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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Fungsi dan Tujuan 

 Panduan Penyusunan Skripsi ini berfungsi sebagai 

rambu-rambu bagi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Ahwal 

Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam (FAI) UNISSULA Semarang 

dalam proses penyiapan dan penyelesaian Skripsi. Sekaligus 

berfungsi sebagai panduan pembimbingan tugas akhir. 

Rambu-rambu ini mengatur hal-hal yang bersifat substantif 

dan teknis, dengan kemungkinan pengembangan dan 

penyesuaian lebih lanjut, sejalan dengan keragaman topik, 

pendekatan, proses, dan jenis penelitian. Sesuai dengan 

karakteristiknya sebagai pedoman umum, maka di dalamnya 

hanya diatur hal-hal esensial saja, sedangkan hal-hal yang 

lebih rinci diserahkan kepada mahasiswa untuk 

mengembangkannya, sesuai dengan proses penelitian dan 

bimbingan. 

 Tujuan penulisan pedoman ini untuk memudahkan 

mahasiswa dan dosen pembimbing dalam mengarahkan 

mahasiswa menyusun Skripsi dengan sistematika yang logis. 

Dengan demikian, akan dihasilkan Skripsi yang memenuhi 

standar kualitas sebagai karya ilmiah jenjang S1. 

 

B. Kriteria Skripsi 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, 

Skripsi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 

1. Merupakan karya ilmiah asli hasil penelitian dengan 

metode yang benar. 
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2. Merupakan karya ilmiah yang menunjukkan 

kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dalam 

pengembangan dan penerapan teori dalam 

bidangnya. 

3. Mempunyai nilai manfaat yang tinggi untuk 

pengembangan teori dan praktik dalam bidang 

pendidikan atau nonpendidikan. 

4. Memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah 

yang berkembang di masyarakat. 

 

C. Persyaratan Akademik dan Administratif 

Syarat-syarat akademik bagi mahasiswa yang akan ujian 

Skripsi sebagai berikut: 

1. Telah lulus semua mata kuliah teori (tidak ada nilai E), 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

2. Nilai mata kuliah D paling banyak 20% dari totalitas 

sks yang ditawarkan. 

3. Lulus mata kuliah Bimbingan Skripsi 

4. Lulus ujian Proposal Skripsi. 

5. Lulus ujian komprehensif. 

6. Menyerahkan naskah Skripsi yang sudah memperoleh 

persetujuan tertulis dari Pembimbing kepada Biro 

Skripsi. 

Syarat administratif bagi mahasiswa yang akan ujian Skripsi 

adalah telah terdaftar sebagai mahasiswa Prodi Hukum 

Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) UNISSULA Semarang 

sekurang-kurangnya 7 semester, dan telah melunasi 

pembayaran SPP sampai dengan semester yang 

bersangkutan. 
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BAB II 

KERANGKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN 

 

A. Langkah Awal Proposal Skripsi 

Usulan atau proposal Skripsi merupakan langkah 

awal bagi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Ahwal 

Syakhshiyah) untuk menyelesaikan tugas akhir. Langkah 

awal pengajuan proposal Skripsi meliputi : (1) pengajuan 

judul, (2) penetapan judul, (3) bimbingan, (4) seminar, (5) 

perbaikan, dan (6) menyerahkan proposal Skripsi yang 

telah disetujui pembimbing kepada Biro Skripsi. 

 

B.  Isi Pokok Proposal Skripsi 

Isi pokok proposal Skripsi meliputi komponen-

komponen baku sebagai berikut : 

a. Judul Skripsi 

b. Latar belakang masalah 

c. Rumusan masalah 

d. Tujuan penelitian 

e. Kerangan penelitian 

f. Hipotesis 

g. Metode penelitian  

- Jenis penelitian 

- Metode pengumpulan data 

- Metode analisis data 

h. Kerangka penelitian. 
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C.  Bagian Akhir Proposal Skripsi 

Proposal skripsi harus dilampiri: 

a. Daftar Pustaka 

b. Instrumen pengumpulan data (IPD), sesuai dengan 

metode yang digunakan. 

c. Riwayat hidup mahasiswa. 

 

D. Format dan Tata Tulis Proposal 

Proposal Skripsi dibuat dengan mengikuti aturan, format, 

dan tata tulis sebagaimana yang ditetapkan dalam Buku 

Pedoman ini.  
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BAB III 

KERANGKA PENULISAN SKRIPSI 

 

A. Bagian Awal 

1. Halaman Sampul (sampul luar) 

 Sampul Skripsi memuat judul, lambang 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, nama 

lengkap dan nomor induk mahasiswa (NIM), maksud 

penulisan, nama Program, nama universitas, dan 

tahun penyelesaian. Sampul dibuat dari kertas karton 

(hard cover) dengan warna hijau muda.   

2. Halaman Judul 

 Isi halaman judul sama dengan halaman sampul, 

dicetak pada kertas HVS berwarna putih. 

