan mengikuti urutan abjad. Nama pengarang juga 

dimaksud nama badan, lembaga, panitia dan sebagainya, yang menyusun 

karangan itu. Nama pengarang tidak ada, yang diambil adalah kata pertama 

dalam judul karangan itu. 

d) Kalau ada dua karangan atau lebih berasal dari seorang pengarang, nama 

pengarang cukup dicantumkan satu kali, lainnya cukup diganti dengan garis 

sepanjang lima identasi (ketukan) dari garis margin kiri. 

e) Penulisan nama pengarang dimulai dengan nama belakang (marga, 

keluarga dan sebagainya). 

f) Bila ada dua nama dalam satu karya, ditulis berurut pertama, sedangkan untuk 

pengarang kedua ditulis sebagaimana biasanya dan seterusnya 

cukup ditulis et al. 
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g) Nama pengarang diketik mulai dari garis margin kiri dan baris kedua dan 

seterusnya diketik setelah lima pukulan tik dari garis margin dengan satu spasi. 

h) Gelar bangsawan dan akademik tidak dicantumkan. 

i) Antara kedua sumber pustaka jaraknya dua spasi 

j) Nama Buku dicetak miring.(Lihat Lampiran 7) 

 

Pasal 11 

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PROGRAM STUDI 

(1) Draft Tugas Akhir yang sudah disetujui, ditandatangani pembimbing dan diajukan 

kepada Ketua Program Studi untuk didaftarkan mengikuti ujian Skripsi/Thesis; 

(Lihat Lampiran 5) 

(2) Ketua Program Studi memeriksa skripsi dengan mengacu pada Pedoman Pembuatan 

Skripsi/ tesis Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang dan 

menandatangani persetujuannya. 

 

Pasal 12 

UJIAN TUGAS AKHIR/TESIS  

Ujian Skripsi/tesis ialah ujian sidang dalam rangka menguji Tugas Akhir yang ditulis oleh 

mahasiswa sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dan strata 

II (S2). 

 

 

Pasal 13 

SYARAT MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI/TESIS 

(1) Berstatus mahasiswa; 

(2) Telah lulus dalam ujian semua mata kuliah; 

(3) Telah lulus ujian praktikum; 

(4) Telah lulus ujian komprehensif; 

(5) Memiliki keterangan lulus Ta’aruf; 

(6) Bebas pinjaman perpustakaan; 

(7) Menyerahkan dua eksemplar naskah skripsi/tesis yang sudah disetujui pembimbing 

dan Ketua Program Studi/Program Studi; 
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(8) Terdaftar sebagai peserta dan apabila pada tanggal yang telah ditentukan mahasiswa 

yang bersangkutan tidak hadir, maka ujiannya diundur pada periode atau bulan 

berikutnya; 

 

Pasal 14 

SYARAT PENGUJI 

(1) Penguji ujian skripsi : dosen yang berpangkat serendah-rendahnya asisten ahli atau 

dosen bergelar magister, serta dosen yang diperlukan secara akademik 

Penguji tesis : dosen yang berpangkat serendah-rendahnya lektor atau dosen bergelar 

doktor, serta dosen yang diperlukan secara akademik; 

(2) Memiliki surat tugas dari Dekan fakultas. 

(3) Penguji berasal dari program studi yang sama dengan mahasiswa yang diuji. 

 

Pasal 15 

MATERI UJIAN 

Materi pokok yang diuji ialah sebagaimana tergambar dalam kisi-kisi; penguji tidak 

diperkenankan menguji materi diluar kisi-kisi. 

 

Pasal 16 

KISI-KISI UJIAN SKRIPSI/TESIS 

(1) Masalah yang ditanyakan dalam ujian Tugas Akhir pada dasarnya meliputi 3 (tiga) 

hal, yaitu: 

a) Apa yang diteliti; 

b) Bagaimana cara meneliti; 

c) Apa hasil yang diperoleh; 

(2) Secara rinci pertanyaan dalam ujian Tugas Akhir diarahkan pada komponen-

komponen berikut: 

a) Masalah  penelitian; 

b) Kerangka pemikiran yang digunakan; 

c) Keabsahan hipotesis (bila menggunakan hipotesis) 

d) Ketetapan kisi-kisi dan indikator variabel penelitian; 

e) Sumber data; 

f) Metode penelitian (langkah-langkah penelitian) 
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g) Teknik analisis data; 

h) Penguasaan isi Tugas Akhir, termasuk teori-teori yang digunakan; 

i) Kesimpulan hasil penelitian; 

j) Teknik penulisan. 