3. Halaman Nota Pembimbing 

 Nota pembimbing isinya menunjukan bahwa 

skripsi tersebut telah siap untuk dimunaqosahkan/ 

diujikan. 

4. Halaman Pengesahan 

  Halaman ini berisi keterangan bahwa skripsi 

tersebut telah dimunaqosahkan dan telah dapat 

diterima oleh Tim Penguji pada tanggal tertentu dan 

dibumbuhi tanda tangan serta nama terang dari 

ketua Sidang/ Dekan, Sekretaris siding, para penguji 

dan dosen pembimbing. 

 Unsur-unsur yang harus ada di dalam halaman 

pengesahan ini adalah tulisan: 

a. Lembar Pengesahan 

b. Judul Skripsi 
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c. Nama lengkap dan nomor induk mahasiswa 

d. Dipertahankan di depan Tim Penguji Prodi 

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) UNISSULA 

Semarang, tanggal……………. 

e. Dewan Penguji 

f. Semarang,…………………(tanggal) 

g. Lembar pengesahan dibuat setelah ujian akhir 

dan Skripsi diperbaiki serta mendapat 

pengesahan dari Dewan Penguji. 

5. Halaman Motto 

 Motto harus disesuaikan dengan skripsi dan 

diambilkan dari ayat-ayat al-Qur’an, hadis atau kata-

kata hikmah. 

6. Kata Pengantar 

 Kata pengantar dimaksudkan untuk 

menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang berjasa dalam penulisan Skripsi, serta harapan-

harapan yang terkait dengan hasil penelitian. 

7. Daftar Isi  

 Daftar isi memuat garis besar isi Skripsi beserta 

nomor halamannya. Hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan daftar isi : 

a. Tulisan “DAFTAR ISI” di tulis dengan huruf kapital 

yang diletakkan di tengah-tengah, simetri ki-

kanan, huruf-huruf diketik tanpa ketukan sela, 

tanpa garis bawah, tanpa tanda baca, sepulug 

spasi tunggal dari tepi kiri atas.  
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b. Judul bab ditulis dengan huruf besar, tanpa garis 

bawah, tanpa tanda baca apapun. 

c. Angka indeks pada bab adalah angka romawi 

besar. 

d. Di belakang baris bab dikutipkan nomor halaman 

(ruang antara huruf terakhir dari bab dan nomor 

halaman disisipi dengan tanda titik diberi satu 

ketukan sela yang diketik pada ketukan-ketukan 

genap). 

e. Sub bab ditulis dengan huruf kecil kapitalisasi. 

f. Kata “HALAMAN” ditulis dengan huruf capital 

diletakkan di tepi kanan atas, dengan huruf 

terakhir tepat pada garis margin sebelah kanan. 

8. Daftar Tabel 

 Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul 

tabel, beserta nomor halaman tempat tabel tersebut 

disajikan. 

9. Daftar Gambar 

 Daftar gambar (mencakup foto, skema, grafik, 

peta) disusun dengan sistematika nomor urut (angka 

arab), judul gambar beserta nomor halaman tempat 

gambar tersebut disajikan. 

10. Daftar Lampiran 

 Daftar lampiran disusun dengan sistematika 

nomor urut (angka arab), judul lampiran beserta 

nomor halaman. Nomor halaman lampiran 

merupakan kelanjutan dari nomor halaman Skripsi. 
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B. Bagian Inti 

 Isi bagian inti Skripsi disajikan dalam bentuk bab-bab, 

Sub-bab dan atau tingkat hierarki judul yang lebih rinci, 

dengan menganut sistematika tertentu, yang diatur dalam 

buku pedoman ini. Sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pendahuluan dimaksudkan untuk member 

penjelasan tentang hal-hal yang berkaiatan dengan 

persoalan yang akan dibicarakan pada skripsi. Namun 

demikian belum mulai memasuki persoalan. Pendahuluan 

baru memuat masalah-malalah yang akan dibahas dalam 

skripsi. Oleh karena itu pendahuluan memuat sub-sub 

sebagai berikut: 

A. Alasan Pemilihan Judul 

B. Penegasan Istilah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penulisan  

E. Metode Penulisan  

F. Sistematika Penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Salah satu cirri penelitian ilmiah adalah adanya 

orientasi dasar sebagai titik tolak dari penyeledikan 

sekaligus memberi sudut pandang dalam 

menginterpretasikan hasil penyelidikan. Orientasi dan 

dasar teori ini biasanya diperoleh dari penelaah literature-

literatur (studi kepustkaan), yang bukan saja mencakup 

jumlahnya, tetapi juga berbobot serta memadahi dengan 

ruang lingkup permasalahannya.  
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Perlu diingat oleh setiap mahasiswa yang akan 

menyususn skripsi adalah, bahwa walaupun bab II ini 

merupakan kajian teoritik yang sering disebut dengan 

istilah “landasan teori”, bukan berarti harus dipahami 

sebagai bab yang berjudul LANDASAN TEORI (ditulis apa 

adanya), tetapi harus diberi judul bab dengan 

menggunakan kalimat yang mencerminkan subtansi 

pembahasan bab tersebut. 

BAB III PENYAJIAN DATA 

Dalam bab ini dikemukakan uraian-uraian yang 

menggambarkan secara integral seluruh hasil penelitian 

dari pelbagai aspek sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

Data yang ditulis bukan data mentah yang diperoleh 

melalui metode pengumpulan data, tetapi data yang telah 

diolah, diorganisir dan ditafsirkan, serta data yang telah 

dipertimbangkan kesesuaiannya secara proporsional 

dengan pokok masalah yang akan ditelaah. Penyajiannya 

sebagaimana landasan teori, bab III ini juga tidak diartikan 

sebagai BAB PENYAJI DATA, tetapi harus dicari kalimat bab 

yang sesuai dengan subtansi data penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Dalam bab ini setiap aspek yang terdapat dalam 

permasalahan, khususnya yang menjadi inti pembahasan, 

yang datanya telah dipaparkan dengan menggunakan teori 

yang terdapat dalam kajian teoritik (isi bab II), dengan 

tetap memperhatikan tujuan pembahasan atau penelitian.  

Sebaiknya dalam bab IV ini tidak ditulis judul BAB 

ANALISIS, tetapi dicarikan kalimat yang sesuai, asal tidak 

menggunakan kalimat yang sama dengan kalimat judul. 
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Dalam menentukan judul bab IV juga harus dihindari 

penggunaan kalimat yang sama dengan kalimat judul. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini terdapat dua sub bab, yaitu kesimpulan 

dan saran-saran dan tidak perlu adanya kata penutu. 

a. Kesimpulan, hendaknya tidak disamakan dengan 

ringkasan atau ikhtisar, resume dari bab perbab, 

tetapi suatu kesimpulan harus membawa ingatan 

kembali kea rah rumusan pokok masalah. 

Kesimpulan pada hakikatnya merupakan jawaban 

masalah dan oleh karenanya harus menjawab 

pokok masalah. Jika ada dua pokok masalah, maka 

harus ada dua kesimpulan. Kesimpulan hendaknya 

diperkuat dengan bukti-bukti kongkret, sesuai 

dengan hasil analisis dalam bab IV. 

b. Saran-saran, merupakan tindak lanjut dari hasil 

penelitian, seperti adanya kemungkinan hasil 

penelitian terswebut dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari atau perlu adanya penelitian 

lebih lanjut sebagai pendalaman atau 

pengembangan. Perlu diingat bahwa saran-saran 

jangan disamakan dengan nasihat-nasihat ataupun 

usulan-usulan yang ditujukan kepada kelompok 

orang atau instansi. 

C. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat identitas semua buku, jurnal, 

laporan penelitian, referensi dari internet, dan sumber-

sumber yang diacu, yang digunakan dalam penulisan 
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Skripsi, yang disebut di dalam bagian isi. Sumber yang 

tidak disebut dalam bagian Isi tidak boleh dicantumkan 

di dalam daftar bagian isi, harus pula dicantumkan 

pada daftar pustaka. Daftar pustaka disusun secara 

alfabetis, menurut format khusus yang cara 

penulisannya diuraikan pada Bab IV di dalam buku 

pedoman ini. 

2. Lampiran-lampiran 

Lampiran memuat data bahan sebagai pendukung 

yang hanya dapat disampaikan melalui lampiran 

seperti : daftar kuesioner, pedoman wawancara, 

pedoman observasi, daftar ralat (kalau ada) dan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isi skripsi 

atau persyaratan penelitian, semacam ijin penelitian 

dan lain-lain. 

3. Daftar Riwayat Hidup Penulis 

Memuat tentang identitas pribadi dan riwayat 

pendidikan penulis, yang ditanda tangani oleh penulis 

di sebelah kanan bawah, di bawah nama kota, tanggal, 

bulan dan tahun pembuatan. 
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BAB IV 

BAHASA DAN TATA TULIS 

A. Bahasa 

Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia. Penulisan dalam 

bahasa Indonesia menggunakan ragam ilmiah dengan 

karakteristik: (1) penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang 

disempurnakan, (2) penggunaan istilah baku, (3) 

penggunaan kata bermakna lugas, (4) konsisten dalam 

penggunaan kata dan istilah, (5) penggunaan unsur-unsur 

gramatikal (subjek dan predikat) dalam kalimat, (6) 

penggunaan awalan me- dan ber-, secara eksplisit dan 

konsisten, (7) penggunaan kata tugas (dan, dari, daripada, 

dll) secara tepat, eksplisit dan konsisten, (8) paragraf 

memuat sebuah ide pokok secara utuh, (9) memiliki 

kepaduan makna dan struktur antarkalimat dan 

antarparagraf, serta (10) menghindari penggunaan bentuk 

persona (kita, saya, kami, dll). 