 

Pasal 17 

JUMLAH DAN KETENTUAN PENGUJI 

(1) Setiap mahasiswa diuji oleh dua orang penguji; 

(2) Ketua dan sekretaris sidang dapat merangkap sebagai penguji; 

(3) Pembimbing  Tugas Akhir  tidak  menjadi penguji Tugas Akhir/tesis mahasiswa 

yang dibimbingnya. 

 

Pasal 18 

PANITIA UJIAN 

Ujian Munaqasah dilaksanakan oleh panitia Ujian Munaqasah yang ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Dekan. 

Pasal 19 

PENYERAHAN NASKAH TUGAS AKHIR 

(1) Naskah Tugas Akhir yang akan disidangkan diterima maksimal 1 minggu sebelum 

sidang 

(2) Naskah Tugas Akhir/tesis diterima penguji selambat-lambatnya dua hari sebelum 

ujian berlangsung; 

(3) Naskah Tugas Akhir/tesis yang diserahkan kepada penguji adalah naskah Tugas 

Akhir/tesis yang diketik rapi, belum di jilid. 

 

Pasal 20 

BENTUK UJIAN TUGAS AKHIR 

Ujian Tugas Akhir/tesis dilaksanakan dalam suatu sidang yang dipimpin seorang 

ketua sidang dan seorang sekretaris sidang. 

 

Pasal 21 

LAMA UJIAN TUGAS AKHIR 

(1) Setiap mahasiswa diuji oleh dua orang paling lama 60 menit; 
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(2) Setiap meja hanya menyelenggarakan ujian untuk sebanyak-banyaknya lima orang 

mahasiswa yang diuji dalam sehari; (3) Satu meja ujian adalah satu unit sidang. 

 

Pasal 22 

PENILAIAN 

(1) Nilai diberikan dengan menggunakan rentang 0-100; 

(2) Dua orang penguji masing-masing memberikan nilai; 

(3) Nilai akhir Tugas Akhir ialah penjumlahan nilai dua orang penguji dan dua orang 

pembimbing dibagi empat. 

 

Pasal 23 

PENENTUAN KELULUSAN 

(1) Teruji dinyatakan lulus bila nilai yang diperoleh sekurang-kurangnya 60, tidak ada 

yang memberikan nilai kurang dari 50, tidak ada perbaikan yang mengharuskan teruji 

harus diuji ulang; 

(2) Teruji dinyatakan ditangguhkan bila nilai yang diperoleh sekurang-kurangnya 60 atau 

terdapat perbaikan prinsipil yang harus dilakukan. Pengumumannya akan diberikan 

setelah ybs melakukan perbaikan yang telah disetujui oleh kedua penguji. Penguji 

harus menjelaskan secara tertulis bagian-bagian yang harus diperbaiki dalam 

selembar penilaian; 

(3) Teruji dinyatakan mengulang bila nilai yang diperoleh kurang dari 50 atau bila para 

penguji sepakat agar teruji yang bersangkutan merombak Tugas Akhir yang 

ditulisnya. Penyebab ketidak lulusan itu harus dituliskan dalam selembar penilaian; 

(4) Pengumuman dikeluarkan secara lisan dihadapan semua peserta ujian. 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus, diberi hak untuk mengikuti wisuda sarjana. 

 

Pasal 24 

PEMBUKAAN, KATA AKHIR, PENUTUPAN 

(1) Ujian dibuka oleh Dekan Fakultas; 

(2) Kata akhir (pelantikan sarjana) dilakukan oleh Dekan Fakultas; Penutupan 

ujian dilakukan Dekan Fakultas. 
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Pasal 25 

PENGGANDAAN TUGAS AKHIR 

(1) Mahasiswa melakukan penyempurnaan Tugas Akhir sesuai rekomendasi penguji 

munaqosyah; 

(2) Penyempurnaan Tugas Akhir selambat-lambatnya satu bulan sejenak tanggal 

pelaksanaan menaqasyah; 

(3) Tugas Akhir yang telah disahkan oleh penguji dan disetujui Ketua Program Studi 

digandakan sekurang-kurangnya lima eksemplar dan ditandatangani oleh 

pembimbing, penguji dan Ketua Program Studi; (lihat Lampiran 6) 

(4) Warna cover Tugas Akhir/tesis untuk Fakultas Agama Islam Unsika adalah Ungu 

dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman Tugas Akhir Fakultas 

Agama Islam Unsika. 