B. Tata Tulis 

1. Kertas  

Skripsi diketik pada kertas berwarna putih, berukuran 

kuarto A4(21,5 cm x 28 cm), dengan berat 80 gram. 

Apabila di dalam naskah memerlukan kertas khusus 

seperti kertas millimeter untuk grafik, kertas kalkir 

untuk bagan atau peta dan sejenisnya, dapat 

digunakan kertas di luar ukuran yang telah ditentukan, 

yang dilipat sesuai dengan ukuran kertas naskah. 

2. Pengetikan  

a. Jarak antarbaris dua spasi. 
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b. Tanda baca melekat pada kata di depannya 

(contoh: kertas, pensil, dan tinta). 

c.  Jarak setelah tanda baca: 

1) Setelah tanda baca titik (.). koma (,), titik koma 

(;), titik dua (:) satu ketukan. 

2) Kurung buka dan kurung tutup (…) ditulis tanpa 

ketukan dengan kata/angka di dalamnya. 

3) Garis miring (/) ditulis tanpa ketukan terhadap 

kata sebelum dan sesudahnya. 

d. Judul tabel dan gambar yang terdiri atas dua baris 

atau lebih, ditulis dengan jarak satu spasi. 

Penulisan judul menggunakan huruf kapital pada 

setiap awal kata, kecuali kata tugas. 

e. Daftar pustaka: 

1) Jarak antarbaris dalam satu pustaka adalah satu 

spasi. 

2) Jarak antarpustaka adalah dua spasi. 

3. Batas tepi Pengetikan 

Batas tepi pengetikan ditentukan sebagai berikut. 

Tepi atas  : 4 cm 

Tepi bawah  : 3 cm 

Tepi kiri  : 4 cm 

Tepi kanan  : 3 cm 

4. Pengetikan Alinea Baru 

Pengetikan alinea baru dimulai pada huruf keenam (10 

mm) dari batas kiri alinea. 

5. Pengetikan Bab, Sub-bab, dan Anak Sub-bab 

a. Nomor bab dan judul bab diketik di tengah-tengah 

batas kanan dan kiri (center). Nomor bab ditulis 
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dengan angka romawi, judul bab ditulis dengan 

huruf kapital, serta ditebalkan (bold). 

b. Pengetikan judul Sub-bab dan nomor Sub-bab 

dimulai dari tepi kiri. Huruf awal setiap kata dalam 

judul Sub-bab ditulis dengan huruf kapital kecuali 

kata tugas (dan, di, ke, dari, untuk, yang) yang tidak 

pada awal judul. Penomoran Sub-bab 

menggunakan huruf kapital (A, B, C, dst), judul Sub-

bab ditebalkan (bold). 

c. Pengetikan anak Sub-bab dimulai dari tepi kiri. 

Huruf awal setiap kata dalam anak Sub-bab ditulis 

dengan huruf kapital kecuali kata tugas (dan, di, ke, 

untuk, yang) yang tidak pada awal judul. 

Penomoran Sub-bab menggunakan angka (1,2,3, 

dst.). 

6. Huruf  

Huruf yang digunakan adalah Times New Roman font, 

12 

a. Penomoran  

1) Penomoran Halaman  

Nomor halaman diletakkan di bagian bawah 

tengah, dua spasi di bawah garis terakhir teks. 

Nomor halaman ditulis dengan angka arab, 

dimulai dari bab pendahuluan sampai lampiran. 

Halaman-halaman sebelumnya (halaman judul, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dll.) menggunakan angka romawi kecil. 

2) Penomoran Rumus-rumus Matematik 
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Jika di dalam laporan penelitian terdapat 

beberapa rumus atau persamaan matematika, 

penomorannya menggunakan angka arab yang 

ditempatkan di tepi kanan, di antara dua tanda 

kurung. 

3) Hierarki Penggunaan Nomor dan Huruf 

Urutannya: 

I. PENDAHULUAN (di tengah-tengah) 

A. Aaaaa (mulai dari kiri halaman) 

1. Bbbbb  

a. Cccccc  

1) Dddddd 

a) Eeeeee  

(1) Ffffff  

(a) Ggggg  

b. Huruf Miring dan Huruf Kapital 

Penggunaan huruf miring dan huruf kapital dalam 

bagian isi Skripsi mengikuti aturan yang ditetapkan 

dalam Pedoman Ejaan yang Disempurnakan. 

Penggunaan huruf miring dalam naskah Skripsi 

untuk menuliskan kata atau kalimat dalam bahasa 

asing. Penggunaan huruf miring dan huruf kapital 

dalam penulisan daftar pustaka mengikuti aturan 

penulisan  daftar pustaka dalam buku ini. 

c.  Penyajian Tabel dan Gambar 

1) Tabel 

a) Tulisan “Tabel”, nomor tabel, dan judul 

tabel dicantumkan di atas tabel, di tengah-

tengah antara tepi kanan dan kiri. 
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b) Judul tabel ditulis di bawah nomor tabel 

dengan jarak satu spasi. 

c) Nomor tabel di dalam teks menggunakan 

angka arab, berurutan, dari bab pertama 

sampai bab terakhir. 

d)  Nomor tabel dalam lampiran menggunakan 

angka arab dimulai dengan nomor 1. 

e) Setiap tabel disajikan tidak lebih dari satu 

halaman (tidak terpotong). Tabel yang 

melebihi satu halaman diletakkan di dalam 

lampiran. 

2) Gambar  

Gambar meliputi foto, grafik, diagram, peta, 

bagan, skema, dan objek lain yang sejenis. 

Penyajiannya mengikuti ketentuan sebagai 

berikut. 

a) Tulisan “Gambar”, nomor gambar, dan 

judul gambar diletakkan di bawah gambar, 

di tengah antara tepi kiri dan kanan. 

b) Judul gambar ditulis di bawah nomor 

gambar dengan jarak satu spasi. 

c) Nomor gambar di dalam teks menggunakan 

angka arab berurutan, dari bab pertama 

sampai bab terakhir. 

d) Nomor gambar dalam lampiran 

meggunakan angka arab dimulai dengan 

nomor 1. 

d. Kutipan  

1) Cara Menulis Kutipan Langsung 
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Kutipan langsung ditulis sama persis dengan 

yang tertulis di dalam sumber aslinya, baik 

mengenai bahasa, maupun ejaan. Kutipan yang 

terdiri dari empat baris atau lebih diketik satu 

spasi, dimulai pada ketukan keenam dari tepi 

kiri, tanpa tanda petik (“). Kutipan yang 

panjangnya kurang dari empat baris 

dimasukkan ke dalam teks, diketik seperti 

ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda 

petik (“). Apabila dipandang perlu, beberapa 

kalimat dapat dihilangkan dan diganti dengan 

tanda ellipser (tiga titik berderet).  

Sumber kutipan langsung ditulis dengan 

menyebutkan nama pengarang, tahun 

penerbitan, nomor halaman. Nama penulis 

asing ditulis nama keluarga (Bailey, 2006: 12), 

dan untuk nama Indonesia disesuaikan dengan 

nama aslinya (Ahmad Rohani, 2004: 5), kecuali 

yang menggunakan nama marga, penulisannya 

sama dengan nama penulis asing (Siregar, 

2001: 15). 

2) Cara Menulis Kutipan tidak Langsung 

Kutipan tidak langsung merupakan intisari 

dari tulisan yang disajikan dalam bahasa 

penulis. Kutipan tersebut ditulis dengan dua 

spasi sama seperti teksnya. Sumber kutipan 

tidak langsung ditulis sebagaimana kutipan 

langsung. 

e.  Penulisan Nama Pengarang Sumber Acuan 
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1) Penulisan Nama Penulis dalam Bagian Inti 

Skripsi 

Pada prinsipnya, untuk pengarang yang 

namanya terdiri atas lebih dari satu kata 

(bagian), yang mengandung nama marga atau 

nama keluarga, penulisan namanya dalam 

bagian inti Skripsi dilakukan dengan hanya 

menuliskan nama marganya saja. 

a) Nama pengarang asing (bukan orang 

Indonesia) dan bukan orang ber-“nama 

Cina”, pada umumnya bagian terakhir dari 

namanya merupakan nama marga. 

Penulisan namanya di dalam bagian inti 

Skripsi hanya nama terakhirnya saja. 

b) “Nama Cina” biasanya dimulai dengan 

nama marganya. Oleh karena itu, 

penulisannya di dalam bagian inti Skripsi 

sama dengan apa yang tertulis dalam 

naskah sumber yang diacu. 

c) Untuk orang Indonesia yang namanya 

terdiri lebih dari satu kata atau bagian, 

jika kata atau bagian akhir merupakan 

nama marga misalnya: Nasution, 

Sembiring, Panjaitan, Sitorus, penulisan 

namanya dalam bagian inti Skripsi 

dilakukan dengan hanya menuliskan nama 

marganya. 

d) Untuk orang Indonesia yang namanya 

lebih dari satu kata atau bagian, yang 
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tidak diketahui mana nama marganya, 

penulisan namanya dalam bagian inti 

Skripsi sama dengan nama yang tertulis 

dalam sumber yang  yang diacu (ditulis 

lengkap). 

e) Jika acuan merupakan Peraturan 

Pemerintah dan Undang-undang atau 

Pedoman, penulisannya dalam bagian inti 

Skripsi dilakukan sebagai berikut : 

Contoh 1 

Pengelolaan satuan pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah 

menerapkan manajemen berbasis sekolah 

yang ditunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan 

akuntabilitas (Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 tahun 2001) 

Contoh 2. 