 

Pasal 26 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

(1) Mahasiswa program studi sarjana (S1) wajib mempublikasikan karya ilmiah dari 

hasil tugas akhir ke jurnal nasional terakreditasi. 

(2) Mahasiswa program studi pascasarjana (S2) wajib mempublikasikan karya ilmiah 

dari hasil tugas akhir pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.  

 Ditetapkan di :  Karawang 

                                   Pada Tanggal          : 27 Nopember 202 

  Dekan, 

 

Dr. SUTARJO, Drs., M.M.Pd. 

                   NIP. 196407042021211001



 

Lampiran 1 

Bagan Alur Bimbingan Penulisan Skripsi/Tesis 

Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang 



 

 

 

Lampiran 2 



 

CONTOH JILID PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

JUDUL SKRIPSI/TESIS 
(Huruf Times New Roman ukuran 18) 

SKRIPSI/TESIS 
(Huruf Times New Roman ukuran 12) 

Diajukan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah 

guna  memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam 

(S.Pd)/Magister Pendidikan (M.Pd.) 

 

Oleh 

Nama Mahasiswa 

Nomor Pokok Mahasiswa 

(Huruf Times New Roman ukuran 12) 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 

2021 

(Huruf Times New Roman ukuran 16) 
Lampiran 3 



 

CONTOH ABSTRAK 

ABSTRAK 

NAMA LENGKAP PENULIS, JUDUL KARYA TULIS ILMIAH 

SKRIPSI/TESIS 

                             (Huruf Kapital Times New Roman Tebal               

(Bold) Ukuran 12) Latar Belakang Penelitian 

……………………………. 

Tujuan Penelitian …………………………………….. 

Metode Penelitian ……………………………………. 

Hasil Penelitian ………………………………………. 

(Diketik 1 spasi dan hanya satu halaman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4 

Contoh Lay-out tepi kertas atas 

 

Ukuran kertas A4 (21 x 29.7 Cm) 

 

 
 

4  Cm 3 Cm 



 

Lampiran 5 

CONTOH FORMAT PERSETUJUAN PEMBIMBING 

JUDUL KARYA TULIS ILMIAH/SKRIPSI/TESIS 

(Ditulis dengan menggunakan huruf Kapital Times New Roman) 

(Ukuran Huruf 14) 

Oleh : 

…………………………… 

NPM. ……………………. 

Menyetujui, 

 Pembimbing I Pembimbing II 

 ……………………………. ……………………………….. 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Agama Islam 

………………………………………… 

Lampiran 6 



 

 

CONTOH LEMBAR PENGESAHAN 

PENGESAHAN 

 Karya Tulis ilmiah ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.) atau Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Fakultas 

Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dan telah 

dimunaqasahkan serta disyahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis ilmiah  (Munaqasah) 

Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang pada hari Sabtu tanggal 

………………………………….. 

Karawang, ……………………... 

Ketua Sekretaris 

……………………………………… …………..………………….… 

Penguji  I Penguji II 

…………………………….. ……………………………. 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Agama Islam 

……………………………………………. 



 

Lampiran 7 
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Pondok Pesantren. 
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Keluarga. 

Fajar, Malik. (1997), Sintesa antara Perguruan Tinggi dengan Pesantren, Jakarta: 
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                                  LEMBAR KONSULTASI 

BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH SKRIPSI/TESIS 

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNSIKA 

NAMA                  :  
NO. POKOK        : 
PEMBIMBING I       :  
PEMBIMBING II       : 
JUDUL KARYA TULIS ILMIAH/SKRIPSI/TESIS  : 

 

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

 

   
 

PEMBIMBING 

 
  



 

1. Standar penilaian ujian Tugas Akhir 

2. Pembimbing dilibatkan dalam penentuan judul 

3. Dipertimbangkan kembali dalam penentuan penguji    dari dosen homebase 

4. Detail teknis penulisan tugas akhir 

5. Kewajiban publikasi tugas akhir 

6. Jumlah maksimal mahasiswa untuk 1 dosen pembimbing Tugas Akhir 

7. Sistem check duplikasi judul tugas akhir 

8. Artikel jurnal yang dipublikasi tidak boleh sama dengan judul Tugas Akhir 