Tentang pendirian institusi itu sudah 

ditentukan bahwa yang berhak 

mendirikan adalah yayasan (Undang-

undang, 2002). Jika lebih dari satu 

Peraturan Pemerintah atau Undang-

undang dengan tahun yang sama, 

penulisan angka tahunnya ditambah 

dengan huruf a, b, c, dst. Untuk 

menunjukkan urutannya, yang sesuai 

dengan urutannya di dalam daftar 

pustaka. 
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1) Penulisan Nama Pengarang di dalam daftar 

pustaka. 

 Pada prinsipnya untuk pengarang yang 

namanya lebig dari lebih dari satu.kata atau 

bagian,yang mengandung nama marga atau   

nama keluarga,m penulisannya dalam daftar 

pustaka, sama marga lebih dulu, tanda koma, 

dan dilanjutkan dengan singkatan nama 

lainnya. 

a) Untuk nama asing (bukan orang Indonesia) 

dan bukan orang ber-“nama Cina”, kata 

terakhir dari namanya  merupakan nama 

marga, penulisan namanya di dalam daftar 

pustaka dilakukan dengan menuliskan kata 

(bagian) terakhirnya lebih dulu, kemudian 

diikuti dengan tanda koma, dan dilanjutkan 

dengan singkatan nama lainnya. 

 Pengecualian : Kata de, den, bin, binti, 

van, dan von, yang merupakan bagian dari 

nama,  tidak disingkat.  

b) Untuk orang Indonesia yang namanya 

terdiri lebih dari satu kata, jika kata terakhir 

merupakan nama marga atau diyakini 

sebagai nama marga (misalnya: Siregar, 

Nasution), penulisan namanya dalam daftar 

pustaka dilakukan dengan menuliskan nama 

marganya lebih dulu, kemudian diikuti 

dengan tanda koma, dan dilanjutkan 

dengan singkatan nama lainnya. 
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c) Untuk orang Indonesia yang namanya 

terdiri lebih dari satu kata, yang tidak 

diketahui mana marganya, penulisan 

namanya dalam daftar pustaka sama 

dengan nama yang tertulis dalam sumber 

yang diacu (ditulis lengkap).  

 

Contoh  : 

Nama Pengarang 

dalam  

Sumber yang 

diacu 

Nama Pengarang 

dalam  

daftar Pustaka 

Nama Pengarang 

dalam  

Bagian Inti 

Mafrukah Noor Mafrukah Noor Mafrukah Noor 

Ahmad Rohani Ahmad Rohani Ahmad Rohani 

Tan Kim Hong Tan Kim Hong Tan Kim Hong 

Jan J. Henry van 

den Bakker 

van den Bakker, 

J.J.H. 

van den Bakker 

Ernest von 

Glasersfeld 

Von Glasersfeld, 

E. 

Von Glasersfeld 

Abdul Razak bin 

Habib 

Habib, A.R. bin Habib  

Jan de Lange de Lange, J. de Lange 

Bachrudin Jusuf 

Habibi 

Habibi, B.J. Habibi 

Jeremy Kilpatrick Kilpatrick, J. Kilpatrick 

Abdul Halim 

Nasution 

Nasution, A.H. Nasution 
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2) Kesesuaian antara Sumber yang diacu di dalam 

Bagian Inti dan Daftar Pustaka. 

d) Setiap sumber yang diacu di dalam bagian 

inti Skripsi harus terdapat di dalam daftar 

pustaka. 

e) Sumber yang tidak disebut (tidak diacu) di 

dalam bagian inti Skripsi tidak boleh 

dicantumkan di dalam daftar pustaka. 

f. Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem APA 

(American Psychological Association), dengan 

sedikit perubahan atau penyesuaian, yaitu: (1) 

untuk penulisan nama penulis atau pengarang yang 

lebih dari seorang, (2) untuk  penulisan pustaka 

hasil penerjemahan, (3) untuk penulisan pustaka 

hasil penyuntingan, dan (4) untuk penulisan nama 

penulis yang berjumlah lebih dari tiga orang 

(periksa contoh), (5) untuk penulisan nama penulis 

Indonesia. 

Skripsi Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) 

UNISSULA Semarang, mengikuti aturan sebagai 

berikut : 

1) Jika penulis atau pengarang pustaka lebih dari 

seorang antaranama penulis atau pengarang 

terakhir dan penulis atau pengarang 

sebelumnya dihubungkan dengan tanda ‘&’, 

bukan kata ‘dan’, bukan pula kata ‘and’. 

2) Istilah ‘et al.’ digunakan jika penulis atau 

pengarang berjumlah lebih dari tiga orang. 
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3) Penulisan pustaka hasil penyuntingan dan 

terjemahan dilakukan sesuai dengan contoh. 

4) Penulisan isian daftar pustaka yang berupa 

buku mengikuti urutan: nama, tahun terbit, 

nama buku, kota tempat penerbit, dan nama 

penerbit. Penulisan nama pengarang sesuai 

dengan ketentuan di bagian 2) di atas. Apabila 

pemilik nama tersebut berperan sebagai 

penyunting buku, di belakang nama diberi 

tanda (Ed). 

5) Catatan kaki (footnote) untuk menyebutkan 

sumber tidak dipergunakan. 

Contoh Penulisan Nama dalam Daftar Pustaka 

(1) Pengarang bernama Bacharuddin Jusuf 

Habibi. Di dalam daftar pustaka ditulis Habibi, 

B.J., sebagai berikut: 

Habibi, B.J. (2003). Analisis turbulensi 

kompleks. Jakarta: Pustaka Teknika. 

(2) Pengarang bernama Abdul Halim Nasution. Di 

dalam daftar pustaka ditulis Nasution, A.H., 

sebagai berikut: 

Nasution, A.H. (2003). Matematika sebagai 

bahasa sains. Bandung: Pelita Ilmu. 

(3) Pengarang bernama Mafrukah Noor. Di 

dalam daftar pustaka ditulis Mafrukah Noor., 

sebagai berikut: 

Mafrukah Noor. (1999). Evaluasi 

penyelenggaraan ebtanas. Laporan 

Penelitian Kerja Sama Lembaga 
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Penelitian Universitas Sultan Agung 

Semarang dengan Balitbang, 

Depdikbud. Semarang: Lembaga 

Penelitian Universitas Sultan Agung 

Semarang. 

Contoh Penulisan entry dalam Daftar Pustaka 

a) Artikel jurnal, seorang pengarang 

Mellers, B.A. (2000). Choice and the relative 

pleasure of consequences. Psychological 

Bulletin,126, 910-924. 

b) Artikel jurnal, dua sampai tiga orang pengarang 

Saywitz, K.J., Mannarino, A.P., & Cohen, J.A. 

(2000). Treatment for sexually abused 

children and adolescents. American 

Psycologist,55, 1040-1049.  

 

c) Artikel jurnal, lebih dari tiga orang pengarang 

Wolchik, S.A., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. 

(2000). An experimental evaluation of 

theory-based mother and mother-child 

programs for children of divorce. Journal 

of Consulting and Clinical Psychology, 68, 

843-856. 

d) Artikel majalah 

Kandel, E. R., & Squire, L. R. (10 November 

2000). Neuroscience: Breaking down 

scientific barriers to the study of brain 

and mind. Science, 290, 1113-1120 

e) Artikel Newsietter, yang ada nama pengarang 



Panduan Tugas Akhir Prodi Hukum Keluarga Islam FAI UNISSULA 

25 

Brown,L.S. (Mei 1993). Antidomination training 

as a central component of diversity in 

clinical psychology education. The 

Clinical psychologist, 46, 83-87. 

f)  Artikel Newsietter, yang tidak ada nama 

pengarangnya 

The new health-care lexicon. (September 

1993). Editor, 4, 1-2. 

g) Artikel surat kabar, yang tidak ada nama 

pengarangnya 

Obat baru menunjukkan penurunan tajam 

risiko kematian dengan kegagalan 

jantung. (15 Juli 1993). Suara Surya, 

p.12. 

h) Artikel surat kabar, yang tidak ada nama 

pengarangnya 

Suryakusuma, H. (1 Agustus 2002). Pendidikan 

biaya tinggi di alam otonomi. Suara 

Surya, p.13. 

i)  Buku edisi ketiga dengan pengarang mempunyai 

‘Jr’. sebagai bagian namanya. 

Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People 

in organizations: an introduction to 

organizational behavior  (3rd ed.).new 

York: McGraw-Hill. 

j)  Buku diterbitkan oleh lembaga pemerintah, 

tanpa nama pengarang 

Australian Bureau of Statistics. (1991). 

Estimated resident population by age 
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and sex in statistical local areas. new 

South Wales, June 1990 (No. 3209.1). 

Canberra, ACT: Australia Bureau of 

Statistics. 

k) Buku hasil penyuntingan dua orang 

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). 

Children of color: Psychological 

interventions with minority youth. San 

Francisco, CA: Jossey-Bass. 

l)   Buku hasil penyuntingan dua orang 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th 

ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-

Webster. 

m) Buku hasil revisi 

Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures 

for social research (Rev. ed). Newbury 

Park, CA: Sage. 

n) Ensiklopedi, ada nama penyuntingnya (editor) 

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new grove dictionary 

of music and musicians (6th ed., Vols. 1-

20). London: Macmillan. 

 

o) Buku terjemahan  

Laplace, P. S. (1951). Karangan filosofis tentang 

peluang. (Terjemahan Anton Simbolon & 

Bachrun Nasution). New York: Dover. 

(Buku asli diterbitkan tahun 1814) 

p) Artikel dalam buku suntingan dengan dua orang 

penyunting 
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Bjork, R. A. (1989). Retrievel inhibition as an 

adaptive mechanism in human memory. 

Dalam H. L. Roediger III & F. I. M. Craik 

(Eds.), Varietes of Memory & 

Consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, 

NJ: Lawrence Erlbaum and Associates. 

q) Laporan dari lembaga pemerintah, tanpa nama 

pengarang 

National Institute of Mental Health. (1990). 

Clinical training in serious mental illness 

(DHHS Publication No. ADM 90-1679). 

Washington, DC: U. S. Government 

Printing Office. 

r) Proceedings yang diterbitkan secara berkala 

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). 

Hemispheric differences in avian song 

discrimination. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89, 

1372-1375. 

s)   Makalah yang disajikan dalam suatu seminar atau 

konferensi 

Adi Sularno & Mansur Budiman. (Januari 1991). 

Data awal tentang gejala trauma pada 

anak-anak. Makalah disajikan dalam 

Seminar Pencegahan Salah Asuhan 

Anak, di Universitas Sultan Agung 

Semarang. 

t)   Skripsi Sarjana, yang tidak diterbitkan 
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Tri Daryati. (2002). Praksis pendidikan dalam 

keluarga gelandangan: Kasus 

gelandangan di bawah jembatan kanal 

timur kota Semarang. Skripsi Sarjana, 

tidak diterbitkan, Universitas Sultan 

Agung, Semarang. 

u) Skripsi Sarjana, yang tidak diterbitkan 

Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation in 

family work: Consequences for fathers’ 

stress and father-child relations. Skripsi 

master, tidak diterbitkan, University of 

Victoria, Victoria, British Columbia, 

Canada. 

v) Artikel di internet, tetapi materi cetaknya 

diterbitkan dalam jurnal 

Van den Bos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). 

Role of references elements in the 

selection of resources by psychology 

undergraduates [Versi electronic]. 

Journal of Bibliographic Research, 5, 

117-123. 

w) Artikel dalam jurnal, yang jurnalnya hanya terbit 

dalam internet 

Fredrickson, B. L. (7 Maret 2000). Cultivating 

positive emotions to optimize health 

and well-being. Prevention & 

Treatment. 3, Artikel 0001a. Diambil 

pada tanggal 20 November 2000, dari 
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http://journals.apa.org/prevention/ 

volime3/pre0030001a.html  

x) Undang-undang  

Depdinas. (2003). Undang-undang RI Nomor 

20, Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
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CONTOH FORMAT SKRIPSI 
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Template-Template Skripsi: 

 

Hal : Naskah Skripsi                        Semarang, September 2019 

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar 

 

NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

   Universitas Islam Sultan Agung 

  (Unissula) Semarang 

  di Semarang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka 

naskah skripsi saudara: 

Nama : Alwi Haidar 

NIM : 30501602775 

Judul : Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq tentang 

Poligami dan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Prinsip Maqashid Syariah serta 

Relevansinya untuk Indonesia 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadikan maklum. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

    Pembimbing,XXX 

 

 

 

   Mohammad Noviani Ardi, MIRKH. 
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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya 

Nama   :  Alwi Haidar 

NIM  :  30501602775 

Jurusan  :  Syariah  

Prodi  :  Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) 

Fakultas :  Agama Islam 

 

 Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini 

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, 

kecuali pada bagian -  bagian yang dirujuk sumbernya. Jika 

ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil kaya 

sendiri , saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatala 

gelar keserjanaan yang diperoleh. 

 

 

 

 

                                       Semarang, 19 September 2019 

 

                                                                             Materi 6000 

 

                                                                             Alwi Haidar 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

     Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran ilahi 

rabbi yang telah melimpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi dengan judul “Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq tentang 

Poligami dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Prinsip Maqashid 

Syariah serta Relevansinya untuk Indonesia” disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana 

strata satu (S.1) di Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum 

Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Sultan Agung 

(Unissula) Semarang. 

     Dengan terselesaikannya penyusunan SPIpsi ini penulis 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Drs. Muh. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan 

Fakultas Agama Islam Unissula yang telah merestui 

pembahasan judul skripsi ini. 

2. Drs. Ahmad Thobroni, S.H., M.H. , selaku dosen 

pembimbing yang telah meluaangkan waktu, 

mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing 

penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Unissula, 

yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

4. Bapak pimpinan perpustakaan Universitas dan Fakultas 

Agama Islam, yang telah memberikan layanan 
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kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

5. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan 

baik moral maupun material, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga (Ahwal 

Syakhshiyah) angkatan 2016 atas dorongan dan 

semangatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Semua pihak yang secara tidak langsung telah 

membantu penyusunan skripsi ini. 

 

     Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dan dari harapan, oleh karenanya kritik dan saran yang 

konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya 

skripsi ini. 

     Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

 

Semarang, September 2019 

 

 

 (Penyusun)   
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